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املقّدمـــــة 

ــّي لحقــوق اإلنســان  ــز الوطن ــون املرك ــادة )12( مــن قان ــاً مبوجــب امل ــة حقــوق اإلنســان اســتحقاقاً قانونيّ ــر الســنوّي لحال ــّد إصــدار التّقري يع

رقــم )51( لســنة 2006م وتعديالتــه، الــذي يخضــع لدراســٍة جمعيّــٍة تشــاركيٍّة مــن قبــل مجلــس أمنــاء املركــز، ليُقــرَّ بعدهــا بصورتــه النهائيّــة مــن قبــل 

املجلــس وفقــاً ملقتضيــات املــادة )14/د( مــن القانــون ذاتــه.

تكمــن أهميــة التقاريــر الســنويّة الّصــادرة عــن املركــز باعتبارهــا مثــرة رصــد املركــز وتحليلــه لواقــع حقــوق اإلنســان يف اململكــة عــى األصعــدة 

ــاك يف آٍن  ــل أو االنته ــب القصــور أو الخل ــدم املحــرز وجوان ــة )السياســات، الترشيعــات، املمرســات(، عــر التأشــر املوضوعــّي عــى مواطــن التّق الثالث

واحــد، وصــوالً إىل التّشــخيص املوضوعــّي لهــذا الواقــع مــن خــالل رصــد املركــز الــذايت أو الشــكاوى الــواردة لــه، وتقديــم التّوصيــات املحــّددة والقابلــة 

ــة  ــة بــن جميــع املؤسســات الرســميّة والعاّمــة والتنظيــمت االجتمعيّ للتّطبيــق؛ بهــدف تحفيــز التشــاركيّة والتكامليــة وتطويــر آليــات العمــل التنفيذيّ

ــة لحقــوق اإلنســان مــن جهــة، وااللتــزام مبنظومــة القيــم  ــاً وفــق املبــادئ واملعايــر الدســتوريّة واملعايــر الدوليّ لالرتقــاء بحالــة حقــوق اإلنســان أردنيّ

النبيلــة يف تراثنــا وثقافتنــا العربيّــة واإلســالميّة املتأصلــة مــن جهــٍة أخــرى. كــم يشــتمل التّقريــر عــى تحليــٍل إحصــايّئ للشــكاوى التــي تلّقاهــا املركــز يف 

عــام 2020م مبّوبــًة تبعــاً للحقــوق.

وبنــاًء عــى مــا تقــّدم، تهــدف سلســلة التقاريــر الســنويّة لحالــة حقــوق اإلنســان إىل تشــخيص الوقائــع وتحديــد املســؤوليات، وصــوالً إىل اقــراح 

التوصيــات مــن منظــور حقوقــّي مجــرّد، أمــالً يف تغيــر الواقــع الراهــن لحقــوق اإلنســان ووصــوالً إىل مفهــوم املجتمــع اآلمــن الــذي تُحــرم فيــه كرامــة 

اآلدمــّي وحقوقــه وحّرياتــه وتســوده العدالــة واملســاواة وُحكــم القانــون.

جــاء إصــدار التّقريــر الســنوّي الّســابع عــرش لحالــة حقــوق اإلنســان يف اململكــة يف ظــل ظــروف اســتثنائيّة عــى الصعيديــن الوطنــّي والــدويّل؛ 

إثــر انتشــار جائحــة كورونــا، التــي تُعــد ــــ أي جائحــة كورونــا- ســبباً واقعيـّـاً وقانونيـّـاً لفــرض حالــة الطــوارئ وفقــاً للمبــادئ الدســتوريّة واملعايــر الدوليّــة 

لحقــوق اإلنســان عــى حــٍد ســواء، وهــو مــا أنشــأ رشعيّــًة اســتثنائيًّة لقــرارات وإجــراءات الّســلطة التنفيذيـّـة الّصــادرة مبوجــب قانــون الّدفــاع رقــم )13( 

ــة املـُـّررة لقيامهــا، واســتهدافها تحقيــق املصلحــة العاّمــة دون انتقــاٍص لحقــوق  ــاً مــع الحالــة الواقعيّ ــاً وزمانيّ لســنة 1992م، رشيطــة تقيّدهــا موضوعيّ

اإلنســان ودون إخــالٍل باألحــوال املعيشــيّة واالقتصاديّــة؛ وصــوالً إىل عــودة الوضــع اىل طبيعتــه.

نبّــه املركــز مبّكــراً - بتاريــخ 17 آذار 2020م مــن خــالل بيــان أصــدره- إىل رضورة احــرام وصــون كافــة الحقــوق والحّريــات العاّمــة التــي كفلهــا 

الدســتور واملعايــر الدوليّــة لحقــوق اإلنســان يف حــال اللّجــوء إىل تطبيــق قانــون الّدفــاع، وأن يكــون التّطبيــق بأضيــق الحــدود.

دت األدوار  ضاعفــت جائحــة كورونــا التّحديــات أمــام إنفــاذ املركــز واليتــه القانونيّــة ونهوضــه بــأدواره ومســؤولياته الوطنيّــة، إذ تعاظمــت وتعــدَّ

الرصديـّـة والبحثيّــة للمركــز حــول أثــر هــذه الجائحــة عــى متتـّـع املواطنــن واملقيمــن عــى األرايض األردنيّــة بحقوقهــم األصيلــة، وبــرزت الحاجــة املاســة 

إىل مضاعفــة قيمــة الدعــم الحكومــّي للمركــز، ورضورة فتــح فــروع للمركــز يف إقليمــي الشــمل والجنــوب. إاّل أّن هــذه التّحديــات مل تحــل دون تركيــز 

الجهــود يف رصــد الواقــع مــن منظــور حقوقــّي، حيــث رصــد املركــز العديــد مــن أوجــه االنتهــاك وأصــدر بيانــاٍت دوريّــة نبّــه فيهــا إىل االنتهــاك الواقــع 

وطالــب بإزالتــه ومعالجــة آثــاره، كــم ترقّــب املركــز اإلجــراءات الحكوميّــة املتّخــذة لضــمن ســالمة املواطنــن واملقيمــن مــن العــدوى، والحــّد مــن أثــر 

الجائحــة عــى طائفــة مــن الحقــوق. 

ــالل  ــان يف األردن خ ــوق اإلنس ــاع حق ــول أوض ــة ح ــر املتخّصص ــات والتقاري ــن الدراس ــد م ــّد العدي ــد أع ــز ق ــدد إىل أّن املرك ــذا الّص ــار به يُش

جائحــة كورونــا، واملســتندة إىل الرصــد امليــدايّن والتحليــل املوضوعــّي مــن منظــور حقوقــّي، منهــا مــا نــرَشه )أثــر جائحــة كورونــا عــى الحقــوق املدنيّــة 
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ــة  والسياســيّة، التقريــر الــدورّي الثالــث حــول أوضــاع مراكــز اإلصــالح والتأهيــل(، ومنهــا مــا انعكســت مخرجاتــه يف مــن هــذا التقريــر )دراســة تحليليّ

ألوامــر الدفــاع مــن منظــور حقــوق اإلنســان، أثــر جائحــة كورونــا عــى الحــّق يف الوصــول إىل العدالــة وضمنــات املحاكمــة العادلــة، أثــر جائحــة كورونــا 

عــى حقــوق الفئــات األكــر حاجــًة للحميــة(.

يتضّمــن التقريــر اإلشــارة إىل واقــع الحــّق يف الحيــاة والّســالمة الجســديّة؛ ليجــّدد تأكيــده عــى رضورة تعديــل املــادة )208( مــن قانــون العقوبــات 

ــة لحقــوق اإلنســان، ورضورة إلغــاء قانــون منــع الجرائــم رقــم )7( لســنة 1954م، ورضورة  رقــم )16( لســنة 1960م بصــورٍة تتــواءم مــع املعايــر الدوليّ

ــة الحــّق يف الوصــول إىل  ــون -أوردهــا املركــز يف جزئي ــٍة تحــّد مــن أشــكال التوســع باللجــوء إىل هــذه القان ــمٍت صارم ــف بتعلي ــة التوقي ــط صالحي ضب

العدالــة وضمنــات املحاكمــة العادلــة-. 

ــاً خــالل العــام  ــم رقــم )7( لســنة 1954م، وعــى الّرغــم مــن انخفــاض أعــداد املوقوفــن إداريّ ــع الجرائ ــون من يف ظــل اســتمرارية العمــل بقان

2020م، إاّل أّن التقريــر يشــر إىل أّن هــذا االنخفــاض ال يعكــس بالــرورة تغيــراً يف سياســة الحكومــة والحــكام اإلداريــن تجــاه التوقيــف اإلداري، بــل 

ــام  ــن يف هــذا الع ــدد املوقوف ــغ ع ــل، إذ بل ــز اإلصــالح والتأهي ــن االكتظــاظ يف مراك ــف م ــي إىل ظــروف الجائحــة وسياســة التخفي ــزى بشــكل رئي يُع

)21.322( موقوفــاً. عــالوًة عــى مــا أشــار إليــه التقريــر مــن اســتمرار التّوســع يف اللجــوء للتّوقيــف مــا قبــل املحاكمــة بشــكل يتجــاوز الضوابــط املســتحدثة 

ــاً يف عــام  ــغ أعــداد املوقوفــن قضائيّ ــه، حيــث بل ــة رقــم )9( لســنة 1961م يف املــادة )114( من ــون أصــول املحاكــمت الجزائي يف املــادة )114( مــن قان

2020م نحــو )35.052( موقوفــاً، مبــا فيهــا حــاالت التّكــرار أو التّوقيــف عــى أكــر مــن قضيــة.

كــم ينــّوه التّقريــر إىل رضورة انســجام الخطــاب األمنــّي مــع الدســتور واملعايــر الدوليّــة لحقــوق اإلنســان، الــذي يعــّر إىل حــٍد كبــرٍ عــن السياســة 

العامــة للجهــاز، وينعكــس عــى أســلوب التعامــل مــع املحتجزيــن. كــم أكّــد املركــز عــى رضورة أن تكــون كافــة مناحــي التعامــل مــع املحتجزيــن منــذ 

لحظــة القبــض عليهــم متوافقــة مــع تلــك املعايــر، ووضــع أُطــر الرقابــة واملســآءلة التــي تكفــل عــدم اإلفــالت مــن العقــاب. جــاءت إشــارة املركــز هــذه 

يف ضــوء الحملــة التــي أطلقتهــا مديريــة األمــن العــام واملشــفوعة بتأييــد شــعبي كبــر يف مواجهــة فــاريض اإلتــاوات أو الجمعــات الخارجــة عــن القانــون 

التــي متــارس البلطجــة ضــد املواطنــن.

عــى صعيــد الحــّق يف الوصــول إىل العدالــة وضمنــات املحاكمــة العادلــة، يُشــر التّقريــر إىل أن إعــداد إســراتيجية تعامــل قطــاع العدالــة مــع 

أزمــة انتشــار فــروس كورونــا كانــت خطــوًة مهمــًة إلدامــة عمــل مرفــق القضــاء والحفــاظ عــى حقــوق املُتقاضــن مــع الحفــاظ عــى الّصحــة العاّمــة 

يف ظــل الظــروف االســتثنائيّة التــي فرضتهــا حالــة الطــوارئ. إالّ أّن املركــز أشــار إىل عــدم تنظيــم اإلســراتيجية بشــكٍل كاٍف إجــراءات التعامــل مــع قضايــا 

األحــداث وكيفيــة إعــمل الضوابــط والضمنــات الــواردة يف قانــون األحــداث، واكتفــت بانتــداب قضــاة ومدعــن عامــن وتســميتهم كقضــاة مختصــن. وكان 

األجــدر تضمــن اإلســراتيجية محــوراً خاصــاً بقضايــا األحــداث بســبب خصوصيــة هــذه القضايــا مثــل الحاجــة لتنظيــم تواجــد مراقــب الســلوك وويل األمــر، 

وضمنــة الفصــل بينهــم وبــن قضايــا البالغــن. وعــى صعيــد القضــاء الرشعــّي، أشــار التقريــر إىل أّن عــدم وجــود اســراتيجية إلدامــة العمــل يف املحاكــم 

الرشعيــة طــوال فــرة الحظــر، قــد أثــر عــى حقــوق املتداعــن وضاعــف التحديــات التــي تعــاين منهــا األرس، وأوجــد إشــكاالٍت قانونيّــًة ورشعيّــًة وخاصــًة 

املتعلقــة بإثبــات الــزواج والطــالق، وأحــكام النفقــة وتســليم املحضــون وغرهــا مــن اإلجــراءات القانونيّــة التــي متــّس الحقــوق األساســية لألفــراد واألرس.

ويرصــد التقريــر أثــر جائحــة كورونــا عــى الالجئــن خــالل عــام 2020م، حيــث كان األثــر األكــر عــى الالجئــن الســورين ســواًء داخــل املخيــمت 

أو خارجهــا خصوصــاً يف ظــل قصــور الّدعــم الــدويّل لالجئــن والــدول املســتضيفة، وبالتــايل تحملــت الدولــة والشــعب األردين تقصــر املجتمــع الــدويل 

بتوفــر املتطلبــات التمويليــة، باإلضافــة إىل تجــاوز الطاقــة االســتيعابية لــألردن الــذي أدى إىل شــعور املجتمــع باآلثــار الســلبية لحجــم اللجــوء يف مجــاالت 

الصحــة والعمــل والتعليــم والبنيــة التحتيــة عــى وجــه الخصــوص.
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عــى صعيــد الحــّق يف حّريــة التعبــر، فقــد رصــد التقريــر اســتمرار توقيــف بعــض األفــراد عــى خلفيــة التعبــر عــن آرائهــم، إذ إّن بعــض هــذه 

التوقيفــات واملحاكــمت متّــت بســبب التّعبــر عــن قضايــا تتعلــق بانعكاســات وآثــار جائحــة كورونــا يف األردن. باإلضافــة إىل اســتمرار التّوقيــف مبوجــب 

املــادة )11( مــن قانــون الجرائــم اإللكرونيّــة رقــم )27( لســنة 2015م، إذ بلــغ مجمــوع هــذه القضايــا )2140( قضيــًة يف عــام 2020م.

ويف مــا يتعلــق بالحــّق يف الحصــول عــى املعلومــات، فيشــر التقريــر إىل أّن عــدد الشــكاوى التــي تلقاهــا مجلــس املعلومــات خــالل عــام 2020م 

ــد التقريــر عــى اســتمرارية اإلشــكاليات  )14( شــكوى، تقــدم مثانيــة صحفيــن بثــمن شــكاوى منهــا. وعــى الصعيــد القانــويّن ملمرســة هــذا الحــق، يؤكّ

ــا رّسيــة، وعــدم وجــود معايــر واضحــة ودقيقــة لعمليــة وإجــراءات  ــة خــالل عــام 2020م، وأبرزهــا: التّوســع يف املعلومــات املُّصنفــة عــى أنّه القانونيّ

التّصنيــف، عــدم تعيــن مســؤول معلومــات يف عــدد مــن املؤسســات، وذلــك خالفــاً للتّعميــمت الّصــادرة عــن رئاســة الــوزراء، وعــدم وجــود ســجل خــاص 

تحــت اســم )ســجل املعلومــات( يتضمــن اإلجــراءات كافــًة املُتّخــذة عــى الطلــب يف بعــض املؤسســات.

ــاج  ــه، والــذي يحت ــة رقــم )7( لســنة 2004م وتعديالت ــة التــي تعــري قانــون االجتمعــات العاّم ــر كذلــك إىل اإلشــكاليات القانونيّ ويُشــر التّقري

إىل تعديــالٍت جوهريّــٍة ليتــالءم مــع مقتضيــات الحــّق يف التجمــع الســلمّي. وفــق املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان عــالوًة عــى عــدم إحــراز أّي تقــّدٍم 

فيــم يتعلّــق بقانــون الجمعيــات رقــم )51( لســنة 2008م. ويشــر التقريــر أيضــاً إىل متابعــة املركــز للتعديــالت عــى آليــة الحصــول عــى املوافقــة عــى 

التمويــل األجنبــي املقــدم للجمعيــات والــرشكات غــر الربحيــة واالتحــادات التعاونيــة خــالل عــام 2020م، والتــي مل تُحــل دون التغلــب عــى العديــد مــن 

التحديــات التــي تواجههــا عــدد مــن الجمعيــات والــرشكات غــر الربحيــة، واملتمثلــة: بالقيــود التنظيميــة التــي وردت يف قانــوين الجمعيــات والــرشكات 

بفرضهــم قيــوداً عــى آليــات الحصــول عــى املــوارد باعتــمد مبــدأ الرقابــة املســبقة، والحصــول عــى املوافقــات الرســمية، ومــا تــؤدي إليــه تلــك القيــود 

مــن إطالــة أمــد إجــراءات املوافقــة.

ــة ملجالــس ســبع  لــت االنتخابــات الدوريّ ــا عــى الحــّق يف تأســيس النقابــات واالنضــمم إليهــا، فقــد أُجِّ كــم يرصــد التقريــر أثــر جائحــة كورون

نقابــات مهنيــة وســبع عــرشة نقابــة عّمليــة. كــم مل يُســمح بانعقــاد املؤمتــرات الحزبيــة أو إجــراء االنتخابــات داخلهــا للكــوادر القياديــة. باإلضافــة إىل 

صــدور قــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2020/6/7م املتضمــن املوافقــة عــى حــل مجلــس نقابــة األطبــاء األردنيــة، وتعيــن لجنــة ملمرســة صالحياتــه ومهامه 

برئاســة وزيــر الصحــة وعضويــة عــدد مــن املختّصــن وانعكاســات هــذا القــرار عــى واقــع ممرســة الحــق. ناهيــك عــن صــدور قــرار قضــايّئ عــن نائــب 

عــام عــمن بتاريــخ 2020/7/25م تضّمــن »كــّف يــد أعضــاء مجلــس نقابــة املعلمــن وأعضــاء الهيئــة املركزيــة، وهيئــات الفــروع وإداراتهــا، ووقــف الّنقابــة 

عــن العمــل وإغــالق مقرّاتهــا ملــدة ســنتن«، وقــد علّــق املركــز عــى فحــوى هــذا القــرار باســتفاضٍة مبــن هــذا التقريــر.

ويف هــذا الســياق رصــد املركــز مفارقــة كبــرة كانــت محــل انتقــاد املراقبــن، حيــث ُســِمح باالجتمعــات العشــائرية مــن أجــل فــرز املرشــحن 

لالنتخابات الرملانية، بينم مل يُسَمح لألحزاب والقوى السياسية بعقد االجتمعات املخصصة لفرز املرشحن الحزبين.  

ويف ســبيل الّنهــوض بواقــع العمــل الحــزيّب ومســتوى املشــاركة بالحيــاة السياســيّة، يدعــو املركــز إىل إقــرار آليــات تنفيذيّــة للتوجيهــات امللكيــة 

ــدد مجــّدداً عــى رضورة االســتجابة إىل مقرحــات  ــذا الّص ــد به ــات، كــم يؤكّ ــف الســامية للحكوم ــب التكلي ــواردة يف األوراق النقاشــية وكت الســامية ال

األحــزاب السياســيّة التــي تــّم الّدفــع بهــا بطريقــٍة جمعيّــٍة  مــن قبــل )23( حزبــاً إىل الحكومــة، التــي جــاء بهــا: تعديــل قانــون االنتخــاب وكافــة القوانــن 

الناظمــة للحيــاة السياســية، ونقــل تبعيَّــة األحــزاب مــن الحكومــة إىل هيئــة مســتقلة لالنتخابــات واألحــزاب تديــر شــؤون األحــزاب وتنظــم عملهــا، وأن 

يكــون االنتخــاب عــى أســس برامجيــة وقوائــم حزبيــة وطنيــة قــادرة عــى تقديــم برامــج تقنــع وتعــزز الثقــة لــدى الناخبــن، ومــن ثــم يكلــف الحــزب 

أو االئتــالف الحــزيب الحاصــل عــى أعــى عــدد مــن املقاعــد يف الرملــان بتشــكيل الحكومــة كــم هــو معمــول بــه يف العديــد مــن دول العــامل.

ــيّة  ــة والسياس ــوق املدنيّ ــة للحق ــات الناظم ــأّن الترشيع ــّي ب ــان الترشيع ــدأ األم ــن الدســتور ومب ــادة )128( م ــات امل ــاً ملقتضي ــز وفق ــرى املرك ي

والحريــات العاّمــة تشــّكل وحــدًة واحــدًة متكاملــًة، مــا يفــرض وضــَع سياســة ترشيعيّــة موّحــدة لتنظيمهــا نابعــًة مــن املبــادئ واملعايــر الدســتوريّة وتلــك 

ــة لحقــوق اإلنســان. املبــادئ الــواردة يف املعايــر الدوليّ
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أّمــا عــى صعيــد الحقــوق االقتصاديـّـة واالجتمعيّــة والثقافيّــة، فيشــر التقريــر إىل أنـّـه وعــى الرغــم مــن بعــض املــؤرشات اإليجابيــة التــي تحتويهــا 

الوثائــق الوطنيــة املرتبطــة بالحــّق يف التنميــة عــى الصعيــد النظــري، إال أّن املركــز قــد رصــد العديــد مــن الفجــوات يف تطبيــق الخطــط والرامــج التنمويــة 

عــى أرض الواقــع، حيــث مل يُنتشــل أي جيــب مــن جيــوب الفقــر املنتــرشة يف مختلــف أرجــاء اململكــة حتــى نهايــة 2020م، والتــي يتجــاوز عددهــا )27( 

جيبــاً. كــم أشــار التقريــر إىل غيــاب اإلحصائيــات الرســميّة حــول نســبة الفقــر املطلــق خــالل العامــن )2019م - 2020م(، باإلضافــة إىل ارتفــاع نســبة 

البطالــة نحــو )24.7%( خــالل الّربــع الرّابــع مــن عــام 2020م، مــم ينــم عــن عــدم نجاعــة اإلجــراءات الحكوميــة يف التصــدي لهاتــن الظاهرتــن عــى الرغم 

مــن تنفيــذ العديــد مــن املبــادرات والسياســات عــى املســتوى الوطنــي وبدعــم دويل يف ســبيل التصــدي لذلــك وعــى رأســها املنــح واملســاعدات املقدمــة 

مــن املجتمــع  الــدويل، مــّم يعتــره املركــز انتهــاكاً صارخــاً للكرامــة اإلنســانية، التــي تســبّبت يف حالــٍة مــن القلــق واإلحبــاط والخــوف التــي تســيطر عــى 

املجتمــع يف املشــهد العــام.

ــة )مبــا فيهــا أوامــر الّدفــاع الّصــادرة بهــذا  كــم يرصــد التقريــر أثــر جائحــة كورونــا عــى الحــق يف العمــل، ومــدى نجاعــة اإلجــراءات الحكوميّ

الّصــدد( يف الحــّد مــن آثــار جائحــة كورونــا عــى قطبــي عالقــة العمــل، ونهــوض الدولــة مبســؤولياتها بهــذا اإلطــار، حيــث توّصــل املركــز إىل أّن بعــض 

أوامــر الّدفــاع أســهمت يف تحقيــق آثــاٍر إيجابيّــة لطــريّف العالقــة واالقتصــاد األرديّن، بينــم مل تضمــن بعضهــا تحقيــق املُوازنــة بــن املركــز القانــويّن للعامــل 

وصاحــب العمــل وكانــت لصالــح صاحــب العمــل عــى حســاب  العامــل، عــالوًة عــى مــا ســّجله املركــز مــن ضمنــاٍت منقوصــٍة يف بعــض أوامــر الدفــاع، 

وأســاس متييــزّي ضــد العــّمل غــر األردنيّــن مــن خــالل حــر حــّق تقديــم شــكاوى بالعامــل األرديّن يف حــال إنهــاء خدماتــه مبوجــب املــادة )28( مــن 

قانــون العمــل ينطــوي عــى أســاٍس متييــزّي.

يشــر التقريــر أيضــاً إىل أثــر جائحــة كورونــا عــى الحــق يف التعليــم املــدريّس والجامعــّي عــى حــٍد ســواء يف ضــوء تبنــي سياســة التعليــم عــن 

بعــد، ومبــا فيهــا املعّوقــات التــي تحــّد مــن متتّــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الحــق يف التّعليــم. لقــد رصــد املركــز عــّدة فجــوات يف منهجيــة الّتعليــم 

عــن بُعــد أهمهــا: 

أوالً :   عــدم قــدرة بعــض الطلبــة مــن الوصــول إىل منصــة التّعليــم اإللكــرويّن، وذلــك بســبب عــدم وجــود أو ضعــف الخدمــات اإللكرونيــة يف بعــض مناطــق اململكــة، 

باإلضافــة إىل عــدم توفـّـر األجهــزة اإللكرونيّــة التــي متّكنهــم مــن الحصــول عــى خدمــة التّعليــم عــن بُعــد. 

ثانيــاً:   إّن كثــراً مــن األطفــال الذيــن ال يحظــون برعايــة أرسيـّـة ســليمة، وال متابعــة مــن أوليــاء األمــور أثنــاء فــرة التعليــم عــن بُعــد كانــوا ضحيــة لتعطيــل التّعليــم 

يف املــدارس، وكانــوا خــارج العمليــة الربويـّـة والتعليميّة.

ثالثاً:   إن قدرة القطاع العام عى متابعة التالميذ يف العملية التعليميّة كانت ضعيفة جّداً، ومل تشّكل املنصات التعليميّة حالً ناجحاً يف هذا الّسياق.

رابعــاً:   كانــت الرّشيحــة يف ريــاض األطفــال والّصفــوف األوىل )األول، الثــاين، الثالــث( مــن أكــر ضحايــا التّعليــم عــن بُعــد؛ ألّن هــذه الفئــات تحتــاج إىل متابعــٍة 

وجاهيّــٍة وعمليّــٍة مــن أجــل اكتســاب املهــارات األساســية يف التّعليــم.

ــع األفــراد بالحــّق يف التّعليــم، أبرزهــا:  تقييــم تجربــة التعليــم  يف ضــوء هــذا الواقــع يقــّدم التقريــر جملــًة مــن التوصيــات يف ســبيل كفالــة متتّ

عــن بعــد خــالل جائحــة كورونــا وأثرهــا لتهيئــة جميــع األطــراف )الــكادر التعليمــي والطلبــة وأوليــاء األمــور( مســتقبالً يف حــال العــودة لنظــام التعلــم 

عــن بعــد أو املدمــج، تشــكيل لجنــة مــن ذوي االختصــاص والخــرة لتطويــر عمليــة التعليــم عــن بُعــد خــالل جائحــة كورونــا، وإيجــاد نظــام تعويــّي 

واضــح وثابــت ومحــّدد لســد الفجــوة التــي أحدثهــا غيــاب التعليــم الوجاهــّي، تبّنــي التعليــم املدمــج يف الجامعــات كخيــار إســراتيجي مــع التأكيــد عــى 

رضورة التغلــب عــى جميــع التحديــات البنيويــة املتعلقــة بــه، ومراعــاة ظــروف الفئــات األقــل حظـّـاً واحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلمتــام العمليــة 

التعليميــة ومتكينهــم يف هــذا اإلطــار، وعــدم تــرك غــر القادريــن ماليّــاً لظروفهــم وبــذل الجهــد الــكايف لتغطيــة حاجاتهــم الخاّصــة بالتعليــم عــن بعــد، 

ــات  ــب عــى الصعوب ــة التغلّ ــات وأماكنهــا وكيفي ــد حجــم هــذه الفئ ــة بتحدي ــة الكفيل ــة واملوضوعيّ ــة واإلحصائي ــك بعــد إجــراء الدراســات امليداني وذل

الخاصــة بهــا، وتقديــم خدمــات الدعــم النفــّي والدعــم التقنــي والبيئــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املــدارس والجامعــات.
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وقــد تضّمــن التقريــر رصــداً لواقــع التمتــع بالحــّق يف الّصحــة أثنــاء جائحــة كورونــا، مبــا فيهــا تلــك اإلجــراءات املبذولــة مــن قبــل وزارة الصحــة 

ملكافحة فــروس كورونــا، وأثــر هــذه الجائحــة عــى واقــع القطــاع الصحــّي. ويف ســبيل متتـّـع األفــراد بأقــى مســتوى صحــّي ميكــن بلوغــه، يطــرح التقريــر 

جملــًة مــن التّوصيــات، أبرزهــا: االســتفادة مــن كافــة املــوارد البرشيــة يف القطــاع الصحــي العــام لتقديــم خدمــة صحيــة متكاملــة للمــرىض دون أي متييــز 

ــة تجمــع كافــة  ــاً ســواًء عــر مؤسســة وطنيّ م الخدمــة، دراســة الحكومــة لتأمــن كافــة املواطنــن األردنيــن صحيّ حســب نــوع التأمــن الصحــي ومقــدِّ

صناديــق التأمــن الحكوميــة أو عــن طريــق أن تقــوم الحكومــة بتأمــن كافــة املواطنــن ضمــن شــبكة التأمينــات الصحيــة املوجــودة ودون أن يتحمــل 

املواطنــون أي كلفــة ماديـّـة إضافيــة، أهميــة زيــادة التدريــب والتأهيــل لألطبــاء واملمرضــن العاملــن يف القطــاع العــام حــول آليــة التعامــل مــع األمــراض 

ــة التدريــب والتأهيــل عــى تخصصــات محــددة، عــالوًة عــى رضورة توفــر التســهيالت البيئيــة يف مختلــف  ــة املســتجدة، وعــدم اقتصــار عملي واألوبئ

املستشــفيات واملراكــز الصحيــة الالزمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الّســن.

كــم يشــتمل التقريــر عــى محــوٍر خــاٍص بالفئــات األكــر حاجــًة للحميــة )حقــوق املــرأة، حقــوق الطفــل، حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، حقــوق 

ــن(.  كبار الّس

عــى صعيــد حقــوق املــرأة، رصــد التقريــر مــدى إنفــاذ التوصيــات الّصــادر عــن املركــز والخاصــة بحقــوق املــرأة مــن عــام 2014م - 2019م، حيــث 

تبــن وجــود )9( توصيــات مل تنفذهــا الحكومــة عــى الرغــم مــن تأكيــد املركــز يف تقاريــره الســنوية الدوريــة لحالــة حقــوق اإلنســان عــى رضورة تنفيذهــا 

لحميــة وتعزيــز حقــوق املــرأة، و )6( توصيــات نفــذت جزئيــاً، وتوصيــة واحــدة نفــذت كليــاً. كــم رصــد التقريــر واقــع تنفيــذ مضامــن الخطــة الوطنيــة 

الشــاملة لحقــوق اإلنســان للفــرة مــن عــام )2015 - 2020م( الخاصــة بحقــوق املــرأة، حيــث تبــّن مــن الرصــد تنفيــذاً كليــاً لـــــــــ)4( أنشــطة رئيســية، 

و تنفيــذاً جزئيــاً لـــــ)11( نشــاطاً، ونشــاطاً واحــداً مل ينفــذ نهائيــاً، ويتضّمــن التقريــر تفصيــالً حــول هــذا املوضــوع.

ــن التقريــر إشــارًة إىل رصــد املركــز لواقــع حقــوق الطفــل خــالل جائحــة كورونــا، وانعكاســاتها عــى واقــع حــق الطفــل يف التعليــم، وأثــر  وتضمَّ

سياســة التعليــم عــن بُعــد، وتعليــق عمــل الحضانــات، وإغــالق الحدائــق واأللعــاب الرفيهيــة لألطفــال واملراكــز الشــبابية واألنديــة الرياضيــة عــى حــق 

الطفــل يف النــمء العقــّي والنفــّي.

كــم يشــر التقريــر إىل واقــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ظــل جائحــة كورونــا، ومــن أبــرز مــا رصــده املركــز بهــذا الشــأن؛ عــدم مراعــاة أوامــر 

الدفــاع احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملتمثلــة بعــدم ترجمتهــا بطريقــة بريــل ونرشهــا عــى املواقــع اإللكرونيــة، كــم مل تــراع اللجنــة املشــكلة يف 

املركــز الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات إرشاك ودمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو املؤسســات املعنيــة مبــا فيهــا املجلــس األعــى لحقــوق ذوي اإلعاقــة، مــا 

أّدى لعــدم مراعــاة شــؤونهم واحتياجاتهــم يف امليزانيــات والخطــط واألنشــطة. كــم أكّــد التقريــر عــى التوصيــة األساســية وذات األولويــة لضــمن حقــوق 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واملتضّمنــة إنشــاء ســجل وطنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ويســّجل التقريــر واقــع متتّــع كبــار الّســن بحقوقهــم وخصوصــاً أثنــاء جائحــة كورونــا ومنهــا؛ نقــص الكــوادر الصحيــة املدّربــة واملؤهلــة لرعايــة 

ــر املخصصــات املاليــة الكافيــة للتدريــب، وإعــداد النــرشات التوعويــة، وأشــار التقريــر إىل  كبــار الســن مثــل التمريــض، وطــب الشــيخوخة، وعــدم توفّ

الحاجــة لســن قانــون لحميــة حقــوق كبــار الســن، وعــى وجــه الخصــوص تقديــم الرعايــة طويلــة األمــد، والرعايــة املنزليــة، وتحديــد الجهــات التــي 

م الخدمــات الصحيــة والتمريضيــة يف املنــزل كــوزارة التنميــة االجتمعيــة، ووزارة الصحــة؛ نظــراً لعــدم مراكــز حكوميــة لتقديــم هــذه الخدمــات. ســتُقدِّ

ــة تهــدف إىل حميــة حقــوق اإلنســان يف ظــل ظــروف مؤقتــة  وانطالقــاً مــن الفلســفة الحقوقيّــة إلعــالن حالــة الطــوارئ باعتبارهــا مكنــة قانونيّ

طارئــة وصــوالً إىل العــودة للوضــع القانــويّن الطبيعــّي، ويف ضــوء مــا رصــده املركــز مــن أثــٍر لتطبيــق قانــون الدفــاع رقــم )13( لســنة 1992م، يطــرح املركــز 

الوطنــّي لحقــوق اإلنســان االســتنتاجات والّتســاؤالت الحقوقّيــة الّتاليــة:
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المقدمة

ما هو شكل حقوق اإلنسان بعد جائحة كورونا؟	 

كيف سيُعاد بناء الحياة املدنيّة بعد جائحة كورونا؟	 

يف ضــوء االســتقرار القضــايّئ باعتبــار أوامــر الّدفــاع مبثابــة قــرارات إداريـّـة تنظيميّــة يتســاءل املركــز حــول دســتوريّة تضمــن هــذه األوامــر أحكامــاً 	 

جزائيّــًة تجرمييّــًة تخــرج عــن مفهــوم الّضبــط اإلدارّي؟

فرضت جائحة كورونا رضورة إعادة متوضع حقوق اإلنسان كمسألة أمن وطنّي.	 

يدعو املركز الحكومة إلقرار خارطة طريق للّدولة األردنيّة حول إدارة األزمات من منظور حقوق اإلنسان.	 

كــم يؤكّــد املركــز بثبــات عــى مواصلــة العمــل الــدؤوب لتحقيــق رســالته املســتمدة مــن قانونــه املنشــئ، وتحقيقــاً لهــذا الغايــة الوطنيّــة الســامية 

يدعــو املركــز الســلطات الدســتوريّة الثــالث إىل فتــح قنــوات الحــوار التفاعــّي البّنــاء مــع املركــز وتشــكيل لجنــة دامئــة لدراســة توصيــات املركــز املتواتــرة 

ــة محــّددة إلنفــاذ توصياتــه الهادفــة إىل االرتقــاء بحالــة حقــوق  ــة ذات أطــر زمنيّ يف تقاريــره الســنويّة الســابقة وهــذا التقريــر، ووضــع خطــط تنفيذيّ

اإلنســان والحّريــات العاّمــة يف اململكــة.

ــة، وبهــذا اإلطــار فــإّن التّحــدي األكــر أمــام املركــز  ــة، نشــر إىل أهميــة متكينــه وتعزيــز واليتــه القانونيّ وللّنهــوض برســالة املركــز وأدواره الوطنيّ

لالرتقــاء بحالــة حقــوق اإلنســان هــو محدوديــة الّدعــم املــايّل املقــّدم للمركــز مــن قبــل الدولــة، ومــا تبعــه مــن انعكاســاٍت أثـّـرت وبشــكٍل ملحــوٍظ عــى 

عــدم توفـّـر املــوارد البرشيـّـة الكافيــة، وإعاقــة تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع واألنشــطة، والحيلولــة دون فتــح فــروع للمركــز يف املحافظــات. ويأمــل املركــز 

االســتجابة للتوصيــات املنبثقــة عــن اللجــان التعاقديـّـة وغــر التعاقديـّـة املتضّمنــة زيــادة املــوارد املاليّــة للمركــز. 

ــة الهاشــميّة لعــام 2020م جملــًة مــن التّوصيــات  ويف الختــام يقــدم التّقريــر الســنوّي الّســابع عــرش لحالــة حقــوق اإلنســان يف اململكــة األردنيّ

التأسيســية املُوزّعــة وفــق املحــاور الثالثــة )الحقــوق املدنيّــة والسياســيّة، الحقــوق االقتصاديـّـة واالجتمعيّــة والثقافيّــة، وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة(، 

وذلــك ضمــن ثالثــة أطــر رئيســة )الترّشيعــات، الّسياســات، واملُمرســات(، كــم هــو مبــن يف الصفحــة التاليــة:
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التوصيات التأسيسية

التوصيات التأسيسية

يف نطاق الّسياسات

إعادة متوضع حقوق اإلنسان يف السياسات الوطنيّة باعتبارها رضورة الزمة لتعزيز الّنهج الدميقراطّي يف الدولة وتكريس مبدأ سيادة الحّق، 

وركيزة لألمن واستقرار املجتمع، وتعزيز الرشعية السياسيّة.  

إعداد إسراتيجية وطنيّة تشاركيّة تهدف إىل بناء ثقافة حقوقية جمعيّة ترتكز عى املعاير الدستوريّة والدوليّة لحقوق اإلنسان، وما يتطلّبه 

هذا من إدماج مفاهيم حقوقاإلنسان وتجسيدها يف املناهج التعليميّة من جهة، وبناء الرّشاكات مع املؤثرين يف املناطق النائية من جهٍة أخرى.

يف نطاق الّترشيعات

مأسسة نظام وطنّي فاعل من أجل الترّشيع؛ يهدف إىل تحقيق التّواصل بن الترّشيع واملُجتمع، ويرتكز عى األسس املعياريّة التّالية:

الرّشاكة بن التنظيمت االجتمعيّة والحكومة والرملان يف العملية الترشيعيّة؛	 

تحليل الظواهر االجتمعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة يف املجتمع من خالل دراسات جدوى للترشيعات املقرحة؛	 

ــة تتبّنــى مراجعــة مصفوفــة لترشيعــات ذات العالقــة كوحــدة واحــدة، ويف إطــار 	  ــة وفــق سياســة ترشيعيّ التّعامــل مــع الترشيعــات الحقوقيّ

ــق  ــود ال تتواف ــهم يف إدراج قي ــي تس ــّي، الت ــض الترشيع ــرار والتناق ــا االزدواج والتك ــة ويف دمته ــة الترشيعي ــوب الصياغ ــب عي ــل لتجن متكام

ــوق اإلنســان. ــة لحق ــر الدوليّ والدســتور األرديّن واملعاي

يف نطاق املامرسات

تعزيز ممرسة املركز الوطنّي لحقوق اإلنسان لواليته القانونيّة مبوجب قانونه رقم )51( لسنة 2006م وتعديالته، وما يتطلّبه هذا من 

تسمية ضبّاط ارتباط للمركز يف جميع املؤسسات الحكوميّة والعاّمة واألهليّة، وتزويد املركز باملعلومات واإلحصائيات ضمن مّدة معقولة 

استناداً إىل املادة )8( من قانونه، وإنفاذ توصياته الواردة يف تقاريره السنويّة لحالة حقوق اإلنسان ضمن جدول زمنّي محّدد.

مجلس األمناء                                                                               

                                                                                      عامن 2021
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محور الحقوق املدنّية والسياسّية

الحّق يف الحياة والحّرية والّسالمة الجسديّة. 	

الحّق يف الوصول إىل العدالة وضامنات املحاكمة العادلة. 	

الحّق يف الجنسية واإلقامة والّتنقل واللّجوء. 	

الحّق يف االنتخاب والّتشح. 	

الحّق يف حّرية الرأي والّتعبري والّصحافة واإلعالم والحّق يف الحصول عىل  املعلومات. 	

الحّق يف الّتجمع السلمّي. 	

الحّق يف تأسيس األحزاب السياسّية واالنضامم إليها. 	

الحق يف تأسيس النقابات واالنضامم إليها. 	

الحّق يف تأسيس الجمعيات واالنضامم إليها. 	
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الحّق يف الحياة والحّرية والّسالمة الجسديّة.
الحق يف الحياة:. 1

مل ينفــذ عــام 2020م أي حكــم إعــدام، وقــد بلــغ عــدد األحــكام الّصــادرة عــن محكمــة الجنايــات الكــرى واملُتضمنــة الحكــم باإلعــدام خــالل عــام 

2020م )11( حكــمً،1 يف حــن بلــغ عــدد األحــكام الّصــادر عــن محكمــة أمــن الدولــة ُحكمــن.2                                                     

 مقارنة عدد األحكام التي تقيض بتنفيذ عقوبة اإلعدام خالل األعوام 2018م-2020م.

مجموع األحكاممحكمة أمن الدولةمحكمة الجنايات الكربىالعام

201823023م

201916016م

202011213م

مل يســتفد أيُّ شــخٍص مّمــن صــدرت بحقهــم أحــكاٌم باإلعــدام مــن إمكانيــة اســتبدال عقوبــة اإلعــدام أو اإلعفــاء منهــا بالعفــو الخــاص خــالل العامــن 

2020م وعــام 2019م.3 مقارنــًة بالســنوات الســابقة اُنظـُـر الجــدول أعــاله. 

الشكل التايل يبني أعداد األحكام التي تقيض بتنفيذ عقوبة اإلعدام خالل األعوام 2018م- 2020م.

عى الصعيد ذاته، بلغ عدد نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل من املحكومن باإلعدام )173( محكوماً عام 2020م، من بينهم )20( نزيلًة. 

كم تُشر إحصائيات مديرية األمن العام إىل وقوع )140( حالة انتحار يف عام 2020م،4 مقارنة بـ)116( عام 2019م، و)42( حالًة عام 2018م. 

1-  كتاب املجلس القضايّئ رقم )271/30/1/2( تاريخ 2021/1/25م.

2-  كتاب مديرية القضاء العسكرّي رقم )م.ع/4734/12/2( تاريخ 2021/3/25م.

3-  كتاب مديرية األمن العام رقم )ق/2/883/12/6( تاريخ 2021/2/10م.

4-  كتاب مديرية األمن العام رقم )ق/8832/12/6( تاريخ 2021/2/10م.

الحّق في الحياة والحّرية والّسالمة الجسدّية
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أبرز أحداث عام 2020م التي شكلت مساساً بالحّق يف الحياة والّسالمة الجسديّة:

ظهــرت للعيــان خــالل العــام 2020م ظاهــرة البلطجــة واســتخدام األطفــال لالنتقــام مــن قبــل العصابــات املنظمــة، ووقعــت أكــر مــن جرميــة هــزت 

هــا بــر يــدي الشــاب )ص، ح( وفــقء عينيــه، البالــغ مــن العمــر )ســتة عــرش( عامــاً واالعتــداء عليــه بــأدوات حــادة لالنتقــام مــن  املجتمــع األردين وأهمُّ

والــده وإلقائــه يف الشــارع يف محافظــة الزرقــاء أمــام املــارة، ليُســَعَف إىل مستشــفى الزرقــاء الحكومــّي مــن قبــل مرتبــات الدفــاع املــدين، وبالتحقيــق 

والوقــوف عــى مالبســات القضيــة، قُِبــَض عــى الجنــاة البالــغ عددهــم )17( شــخصاً وإحالتهــم للقضــاء.

إضافــة إىل تعــرض حــدث يبلــغ مــن العمــر )ســتة عــرش( عامــاً لالعتــداء عليــه بــأداة حــاّدة مــن قبــل شــخص عــى خــالف مــع والــده يف منطقــة 

ــة كبــرة يف وجهــه ورأســه. مــرج الحــمم، مــّم تســبب بجــروح قطعيّ

وقــد أدت هــذه الحــوادث إىل إطــالق حملــة أمنيــة ملجابهــة جرائــم البلطجــة يف اململكــة، وإىل دعــوات ملراجعــة الترشيعــات للحــدِّ مــن إفــالت 

مرتكبــي هــذه الجرائــم مــن العقــاب. خاصــًة أن األمــن العــام أعلــن أن الخــوف مــن التبليــغ إضافــًة إىل وجــود فــراغ ترشيعــّي يشــكل العامــل األســايس 

يف تأخــر معالجــة هــذه الظاهــرة.

كــم اســتمرت خــالل العــام 2020م حــاالت العنــف األرسي املوجهــة ضــد النســاء واألطفــال. ومــن أبــرز الحــوادث التــي حصلــت خــالل العــام إقــدام 

رجــل عــى حــرق زوجتــه بعــد اصطحابهــا ملــكان خــاٍل بالقــرب مــن منطقــة مــكاور/ محافظــة مأدبا وخــالل جلوســهم معــاً ونتيجــًة ملُناقشــة الخالفــات 

العائليّــة فيــم بينهــم وارتفــاع حــّدة الخــالف، ســكب الرجــل مــادة الديــزل عــى زوجتــه وأرضم النــار بها وجلــس يشــاهد املغــدورة تحــرق إىل أن وافتهــا 

. ملنية ا

إضافــة إىل قيــام شــاب بقتــل شــقيقاته الثــالث مــن خــالل إطــالق عيــارات ناريــة باتجاههــن، مــا أّدى إىل إصابــة شــقيقاته الثــالث. وبعــد إســعافهن 

للمستشــفى، مــا لبــن أن فارقــن الحيــاة، وبعــد وقــوع الجرميــة بســاعات ســلّم الجــاين نفســه لألمــن العــام.

ويتطــرق التقريــر يف جــزء الحــق منــه إىل تحليــل حــول حــاالت العنــف األرسي الــوارد يف محــور الفئــات األكــر حاجــة للحميــة ويقــدم توصيــات 

بهــذا الخصــوص.

الحّق يف عدم التعرض للّتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانّية واملُهينة:. 2

يعتــر الحــق يف الّســالمة الجســديّة وعــدم التّعــرض للتعذيــب واملعاملــة القاســية والالإنســانيّة واملُهينــة مبــدأً دســتوريّا5ً، كــم كفلــت املعايــر الدوليّة 

هــذا الحــّق، باعتبــاره حّقــاً مرتبطــاً بالكرامــة اإلنســانيّة.6 باإلضافــة إىل أّن األردن قــد صــادق عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة 

أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املُهينــة لســنة 1984، ونرشهــا يف الجريــدة الرســميّة، وبالتـّـايل أضحــت جــزءاً مــن املنظومــة القانونيّــة الوطنيّــة.

ــة املتعلقــة بالحــّق يف عــدم التعــرض للتّعذيــب واملُعاملــة القاســية والالإنســانية واملُهينــة حــارضة، عــى  ــة والعمليّ مــا زالــت اإلشــكاليات القانونيّ

الّرغــم مــن اإلشــارة إليهــا يف تقاريــر املركــز الســنويّة الّســابقة، وأبرزهــا: 

أوالً:  القصــور يف تجريــم التّعذيــب: إذ جــرّم قانــون العقوبــات األرديّن رقــم )16( لســنة 1960م وتعديالتــه التعذيــب مبوجــب املــادة )208(، ولكــن بصــورٍة 

مجتــزأة باقتصــاره عــى انتــزاع اإلقــرار أو االعــراف، ويــأيت هــذا التّجريــم خالفــاً لشــمولية التّعريــف والنطــاق األوســع لحــاالت التعذيــب الــوارد 

ذكرهــا يف اتفاقيّــة األمــم املتّحــدة ملناهضــة التّعذيــب. كــم يُؤَخــذ عــى املــادة )208( بإدراجهــا جرميــة التّعذيــب ضمــن طائفــة الجرائــم الجنحويـّـة 

وعــدم تجريــم الــرّشوع بهــا، إاّل إذا أفضــت هــذه الجرميــة إىل الوفــاة أو إحــداث عاهــة، عندهــا فقــط ينتقــل الفعــل إىل مصــاّف الجرائــم الجنائيّــة. 

5-  املادة )8( من الدستور األردين.

6-  املادة )5( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واملادة )7( من العهد الدويّل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
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ثاثيــاً: إمكانيــة شــمول جرميــة التّعذيــب بأحــكام التّقــادم والعفــو: إّن اعتبــار التّعذيــب جرميــة جنحويـّـة يفــي إىل نتائــج قانونيّــة مغايــرة ملبــدأ املالحقــة 

وفقاً التفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي ألزمــت بعــدم ســقوطها بالتقــادم أو العفــو، والتــي أكّدهــا املركــز يف تقاريــره الّســابقة.

ثالثــاً: املاُلحقــة الجزائيّــة يف شــكاوى التّعذيــب: أثبــت الواقــع العمــّي أن إســناد االختصــاص للنيابــة العامــة الرشطيــة واملحاكــم الخاّصــة )غــر النظاميّــة( 

للتحقيــق والّنظــر يف شــكاوى التعذيــب يــؤدي إىل اعتبــار هــذه األفعــال مخالفــات مســلكيّة أكــر منهــا أفعــاالً جرميــة، مــّم يعنــي رضورة توافــر 

االســتقاللية والحيــاد مــن حيــث الشــكل واملضمــون يف األجهــزة التــي تتــوىل الّنظــر والتّحقيــق يف هــذه الجرائــم.

ــة دون غرهــا االختصــاص النوعــّي بالّنظــر يف قضايــا التّعذيــب؛  ــد املركــز يف هــذا الّصــدد عــى رضورة منــح النيابــة العاّمــة واملحاكــم النظاميّ ويؤكّ

لضــمن ُمقاضــاة مرتكبــي هــذه الجرائــم وإدانتهــم. 

رابعــاً: إشــكالية تعويــض ضحايــا التعذيب: يــرى املركــز اســتمرار قُصــور الترّشيعــات الوطنيّــة يف نطــاق تعويــض ضحايــا التّعذيــب ماديـّـاً ومعنويـّـاً، وذلــك 

لخلــو النصــوص الترشيعيــة مــن الّنــص عــى حقهــم يف التعويــض رصاحــًة، إذ إّن تــرك ذلــك للقواعــد العامــة ال يفــي بصــور التعويــض الــواردة يف 

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وإن التعويــض بحســب املعايــر الدوليــة يشــمل إعــادة تأهيــل الضحايــا نفســيّاً وجســديّاً، ويشــمل كذلــك ضــمن: عــدم 

تكــرار الفعــل، واالعتــذار للضحيــة، والّرضيــة مبفهومهــا الواســع الــذي قــد يشــمل التعويــض املــادّي واملعنــوّي وغــره مــن وســائل الرضيــة.

مل تســّجل لــدى النيابــة العامــة الرشطيــة أّي شــكوى بحــق العاملــن يف مديريـّـة األمــن العــام متعلقــًة بالتعذيــب واملعاملــة القاســية أو الالإنســانية 

أو املُهينــة بحــق املحتجزيــن يف مراكــز التوقيــف األويل يف عــام 2020م7، وذلــك للعــام الثــاين عــى التــوايل مقارنــًة بــــ)332( قضيــة يف عــام 2018م.

أّمــا قضايــا ســوء املعاملــة املرتكبــة بحــق نــزالء مراكــز اإلصــالح والتأهيــل عــام 2020م، فقــد بلغــت )42( قضيــة، ُمنعــت محاكمــة )35( مــن ِقبَــل 

املّدعــي العــام الرشطــّي بينــم ُحوكِــم )7( أمــام قائــد الوحــدة.8 مقارنــة ب )17( قضيــة يف العــام 2019م.

أمــا الّشــكاوى التــي تلقاهــا املركــز الوطنــّي لحقــوق اإلنســان مــن املُواطنــن املتعلّقــة باّدعــاءات تعرّضهــم هــم أو ذويهــم للتّعذيــب وســوء املعاملــة 

عــى أيــدي موظّفــي إنفــاذ القانــون واإلدارات األمنيّــة املختلفة ســواًء يف مراكــز التحقيــق األويل أو مراكــز اإلصــالح والتّأهيــل أو يف أثنــاء الزيــارات الدوريـّـة 

التــي يقــوم بهــا مندوبــو املركــز لتلــك األماكــن أو عــن طريــق الشــكاوى التــي تــرد إليــه مــن خــالل الفاكــس، والريــد اإللكــروين، والحضــور الشــخيّص، 

ــون واإلدارات  ــي إنفــاذ القان ــة عــى أيــدي موظّف ــن االّدعــاء بالتعــرّض للتّعذيــب وســوء املعامل وغرهــا. فقــد بلغــت عــام 2020م )37( شــكوى تتضّم

األمنيّــة املختلفــة مقارنــة بـــ)98( شــكوى خــالل العــام 2019م. 

ومن أبرز شكاوى واّدعاءات الّتعذيب وإساءة املُعاملة التي استقبلها املركز يف عام 2020م: 

اّدعــى ذوو املدعــو )س، ه( بتعرّضــه للتّعذيــب مــن ِقبــل مجموعــٍة مــن األفــراد العاملــن يف قســم إدارة مكافحــة املخــدرات يف املقابلــن 	 

بتاريــخ 2020/7/6م. وقــد قــام املركــز بتشــكيل فريــق لتقــيص الحقائــق حــول الظــروف املحيطــة بهــذه الّشــكوى، حيــث تبــّن للفريــق 

بعــد زيــارة النزيل لــدى مركــز إصــالح وتأهيــل بريــن تعرّضــه لالعتــداء وذلــك بســبب طبيعــة الكدمــات البــارزة عــى أماكــن متفرقــة 

مــن جســده، واملتمثلــة بآثــار انتفــاخ وازرقــاق عــى الجهــة اليــرى مــن وجــه املوقــوف، واحمــرار واضــح يف العــن اليــرى، وإصابــات 

يف أصابــع اليــد اليمنــى، وانتفــاخ يف أعــى الــذراع األيــر، باإلضافــة إىل آثــار ازرقــاق عــى الفخــذ األميــن. مــا أكــد وجــود شــبهة جنائيّــة 

ــن،  ــل بري ــز إصــالح وتأهي ــام مرك ــي ع ــام مدع ــدم بشــكوى أم ــة للتق ــه الضحي ــة ُوجِّ ــق الحال ــد توثي ــب، وبع ــة للتّعذي ــرّض الضحي بتع

والشــكوى لديــه مــا زالــت قيــد التحقيــق.

7-  كتاب مديرية األمن العام رقم )ق/8832/12/6( تاريخ 2021/2/10م.

8-  كتاب مديرية األمن العام رقم )ق/8832/12/6( تاريخ 2021/2/10م.
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ــل مجموعــة مــن 	  ــن املوافــق 2020/6/15م مــن قب ــوم اإلثن ــه فجــر ي ــاء وجــوده أمــام منزل ــداء أثن ــه العت ــاد املدعــو )ط، س( بتعرّض أف

األشــخاص يرتــدون الــزيَّ املــدينَّ، اعتــدوا عليــه بالــرب بالهــراوات والصعــق بعــيص الكهربــاء، واقتــادوه إىل مكتــب مكافحــة املخــدرات/ 

ــال جــده  ــده باعتق ــاٍر، وشــتمه وتهدي ــه وهــو ع ــق مع ــة والتحقي ــن مالبســه بصــورة ُمهين ــده م ــة تجري ــي الضحي ع ــاك يدَّ جــرش، وهن

الثمنينــي وإهانتــه يف حــال رفــض التوقيــع عــى اإلفــادة. كــم اّدعــى توقيعــه عــى اإلفــادة تحــت وطــأة التهديــد، وُعــرَِض عــى الطبيــب 

الرشعــي بقــرار مــن مدعــي عــام أمــن الدولــة. شــّكل املركــز فريقــاً للتحقــق مــن الشــكوى والظــروف املحيطــة، تبــّن للفريــق - بعــد زيــارة 

النزيل لــدى مركــز إصــالح وتأهيــل أم اللولــو- تعرُّضــه لالعتــداء مــن خــالل الكدمــات الظاهــرة عــى جســده، واملتمثلــة بآثــار ازرقــاق عــى 

ــة يف منتصــف الــرأس، وازرقــاق أســفل العــن اليمنــى. كــم أكّــد الضحيــة للفريــق تقدميــه  الكتــف األيــر للموقــوف، وآثــار »ُغــرٍز« طبيّ

شــكوى بحــق كّل مــن شــارك باالعتــداء عليــه مــن مرتبــات مكتــب مكافحــة املخــدرات/ جــرش أمــام املدعــي العــام الرشطــي املُنتــدب 

لــدى مركــز إصــالح وتأهيــل بــاب الهــوى، والشــكوى لديــه مــا زالــت قيــد التحقيــق.

اّدعــى ذوي املدعّويــن)خ، ب( )س، ب( بتعرّضهــم للتّعذيــب مــن ِقبــل مجموعــٍة مــن األفــراد العاملــن يف قســم إدارة مكافحــة املخــدرات 	 

والتزييــف يف الرمثــا بتاريــخ 2020/10/26م. وقــد شــّكل املركــز فريقــاً لتقــيص الحقائــق حــول الظــروف املحيطــة بهــذه الّشــكوى، وزار 

الفريــق النزيلــن يف مركــز إصــالح وتأهيــل البلقــاء، وعنــد ُمقابلتهــم اّدعــى النزيــالن تعرضهــم لالعتــداء مــن قبــل مجموعــة مــن مرتبــات 

مكتــب مكافحــة املخــدرات بعــد خروجهــم مــن ســوق الرمثــا، إذ اعرضــت مركبــات مدنيــة طريقهــم ونــزل منهــا مجموعــة مــن األفــراد 

الذيــن انهالــوا عليهــم بالــرب واقتادوهــم إىل إدارة مكتــب مكافحــة املخــدرات/ الرمثــا. ومــن الجديــر بالّذكــر أّن النزيلــن قــد رفضــا 

التّقــدم بشــكوى؛ نظــراً لتدخــل أحــد وجهــاء املنطقــة يف صلــح عشــائرّي.

اّدعــى ذوو املدعــو )ع، أ( بتعرّضــه للتّعذيــب مــن ِقبَــل مجموعــٍة مــن األفــراد العاملــن يف قســم إدارة البحــث الجنــايئ التابــع ملركــز أمــن املدينــة 	 

يف محافظــة املفــرق بتاريــخ 2020/10/7م. وقــد ســارع املركــز إىل تشــكيل فريــق للتحقــق مــن الظــروف املحيطــة بهــذه الّشــكوى، وزار الفريــق 

النزيل لــدى مركــز إصــالح وتأهيــل بــاب الهــوى ووثــق الحالــة واســتمع إىل روايتــه التــي يّدعــي مــن خاللهــا تعرّضــه للــرب مــن قبــل مرتبــات 

مفــرزة البحــث الجنــايئ لــدى مركــز أمــن املدينــة يف محافظــة املفــرق، وبالكشــف عــن الضحيــة مل يالحــظ الفريــق أي آثــار عــى جســد الضحيــة 

توثّــق صحــة ادعاءاتــه، وأكــد الضحيــة تقدمــه بشــكوى بحــق جميــع أفــراد مفــرزة البحــث الجنايئ وهــم )م، ش(، )خ، ب(، )أ، ب(، )أ، ش( أمــام 

مدعــي عــام مركــز إصــالح وتأهيــل بــاب الهــوى، والشــكوى لديــه مــا زالــت قيــد التحقيــق.

توجيهات مساعد مدير األمن العام التي تتناقض مع الحق يف الحرية واألمان الشخيص:

عندمــا أطلقــت مديريــة األمــن العــام حملتهــا املشــفوعة بتأييــد شــعبي كبــر يف مواجهــة فــاريض اإلتــاوات أو الجمعــات الخارجــة عــن القانــون 

ــَه أفــراد األمــن العــام للتعامــل بحــزم مــع كل املشــتبه  التــي متــارس البلطجــة ضــد املواطنــن، أُنِشــئ خــط واتســاب لتلقــي الشــكاوى مــن املواطنــن، وُوجِّ

بهــم يف هــذه الجرائــم. إاّل أّن التعميــم الــذي وجّهــه مســاعد مديــر األمــن العــام لألفــراد والضبــاط تضمــن رســائل ال تتوافــق مــع القانــون أو الحقــوق 

املكفولــة دســتورياً. فقــد انتــرش تســجيل صــويت ملســاعد مديــر األمــن العــام وهــو يوجــه التعليــمت للقيــام بتوقيــف املشــتبه بهــم بغــض النظــر عــن 

كونهــم مطلوبــن قضائيــاً أم ال، وإىل التعامــل مــع أيِّ مقاومــة مــن خــالل إلقائهــم عــى األرض وتقييدهــم والدعــس عــى رؤوســهم.

ــه عليــه، واجتمــع مــع مديــر األمــن العــام بهــذا الخصــوص، ونــوَّه إىل أّن هــذا الخطــاب  وهــو مــا أبــدى املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان تحفظّ

مــؤرشاً عــى تبنــي املديريــة لسياســة املعاملــة القاســية عنــد إلقــاء القبــض وهــو مــا يخالــف توجهــات اإلدارة الرســمية منــذ ســنوات. ورداً عــى موقــف 

املركــز، أكــّد مديــر األمــن العــام أن التســجيل املنتــرش ال يشــكل السياســة الفعليــة للمديريــة، وأن املرتبــات جميعهــا تُــدرَّب عــى أصــول التعامــل مــع 

املحتجزيــن، ويُعــرّض للمســاءلة كل مــن يخالــف القانــون منهــم. كــم أكــد عــى أن خطــاب مديريــة األمــن العــام املُعلـَـن ســيكون أكــر مراعــاًة لحقــوق 

اإلنســان وللترشيعــات الســارية.
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يؤكــد املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان عــى أهميّــة عــدم التهــاون مــع أي خطــاب يشــكل السياســة العامــة للتعامــل مــع املحتجزيــن ورضورة أن 

تكــون كافــة مناحــي التعامــل مــع املحتجزيــن منــذ لحظــة القبــض عليهــم متوافقــة مــع الدســتور واملعايــر الدوليــة والقانــون، مــع وضــع أُطــر الرقابــة 

واملســاءلة التــي تكفــل عــدم اإلفــالت مــن العقــاب. 

كــم تابــع املركــز قيــام دوريــة أمنيــة بالتعامــل الخشــن واالعتــداء عــى مواطنــن يف مركبتهــم، وقيــام أحــد أفــراد الدوريــة بشــتم املعتقــد الدينــي 

)شــتم الديــن(.

مــن األهميَّــة مبــكان اإلشــارة إىل اســتمرار اإلشــكاليات العملّيــة التــي تحــدُّ مــن إمكانيــة قيــام املركــز الوطنــّي لحقــوق اإلنســان مباُمرســة صالحياتــه 

القانونّيــة يف متابعــة اّدعــاءات الّتعذيــب وإســاءة املُعاملــة، وهــي:

عدم تزويد املركز باملحارض التحقيقيَّة املتّصلة بادعاءات التّعذيب وإساءة املعاملة التي تتضّمنها الّشكاوى الواردة إىل املركز.	 

ــة للتّحقيقــات دون 	  اقتصــار ردود مديريــة األمــن العــام )املتعلقــة بشــكاوى ادعــاءات التّعذيــب وإســاءة املُعاملــة( عــى النتيجــة النهائيّ

بيــان سلســلة اإلجــراءات املُتَّخــذة مــن قبــل االدعــاء العــام الرشطــّي ومحكمــة الرّشطــة التــي يعترهــا املركــز غــر كافيــة.

ومثــال ذلــك: أن تــرد شــكوى بحــّق أحــد أفــراد جهــاز األمــن العــام متعلقــة باّدعــاء تعذيــب، ثــم يقتــر األمــر عــى إبــالغ املركــز بأنّــه  	

ــة  ــَق مــع املشــتىك عليــه ومنعــت محاكمتــه دون إطــالع املركــز عــى تفاصيــل اإلجــراءات املُتَّخــَذة ليتســنى لــه مراقبــة مــدى جديّ ُحقِّ

وتوافــق هــذه اإلجــراءات مــع القانــون. 
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هــات  مــن املعــروف أّن هــذا الحــّق مــن الحقــوق األساســية التــي كفلتهــا املعايــر الدوليَّــة لحقــوق اإلنســان والترشيعــات الوطنيّــة، وتعتــر مــن أمَّ

م وناضلــت مــن أجلهــا الشــعوب واملجتمعــات. وقــد كفلهــا الدســتور األرديّن ونــّص عليهــا بوضــوٍح ورصاحــٍة  الحقــوق التــي تبّناهــا العــامل املتقــدِّ

ــة التــي صــادق عليهــا األردن. ويعتــر قانــون منــع  مبوجــب املادتــن )7، 8( منــه، إضافــًة إىل العديــد مــن املــواد يف املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليَّ

الجرائــم رقــم )7( لســنة 1954م مــن القوانــن التــي دأب املركــز عــى التنبيــه يف تقاريــره الســنويّة الّســابقة بانتهاكــه لهــذا الحــق.

الّتوقيف اإلدارّي: 

ــراً يف  ــز إىل أّن هــذا االنخفــاض ال يعكــس بالــرورة تغي ــاً خــالل العــام 2020م. ويشــر املرك تجــدر اإلشــارة إىل انخفــاض أعــداد املوقوفــن إداريّ

ــف مــن االكتظــاظ يف  ــزى بشــكل رئيــي إىل ظــروف الجائحــة وسياســة التخفي ــل يُع ــف اإلداري، ب ــن تجــاه التوقي ــة والحــكام اإلداري سياســة الحكوم

مراكــز اإلصــالح والتأهيــل. وبلــغ عــدد املوقوفــن إداريـّـاً خــالل العــام 2020م مــا مجموعــه )21.322( موقوفــا9ً، مقارنــة بــــ)37.853( موقوفــاً خــالل العــام 

2019م. يجــب التنبيــه هنــا إىل أن هــذا العــدد ال ميّثــل املوقوفــني يف وقــٍت واحــد وإمنــا يشــمل اإلدخــاالت واإلخراجــات املســتمرة طيلــة العــام، ويشــمل 

كذلــك حــاالت التكــرار.

وقــد تلقــى املركــز يف عــام 2020م مــا مجموعــه )40( شــكوى تتعلــق بالتوقيــف اإلداري، أغلــق منهــا )24( شــكوى لتحقــق نتيجــة مرضيــة، و)2( 

شــكوى لعــدم االختصــاص، وتبــّن عــدم وجــود انتهــاك يف )2( شــكوى، وواحــدة أغلقــت بنــاًء عــى عــدم تعــاون املشــتيك، وإغــالق )2( شــكوى بنــاًء عــى 

طلــب املشــتيك، و)9( شــكاوى مــا زالــت منظــورة.

9-  كتاب مديرية األمن العام رقم )ق/8832/12/6( تاريخ 2021/2/10م.
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مراكز التوقيف األويّل:

أوالً: أوضاع مراكز التوقيف األويّل.

ــك 	  ــالل تل ــن خ ــح م ــد اتّض ــت، وق ــاز املؤقّ ــف األويّل واالحتج ــز التوقي ــارات إىل مراك ــرش زي ــخ 2020/12/31م ع ــى تاري ــز حت ــذ املرك نّف

الزيــارات والشــكاوى التــي تلقاهــا املركــز اســتمرار مــا رصــده يف زياراتــه الّســابقة وخصوصــاً مركــز التوقيــف املؤقــت لــدى إداريت البحــث 

الجنــايئ ومكافحــة املخــدرات، وأبرزهــا: 

استمرار االنتهاك املتعلق مبنع املوقوفن من حّقهم باالستعانة مبحاٍم يف مرحلة التحقيق األويل )التّحري واالستدالل(.. 1

منع زيارتهم من قبل ذويهم.. 2

ــن . 3 ــم عــن أماك ــّي بأرسهــم إلعالمه ــاً باالتصــال بالعــامل الخارجــي، مــن خــالل عــدم تســهيل االتصــال الهاتف ــن أحيان عــدم الســمح للمحتجزي

ــم. وجوده

ــًة اســتناداً . 4 ــن مــدداً طويل ــف املوقوفــن اإلداريّ ــة للموقــوف كذريعــة لتوقي ــف اإلدارّي عــى األســبقيات الجرمي ــمد يف التوقي االســتمرار باالعت

ــة.  ــدى بعــض اإلدارات األمني ــة التوقيــف األويّل ل ــد احتجازهــم خــالل مرحل ــم، خاصــًة عن ــع الجرائ ــون من لقان

ثانياً: أماكن التوقيف املؤقّت يف دائرة املخابرات العاّمة.

نّفــذ املركــز زيــارًة غــر معلنــٍة إىل مركــز التّوقيــف املؤقــت لــدى دائــرة املخابــرات العامــة يف شــهر شــباط مــن عــام 2020م، وتــّم االلتقــاء مــع الّنــزالء 

واالطــالع عــى واقــع البيئــة االحتجازيـّـة، وتفّقــد كافــة مرافــق املركــز )الزنــازن، العيــادات الطبيــة، عيــادة األســنان، الصيدليــة، املكتــب، املطبــخ، ســاحات 

التَّشــميس(. ويشــار إىل أّن الطاقــة االســتيعابيّة ملركــز التّوقيــف )350( موقوفــاً يف حــن كان عــدد املوقوفــن يــوم الزيــارة )80( موقوفــاً.

ومــن أبــرز اإلجــراءات التــي رُصــدت يف املركــز ملواجهــة جائحــة كورونــا؛ تخصيــص جنــاح للحجــر الصحــيِّ يف مركــز التوقيــف، وزيــادة عــدد ســاعات 

التّشــميس اليوميّــة للموقوفــن، ومضاعفــة االتصــاالت الهاتفيّــة كبديــٍل عــن الزيــارات خــالل فــرة الحظــر الّشــامل، والتعقيــم اليومــيُّ لغــرف املوقوفــن.

الّشكاوى وطلبات املساعدة الخاّصة بدائرة املخابرات العاّمة: 

ــد  ــا قي ــا زال منه ــق نتيجــة، و)2( شــكوى م ــا )4( لتحّق ــق منه ــة، أغل ــرات العام ــرة املخاب ــب مســاعدة بحــق دائ ــز )6( شــكاوى وطل ــى املرك تلق

ــار. ــة زوجــة وصغ ــفر )2( بنفق ــع الّس ــى الّنحــو اآليت: من ــز ع ــا املرك ــي تلقاه ــات املســاعدة الت ــات هــذه الشــكاوى وطلب ــت موضوع ــة. ومتثَّل املتابع

ثالثاً: مراكز اإلصالح والتّأهيل.

نّفــذ املركــز حتــى تاريــخ 2020/12/31م )50( زيــارة إىل مراكــز اإلصــالح والتأهيــل. بلــغ العــدد الفعــّي للنــزالء املوجوديــن يف هــذه املراكــز خــالل 

عــام 2020م )17708( نزيــال10ً، يف حــن أّن الطاقــة االســتيعابيّة لهــذه املراكــز هــي )13352( نزيــاًل، وبذلــك يكــون االكتظــاظ يف مراكــز االصــالح والتأهيــل 

تجــاوز نســبة )33%( تقريبــاً، مــّم يؤثــر ســلباً عــى أوضاع النــزالء وحقوقهــم يف كافــة املجــاالت.

اإلجراءات التي اتّبعتها إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل خالل جائحة كورونا:

بــدأت إدارة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل بتطبيــق بروتوكــول الحميــة الــذي اعتُِمــد ملواجهــة فــروس كورونــا، األمــر الــذي ســاهم يف الحــّد مــن انتشــار 

هــذا الفــروس بــن الّنــزالء، وصــوالً إىل تخصيــص أحــد املراكــز للمصابــن بالفــروس بشــكٍل كامــٍل، باإلضافــة إىل جنــاح عــزٍل طبــّي مجهَّــز لهــذه الغايــة.

10- كتاب مديرية األمن العام رقم )ق/8832/12/6( تاريخ 2021/2/10م.
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ــل الجهــات ذات االختصــاص - نتيجــًة لسياســة  ــِرج عــّم يزيــد عــى خمســة عــرش ألــف موقوفــاً )15.000( مــن ِقبَ ــه أُف  كــم يشــر إىل أن

عــن بذلــك بســببها، بهــدف  املجلــس القضــايئ يف مجابهــة جائحــة كورونــا التــي ســيأيت التقريــر عــى تفصيلهــا الحقــاً - مّمــن ســمحت قضايــا املدَّ

ــع وزارة  ــاون م ــل نظــام املحاكمــة عــن بعــد بالتع ــَل بتفعي ــم ُعجِّ ــة النتشــار الفــروس، ك ــة مواتي ــف نســبة ال اكتظــاظ ويك ال تكــون بيئ تخفي

العــدل؛ بهــدف تجنيــب النــزالء املخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا أثنــاء عمليــة النقــل إىل املحاكــم، باإلضافــة للتنســيق املســتمر مــع املجلــس القضــايئ 

بخصــوص النــزالء املحكومــن عــى قضايــا الشــيكات وعــدم دفــع الديــن أو املوقوفــن عــى قضايــا جنحويّــة.

عــى الّرغــم مــن الجهــود املبذولــة مــن قبــل إدارة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل فيــم يخــّص ضــمن إجــراءات التقــايض مــن خــالل املحاكمــة عــن بعــد، 

إاّل أن املركــز رصــد شــكاوى لبعــض املوقوفــن مــن تعقيــد إجــراءات التنقــل للمراكــز املخصصــة إلجــراء املحاكمــة عــن بعــد، مــّم كان يســتدعي أوقاتــاً 

طويلــة تفــّوت املحاكــمت عــى املوقوفــن. 

أعامل الّشغب التي شهدتها مراكز اإلصالح والتأهيل خالل العام 2020م:

شــهد مركــز إصــالح وتأهيــل بــاب الهــوى )إربــد( قيــام مجموعــة كبــرة مــن النــزالء بتاريــخ 2020/3/15م بأعــمل شــغب احتجاجــاً عــى 	 

اإلجــراءات الجديــدة املُتّخــذة مــن قبــل إدارة املركــز خشــية انتشــار فــروس كورونــا، واملتمثلــة مبنــع الزيــارات وعــزل املهاجــع وإغــالق 

الكافتريــا، إذ قــام النــزالء بحــرق املهاجــع والوصــول إىل غرفــة األمانــات وإحــراق جــزء منهــا، باإلضافــة إىل تدمــر املمتلــكات. 

شــّكل املركــز الوطنــي فريقــاً لتقــيص الحقائــق وقابــل مجموعــة مــن النــزالء الذيــن ُوزُِّعــوا عــى مختلــف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل 

يف اململكــة مّمــن شــهدوا الواقعــة ومجموعــة مــن نــزالء مركــز إصــالح وتأهيــل بــاب الهــوى الذيــن أُخــَي ســبيلهم إلمتامهــم فــرة العقوبــة 

املقــرَّرة، باإلضافــة إىل ذوي النزيــل املتــويف )م، أ(، وبالّنتيجــة توّصــل الفريــق إىل أنـّـه ويف مســاء الســبت املوافــق 2020/3/13م أصــاب النــزالء 

حالــة مــن الذعــر والخــوف بســبب تــداول أخبــار عــن انتشــار فــروس كورونــا بشــكل رسيــع يف العــامل كافــة، وعــدم القــدرة عــى الســيطرة 

عليــه، فبــدأ النــزالء مــن كل املهاجــع بالطــرق عــى أبــواب الغــرف. ويف صبــاح اليــوم التــايل أعلــن معظــم النــزالء إرضابهــم عــن الطعــام 

لتقــوم مرتبــات مركــز إصــالح وتأهيــل بــاب الهــوى باســتدعاء املديــر الــذي قابــل النــزالء مبــارشًة، إاّل أنــه مل يتمكــن مــن الوصــول إىل إنهــاء 

الحالــة لكــون مطلــب النــزالء إخــالء ســبيلهم. ومبغــادرة املديــر املوقــع أحــرق مجموعــة مــن النــزالء الفرشــات يف الغــرف ووصلــوا لغرفــة 

األمانــات، ومل تســتطع قــوات الــرّد الّريــع التــي دخلــت إىل املهاجــع واســتخدمت الغــاز املســيل للدمــوع مــن الســيطرة عــى الوضــع، 

وخــرج النــزالء إىل ســطح املبنــى نتيجــًة للخــوف مــن النــار واألدخنــة الناجمــة عــن الحرائــق. ويف صبــاح يــوم اإلثنــن وبقــدوم قــّوة مــن 

الجيــش وعــد رئيســها النــزالء بعــدم تعرّضهــم ألّي أذى ملــن يســلّم نفســه، فقــام معظــم النــزالء بتســليم أنفســهم، ليُنَقلــوا مبــارشًة ملراكــز 

إصــالح وتأهيــل أخــرى، وقــد تــويّف )5( نــزالء نتيجــًة ألحــداث الّشــغب هــذه.

شــهد مركــز إصــالح وتأهيــل ارميمــن قيــام مجموعــة مــن النــزالء بتاريــخ 2020/3/18م بأعــمل شــغب وتحطيــم للممتلــكات العامــة، 	 

ــة ودخــان مــن  ــواد متوينيّ ــوال وم ــة أم ــة العالجــات النفســيّة، ورسق ــة أدوي ــادة األســنان ورسق ــة وعي ــادة الطبي ــم العي ــل بتحطي واملتمثّ

املقصــف املخصــص للنــزالء، باإلضافــة إىل تحطيــم مجموعــة مــن النوافــذ احتجاجــاً عــى منــع الزيــارات التــي اعتــاد النــزالء عــى تلقيهــا 

بواقــع ثــالث مــرات أســبوعياً مــن قبــل عائالتهــم ومعارفهــم واالكتفــاء مبكاملــة أســبوعية يجريهــا النزيــل مــع عائلتــه.

شــّكل املركــز فريقــاً لرصــد األحــداث، وشــاهد الفريــق األرضار البالغــة لبعــض مرافــق املركــز والتحطيــم الكامــل لعيــادة األســنان، ومبقابلــة 	 

مجموعــة مــن نــزالء املركــز، أفــادوا أن أعــمل الشــغب التــي حصلــت كانــت محاولــة مــن النــزالء للضغــط عــى إدارة مراكــز االصــالح 

والتأهيــل إلخــالء ســبيل كافــة النــزالء أو للســمح لهــم بتلّقــي الزيــارات، ونتيجــة لألحــداث تــويف )3( نــزالء.
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الّتوصيات:

أوالً : تعديل املادة )208( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م، وفق التوصيات التالية: 

إزالــة القصــور يف تجريــم التّعذيــب، وذلــك بشــمولية التّعريــف الــوارد يف اتفاقيّــة األمــم املتّحــدة ملناهضــة التّعذيــب وعــدم اقتصــاره عــى انتــزاع . 1

اإلقــرار أو االعــراف. باإلضافــة إىل اعتبــار جرميــة التّعذيــب مــن مصــافِّ الجرائــم الجنائيّــة. 

الّنص رصاحًة عى عدم شمول جرمية التّعذيب بالعفو والتّقادم.. 2

ضــمن اســتقاللية هيئــات التّحقيــق واملحاكمــة يف املالحقــة الجزائيّــة يف شــكاوى التّعذيــب وفــق املبــادئ التــي تتطلّبهــا املعايــر الدوليّــة، وذلــك . 3

مــن خــالل إســناد االختصــاص يف التّحقيــق واملالحقــة واملحاكمــة بالقضــاء النظامــّي. 

الّنص رصاحة عى حّق ضحايا التّعذيب بالتّعويض، وإعادة التأهيل النفّي والجسدّي.. 4

ــٍة للمبــادئ واملعايــر الدســتوريّة مــن جهــٍة،  ــاً: إلغــاء قانــون منــع الجرائــم رقــم )7( لســنة 1954 وتعديالتــه؛ ملــا يتضّمنــه مــن مخالفــاٍت جوهريّ ثاني

ــة لحقــوق اإلنســان مــن جهــٍة أخــرى. ويناقــض ُمقتضيــات الحــّق يف محاكمــة عادلــة وفــق مــا أقــرَّت بــه املعايــر الدوليّ

ــب  ــز إىل مكت ــا املرك ــي يرفعه ــكاوى الت ــون بالش ــون العاّم ع ــا املدَّ ــي يُجريه ــه الت ــارضه ونتائج ــق ومح ــراءات التحقي ــلة إج ــز بسلس ــد املرك ــاً: تزوي ثالث

الشــفافية وحقــوق اإلنســان يف مديريــة األمــن أو تلــك الشــكاوى التــي تــرد إىل املكتــب مــن ذوي الّنــزالء أو املوقوفــن مبــارشًة، وذلــك اســتناداً إىل 

املــاّدة )8( مــن قانــون املركــز التــي منحــت املركــز صالحيــة الحصــول عــى أّي معلومــات أو بيانــات أو إحصائيــات يراهــا الزمــة لتحقيــق أهدافــه. 

ــة  ــة الــواردة بــه عنــد اللجــوء للُمداهــمت األمنيّ ــة كافــًة بتطبيــق القانــون ومراعــاة الــرّشوط الشــكليّة واملوضوعيّ رابعــاً: رضورة التــزام األجهــزة األمنيّ

ــا ويف نطــاق القانــون. ني ــازل بالقــّوة، ال ســيّم عــدم اســتخدام القــوة إاّل للــرورة القصــوى وبالحــدود الدُّ واقتحــام املن

خامساً: رضورة قيام الجهات األمنيّة بإصدار تقارير صحفيّة أو بيانات لبيان مّررات استخدام القوة طبقاً ملبدأي الرورة والتّناسب. 

سادساً: السمح للموقوف بإعالم ذويه مبكان احتجازه، وعدم منعه من التواصل مع العامل الخارجي إاّل مبوجب قرار قضايّئ. 

سابعاً: نقل اإلرشاف عى مراكز اإلصالح والتأهيل من وزارة الداخلية إىل وزارة العدل. 

ثامناً: االستمرار يف تأهيل العاملن يف مديرية األمن العام وتدريبهم َوفَق املعاير الدوليّة لحقوق اإلنسان.
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الحّق يف الوصول إىل العدالة وضامنات املُحاكمة العادلة

ــة،  ــلطة القضائيّ ــلطات، واســتقاللية الّس ــن الّس ــدأ الفصــل ب ــادئ: مب ــي عــّدة مب ــة مــن خــالل تبّن كفــل الدســتور األرديّن الحــّق يف محاكمــة عادل

وقرينــة الــراءة، ومبــدأ عالنيــة املُحاكمــة.11 كــم كفلــت املعايــر الدوليّــة هــذا الحــق وفــق مبــادئ حقوقيّــة مطلقــة وغــر قابلــة للتّحلــل، وهــي: املســاواة 

ــع إجــراءات  ــن تري ــة الّناجــزة )الجمــع ب ــة، والعدال ــن الجزائيّ ــة القوان ــه، وعــدم رجعي ــن الُخصــوم، واســتقاللية القضــاء، ونزاهــة التقــايض وعالنيت ب

التّقــايض وفعاليَّتهــا(.12 

الّترشيعات:

مل يشــهد عــام 2020م أّي تعديــٍل أو اقــراٍح بتعديــل للترّشيعــات ذات األثــر املُبــارش عــى الحــّق يف ُمحاكمــة عادلــة. ويف الوقــت ذاتــه اســتمرّت جهــود 

املركــز يف التأكيــد عــى توصياتــه الّســابقة بكفالــة متتـّـع األفــراد بالحــّق يف محاكمــة عادلــة يف إطــار عضويــة املركــز يف »اللّجنــة الفنيّــة ملُواءمــة الترشيعــات 

الوطنيّــة مــع االتفاقيــات الدوليّــة لحقــوق اإلنســان« املُشــّكلة مبوجــب قــرار دولــة رئيــس الــوزراء،13 والتــي تتلّخــص بالتـّـايل: 

تعديــل املــادة )54( ُمكــّرر مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعديالتــه بصــورٍة تكفــل التّخفيــف مــن حــّدة القيــود الــواردة عــى . 1

صالحيــة القضــاء يف اللّجــوء إىل العقوبــات البديلــة، وذلــك مــن خــالل توســيع نطــاق التّطبيــق ليشــمل الجنــح برّمتهــا، وإِلغــاء ارتبــاط تطبيــق 

العقوبــات البديلــة بوقــف التّنفيــذ.

إلغــاء قانــون منــع الجرائــم؛ ملــا يشــّكله مــن إخــالٍل مببــدأ الفصــل بــن الّســلطات مــن خــالل التّعــدي عــى اختصــاص القضــاء صاحبــة الواليــة . 2

الرشعيــة واالختصــاص األصيــل يف الفصــل يف املنازعــات، الــذي يُعتــر عــمد دولــة القانــون. باإلضافــة إىل انطوائــه عــى خــرٍق للقاعــدة املوضوعيّــة 

يف املاُلحقــة الجزائيّــة املقــّررة يف دول العــامل كافــًة، والــواردة يف املــادة )58( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعديالتــه، واملُتمثلــة 

بعــدم جــواز مالحقــة الفعــل الجرمــّي إاّل مــرًة واحــدًة. وقــد أوىص املركــز بــرورة اإلرساع يف إعــادة صياغــة املــادة )3( مــن قانــون منــع الجرائــم 

بصــورٍة تحــّد مــن الّصالحيــات الفضفاضــة إىل حــن إلغــاء هــذا الترّشيــع.

يف الوقــت الــذي يؤكّــد بــه املركــز عــىل موقفــه الثابــت بــرورة إلغــاء هــذا القانــون، فإنــه ولحــني التوافــق عــىل هــذا األمــر ال بــّد مــن أن تكــون 

املامرســة منضبطــة بتعليــامت تتضمــن مــا يــي: 

ــة وحجــة عــى 	  ــاً للحقيق ــن باعتبارهــا عنوان ــرارات الصــادرة بإخــالء ســبيل املوقوف ــة أو الق ــرارات القضائي ضــمن احــرام األحــكام والق

ــاً.  ــل القضــاء إداريّ ــق رساحــه مــن قب ــون، وعــدم جــواز توقيــف مــن أُطلِ ــح يف القان ــك مبوجــب نــص رصي ــع وذل الجمي

د الحــاالت 	  إعــادة صياغــة املــادة الثالثــة مــن قانــون منــع الجرائــم بصــورة دقيقــة وواضحــة والبعــد عــن العبــارات الفضفاضــة بحيــث تُحــدَّ

التــي يجــوز التوقيــف فيهــا عــى ســبيل الحــر دون تــرك أي مجــال الجتهــاد الحاكــم اإلداري أو العمــل بنــاء عــى الشــبهة دون وجــود 

أيــة أدلــة.

تحديد مدة التوقيف اإلداري وضوابطه وإخضاعه ملبدأ التّسبيب.	 

إحالة املوقوفن إداريّاً إىل االدعاء العام النظامي بعد توقيفهم خالل مّدة محّددة بنص القانون للبّت يف أمرهم.	 

ــف اإلدارّي 	  ــرارات التوقي ــث خضــوع ق ــم موضــوع البحــث مــن حي ــع الجرائ ــون من ــاّدة )4( مــن قان ــص امل ــن بن ــزام الحــّكام اإلداريِّ الت

ــذه األصــول. ــزام به ــب الجــزاء عــى عــدم االلت ــة وترتي ــون أصــول املحاكــمت الجزائيّ لألصــول املتبعــة يف قان

وضع حّد أعى للكفالة وعدم ترك قيمة الكفالة واملوافقة عى شخص الكفيل للسلطة التقديريّة للحاكم اإلداري.	 

11- املواد )27، 101(، الدستور األردين.

12 - املواد )8،10،11(، اإلعالن العاملّي لحقوق اإلنسان، واملادة )14( العهد الدويّل الخاص بالحقوق املدنيّة والسياسيّة. 

13-  تعقد اللجنة الفنيّة ملواءمة الترشيعات الوطنيّة مع االتفاقيات الدوليّة اجتمعاتها يف مقر وزارة العدل.

الحّق في الوصول إلى العدالة وضمانات الُمحاكمة العادلة
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النــص عــى أن يكــون الطعــن أمــام القضــاء اإلداري بالقــرارات الصــادرة عــن الحاكــم اإلداريِّ مجانيــاً. إىل حــن إجــراء هــذا التعديــل ال بــّد 	 

مــن توفــر وزارة العــدل ونقابــة املحامــن املســاعدة القانونيــة للموقوفــن إداريـّـاً لتقديــم الطعــون مــع تبّنــي املحكمــة اإلداريــة لسياســة 

نيــا.  تحديــد الرســوم بالحــدود الدُّ

ف يف استعمله من القامئن عليه.	  وضع عقوبات عى من يخالف رشوط التوقيف وأصوله أو يتعسَّ

تدريــب قضــاة املحكمــة اإلداريــة عــى مراجعــة القــرارات مــن منظــور حقــوق اإلنســان والتــي تهــيء بيئــًة إلصــدار القــرار بوقــف العمــل 	 

بقــرار التوقيــف الصــادر عــن الحاكــم اإلداري لحــن صــدور قــرار الحكــم.

حظــر حبــس املديــن املعــر مبوجــب املــادة )11( مــن العهــد الــدويّل الخــاص بالحقــوق املدنيّــة والسياســيّة، حيــث أكّــد املركــز عــى أّن املبــدأ . 3

الــدويّل ال يحظــر حبــس املديــن باملُطلــق بــل أقــّر رشطــن يحظــر عنــد اجتمعهــم حبــس املديــن، الــرّشط األول: عجــز املديــن عــن الوفــاء مــع 

ــة أو تالعــب أو حتــى إهــمل مــن ِقبــل املديــن. الــرّشط  ــة أم ناتجــة عــن ســوء نيّ رضورة الوقــوف عــى أســباب العجــز فيــم إذا كانــت طبيعيّ

ــة بالتــزاٍم تعاقــدّي دون غــره مــن مصــادر االلتــزام األخــرى.  الثــاين: ارتبــاط انشــغال الّذمــة املاليّ

بهــذا الّصــدد، يجــّدد املركــز دعوتــه إىل رضورة دراســة مبــدأ حظــر حبــس املديــن املُعــر وفــق منهــج قائــم عــى تحديــد حجــم املشــكلة يف ضــوء 

الوثائــق والبيانــات الرســميّة، وإقــرار معايــر وأســس دقيقــة ملفهــوم عجــز املديــن عــن الوفــاء وفــق االعتبــارات االجتمعيّــة واالقتصاديـّـة للُمجتمــع، ومــدى 

توفـّـر حســن النيّــة يف العالقــة بصــورٍة تُراعــي مبــادئ العدالــة واإلنصــاف وتُراعــي الظــروف االقتصاديـّـة واالجتمعيّــة للمديــن لتحديــد مفهــوم العجــز عــن 

الوفــاء، ويف الوقــت ذاتــه مراعــاة حــقِّ الدائــن بــدون أن تقــوم الدولــة مقــام الدائــن لتحصيــل أموالــه.

أبــرز املســائل الدســتوريَّة والقانونّيــة التــي أثــريت خــالل عــام 2020م، والتــي كان لهــا أثــر عــىل الحــّق يف الوصــول إىل العدالــة وضامنــات املُحاكمــة 

العادلة:

أواًل: مكانة املُعاهدات واالتفاقيّات الدوليّة يف الّنظام القانويّن الوطنّي األرديّن.

أصــدرت املحكمــة الدســتوريّة األردنيّــة قرارهــا التفســرّي رقــم )1( لســنة 2020 بتاريــخ 3 أيــار 2020م، والــذي نـُـرش يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا 

ــة،  ــة عــى تحديــد مكانــة املُعاهــدات واالتفاقيــات الدوليّ )5640( بتاريــخ 11 أيــار 2020م، عــى الرَّغــم مــن اســتقرار اجتهــاد محكمــة التّمييــز األردنيّ

ــاً جــدالً دســتوريّاً طــال أمــده حــول مكانــة املُعاهــدات واالتفاقيــات الدوليّــة يف املنظومــة القانونيّــة الوطنيّــة  إاّل أّن هــذا القــرار قــد جــاء ليحســم جزئيّ

باعتبــاره قــراراً يتمتّــع بالقيمــة الدســتوريّة. 

ــا تُحــّدد  ينبثــق مــن تحليــل منطــوق قــرار املحكمــة الدســتوريّة رقــم )1( لســنة 2020 عــّدة نتائــج ذات أبعــاد دســتوريّة، وأبــرز مــا ميّيزهــا أنّه

ــايل: ــويّن األرديّن، وذلــك عــىل الّنحــو الّت ــة املُتعلّقــة بحقــوق اإلنســان يف الّنظــام القان ــة املواثيــق الدولّي مكان

ســلّم القــرار التفســرّي ضمنــاً بفحــوى القــرارات التفســريّة الّصــادرة عــن املجلــس العــايل واملحكمــة الدســتوريّة، واملُتعلّقــة باآلليــة الدســتوريّة . 1

ــة تنقســم لهــذه الغايــة إىل قســمن: أولهــام: اتفاقيــات  ــة، ليقــّر بــأّن املواثيــق الدوليّ للُمصادقــة أو االنضــمم إىل املُعاهــدات واالتفاقيــات الدوليّ

ــة حــراً بإجــراءات  ــلطة التنفيذيّ ــص الّس ــة تخت ــات دوليّ ــايّن«، وثانيهــام: اتفاقي ــع برمل ــون »ترشي ــا مبوجــب قان ــة عليه ــب املُصادق ــة تتطلّ دوليّ

املُصادقــة أو االنضــمم إليهــا.

حســم القــرار التفســرّي الجــدل حــول مكانــة املُعاهــدات واالتفاقيــات الدوليّــة التــي ُصــودق عليهــا مبوجــب قانــون ومنحهــا مرتبــة أســمى مــن . 2

ــة(، ومــا يقــرن بهــذا الُحكــم هــو إمكانيــة االحتجــاج بهــذه االتفاقيــات بصــورٍة مبــارشٍة أمــام  ــة )الترّشيعــات الرملانيَّ ــة العاديّ القوانــن الوطنيّ

القضــاء الوطنــّي. 

تــه مــع االلتزامــات املُقــّررة عــى أطــراف معاهدة . 3 مبفهــوم املُخالفــة ملــا هــو وارد يف الفقــرة الُحكميّــة »أوالً: إنـّـه ال يجــوز إصــدار قانــون يتعــارض برُمَّ
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كانــت اململكــة قــد صادقــت عليهــا مبُقتــى قانــون«، ومنطــوق مــا هــو وارد يف ختــام الفقــرة الُحكميّــة »ثالثــاً: إّن املُعاهــدات الدوليّــة لهــا قّوتهــا 

املُلزمــة ألطرافهــا، ويتوّجــب عــى الــّدول احرامهــا، طاملــا ظلّــت قامئــة ونافــذة، مــا دام أّن هــذه املُعاهــدات أُبرِمــت وُصــوِدق عليهــا، واســتوفت 

اإلجــراءات املُقــّررة لنفاذهــا«، نجــد أّن املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليّــة التــي ال تتطلـّـب املُصادقــة عليهــا مبوجــب قانــون، هــي معاهــدات ملزمــة 

للدولــة األردنيّــة لكّنهــا ال تتمتـّـع بــأّي مكانــة قانونيّــة يف الّنظــام القانــويّن الوطنــّي.

يتلّخــص أثــر هــذا القــرار التفســرّي عــى األوضــاع الّســائدة التفاقيــات حقــوق اإلنســان، بــأّن االتفاقيّــات التــي ُصــودق عليهــا مبوجــب قانــون، . 4

هــي اتفاقيـّــات لهــا أولويــة التطبيــق عنــد تعارضهــا مــع القوانــن الوطنيَّــة العاديَّــة مــع إمكانيــة االحتجــاج بهــذه االتفاقيّــات بصــورٍة مبــارشٍة أمام 

ــة لحقــوق اإلنســان التــي متّــت إجــراءات االنضــمم أو املصادقــة عليهــا مبوجــب  القضــاء الوطنــّي، وخالفــاً لهــذا الحــال لتلــك االتفاقيــات الدوليّ

ــة لحقــوق  ــة منفــرد، وبهــذا الّصــدد يدعــو املركــز إىل رضورة حســم الجــدل الواقعــّي حيــال مســألة عــرض االتفاقيــات الدوليّ إجــراءات حكوميّ

ــك يف ضــوء املمرســة  ــاذ، وذل ــة الّنف ــة وواجب ــون خــاص لتكــون ملزم ــا مبوجــب قان ــة عليه ــة للُمصادق ــس األّم ــه عــى مجل ــن عدم اإلنســان م

ــة القامئــة والتــي تقتــر عــى املُصادقــة عــى الكثــر مــن هــذه االتفاقيــات ونرشهــا يف الجريــدة الرســميّة دون عرضهــا عــى مجلــس  الحكوميّ

األّمــة.

ثانياً: تنفيذ قرارات اإللغاء الّصادرة عن املحكمة اإلدارية.

ــة الّصــادرة عــن املحكمــة اإلداريــة، التــي يعــود مردُّهــا إىل  ــة تتعلَّــق بتنفيــذ قــرارات اإللغــاء االبتدائيّ اســتمرت خــالل عــام 2020م إشــكالية عمليّ

املادتــن )28، 34( مــن قانــون القضــاء اإلدارّي رقــم )27( لســنة 2014م، حيــث تقــّر املــادة األوىل بإلزاميــة تنفيــذ ُحكــم اإللغــاء الّصــادر عــن املحكمــة 

اإلداريــة أثنــاء مرحلــة الطعــن بــه أمــام املحكمــة اإلداريــة الُعليــا مــا مل يصــدر قــرار بوقــف تنفيــذ الُحكــم املطعــون فيــه، ويف الوقــت ذاتــه تضّمنــت 

ــة دون األحــكام  ــة القطعيَّ ــا وأحــكام املحكمــة اإلداري ــة الُعلي املــادة )34( تعارضــاً بالّنــص رصاحــًة عــى اقتصــار التنفيــذ عــى أحــكام املحكمــة اإلداري

ــة املطعــون فيهــا. االبتدائيّ

يــرى املركــز أّن هنــاك تعارضــاً قانونيـّـاً بــن أحــكام املادتــن، مــا يســتدعي رضورة إجــراء تعديــل عــى قانــون القضــاء اإلدارّي رقــم )27( لســنة 2014م 

بصــورٍة تزيــل هــذا التّعــارض، ومــا يرتـّـب عليــه مــن إربــاٍك يف التّطبيــق.

الّتوقيف القضايّئ: 

رصد املركز خالل عام 2020م استمرار إشكالية التّوسع يف التّوقيف القضايّئ من الّناحية املوضوعيّة عى الّرغم من انخفاض أعداد املوقوفن، حيث 

بلغت أعداد املوقوفن قضائيّاً يف عام 2020م نحو )35.052( موقوفاً،14 مقارنًة بـ)45.516( موقوفاً خالل عام 2019م. يجب التّنبيه هنا إىل أّن هذا العدد 

يشمل كذلك حاالت التّكرار.

14-  كتاب مديرية األمن العام رقم )ق/8832/12/6( تاريخ 2021/2/10م.
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علــمً بــأّن التّعديــل الترشيعــّي عــى قانــون أصــول املحاكــمت الجزائيــة رقــم )9( لســنة 1961م يف العــام 2017م منــه، وضــع ضوابــط هامــة لقــرار 

ــيلة  ــو الوس ــف إاّل إذا كان ه ــُئ إىل التوقي ــتثنايئ، وال يُلج ــر اس ــو تدب ــف ه ــى أن التوقي ــص ع ــا: الن ــادة )114(، وأهّمه ــب امل ــايئ مبوج ــف القض التّوقي

الوحيــدة للمحافظــة عــى أدلــة اإلثبــات أو املعــامل املاديــة للجرميــة أو للحيلولــة دون ممرســة اإلكــراه عــى الشــهود أو عــى املجنــّي عليهــم أو ملنــع 

املشــتىك عليــه مــن إجــراء أي اتصــال برشكائــه يف الجرميــة أو املتدخلــن فيهــا أو املحرضــن عليهــا أو أن يكــون الغــرض مــن التوقيــف حميــة املشــتىك 

عليــه نفســه أو وضــع حــد ملفعــول الجرميــة أو الرغبــة يف اتقــاء تجددهــا أو منــع املشــتىك عليــه مــن الفــرار أو تجنيــب النظــام العــام أي خلــل ناجــم 

عــن الجرميــة.

ــل املدعــن العامــن  ــل املحاكمــة مــن قب ــا قب ــل عــى النصــوص، إاّل أنَّ املركــز رصــد اســتمرار ممرســة التوقيــف م عــى الرغــم مــن هــذا التعدي

ــون.  ــتحدثة يف القان ــط املس ــاوز الضواب ــكل يتج ــاة بش والقض

ــة رقــم )9( لســنة 1961م وتعديالتــه، والــذي مل  ويُجــّدد املركــز تـــأكيده عــى أبــرز أوجــه الُقصــور التــي تعــري قانــون أصــول املحاكــمت الجزائيّ

يتــنَّ مبــدأ حــّق الفــرد يف التّعويــض املــادّي واملعنــوّي جــراء الــّرر الّناجــم عــن التّوقيــف يف حــال صــدور حكــم براءتــه أو عــدم مســؤوليته، وهــو الحــق 

الــذي أكّدتــه اللّجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان يف تعليقهــا العــام رقــم )35( لســنة 2014م، بقولهــا :)التّعويــض حــقٌّ قانــوينٌّ واجــب الّنفــاذ وليــس ِمنَّــة 

أو أمــراً تقديريّــاً(.

أثر جائحة كورونا عىل الحّق يف الوصول إىل العدالة وضامنات املُحاكمة العادلة: 

شــهد عــام 2020م تطبيــق قانــون الّدفــاع رقــم )13( لســنة 1992م ملواجهــة انتشــار وبــاء كورونــا، إذ اســتدعت مكافحــة تفــّي هــذا الوبــاء إصــدار 

العديــد مــن أوامــر الّدفــاع، التــي كان لهــا أثــر مبــارش عــى التَّمتــع بضمنــات الحــّق يف ُمحاكمــة عادلــة. وتزامــن مــع إصــدار أوامــر الّدفــاع املذكــورة 

إقــرار املجلــس القضــايّئ إســراتيجية »تعامــل قطــاع العدالــة مــع أزمــة انتشــار فــروس كورونــا«، باإلضافــة إىل إصــدار مجموعــٍة قــرارات اتّخذهــا املجلــس 

القضــايّئ، ومحكمــة أمــن الّدولــة يف ســبيل تقليــص فـُـرص انتشــار الوبــاء بــن نــزالء مراكــز اإلصــالح والتّأهيــل مــن جهــٍة، وضــمن ســر مرفــق العدالــة مــن 

ــة املتعلقــة بالحقــوق  ــة والوطنيّ جهــٍة أخــرى، وقــد كان للمركــز موقفــه مــن هــذه اإلجــراءات بحســب مــا رأى اتفاقهــا مــن عدمــه مــع املعايــر الدوليّ

والحّريــات.

أوالً: موقف املركز من أوامر الّدفاع ذات األثر عى الحّق يف الوصول إىل العدالة وضمنات املحاكمة العادلة.

أمر الّدفاع الخامس. 	

ــا يف  ــوص عليه ــد املنص ــدد واملواعي ــع املُ ــان جمي ــف رسي ــذا وق ــاع ه ــر الّدف ــن أم ــخ 30 آذار 2020م، إذ تضمَّ ــس بتاري ــاع الخام ــر الّدف ــدر أم ص

ــذة. ــات الّناف الترّشيع

وبهــذا الّصــدد أشــار املركــز إىل االلتــزام الــوارد يف الفقــرة )3( مــن املــادة )2( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، التــي توجــب 

عــى الدولــة الطــرف يف العهــد أن تّوفــر ســبل االنتصــاف الفّعــال مــن أي انتهــاك ألحــكام العهــد أثنــاء حــاالت الطــوارئ.

كــم يّؤكــد عــى مــا جــاء يف تعليــق لجنــة الحقــوق املدنيّــة والسياســيّة رقــم )29( املتعلــق باملــادة )4( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

ــة  ــاء حال ــة أثن ــة الطــرف بضــمن الحــق يف محاكمــة عادل ــزم الدول ــاء حــاالت الطــوارئ«، الــذي أل ــد بأحــكام العهــد أثن والسياســية حــول »عــدم التقي

الطــوارئ باعتبــاره متطلبــاً أساســياً ملبــدأي املرشوعيــة وســيادة القانــون.

ــة  ــة املُتعلقــة باإلجــراءات القضائيّ ــاع هــذا؛ لحســمه ألي جــدٍل مســتقبّي حــول املُــدد القانونيّ ــّي بفحــوى أمــر الّدف ــه، رّحــب املركــز الوطن وعلي

ــد عــى أّن هــذا األمــر تضّمــن أثــراً كاشــفاً، إذ إّن الفقــه والقضــاء اإلدارّي اســتقّر عــى اعتبــار الظــروف  ــة التــي يشــملها. يف الوقــت ذاتــه يُؤكّ واإلداريّ

الطارئــة ســبباً مــن أســباب وقــف ُمــدد الطعــن.

الحّق في الوصول إلى العدالة وضمانات الُمحاكمة العادلة
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أمر الّدفاع الواحد والعرشون. 	

صــدر أمــر الّدفــاع الواحــد والعــرشون بتاريــخ 14 ترشيــن ثــاين 2020م، الــذي يهــدف –وفــق مــا جــاء بــه- إىل وقايــة القضــاة واملحامــن والكــوادر 

اإلداريــة يف املحاكــم ومراجعيهــا مــن خطــر اإلصابــة بفــروس كورونــا املُســتجد وللحــّد مــن انتشــاره، وحرصــاً عــى ضــمن اســتمرار حــّق التّقــايض وانتظــام 

ســر أعــمل املحاكــم.

تضّمن أمر الّدفاع هذا تنظيم موضوعني أساسيني، هام: 

ــا وقــف عمــل املحاكــم 	  ــاين 2020م مبــا فيه ــن ث ــة خــالل الفــرة 15-24 ترشي ــة والرشعيّ ــم ســر العمــل اليومــّي للمحاكــم النظاميّ تنظي

ــاين 2020م. ــن ث ــة 11-24 ترشي ــرة الزمنيّ ــة خــالل الف ــة والرشعيّ النظاميّ

تنظيم بعض اإلجراءات األصوليّة يف الدعاوى املدنيّة ابتداًء من تاريخ 13 كانون أول التّبليغ، املُدد القانونيّة للتقايض، سمع الّشهود،...(.	 

أشار املركز يف ضوء ُمراجعة فحوى أمر الّدفاع هذا إىل مسألتني أساسيتني، وذلك عىل الّنحو الّتايل:

كان األوىل ابتــداًء أّن يتضّمــن أمــر الّدفــاع هــذا اســتناداً إىل املــادة )3/ج( مــن قانــون الّدفــاع رقــم )13( لســنة 1992م تفويضــاً للمجلــس القضــايّئ . 1

بإصــدار القــرارات الاّلزمــة لتســير مرفــق القضــاء يف ضــوء تطــورات الوضــع الوبــايّئ، وعــدم اقتصــار هــذه الّصالحيــة عــى رئيــس الــوزراء مبوجــب 

قــرارات أو بالغــات معّدلــة يصدرهــا بشــكٍل الحــق.

أســهب أمــر الّدفــاع يف تنــاول مســائل تنظيميّــة للعمــل اليومــي، التــي يفــرض اقتصارهــا عــى املجلــس القضــايئ باعتبارهــا مــن صميــم الواليــة . 2

القانونيّــة للمجلــس، األمــر الــذي يجعلــه موضــع ُشــبهٍة دســتوريّة.

ثانياً: قرارات قطاع العدالة يف ظل جائحة كورونا.

تابــع املركــز مجموعــة القــرارات الّصــادرة عــن املجلــس القضــايّئ ومحكمــة أمــن الدولــة خــالل فــريتّ الحظــر الــكّي والجــزيّئ الهادفــة إىل تقليــص 

فـُـرص انتشــار الوبــاء بــن نــزالء مراكــز اإلصــالح والتّأهيــل مــن جهــٍة، وضــمن دميومــة عمــل مرفــق العدالــة مــن جهــٍة أخــرى، مبــا فيهــا إســراتيجية تعامــل 

قطــاع العدالــة مــع أزمــة انتشــار فــروس كورونــا، التــي كان أبرزهــا بالّتــايل:

التّأجيــل التلقــايّئ للّنظــر يف الدعــاوى املنظــورة لــدى املحاكــم جميعهــا خــالل الفــرة الواقعــة مــا بــن 16 آذار 2020م ولغايــة 15 نيســان 2020م، . 1

واعتبــار هــذه املـُـدد جــزءاً مــن العطلــة القضائيّــة.

اســتمرار أعــمل محاكــم اململكــة جميعهــا يف الّنظــر بثالثــة أنــواع مــن القضايــا هــي؛ الطلبــات املُســتعجلة، والقضايــا الجزائيّــة التــي يوجــد بهــا . 2

موقوفــون، واســتقبال الطعــون القانونيّــة وطلبــات إخــالء الّســبيل.

اســتمرارية عمــل دوائــر النيابــة العاّمــة، والحفــاظ عــى اســتمرارية عمــل املحاكــم بالحــد األدىن خــالل فــرة حظــر تنّقــل األشــخاص وتجوالهــم، . 3

مــع عــدم الســمح للمحامــن بالحضــور أمــام دوائــر النيابــة باســتثناء الحــاالت التــي يرتــب عــدم التمثيــل مبحــاٍم بطالنــاً لإلجــراءات، وهــذا مــا 

يشــّكل إخــالالً بحــق الدفــاع الــذي يعــد أحــد أهــم ضمنــات املحاكمــة العادلــة.

انتــداب عــدد مــن القضــاة واملدعــن العامــن يف محاكــم اململكــة جميعهــا، إذ أنيــط بهــم الّنظــر يف مخالفــات أوامــر الّدفــاع، وجميــع الطلبــات . 4

املُســتعجلة، ومتديــد ُمــدد التّوقيــف، والّنظــر يف قضايــا األحــداث.

اســتمرارية عمــل محكمــة التّمييــز ابتــداًء مــن األســبوع الثــاين لحظــر تنّقــل األشــخاص وتجوالهــم، التــي أنجــزت مــا نســبته )98%( مــن مجمــوع . 5

القضايــا الــواردة.

اســتمرار عمــل محاكــم االســتئناف، إذ بلغــت نســبة إنجــاز محاكــم االســتئناف والبدايــة االســتئنافيّة مــا نســبته )100%( مــن مجمــوع القضايــا . 6

الــواردة إليهــا تدقيقــاً.

الحّق في الوصول إلى العدالة وضمانات الُمحاكمة العادلة الحّق في الوصول إلى العدالة وضمانات الُمحاكمة العادلة
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استمرار عمل دوائر التّنفيذ خالل فرة حظر تنّقل األشخاص وتجوالهم، وتحويل املبالغ املودعة باستخدام التّحويل البنيّك اإللكرويّن.. 7

عقد )253( جلسة محاكمة عن بُعد، يف الجرائم الجنائيّة والجنحيّة عى حدٍّ سواء، واملوقوف عى ذّمتها عدٌد من املشتىك عليهم.. 8

توجيــه عطوفــة رئيــس املجلــس القضــايّئ مخاطبــًة إىل دولــة رئيــس الــوزراء بتاريــخ 19 نيســان 2020م تضّمنــت طلبــاً مبنــح املحامــن تصاريــح . 9

تنقــل وتجــوال.

باإلضافــة إىل اإلجــراءات التــي اتّخذهــا املجلــس القضــايّئ مبوجــب قــراره رقــم )70( لســنة 2020م، التــي تهــدف إىل الحــّد مــن االكتظــاظ يف مراكــز 

اإلصــالح والّتأهيــل، واملتمثلــة بالّتــايل: 

اإلفــراج عــن جميــع املوقوفــن يف الجنــح، عمــالً بأحــكام املــادة )114( مــن قانــون أصــول املحاكــمت الجزائيــة واســتبدال مذكــرات التّوقيــف . 1

بقــرارات منــع ســفر.

تأجيل تنفيذ األحكام الجزائيّة عى كّل محكوم بعقوبة حبس ال تتجاوز ثالثة أشهر أو بغرامات واإلفراج عنه مع منع سفره.. 2

يف الجرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة )421( مــن قانــون العقوبــات املتعلقــة بإصــدار شــيك ال يُقابلــه رصيــد، تأجيــل تنفيــذ األحــكام الجزائيّــة . 3

عــى كل محكــوم عليــه ال تتجــاوز مجمــوع قيــم الّشــيكات املحكــوم فيهــا مبلــغ مئــة ألــف دينــار.

دراســة قضايــا املوقوفــن يف الجنايــات التــي تخــرج عــن اختصــاص محكمــة الجنايــات الكــرى والبــّت يف إمكانيــة اإلفــراج عــن املوقــوف إذا كانــت . 4

ظــروف القضيــة تســمح بذلــك مــع وضــع إشــارة منــع ســفر عــن املُفــرج عنــه.

ــة، تأجيــل حبــس كّل محكــوٍم يف ديــٍن مــديّن ال تتجــاوز مجمــوع الّديــون املحكــوم فيهــا مبلــغ مئــة ألــف دينــار، . 5 يف القضايــا التنفيذيّــة الحقوقيّ

واإلفــراج عنهــم ومنــع ســفرهم.

ثالثاً: إسراتيجية تعامل قطاع العدالة مع أزمة انتشار فروس كورونا املُستجد.

قــّرر املجلــس القضــايّئ مبوجــب قراريــه رقــم )72، 73( لســنة 2020م تشــكيل لجنــة قضائيّــة عليــا ومبشــاركة وزارة العــدل ونقابــة املحامــن لغايــات 

ووضــع خطّــة لتســير قطــاع خــالل الظــروف االســتثنائيّة، إذ أقــرّت هــذه اللّجنــة إســراتيجية تعامــل قطــاع العدالــة مــع أزمــة انتشــار فــروس كورونــا 

املُســتجد، التــي تضّمنــت ثالثــة أهــداف إســراتيجية مقّســمة وفقــاً لثــالث مراحــل.

1 . .)Huawei( ونظام )Microsoft Teams( عقد جلسات املحاكمة ملُخالفي أوامر الّدفاع املتعلقة بحظر تجّول األشخاص وتنّقلهم عر تقنية

ــة، أبرزهــا :«دفــع رســوم الــوكاالت أو رســوم االّدعــاء الشــخيّص، تســجيل الدعــاوى، تبليــغ . 2 توفــر إمكانيــة تقديــم )14( إجــراء وخدمــة إلكرونيّ

لوائــح االتهــام، مثــول املتهــم أو املشــتىك عليــه أمــام الهيئــة الحاكمــة عــر التقنيتــن املذكورتــن، ســمع الّشــهود ...”. 

ــن . 3 ــّد م ــة للح ــراءات الهادف ــن اإلج ــلة م ــات سلس ــح القطاع ــة لفت ــة الاّلحق ــث يف املرحل ــراتيجي الثال ــدف اإلس ــن اله ــراتيجية ضم ــرّت اإلس أق

ــات  ــق العقوب ــل التّوقيــف، والتّوســع يف تطبي ــق بدائ ــة :«التّوســع يف تطبي ــة باإلجــراءات التّالي ــل، واملُتمثِّل االكتظــاظ يف مراكــز اإلصــالح والتّأهي

املجتمعيّــة، التّوســع يف تطبيــق التّدابــر غــر الّســالبة للحّريــة لألحــداث، التّوســع يف إجــراء املُصالحــات يف القضايــا االقتصاديـّـة والريبــة والجــمرك 

ــة«. ــة، التّوســع يف اللّجــوء إىل برنامــج املســاعدة القانونيّ ــرت رشوطهــا القانونيّ ــم توفّ كلّ

 ويــرى املركــز أن إعــداد إســراتيجية تعامــل قطــاع العدالــة مــع أزمــة انتشــار فــروس كورونــا كانــت خطــوة مهمــة إلدامــة مرفــق القضــاء والحفــاظ 

ــدي  ــز يب ــة الطــوارئ. إال أنَّ املرك ــا حال ــي فرضته ــة يف ظــل الظــروف االســتثنائية الت ــاظ عــى الصحــة العام ــع الحف عــى حقــوق املتقاضــن م

املالحظــات التاليــة: 

جــاءت رؤيــة اإلســراتيجية مقتــرًة عــى تســير مرفــق العدالــة، مــا يفــرض أن تكــون رؤيــة مثــل هــذه اإلســراتيجية، )كفالــة مبــادئ الحــّق 	 

يف محاكمــة عادلــة( أثنــاء جائحــة كورونــا.

ــة، والتّوســع يف تطبيــق التّدابــر 	  أقــرّت اإلســراتيجية بــرورة التّوســع يف تطبيــق بدائــل التّوقيــف، والتّوســع يف تطبيــق العقوبــات املجتمعيّ

الحّق في الوصول إلى العدالة وضمانات الُمحاكمة العادلة
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غــر الّســالبة للحّريــة لألحــداث، والتّوســع يف إجــراء املُصالحــات يف القضايــا االقتصاديـّـة والريبــة والجــمرك كلـّـم توفـّـرت رشوطهــا القانونيّــة، 

التّوســع يف اللّجــوء إىل برنامــج املســاعدة القانونيّــة«. وبهــذا الّصــدد يؤكّــد املركــز عــى رضورة تفعيــل هــذه األهــداف، واإلرساع يف إقــرار األســس 

الكفيلــة بضــمن تطبيقهــا، باإلضافــة إىل رضورة إجــراء تعديــالٍت جذريـّـٍة عــى نظــام املُســاعدة القانونيّــة وفــق مــا جــاء يف توصيــات املركــز يف 

تقريــره الســنوّي للعــام 2019م.

كــم مل تنظِّــم اإلســراتيجية بشــكٍل كاٍف إجــراءات التعامــل مــع قضايــا األحــداث وكيفيــة إعــمل الضوابــط والضمنــات الــواردة يف قانــون األحــداث. 

ــا األحــداث بســبب  ــداب قضــاة ومدعــن عامــن وتســميتهم كقضــاة مختصــن. وكان األجــدر تضمــن اإلســراتيجية محــوراً خاصــاً بقضاي واكتفــت بانت

خصوصيــة هــذه القضايــا مثــل الحاجــة لتنظيــم تواجــد مراقــب الســلوك وويل األمــر، وضمنــة الفصــل بينهــا وبــن قضايــا البالغــن.

رابعاً: اإلجراءات املُتّخذة من قبل محكمة أمن الّدولة.

اتّخــذت محكمــة أمــن الّدولــة جملــًة مــن اإلجــراءات ملنــع انتشــار وبــاء كورونــا يف مراكــز اإلصــالح والتّأهيــل، وتلــك اإلجــراءات الهادفــة إىل كفالــة 

ضمنــات الحــّق يف املُحاكمــة العادلــة أثنــاء تطبيــق إجــراءات حظــر تنّقــل األشــخاص باإلجــراءات القضائيّــة التّاليــة:

إخــالء ســبيل )4.151( موقوفــاً مــن قبــل محكمــة أمــن الّدولــة والنيابــة العاّمــة للمحكمــة.15 تجــدر اإلشــارة بــأّن قــرارات إخــالء الّســبيل هــذه . 1

شــملت املوقوفــن يف الُجنــح باإلضافــة إىل الجنايــات التــي تســمح ظــروف القضايــا إخــالء ســبيلهم.

اســتمرار الّنظــر يف بعــض الطلبــات الــواردة إىل املحكمــة مــن نــزالء مراكــز اإلصــالح والتّأهيــل أنفســهم، وأبرزهــا: إخــالء الّســبيل باعتــمد التّعهــد . 2

الشــخيّص مــن الّنزيــل نفســه يف حــال قبــول الطلــب.

ضمنــاً لحــّق الّدفــاع، وتطبيقــاً ملضمــون حظــر تنّقــل األشــخاص وتجوالهــم، أرجــأت محكمــة أمــن الّدولــة عقــد جلســات املحاكمــة أثنــاء فــرة . 3

الحظــر الــكّي والجــزيّئ خــالل الفــرة املُمتــدة مــن تاريــخ 17 آذار ولغايــة 19 حزيــران 2020م.

ــرة مــع عــدم الســمح للمحامــن . 4 ــة -بالحــّد األدىن-؛ لضــمن تســير عمــل الّدائ ــة يف محكمــة أمــن الّدول ــة العاّم ــرة النياب اســتمرارية عمــل دائ

بالحضــور باســتثناء الحــاالت التــي يرتــب عــدم التمثيــل مبحــام بطالنــاً لإلجــراءات. وهــذا مــا يشــكل إخــالالً بحــق الدفــاع الــذي يعــد أحــد أهــم 

ضمنــات املحاكمــة العادلــة.

أّمــا فيــم يتعلّــق بأبــرز اإلجــراءات املُســتحدثة للُمحاكمــة خــالل مرحلــة الفتــح الجــزيّئ للقطاعــات، فتمثّلــت بتجهيــز قاعــة املُحاكمــة عــن بُعــد، 

ــايل عقــد العديــد مــن جلســات املحاكمــة وفــق التّقنيــات الحديثــة، وخصوصــاً يف قضايــا اإلرهــاب.  وبالتّ

خامساً: إشكاليات التّمتع بالحّق يف محاكمة عادلة أثناء تطبيق قانون الّدفاع.

ــة  ــة املوثّق ــة املُنفــّذة مــن قبــل فريــق املركــز، باإلضافــة للرّجــوع إىل العديــد مــن اإلجــراءات القضائّي رصــد املركــز مــن خــالل الزيــارات امليدانّي

ــة:  ــة الّتالي ــة املنشــورة عــرب موقــع قســطاس، املاُلحظــات العاّم مبوجــب األحــكام القضائّي

عدم متكُّن املُواطنن مّمن خالفوا أوامر الّدفاع من االستعانة مبحاٍم أمام الّضابطة العدليّة واملّدعن العامن عى حٍد سواء.16. 1

عــدم متّكــن املحامــن مــن الوصــول إىل املوقوفــن للحصــول عــى الــوكاالت الاّلزمــة لغايــات تقديــم طلبــات إخــالء الّســبيل مبوجــب كفالــة أو . 2

الطعــن ببعــض القــرارات مثــل قــرار اإلبعــاد.

حرمــان العديــد مــن الّنســاء مــن تســجيل وطــرح أحــكام الّنفقــة يف دوائــر التّنفيــذ، مــّم ضاعــف عــى هــؤالء الّنســاء ومــن هــم بحضانتهــّن حــّدة . 3

صعوبــة الظــروف االقتصاديّة.

يؤكــد املركــز عــى وجــوب مراعــاة املبــادئ األساســيّة الــواردة يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وخاصــًة مبــدأ مصلحــة الطفــل الُفضــى يف الترّشيعــات 

واإلجــراءات كافــًة التــي تنتهجهــا الدولــة مبــا فيهــا إجراءاتهــا خــالل فــرة األزمــات والطــوارئ، انطالقــاً مــن املُصادقــة عــى هــذه االتفاقيــة مبوجــب قانــون 

15-  زيارة ميدانيّة إىل محكمة أمن الدولة، حزيران 2020م.
16-  من أبرز القرارات التي رصدتها املركز بهذا الّصدد، القرارات الّتالية :)2020/1250، 2020/1244، 2020/1248، 2020/1202، 2020/899، 2020/1232، 2020/1249، 2020/1204، 2020/1240، 2020/1245(.

الحّق في الوصول إلى العدالة وضمانات الُمحاكمة العادلة الحّق في الوصول إلى العدالة وضمانات الُمحاكمة العادلة
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»التّصديــق عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل رقــم )50( لســنة 2006م«، مــا يفــرض مراعاتهــا باعتبارهــا ضمنــاٍت ومرتكــزاٍت قانونيّــًة غــر قابلــٍة للتّحلــل مــن 

ُمقتضياتهــا يف ظــل تطبيــق قانــون الّدفــاع. ويؤكــد املركــز عــى أهميــة أن يتضمــن أي ترشيــع مؤقــت معالجــة تراعــي نهــج العدالــة اإلصالحيــة يف كل 

مــا يتعلــق باألحــداث، والتّشــديد عــى اســتبدال العقوبــات الســالبة للحريــة بعقوبــات بديلــة تحقــق فلســفة اإلصــالح وتحافــظ عــى املصلحــة الفضــى 

للطفــل يف كل األوقــات.

رصــد املركــز مخــاوف العديــد مــن املُواطنــن مــن تأّخــر البــّت يف الّدعــاوى املدنيّــة والجزائيّــة عــى وجــه الخصــوص، ومــا يرتـّـب عــى هــذا مــن . 4

إشــكالياٍت ُمجتمعيّــٍة ُمركّبــة عــى الّصعيديــن االقتصــادّي واالجتمعــّي عــى حــدٍّ ســواء.

مل يكــن هنــاك أي إســراتيجية إلعــادة العمــل يف املحاكــم الرشعيــة طــوال فــرة الحظــر مــم أثــر عــى حقــوق املتداعــن وضاعــف التحديــات التــي . 5

تعــاين منهــا األرس، وخلــق إشــكاالت قانونيــة ورشعيــة، خاصــًة املتعلقــة بإثبــات الــزواج والطــالق، وأحــكام النفقــة وتســليم املحضــون وغرهــا مــن 

اإلجــراءات القانونيــة التــي متــس الحقــوق األساســية لألفــراد واألرس.

بالتّزامــن مــع هــذه اإلشــكاليات، رصــد املركــز تزويــد محكمــة بدايــة إربــد ومحكمــة بدايــة الزرقــاء يف مرحلــة الفتــح الجــزيّئ للقطاعــات - بالتّنســيق 

مــع املحافــظ- املحامــن بتصاريــح مــرور ُمؤقتــة؛ لغايــات تيســر حضورهــم لجلســات املُحاكمــة مــن خاللهــا، باإلضافــة إىل اللّجــوء لألســباب التقديريّــة 

املُخّففــة يف العديــد مــن حــاالت ُمخالفــة أوامــر الّدفــاع املُتعلقــة بحظــر تنّقــل األشــخاص وتجوالهــم يف بعــض الحــاالت الخاّصــة )حــاالت الوفــاة، مراجعــة 

املستشفى(.

ــة املُتّخــذة خــالل فــريتّ حظــر التجــّول الــكّي والجــزيّئ بــأّن أوامــر الّدفــاع املُتعلّقــة بحظــر  يــرى املركــز مــن خــالل اســتعراض اإلجــراءات القضائيّ

ــاً أمــام ســر قطــاع العدالــة وكفالــة مقتضيــات الّحــق يف ُمحاكمــة عادلــة.  تجــّول األشــخاص وتنّقلهــم، قــد شــّكلت عائقــاً فعليّ

أّمــا فيــم يتعلـّـق بالقــرارات واإلجــراءات املُتّخــذة مــن املجلــس القضــايّئ للحــّد مــن أثــر هــذه األوامــر عــى ســر قطــاع العدالــة وكفالــة مقتضيــات 

الحــّق يف محاكمــة عادلــة، فيمكــن تقســيمها إىل فئتــن؛ الفئــة األوىل: قــرارات إيجابيّــة أســهمت يف تقليــص فــرص انتقــال العــدوى لنــزالء مراكــز اإلصــالح 

والتّأهيــل كاملحاكمــة عــن بُعــد، واإلفــراج عــن عــدد كبــر مــن النــزالء، والفئــة الثانيــة قــرارات انحــرت يف ترحيــل اإلجــراءات القضائيّــة إىل أجــل آخــر، 

وبذلــك اعتبــار الحــّق يف الّصحــة ذا أولويــٍة عــى ســائر الحقــوق كافــًة مبــا فيهــا الحــّق يف محاكمــة عادلــة.

الّشكاوى الواردة إىل املركز املُتعلّقة بالحّق يف محاكمة عادلة خالل عام 2020م.

بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تلّقاهــا املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف عــام 2020م، املتعلقــة بالحــّق يف محاكمــة عادلــة )58( شــكوى، متحــورت 

ــة مبــا فيهــا تطبيــق أوامــر الّدفــاع؛ إذ  ــة، واملطالبــة بعفــو خــاص، والتظلّــم مــن بعــض اإلجــراءات القضائيّ حــول التّوقيــف القضــايّئ، واملســاعدة القانونيّ

أُغلِــق )28( منهــا بالوصــول إىل نتيجــة ُمرضيــة، وأُغلــق )19( منهــا كونهــا تقــع خــارج اختصــاص املركــز، وأُغلــق )3( منهــا لعــدم ثبــوت وجــود انتهــاك، 

ــَد التّحقــق واملُتابعــة. و)8( منهــا قُيِّ

الحّق في الوصول إلى العدالة وضمانات الُمحاكمة العادلة
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الّتوصيات: 

فيم يتعلق بالقضاء اإلداري: . 1

إنشاء محاكم إداريّة يف إقليمي الشمل والجنوب. 	 

تعديــل قانــون القضــاء اإلدارّي رقــم )27( لســنة 2014م، بصــورٍة تضمــن إزالــة التّعــارض بــن املادتــن )28، 34(، مبــا يســهم يف إزالــة ُحســن 	 

تنفيــذ األحــكام الّصــادرة عــن جهــة القضــاء اإلدارّي. 

تحديد رسوم الدعاوى بجدول واضح وعدم ترك املوضوع للسلطة التقديرية لرئيس املحكمة اإلدارية أو حسب القضية وحساسيتها. 	 

تعديل املادة )54 ُمكّررة( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م بصورٍة تكفل توسيع الّصالحية يف تطبيق العقوبات البديلة. . 2

ــادّي . 3 ــض امل ــرد يف التّعوي ــّق الف ــدأ ح ــل مب ــه تكف ــنة 1961م وتعديالت ــم )9( لس ــة رق ــمت الجزائيّ ــون أصــول املحاك ــى قان ــالٍت ع ــراء تعدي إج

واملعنــوّي جــراء الــّرر الّناجــم عــن التّوقيــف يف حــال صــدور حكــم براءتــه أو عــدم مســؤوليته، باإلضافــة إىل توســيع نطــاق تطبيــق بدائــل 

ــف. الّتوقي

ــدويّل . 4 ــد ال ــادة )11( مــن العه ــوارد يف امل ــدويّل ال ــدأ ال ــم )25( لســنة 2007م يف ضــوء املب ــذ رق ــون التّنفي ــادة )22( مــن قان ــادة الّنظــر يف امل إع

ــيّة. ــة والسياس ــوق املدنيّ للحق

رضورة اإلرساع يف إعــادة الّنظــر بنظــام املُســاعدة القانونيّــة رقــم )119( لســنة 2018م الــذي حــال دون وصــول الحــّق يف املســاعدة القانونيّــة إىل . 5

العديــد مــن األفــراد بســبب إقــراره رشوطــاً مــن الصعوبــة مبــكان انطباقهــا كمعيــار دخــل األرسة الشــهري ونــوع الجــرم املرتكــب، باإلضافــة إىل 

تقييــد هــذا الحــق بــرشوط تخــرج عــن نطــاق املــادة )208( مــن قانــون أصــول املحاكــمت الجزائيــة كاشــراط عــدم التكــرار دون تحديــد ضوابــط 

ومعايــر لهــذا املفهــوم. 

ضــمن التطبيــق األمثــل للــمدة )114( مــن قانــون أصــول املحاكــمت الجزائيــة رقــم )9( لســنة 1961م وتعديالتــه وتدريــب القضــاة واملعنيــن . 6

العاميــن عــى املعايــر املثــى املتعلقــة بالتوقيــف. 

يحــث املركــز الوطنــّي عــى تعميــم تجربــة املُحاكمــة عــن بُعــد يف الجرائــم البســيطة والجنحويـّـة؛ ملــا لهــا مــن أثــٍر يف تيســر إجــراءات التّقــايض، . 7

وتجنيــب الّنزيــل عنــاء االنتقــال مــن مراكــز اإلصــالح والتأهيــل إىل املحاكــم، مــع التأكيــد عــى رضورة كفــاءة التّطبيــق مــن جهــٍة، وكفالــة ضمنــات 

الحــّق يف محاكمــة عادلــة مــن جهــة أخــرى.

الحّق في الوصول إلى العدالة وضمانات الُمحاكمة العادلة الحّق في الوصول إلى العدالة وضمانات الُمحاكمة العادلة
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الحّق في الجنسية واإلقامة والّتنقل والّلجوء

الحّق يف الجنسية واإلقامة والّتنقل واللّجوء
الحّق يف الجنسية: 

كفــل الدســتور األردين الحــق يف الجنســية17. كــم أكَّــدت املعايــر الدوليــة عــى هــذا الحــق؛ ومنهــا اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان والعهــد الــدويل 

الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية18، الــذي يشــمل حــقَّ كل فــرد يف اكتســاب الجنســية واالحتفــاظ بهــا وتغيرهــا. 

الّترشيعات:

لــت املــادة  شــهد عــام 2020م تعديــل قانــون الجنســيّة األردنيّــة رقــم )6( لســنة 1954م مبوجــب القانــون املُعــّدل رقــم )18( لســنة 2020م، إذ ُعدِّ

)15( مــن القانــون األصــي، وذلــك مبنــح وزيــر الداخليــة صالحيــة املوافقــة عــى طلــب التخــي عــن الجنســية األردنيــة بــدالً مــن موافقــة مجلــس الــوزراء. 

ويف الوقــت ذاتــه رفــض مجلــس النــواب الثامــن عــرش خــالل مناقشــة مــرشوع القانــون املُعــدل منــح وزيــر الداخليــة صالحيــة إعــادة الجنســية األردنيــة 

ملــن يتنــازل عنهــا مــن أجــل الحصــول عــى جنســية أخــرى. 

ــات  ــاء األردني ــح أبن ــق مبن ــنة 2014م املتعل ــوزراء لس ــس ال ــرار مجل ــذ ق ــمت تنفي ــق بتعلي ــم يتعل ــورات في ــة تط ــرأ أي ــر، مل تط ــد آخ ــى صعي ع

نهــا قــرار املجلــس، إذ اقتــرت عــى منــح أبنــاء األردنيــات املزايــا التاليــة: )معاملــة أبنــاء  املتزوجــات مــن غــر األردنيــن التســهيالت واملزايــا التــي تضمَّ

ــة، وإعفاؤهــم مــن متطلــب الحصــول عــى تريــح عمــل ومنحهــم  ــات معاملــة الطــالب األردنيــن فيــم يتعلــق بالدراســة يف املــدارس الحكوميّ األردنيّ

األولويــة بعــد املواطــن األردين يف العمــل باملهــن، وشــمولهم بالتأمــن الصحــّي وتلقــي العــالج يف املستشــفيات واملراكــز الصحيــة الحكوميــة، ومنحهــم حــّق 

التّملــك، والحصــول عــى رخصــة القيــادة،...(. 

تجــدر اإلشــارة إىل أنــه بتاريــخ 2017/8/23م صــدر قــرار مجلــس الــوزراء املتضمــن باملوافقــة عــى شــمول أبنــاء األردنيــات بااللتحــاق يف مؤسســات 

التعليــم العــايل وفقــاً لألســس التــي يقرهــا مجلــس التعليــم العــايل. يضــاف إىل هــذا صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1112( بتاريــخ 2018/9/10م 

املتضمــن إلغــاء رشط إقامــة األّم األردنيــة إقامــة دامئــة يف اململكــة ملــدة خمــس ســنوات لالســتفادة مــن هــذه التســهيالت، واعتبــار البطاقــة التعريفيــة 

مبثابــة بطاقــة شــخصية.

املامرسات:

رصد املركز عام 2020م توقفاً يف عمل »اللجنة الوطنية إلعادة األرقام الوطنية« التي يرأسها وزير الداخلية. 

يشــر املركــز إىل توقــف رصف بطاقــة تحديــد ســكن لعدميــي الجنســية يف محافظــة املفــرق، التــي بــدأت يف العــام 2019م إذ حصــل مــا يقــارب )200( 

شــخص عــى البطاقــة التعريفيــة مــن أصــل )919( شــخصاً يحــق لهــم الحصــول عليهــا، ويــرى املركــز رضورة إعــادة تفعيــل هــذه اللجنــة واســتكمل رصف 

البطاقــات التعريفيــة لتتمكــن هــذه الفئــة مــن التمتــع بكافــة حقوقهــا مــن تعليــم وصحــة وباقــي الحقــوق األساســية. 

ــزى ذلــك إىل اســتمرار العمــل بقــرار  ــة مــن أّي مواطــن أردين، ويُع ــق بســحب األرقــام الوطني ــرد للمركــز خــالل عــام 2020م أيُّ شــكوى تتعلَّ مل ي

ــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاًء  مجلــس الــوزراء املتمثــل بــأن ال تُســَحب األرقــام الوطنيــة إالّ مبوافقــة مجلــس الــوزراء فقــط. وتُعــاد األرقــام الوطنيّ

عــى تنســيب اللجنــة الوزاريــة الدامئــة املكلّفــة بدراســة طلبــات إعــادة األرقــام الوطنيّــة. بهــذا الّصــدد يطالــب املركــز برعــة البــّت يف الشــكاوى املتعلقــة 

بســحب الجنســية التــي قدمــت للجنــة يف الّســنوات الســابقة ومــا زالــت قيــد النَّظــر. 

الحق يف اإلقامة والتنقل:

كفــل الدســتور األردين الحــّق يف حريــة التنقــل واختيــار مــكان اإلقامــة19. كــم كفلــت املعايــر الدوليــة هــذا الحــق مبــا فيهــا اإلعــالن العاملــي لحقــوق 

اإلنســان والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية 20. 

17 - املادة )5( الدستور األردين.

18- املادة )15( اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، املادة )3/24( والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .

19 - املادة )9( الدستور األردين. 

20-  املادة )13( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واملادة )12( العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .
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الترشيعات: 

ــر  ــام 2020م صــدور أم ــه. وشــهد ع ــم )24( لســنة 1973م وتعديالت ــب رق ــة وشــؤون األجان ــون اإلقام ــل عــى قان ــام 2020م أي تعدي مل يشــهد ع

الّدفــاع الثــاين بتاريــخ 20 آذار 2020، ونُــرش يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا رقــم )5627(. وتضّمــن أمــر الّدفــاع حظــراً لتنّقــل األشــخاص وتجوالهــم يف 

جميــع مناطــق اململكــة ابتــداًء مــن تاريــخ 21 آذار 2020م وإلشــعاٍر آخــر، باإلضافــة إىل إغــالق املحــالت جميعهــا يف اململكــة حتــى إشــعاٍر آخــر. وقــّرر 

أمــر الّدفــاع إيقــاع عقوبــة الحبــس ملــدة ســنة عــى مــن يخالــف مضمــون أمــر الّدفــاع هــذا والبالغــات الّصــادرة مبُقتضــاه. وأكــد املركــز الوطنــّي يف ضــوء 

مراجعــة فحــوى أمــر الّدفــاع عــىل املاُلحظــات الّتاليــة: 

أوالً: أجــازت املــادة الرّابعــة مــن العهــد الــدويّل للحقــوق املدنيّــة والسياســيّة للــدول األطــراف التّحلــل مــن بعــض االلتزامــات الــواردة بــه ضمــن ضوابــط 

معياريـّـة محــّددة، ومــن هــذه الحقــوق التــي يجــوز تقييدهــا هــو الحــّق يف اإلقامــة والتّنقــل.

ــّررة مبوجــب أمــر الّدفــاع هــذا ال تنســجم مــع سياســة الحكومــة ذاتهــا واملجلــس القضــايّئ يف ُمواجهــة انتشــار جائحــة  ــة الحبــس املُق ــاً: إّن عقوب ثاني

كورونــا مــن خــالل اتخــاذ جملــة مــن القــرارات التــي قضــت بإخــالء ســبيل اآلالف مــن املوقوفــن قضائيّــاً وإداريـّـاً واملحكومــن مبوجــب قــرار تنفيــذّي 

تجّنبــاً الســتمرارية اكتظــاظ مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، وبالتّــايل مضاعفــة فرصــة انتشــار العــدوى.

ثالثــاً: رصــد املركــز الوطنــّي التّبايــن الجــيَّ يف تطبيــق أمــر الّدفــاع يف العديــد مــن محافظــات اململكــة، وكذلــك يف املناطــق املختلفــة داخــل املحافظــات 

ذاتهــا.

كــم صــدر أمــر الّدفــاع الثالــث بتاريــخ 26 آذار 2020م، ونـُـرش يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا رقــم )5628(. عــّدل أمــر الّدفــاع العقوبــات املُتعلّقــة 

بحظــر تنّقــل األشــخاص وتجوالهــم يف جميــع مناطــق اململكــة، حيــث قــّرر إيقــاع عقوبــات الغرامــة والحبــس وحجــز املركبــات عــى مــن يخالــف مضمــون 

أمــر الّدفــاع هــذا والبالغــات الّصــادرة مبُقتضــاه. وأكــد املركــز يف ضــوء مراجعــة فحــوى أمــر الّدفــاع عــىل املاُلحظــات الّتاليــة:

ــة التــي اعــرت أمــر الّدفــاع الثــاين، مــن خــالل تبنــي مبــدأ التّفريــد العقــايّب عــر فــرض  ــة والعمليَّ أوالً: تــدارك أمــر الّدفــاع الثالــث اإلشــكاالت القانونيّ

عقوبــة الغرامــة ألّول مخالفــة مــع وقــف املالحقــة يف حــال قيــام املخالــف بدفــع الحــّد األدىن مــن الغرامــة خــالل أســبوع مــن تاريــخ وقــوع املخالفة. 

كــم أبقــى أمــر الّدفــاع إمكانيــة اقتصــار العقوبــة بالغرامــة حتــى يف حــاالت التّكــرار.

ثانيــاً: أشــاد املركــز الوطنــّي باقتصــار اإلجــراء الضبطــّي يف أمــر الّدفــاع هــذا عــى حجــز املركبــة ملــدة ثالثــن يومــاً، وعــدم اللّجــوء إىل تطبيــق املــادة )7/د( 

مــن قانــون الّدفــاع، والتــي تعتــر األمــوال والوســائل املُرتكبــة يف الجرميــة ُمصــادرة ضمنــاً.

ــار 2020م، املنشــور يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا رقــم )5642(. قــد ألغــى  وأشــار املركــز إىل أنَّ أمــر الّدفــاع الثــاين عــرش الصــادر بتاريــخ 20 أي

ــب املركــز بإلغــاء الحبــس يف حــال ُمخالفــة  عقوبــة الحبــس املُقــّررة يف أمــرّي الّدفــاع الثــاين والثالــث، واســتبدالها بالغرامــة حتــى يف حالــة التّكــرار. ورحَّ

االلتــزام بحظــر النَّقــل والتّجــول، واعتــره إجــراًء ُمنســجمً مــع سياســية الدولــة يف التّباعــد الجســدّي، إالّ أّن املركــز تحفــظ عــى مضاعفــة الغرامــة يف حالــة 

التّكــرار.

بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تلّقاهــا املركــز يف عــام 2020م املتعلِّقــة بالحــّق يف اإلقامــة والتنقــل )111( شــكوى، متحــورت حــول التوقيــف اإلداري )40( 

شــكوى، التوثيــق القضــايئ )18( شــكوى، املنــع مــن الســفر )5( شــكاوى، اإلقامــة الجريــة )2( شــكوى، اإلبعــاد مبوجــب قــرار إداري )7( شــكوى، حجــز 

جــواز ســفر )3( شــكاوى، جلــوة عشــائريَّة )5( شــكاوى، عــدم الســمح بدخــول اململكــة )11( شــكوى، طلبــات أمنيــة )3( شــكاوى، مخالفــة أوامــر الدفــاع 

)6( شــكاوى، املطالبــة بعفــو خــاص )7( شــكاوى، عــدم تجديــد جــواز الســفر )4( شــكاوى. 
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الحق يف اللّجوء: 

يعتــر حــقُّ اللّجــوء مــن قواعــد القانــون الــدويّل العــريّف، الــذي كفلــه اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان21. كــم تعــّد اتفاقيــة األمــم املتحــدة الخاصــة 

بوضــع الالجئــن لعــام 1951م، والروتوكــول الخــاص بوضــع الالجئــن الــذي اعتُِمــد عــام 1967م، األســاس القانــوين التنظيمــي ملوضــوع الالجئــن.

يعــدُّ األردن، البلــد األول مــن حيــث اســتقباله الالجئــن عــى مســتوى الوطــن العــريب، إذ يعــّد اللجــوء مــن التحديــات التــي يواجههــا األردن والعــامل 

بشــكل عــام؛ إذ يســتضيف ثــاين أكــر نســبة يف العــامل مــن الالجئــن مقارنــًة مــع عــدد املواطنــن، وخامــس أكــر عــدد مــن الالجئــن مــن حيــث القيمــة 

املطلقــة. ويعــّد التحــدي األكــر لــألردن بســبب ســوء األوضــاع االقتصاديــة التــي ميــر بهــا، وشــحِّ اإلمكانيــات واملــوارد. 

د مذكــرة التفاهــم التــي وقَّعهــا  كــم يعــّد موقــف األردن متقّدمــاً بشــأن الالجئــن، ويحافــظ عمومــاً عــى املعايــر الدوليــة بشــأن معاملتهــم. وتحــدِّ

األردن يف العــام 1998م مــع املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن إطــاَر سياســة الالجئــن يف األردن تجــاه غــر الفلسطينين. وتســمح اململكــة لالجئــن 

ــة الســامية لشــؤون الالجئــن  ــر التعــاون بــن املفوضي ــن مذكــرة التفاهــم معاي ــة املدعومــة. وتتضمَّ ــة الطبي بالحصــول عــى التعليــم وخدمــات الرعاي

والحكومــة. 

مثـّـة أيضــاً التــزام قانــوين عــى األردن يقــي باحــرام مبــدأ عــدم اإلعــادة القريــة، الــذي يُعــّد عــى نطــاق واســع أحــد مكّونــات القانــون الــدويل 

العــريف الــذي يجــب عــى جميــع الــدول االلتــزام بــه. وهــو معــرَّف وفقــاً لألحــكام الــواردة يف اتفاقيــة العــام 1951م. وفضــالً عــن االلتــزام القانــوين ســالف 

الذكــر، فقــد التــزم األردن رصاحــًة بعــدم إعــادة األشــخاص مــن خــالل التصديــق عــى العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية للعــام 1966م، 

واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املُهينــة التــي حظــرت بشــكٍل خــاٍص رّد أي شــخٍص إذا 

توفـّـرت أســباب حقيقــة تدعــو إىل االعتقــاد بأنـّـه ســيكون يف خطــر التعــرّض للتّعذيــب.

الالجئون الفلسطينيون: 	

يشــّكل الالجئــون الفلســطينيون يف األردن أعــى نســبة مــن مجمــوع الالجئــن الفلســطينين املســجلن تحــت مظلــة األونــروا، وقــد انتهجــت الدولــة 

األردنيــة سياســة منحهــم الجنســية األردنيــة- باســتثناء )146( ألــف الجــئ مــن أبنــاء قطــاع غــزة - دون املســاس بحقوقهــم األساســية يف فلســطن وحقهــم 
بالعــودة والتعويــض حســب قــرار هيئــة األمــم املتحــدة رقــم )194( لعــام 1948م. 22

م الخدمــات اليوميــة واللوجســتية،  تُعنــى دائــرة الشــؤون الفلســطينية مبلــف مخيــمت الالجئــن الفلســطينين يف اململكــة وعددهــا )13( مخيــمً تقــدِّ

باإلضافــة إىل ملــف وكالــة الغــوث ومتابعــة نشــاطات وخدمــات الوكالــة بهــدف تأمــن الدعــم املــايل مــن الــدول املانحــة للمحافظــة عــى اســتمرارية هــذه 

املنظمــة كشــاهد ســيايس عــى قضيــة الالجئــن يف املنطقــة. 

يبلــغ عــدد الالجئــن املســجلن يف منطقــة عمليــات األردن )2275589( الجئــاً ويشــكلون مــا نســبته )39.1%( مــن عــدد الالجئــن املســجلن يف كافــة 

مناطــق عمليــات وكالــة الغــوث الدوليــة، كــم يبلــغ عــدد الالجئــن داخــل املخيــمت العــرشة التــي تعــرف بهــا الوكالــة )396006( الجئــاً ويشــكلون مــا 

نســبته )4.17%( مــن الالجئــن املســجلن بــاألردن، بينــم يبلــغ عــدد الالجئــن خــارج املخيــمت العــرشة )1879583( ويشــكلون مــا نســبته )6.82%( مــن 

الالجئــن املســجلن بــاألردن. 

الالجئون العراقيون:  	

ــة تطــورات عــى ملــف  ــاً منــذ مــا يزيــد عــن أربعــة عــرش عامــاً، ومل يرصــد املركــز خــالل العــام 2020م أيّ يقطــن يف األردن )66810( الجئــاً عراقيّ
الالجئــن العراقيــن وبقيــت أعدادهــم وقضاياهــم كــم كانــت عليــه عــام 2019م.23 

21 -  املادة )1/14( من اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان. 
22 - املوقع اإللكتروني-دائرة الشؤون الفلسطينية – تاريخ 2021/6/7 

23 - للمزيد من املعلومات، أنظر تقرير املركز الوطني لحقوق اإلنسان السادس عشر لعام 2019م، واملنشور على موقعه اإللكتروني. 
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الالجئون السوريون: 	

يحتضــن األردن عــدداً كبــراً مــن الالجئــن الســورين. إن مــا يزيــد مــن العــبء عــى كاهــل الدولــة األردنيــة فيــم يخــص أزمــة اللجــوء بشــكل عــام، 

وأزمــة اللجــوء الســورّي عــى وجــه الخصــوص، هــو ضعــف اســتجابة املجتمــع الــدويل تجــاه األزمــة والقيــام مبســؤولياته التــي تعهــد بهــا خاصــًة يف مؤمتــر 

املانحــن الــذي عقــد يف لنــدن عــام 2016م، الــذي وعــد مبســاعدة الــدول املســتضيفة لالجئــن يف الــدول املحيطــة بســوريا ومنهــا األردن. وتوضــح »خطــة 

ــل تكاليــف مبــارشة تقــارب )10.3( مليــار دوالر أمريــيك منــذ بدايــة االزمــة بالعــام 2011م، باملقابــل  االســتجابة األردنيــة 2018-2020م أن األردن تحمَّ

تحمــل املجتمــع الــدويل أقــل مــن حصتــه العادلــة. وبالتــايل تحملــت الدولــة والشــعب األردين تقصــر املجتمــع الــدويل بتوفــر املتطلبــات التمويليــة، 

باإلضافــة إىل تجــاوز الطاقــة االســتيعابية لــألردن الــذي أّدى إىل شــعور املجتمــع باآلثــار الســلبية لحجــم اللجــوء يف مجــاالت الصحــة والعمــل والتعليــم 

والبنيــة التحتيــة عــى وجــه الخصــوص.

لجدول أدناه يبني أعداد الالجئني السوريني عىل األرايض األردنية. 24

1.356.684عدد السوريين على األراضي األردنية

3.549عدد السوريين الذين عادوا طواعية إلى بالدهم حتى 2020/12/31م

127.283عدد السوريين الموزعين على 5 مخيمات أكبرها الزعتري حتى 2020/12/31م

622.809عدد السوريين المسجلين كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية لشوؤن الالجئين حتى 2020/12/31م

21.709عدد السوريين الذين حصلوا على البطاقة الممغنطة حتى 2020/12/31م

106عدد الوثائق السورية التي أُعيَدت ألصحابها خالل عام 2020 ولغاية 2020/12/31  

32.772عدد الطالب السوريين الذين استقبلتهم المدارس الموجودة داخل المخيمات حتى تاريخ 2020/12/31م

98.286عدد الطالب السوريين في المدارس األردنية خارج المخيمات 

والرســم البيــاين أدنــاه يبــنِّ توزيــع أوضــاع الالجئــن الســورين املقيمــن عــى أرايض اململكــة األردنيــة الهاشــمية حتــى نهايــة العــام 2020م، البالــغ 

مجموعهــم )6.843.561( الجئــاً والجئــًة. 
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كان لوبــاء كورونــا األثــر األكــر عــى الالجئــن الســورين ســواًء داخــل املخيــمت أو خارجهــا عــى الرغــم مــن أن املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 

لشــؤون الالجئــن وزَّعــت مســاعدات نقديــًة طارئــًة عــى مــا يقــرب مــن )39( ألــف عائلــة الجئــة يف شــهر آب املــايض ملســاعدتهم عــى النجــاة مــن تأثــر 

جائحــة فــروس كورونــا االقتصــادي. يــأيت هــذا بعــد جولــة أوىل مــن توزيــع مســاعدات ممثلــة يف وقــت ســابق مــن شــهر أيــار ويهــدف إىل تخفيــف 

بعــض العــبء الناجــم عــن فقــدان ســبل العيــش. تشــر التقديــرات إىل أن )40%( مــن الالجئــن يف األردن فقــدوا وظائفهــم نتيجــة أزمــة فــروس كورونــا.

كــم عملــت املفوضيــة عــن كثــب مــع الحكومــة األردنيــة لضــمن أن يكــون الالجئــون جــزءاً مــن خطــة االســتجابة الوطنيــة لفــروس كورونــا. إذ 

ُوفِّــر التمويــل لــوزارة الصحــة وأُدرِج الالجئــون يف عمليــات فحــص فــروس كورونــا. كــم اكتُشــفت العديــد مــن الحــاالت بــن الالجئــن الذيــن يعيشــون 

يف مخيمــي الزعــري واألزرق، األمــر الــذي تطلــب إغــالق املخيــمت مــن بدايــة آذار حتــى نهايــة أيــار 2020م، ومنــع الدخــول والخــروج مــن مخيــمت 

الالجئــن الســورين يف األردن، إىل جانــب منــع الزيــارات واالختــالط وإغــالق املحــال واألســواق يف املخيــمت لتــاليف انتشــار الفــروس، إىل أن ُخفِّضــت القيود 

قليــالً وســط التشــديد عــى اإلجــراءات الصحيــة الصارمــة للحــد مــن تفــّي وبــاء كورونــا.

ذهــا املركــز إىل مخيــمت اللجــوء، نفــذ فريــق الرصــد يف املركــز زيــارة ملخيــم األزرق ضمــن الزيــارات التــي  عــى صعيــد الزيــارات الرصديـّـة التــي ينفِّ

ينفذهــا املركــز ملخيــمت اللجــوء الســوري ملتابعــة ورصــد أهــّم التطــورات يف املخيــم يف ظــل انتشــار فــروس كورونــا.

لعــل أبــرز مــا رُِصــد مــن خــالل الزيــارة أن هنالــك أكــر مــن ثالثــن منظمــًة دوليــًة تعمــل عــى مــدار الســاعة داخــل املخيــم لتقديــم خدماتهــا 

ــذ مــرشوع توصيــل الكهربــاء للمــدارس  لقاطنــي املخيــم مــن الالجئــن الســورين، كــم اســتُحِدث قســم تابــع لحميــة األرسة وقســم رشطــة األحــداث، ونُفِّ

ملتابعــة التعليــم عــن بعــد.

أيضــاً مــن أهــم مــا أجرتْــُه الحكومــة األردنيــة ملواجهــة تفــي وبــاء كورونــا داخــل مخيــمت اللجــوء هــو إنشــاء )101( كرفــان للحجــر الصحــي 

ــم وتتســع هذه الكرفانــات لقرابــة )500( الجــئ، وهــي مجهــزة بالكامــل، كــم أُنشــئ وبالتّعــاون مــع  بالتّنســيق مــع املنظــمت املوجــودة داخــل املخيّ

الهيئــة الطبيــة الدوليــة )5( أرسٍَّة خاصــة ألخــذ املطعــوم، وُســمح لالجئــن الســورين بالتســجيل عــى منصــة أخــذ لقــاح مطعــوم كورونــا.

كــم طُبّقــت إجــراءات الســالمة العامــة داخــل املخيــم مــن تباعــد اجتمعــي وارتــداء للقفــازات والكّممــات، وإجــراء أكــر مــن )236،402( فحــص 

كورونــا داخــل املخيــم، إذ بلــغ عــدد اإلصابــات داخــل املخيــم )604( إصابــة وبلــغ عــدد حــاالت الشــفاء التــام )602( وحالتــان توفاهــم اللــه. كــم ســّجل 

أكــر مــن )2800( شــخص حتــى اآلن عــى منصــة أخــذ لقــاح فــروس كورونــا وبلــغ عــدد مــن تلّقــى الجرعــة األوىل مــن املطعــوم )58( شــخصاً.

يظهر الجدول أدناه أعداد الالجئني السوريني يف مخيامت اللجوء.25

عدد الالجئيناسم المخيم

79.094مخيم الزعتري

5.803مخيم مريجب الفهود )األردني اإلماراتي(

609مخيم الحديقة

42.515مخيم األزرق
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وجــّددت وزارة العمــل متديــد إعفــاء أصحــاب العمــل مــن رســوم اســتصدار تصاريــح عمــل للعاملــن لديهــم مــن حملــة الجنســية الســورية، بعــد 

انتهــاء متديــد اإلعفــاء الســابق يف العــام 2019م، واإلعفــاء يشــمل رســوم تصاريــح العمــل، املبالــغ اإلضافيــة املســتحقة عــى تصاريــح العمــل مبوجــب 

أحــكام املــادة )3( مــن نظــام رســوم تصاريــح العمــل غــر األردنيــن رقــم )67( لســنة 2014م وتعديالتــه، واإلعفــاء مــن رســوم طوابــع الــواردات املرتبــة 

عــى تصاريــح العمــل، ورســم تريــح العمــل عــن الســنوات الســابقة. ويشــمل أيضــاً، شــهادة الفحــص الطبــي الصــادرة عــن وزارة الصحــة التــي تعــد 

متطلبــاً أساســيّا للحصــول عــى تريــح العمــل، عــى أن يُســتوىف )رســم التدقيــق، رســم التصديــق/ إن وجــد، رســم التعهــدات/ إن وجــد، رســم التفويــض/ 

إن وجــد(. 

التوصيات: 

رضورة إعادة الّنظر بحق املرأة األردنية مبنح الجنسية ألبنائها.. 1

ــة التــي يرأســها وزيــر الداخليــة، للبــتِّ يف كافــة امللفــات املعروضــة عليهــا خاصــًة . 2 تريــع وتــرة عمــل اللجنــة الوطنيــة إلعــادة األرقــام الوطنيَّ

املتعلقــة باألشــخاص عدميــي الجنســية.

تكثيــف الجهــود الدبلوماســية والرســمية لحــثِّ املجتمــع الــدويل عــى الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه الالجئــن بشــكل يضمــن عــدم انفــراد األردن كدولــة . 3

مضيفــة بجهــود إغاثــة الالجئــن.

دعـــوة املجتمـــع الدولـــي إىل تحويـــل تحّديـــات اللجـوء فـــي الدول املستضيفة لالجئن إىل فـرص تنموية لدعـــم املجتمعات املسـتضيفة والالجئن . 4

عى حد ســـواء؛ باإلضافة إىل تقاســـم أعبـــاء اللجـوء فـي الـــدول املسـتضيفة لالجئن.
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الحّق يف االنتخاب والّتشح

ــه املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة27، كونــه أحــد  يعتــر الحــق يف االنتخــاب والرشــيح مــن الحقــوق األساســية التــي كفلهــا الدســتور األردين26، وأقرّت

وســائل حميــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان يف الدولــة، كــم يعــّد احــرام الدولــة لهــذا الحــق املرتبــط بالحــق يف املشــاركة يف الحيــاة العامــة مــؤرشاً إىل توافــر 

اإلرادة السياســية لإلصــالح. وهــو يعتمــد عــى طبيعــة قانــون االنتخــاب املعتمــد لهــذه الغايــة، ومــدى اســتقاللية الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب، ومــدى 

إجــراء انتخابــات حــرة وعادلــة ونزيهــة وشــفافة؛ وجميــع هــذه الــرشوط وغرهــا يجــب أن يــرز عــن مخرجاتهــا برملــاٌن يحظــى بثقــة املواطنــن ويعكــس 

مــا يطمحــون إليــه.

الّترشيعات: 
مل يشــهد عــام 2020م أّي تعديــالٍت عــى قانــون االنتخــاب ملجلــس النــّواب رقــم )6( لســنة 2016م وتعديالتــه، ويؤكــد املركــز عــى رضورة إجــراء 

التعديــالت الاّلزمــة عــى قانــون االنتخــاب. وعــى وجــه الخصــوص: 

ــة حــول 	  ــاف املجتمــع كاف ــن القــوى السياســية وأطي ــي رضورة التوافــق ب ــا يعن ــالً، م ــث يكــون أكــر متثي ــر الّنظــام االنتخــايّب بحي تطوي

شــكل النظــام االنتخــايب املطلــوب، مبــا يضمــن التمثيــل الحقيقــي والواقعــي للقــوى السياســية واملدنيــة، ويضمــن التعبــر الحــر عــن إرادة 

الناخبــن. ويُقــَرح بهــذا الصــدد اعتــمد الّنظــام االنتخــايّب املُختلــط؛ القوئــم الحزبيــة الوطنيــة عــى مســتوى اململكــة كافــة بنســبة )%50( 

مــن عــدد املقاعــد االنتخابيــة، والتمثيــل الجغــرايف الفــردي عــى مســتوى املحافظــات بنســبة )50%( مــن املقاعــد النتخابيــة.

إعــادة الّنظــر يف املــادة )8( مــن قانــون االنتخــاب ونظــام تقســيم الدوائــر االنتخابيــة رقــم )75( لســنة 2016م، وتضمــن قانــون االنتخــاب 	 

ذاتــه تقســيمً للدوائــر االنتخابيــة، وإصــداره كملحــق بــه. ويــرى املركــز بــأّن هنــاك شــبهة دســتوريّة يف هــذا الّنظــام؛ إذ إنــه يف جوهــره 

ــة،  نظــام تفويــّي يتناقــض مــع منهــج املــرّشع الدســتورّي األرديّن الــذي مل مينــح الّســلطة التنفيذيّــة صالحيــة إصــدار األنظمــة التفويضيّ

بــل التنفيذيـّـة واملســتقلة وفقــاً لنــص املــواد و)31، 45/ب،114، 120( مــن الدســتور. كــم أنَّ هــذا الّنظــام يخالــف املعايــر الدوليــة التــي 

تقتــي أن تكــون الدوائــر االنتخابيــة ممثلــة بشــكل عــادل حســب عــدد الناخبــن يف كل دائــرة انتخابيــة.

االنتخابات النيابّية للمجلس الّتاسع عرش: 

شــهد عــام 2020م اســتحقاقاً دســتورياً إلجــراء االنتخابــات النيابيــة للمجلــس التاســع عــرش، ومــع اقــراب موعــد االنتخابــات ثــار جــدل واســع يف 

أوســاط املجتمــع حــول إمكانيــة إجــراء االنتخابــات مــن عدمــه، بســبب مــا متــرُّ بــه البــالد مــن ظــروف انتشــار فــروس كورونــا والعمــل بقانــون الّدفــاع 

رقــم )13( لســنة 1992م؛ وأوامــر الدفــاع التــي حــدت مــن حريــة املواطنــن يف التنقــل والتجمــع، إالّ أنـّـه وبالرغــم مــن جميــع هــذه الظــروف، فقــد انحــاز 

رأس الدولــة إىل إجــراء االنتخابــات النيابيــة يف موعدهــا الدســتورّي ومــا يتضمنــه ذلــك مــن إرصار عــى االلتــزام باملــدد الدســتورية، األمــر الــذي فــرض 

باملقابــل واجبــاً عــى الســلطات التنفيذيــة ممثلــة بالحكومــة وأجهزتهــا والهيئــة املســتقلة لالنتخــاب، اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة للحفــاظ عــى صحــة 

وســالمة الناخبــن، وتيســر طــرق املشــاركة يف هــذه العمليــة، وتســهيل ســبل الوصــول اآلمنــة، ومتكــن جميــع الرشائــح مــن املشــاركة وتفعيــل طاقــات 

املجتمــع بجميــع فئاتــه، خاصــة تلــك الفئــات التــي يفــرض أن يكــون لهــا الــدور األكــر يف مجــال املشــاركة السياســية كاألحــزاب والتيــارات السياســية 

املختلفــة.

ــة الســابقة للمجلــس  ــات النيابي ــه االنتخاب ــايب التاســع عــرش يف ذات اإلطــار الترشيعــي الــذي أجريــت ب  وقــد أجريــت االنتخابــات للمجلــس الني

الثامــن عــرش، وهــو قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب رقــم )6( لســنة 2016م. وبــذات التعليــمت التنفيذيــة الخاصــة التــي أجريــت بهــا االنتخابــات 

النيابيــة الســابقة مــع إجــراء بعــض التعديــالت عليهــا لتتوافــق مــع احتياجــات املرحلــة. 

26 - املادة )1/67( الدستور األردين.

27 - املادة )21( اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واملادة )25( العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
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ــة28،  ــة االنتخابي ــات العملي ــراً مفصــالً حــول مجري ــايب التاســع عــرش، وأصــدر تقري ــس الني ــات للمجل ــة االنتخاب ــد عمــل عــى مراقب ــز ق وكان املرك

ــة مــا يــي:  ــة الرصــد واملراقب وشــملت عملي

مرحلة ما قبل يوم االقتاع: 	

شــملت هــذه املرحلــة صــدور اإلرادة امللكيــة الســامية وتحديــد موعــد االقــراع بتاريــخ 2020/11/10م، ومرحلــة إعــداد جــداول الناخبــن، ومرحلــة 

الرشــح لالنتخابــات، ومرحلــة الدعايــة االنتخابيــة. ومــّم ميكــن اإلشــارة إليــه أن عمليــة تســجيل املرشــحن قــد اتّســمت بالهــدوء، وعــدم تســجيل أي 

حــوادث تذكــر نتيجــة الســتحداث إجــراء جديــد يف التعليــمت الخاصــة بالرشــح للدائــرة االنتخابيــة. 

انتخابات عشائرية خارج األطر القانونيَّة:  	

شــهدت األيــام التــي ســبقت عمليــة تســجيل املرشــحن، إجــراء العديــد مــن االنتخابــات خــارج إطــار الدســتور والقانــون إلحــداث توافقــات وإفــراز 

مرشــحن عــن هــذه العشــائر. التــي كانــت تجــري تحــت مــرأى ومســمع الجهــات املعنيّــة والحــكام اإلداريِّــن، وقــد شــّكلت جميعهــا خرقــاً ألوامــر الّدفــاع 

التــي تحظــر عقــد اجتمعــات ألكــر مــن )20( شــخصاً، كــم أنــه مل يــراَع عنــد إجرائهــا تحقيــق رشوط الّصحــة والســالمة العامــة، إذ انتــرشت العديــد 

مــن الصــور ومقاطــع الفيديــو التــي تظهــر هــذه االنتخابــات واالجتمعــات يف صــاالت مغلقــة ومكتظّــة باملواطنــن. ميكــن أن نصــف هــذه االنتخابــات 

)العشــائرية( بأنّهــا انتخابــات متييزيــة القتصــار عمليــة االنتخــاب فيهــا عــى الذكــور فقــط. فيــم ُمنــع عــى األحــزاب السياســية إجراؤهــا، بحجــة مخالفــة 

أوامــر الدفــاع.

مرحلة الدعاية االنتخابية: 	

شــهدت مرحلــة الدعايــة االنتخابيــة حظــر التجــول يومــي الجمعــة والســبت مــن شــهر ترشيــن األول مــن عــام 2020م، مبوجــب قانــون الدفــاع يف 

ظــل جائحــة فــروس كورونــا، األمــر الــذي فــّوت )7( أيــام كاملــة مــن حــق املرشــحن والناخبــن يف الدعايــة االنتخابيــة التــي بلغــت )34( يومــاً لهــذه 

االنتخابــات. 

ظاهرة املال الفاسد: 	

خــالل فــرة الدعايــة االنتخابيــة ومــا قبلهــا وأثنــاء يــوم االقــراع، نشــطت ظاهــرة اســتخدام املــال الفاســد للتأثــر عــى قناعــات الناخبــن، ســواًء كان 

ذلــك بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش. وقــد وصلــت للمركــز بالغــات كثــرة يف هــذا املجــال، ووصــل أكــر منهــا إىل الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب التــي أحالــت 

بدورهــا إىل املدعــي العــام عــدداً مــن املرشــحن لالنتخابــات النيابيــة، أو أنصــاراً لهــم مــن الذيــن ورد للهيئــة بحقهــم تســجيالت وفيديوهــات ومــواد تثبــت 

ــة، إذ عجــت  ــة الصــادرة عــن الهيئ رشاءهــم لألصــوات قبــل وخــالل يــوم االقــراع، مــن بينهــم مرشــحون فــازوا باالنتخابــات حســب البيانــات الصحفي

مواقــع التواصــل االجتمعــي بالكثــر مــن مقاطــع الفيديــو التــي تظهــر عمليــات رشاء األصــوات، ويف بعــض الفيديوهــات ظهــر بعــض الرجــال مبــا يوحــي 

بأنهــم )شــيوخ( يطلبــون مــن بعــض األشــخاص القســم عــى كتــاب اللــه للتصويــت ألحــد املرشــحن نظــر مبلــغ مــن املــال، ومقاطــع أخــرى لســمرسة 

يدفعــون مبالــغ مــن املــال ألشــخاص والطلــب منهــم التصويــت ألحــد املرشــحن، إذ انتــرشت ظاهــرة رشاء األصــوات يف مختلــف الدوائــر االنتخابيــة، التــي 

أســاءت بدورهــا كثــراً وألقــت بظاللهــا عــى العمليــة االنتخابيــة برمتهــا.

إن اســترشاء هــذه الظاهــرة بلــغ حــدا أرضَّ باملســار االنتخــايّب يف مســتواه الــكي، وليــس مــن املبالغــة القــول إنــه قــد صــادر إرادة الناخبــن الحقيقيــة، 

وإّن الّســمح لهــذه الظاهــرة باالنتشــار بهــذه الصــورة واإلحجــام عــن محارصتهــا مل يؤثــر فقــط عــى خيــارات الناخبــن يف اختيــار مرشــحيهم بــل تعــداه 

إىل التأثــر املبــارش عــى ممرســة حّقهــم يف االختيــار. 

www.nchr.org. jo :28. للمزيد من املعلومات حول تقرير املركز الوطني حول مجريات العملية االنتخابية للمجلس النيايب التاسع عرش 2020م أنظر الربط التايل 
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مرحلة يوم االقتاع: 	

سّجل املركز الوطني الكثر من املالحظات حول مجريات يوم االقراع29، ومن أبرزها :

مل تعمل الهيئة عى وضع وسائل إرشادية للداللة عى العديد من مراكز االقراع والفرز.. 1

لقــد عملــت الهيئــة املســتقلة عــى إلغــاء أو اســتبدال بعــض مراكــز االقــراع والفــرز قبــل يــوم االقــراع دون اإلعــالن مســبقا عــن ذلــك، وعــدم . 2

تحديدهــا مراكــز اقــراع بديلــة عنهــا وإعــالم الناخبــن بهــا للتوجــه إليهــا، األمــر الــذي ســبب إربــاكاً لــدى جمهــور الناخبــن واملرشــحن واملراقبــن 

املحليــن، لــدى توافدهــم إىل هــذه املراكــز.

عدم جاهزية ما نسبته )65%( من مراكز االقراع الستقبال األشخاص من ذوي اإلعاقة. . 3

مل تقــم الهيئــة املســتقلة باســتخدام أقفــال للصناديــق تحتــوي عــى أرقــام، وإمنــا اســتُخدمت مرابــط بالســتيكيَّة ال تحتــوي عــى أي داللــة رقميــة . 4

أو رمــوز رسيــة، بــل إن بعــض هــذه الصناديــق خلــت مــن وجــود أقفــال أو مرابــط وبقيــت قابلــًة للفتــح والعبــث بهــا بــكل ســهولة ويــر. 

عــدم التــزام عــدد مــن لجــان االقــراع بالبطاقــة الشــخصية كمصــدر تعريــف حــري ووحيــد بالناخــب خالفــا ملــا نصــت عليــه املــادة )4/ك( مــن . 5

قانــون االنتخــاب.

كانــت النســبة األكــر لعمليــة املنــع مــن ممرســة حــق االقــراع مــن نصيــب األشــخاص الذيــن تبــن إصابتهــم بفــروس كورونــا رغــم إعــالن الهيئــة . 6

عــن تهيئــة الظــروف املناســبة لتمكينهــم مــن ذلــك.

الحــظ أعضــاء فريــق املركــز الوطنــي ملراقبــة االنتخابــات العديــد مــن املمرســات التــي كان مــن شــأنها التأثــر عــى إرادة الناخبــن بعــدة أشــكال . 7

وطرائــق، ومــن هــذه املامرســات: 1. دخــول بعــض املرافقــن إىل غرفــة االقــراع مــع الناخبــن األميــن وكبــار الســن وتوجيههــم للتصويــت ألحــد 

املرشــحن، 2. طلــب منــدويب املرشــحن مــن الناخبــن التصويــت ملرشــحن وقوائــم معينــة وذلــك داخــل مركــز االقــراع، 3. التقــاء بعــض املرشــحن 

ــم  ــت له ــم التصوي ــب منه ــراع والطل ــة االق ــاً إىل داخــل غرف ــم أحيان ــراع والدخــول معه ــز االق ــار الســن داخــل مرك ــن وكب ــن األمي ــع الناخب م

ولقامئتهــم، 4. توزيــع البطاقــات التعريفيَّــة ببعــض املرشــحن والقوائــم داخــل مركــز االقــراع قبــل الدخــول إىل غرفــة االقــراع. 

أبــدى عــدد مــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عــدم رضاهــم عــن اإلجــراءات املتبعــة يف مراكــز االقــراع والفــرز لعــدم تهيئــة غرفــة االقــراع لتلبيــة . 8

احتياجاتهــم نتيجــة لوجودهــا يف الطوابــق العلويــة، وعــدم رشح آليــة االقــراع لهــم.

ــا . 9 ــاه األعضــاء، م ــذي تلق ــب ال ــاءة التدري ــك إىل عــدم كف ــرز األصــوات وعدهــا، ويعــود ذل ــة ف ــرز بأخطــاء يف عملي ــراع والف ــوع لجــان االق وق

ــرز. ــراع والف ــز االق ــد مــن مراك ــد يف العدي ــرز والعــد مــن جدي ــة الف اســتدعى إعــادة عملي

ــات ورمبــا اآلالف مــن األشــخاص بالقــرب مــن املقــرات . 10 ــاً واضحــاً ألوامــر الدفــاع، إذ شــهدت تجمعــاً للمئ ــج خرق ــة إعــالن النتائ شــهدت مرحل

االنتخابيــة لبعــض املرشــحن لحظــة اســتخراج النتائــج األوليــة واإلعــالن عنهــا تباعــاً، وقــد رافــق هــذه التجمعــات إطــالق كثيــف للعيــارات الناريــة 

وبشــكل غــر مســبوق أو مــرر، األمــر الــذي عــرَّض أمــن وســالمة املجتمــع للخطــر. حتــى أن البعــض ممــن كانــوا يطلقــون العيــارات الناريــة، 

كانــوا أطفــاالً مل تتجــاوز أعمرهــم الـــ )15( ســنة، األمــر الــذي دفــع قــوات األمــن إىل شــن حملــة يف اليــوم التــايل لضبــط مرتكبــي هــذه األعــمل 

وإحالتهــم إىل القضــاء.

وقــد خلـُـص املركــز يف تقريــره إىل أن مــا رُِصــَد وُوثِّــَق مــن انتهــاكات ومخالفــات رافقــت العمليــة االنتخابيــة وخاصــة يف فــرة الرشــح واالقــراع، قــد 

بلــغ بعضهــا مــن الجســامة حــداً يعيــب العمليــة االنتخابيــة برّمتهــا.

www.nchr.org.jo  :29- للمزيد من املعلومات حول تقرير املركز الوطني حول مجريات العملية االنتخابية للمجلس النيايب التاسع عرش 2020 انظر الرابط التايل
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التوصيات30:

ضــمن ممرســة الحــقِّ الدســتوري يف الرشــيح واالنتخــاب والتّمثيــل مــن خــالل تطويــر القانــون االنتخــايب بحيــث يكــون أكــر متثيــالً، مــا يعنــي . 1

رضورة التوافــق بــن القــوى السياســية وأطيــاف املجتمــع كافــًة حــول شــكل النظــام االنتخــايب املطلــوب، مبــا يضمــن التمثيــل الحقيقــيَّ والواقعــيَّ 

للقــوى السياســية واملدنيــة، ويضمــن التعبــر الحــر عــن إرادة الناخبــن.

إجــراء التعديــالت الالزمــة عــى قانــون االنتخــاب بحيــث يتضمــن قانــون االنتخــاب ذاتــه تقســيمً للدوائــر االنتخابيــة، ويصــدر كملحــق بــه، ال أن . 2

يتــم إصدارهــا مبوجــب نظــام خــاص صــادر عــن الســلطة التنفيذيــة. 

 تفعيل دور أجهزة إنفاذ القانون بضبط الجرائم االنتخابية وتقديم مرتكبيها للقضاء بصورة تكفل حسن سر العمليَّة االنتخابية.. 3

تطويــر آليــات االقــراع مبــا يكفــل حــق املغربــن واملــرىض واألشــخاص املوقوفــن الذيــن مل تصــدر بحقهــم أحــكام قطعيّــة مــن ممرســة حقهــم . 4

يف االقــراع. 

متكــن املواطــن للوصــول إىل جــداول الناخبــن، ومراجعتهــا للتحّقــق مــن ســالمتها. وعرضهــا إلكرونيــاً بصيغــة متكــن املواطــن مــن تصفحهــا بشــكل . 5

أسهل.

تهيئة وتجهيز جميع مراكز االقراع والفرز وتوفر التسهيالت الالزمة مبا يكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة حقهم يف االقراع. . 6

وضــع كامــرات وشاشــات خاصــة يف مراكــز التّجميــع األوليــة لعــرض محتويــات الكشــوفات الخاّصــة بنتائــج تجميــع األصــوات يف مراكــز االقــراع . 7

والفــرز.

ــة للمجلــس النيــايّب التاســع عــرش 2020م ص 19 عــى الربــط  30-  ملزيــد مــن املعلومــات حــول التوصيــات التــي أوردهــا املركــز أنظــر تقريــر املركــز الوطنــي حــول مجريــات العمليــة االنتخابيّ
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الحّق يف حّرية الّرأي والّتعبري والّصحافة واإلعالم والحصول عىل املعلومات

الّترشيعات الّناظمة للحّق يف حّرية الّرأي والّتعبري:

شــهد عــام 2020م، إصــدار أمــر الّدفــاع الثامــن بتاريــخ 15 نيســان، الــذي تضّمــن تجريــم جملــة مــن األفعــال بهــدف منــع انتقــال العــدوى، وحميــة 

الحيــاة الخاّصــة للُمصابــن أو املُخالطــن أو املُشــتبه بإصابتهــم. باإلضافــة إىل انطوائــه عــى بنــد يتعلــق بالحــق يف حّريــة التّعبــر. وأكّــد املركــز الوطنــّي يف 

ضــوء مراجعــة فحــوى أمــر الّدفــاع عــىل املاُلحظتــني الّتاليتــني: 

أوالً: تضّمــن أمــر الّدفــاع املذكــور تجريــم: »نــرش أو إعــادة نــرش أو تــداول أي أخبــار حــول الوبــاء مــن شــأنها ترويــع الّنــاس، أو إثــارة الهلــع بينهــم عــر 

وســائل اإلعــالم أو االتصــال أو وســائل التّواصــل االجتمعــّي«. يــرى املركــز أّن هــذا التّجريــم قــد انطــوى عــى عبــاراٍت فضفاضــة وعاّمــة تفتــح املجــال 

ــداً املــادة  ــة لحقــوق اإلنســان، وتحدي ــر الدولي ــاً للمعاي ــود وفق ــة وال يتوافــق مــع الــرشوط الواجــب توفرهــا يف القي للتّوســع يف املالحقــة الجزائيّ

)3/19( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيّــة والسياســيَّة.

ثانيــاً: يــرى املركــز بــأّن املنظومــة الجزائيّــة األردنيّــة القامئــة حاليـّـاً كافيــٌة يف هــذا اإلطــار، ومل تكــن هنــاك حاجــة إلقــرار أمــر دفــاع خــاص، ومل يكــن هنــاك 

حاجــٌة إىل تغليــظ العقوبــة إذ إّن العقوبــة املفروضــة عــى هــذا الفعــل وفــق أمــر الدفــاع املبــّن تعــّد عقوبــًة ُمغلّظــة.

املامرسات املتعلقة بحريّة الّتعبري:

رصــد املركــز خــالل عــام 2020م توقيــف بعــض األفــراد عــى خلفيــة التعبــر عــن آرائهــم، إذ إّن بعــض هــذه التوقيفــات واملحاكــمت متـّـت بســبب 

التّعبــر عــن قضايــا تتعلــق بانعكاســات وآثــار جائحــة كورونــا يف األردن، وأبــرز هــذه الحــاالت:

توقيــف مديــر عــام قنــاة تلفزيونيّــة ومديــر أخبارهــا عــى إثــر نــرش مــادة تتعلَّــق بعــمل املياومــة ومعاناتهــم خــالل فــرة الحظــر الشــامل. وقــد . 1

وّجهــت النيابــة العاّمــة لــدى محكمــة أمــن الدولــة إليهــم تهمــة »القيــام بأعــمل مــن شــأنها تعريــض أمــن املجتمــع للخطــر اســتناداً إىل املــادة 

الثانيــة مــن قانــون منــع اإلرهــاب«. 

توقيف نائب سابق وتوجيه تهمة التحريض عى تقويض نظام الحكم خالفاً ألحكام قانون العقوبات األرديّن.. 2

توقيــف أكادميــي عــى خلفيــة شــكوى تقــّدم بهــا مجموعــة مــن املوظفــن يف رئاســة الــوزراء بحقــه، ووّجهــت لــه تهمــة إعــادة نــرش مــا ينطــوي . 3

عــى ذمٍّ وقــدٍح وتحقــر عــر الوســائل اإللكرونيّــة خالفــاً ألحــكام املــادة )11( مــن قانــون الجرائــم اإللكرونيــة وجرميــة إذاعــة أنبــاء كاذبــة.

توقيــف صحفــي يحمــل الجنســية البنغاليّــة عــى خلفيــة إعــداده تقريــراً حــول معانــاة العــّمل البنغاليّــن أثنــاء الحجــر الشــامل والجــزيّئ؛ متهيــداً . 4

لتنفيــذ قــرار اإلبعــاد الّصــادر بحّقــه.

قيــام أحــد الــوزراء برفــع قضيــة مطبوعــات ونــرش بحــقِّ صحفيــن يعمــالن يف أحــد املواقــع اإللكرونيّــة اإلخباريـّـة ينتقــدان عمــل الــوزارة خــالل . 5

جائحــة كورونــا.

املوقوفون واملحكومون بجرائم ذات عالقة بحّرية الّتعبري:

شــهد عــام 2020م، اســتمرار التّوقيــف مبوجــب املــادة )11( مــن قانــون الجرائــم اإللكرونيــة رقــم )27( لســنة 2015م. ويُبــّن الجــدول أدنــاه القضايــا 

ــة أو املوقــع اإللكــرويّن أو أّي نظــام معلومــات  املتعلقــة بجرميــة إرســال أو إعــادة إرســال أو نــرش بيانــات أو معلومــات عــن طريــق الشــبكة املعلوماتيّ

تنطــوي عــى ذم أو قــدح أو تحقــر اســتناداً ألحــكام املــاّدة )11( مــن القانــون ذاتــه، إذ بلــغ مجمــوع هــذه القضايــا )2140( عــام 2020م، صــدر بحــق 

عــدد منهــم مذكــرة توقيــف )الرقــم غــر متوفــر مــن مصــدره حتــى تاريخــه(31، مقارنــة بـــ)982( قضيــة لعــام 2019م، وصــدر بحــق )433( شــخصاً منهــم 

مذكــرة توقيــف. ويؤكــد املركــز مجــّدداً عــى مالحظاتــه الســابقة بــرورة إلغــاء هــذه املــادة، واالكتفــاء بالقواعــد العامــة الــواردة يف قانــون العقوبــات 

األرديّن رقــم )16( لســنة 1960م وتعديالتــه.

31-  وفقاً لإلحصائيات الواردة للمركز من املجلس القضايئ عر الريد اإللكروين، تاريخ 2021/6/10. 
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عدد من صدر بحقهم عدد القضايا الجريمة
مذكرات توقيف

جريمــة إرســال أو إعــادة إرســال أو نشــر بيانــات أو معلومــات عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو الموقــع 
اإللكترونــّي أو أي نظــام معلومــات تنطــوي علــى ذم أو قــدح أو تحقيــر أي شــخص خالفــًا ألحــكام المــادة 

)11( مــن قانــون الجرائــم اإللكترونّيــة
الرقم غير متوفر من2140

مصدره حتى تاريخه

كام يوّضح الجدول أدناه عدد املحكومني بجرائم أخرى ذات عالقة بحّرية الّتعبري، وذلك عىل الّنحو اآليت:32

عدد الجريمة
القضايا

عدد من صدر بحقهم
مذكرات توقيف

ـــــــ402جريمة ذم هيئة رسمية خالفًا ألحكام المادة )191( من قانون العقوبات

الرقم غير متوفر من مصدره حتى تاريخه311جريمة إطالة اللسان خالفا ألحكام المادة )195( من قانون العقوبات

4939جريمة إثارة النعرات خالفًا ألحكام المادة )150( من قانون العقوبات

جريمــة مناهضــة نظــام الحكــم أو الّتحريــض علــى مناهضتــه اســتنادًا إلــى أحــكام المــادة )1/149( 
55مــن قانــون العقوبــات33

القيــام بأعمــال مــن شــأنها أن تعــّرض المملكــة لخطــر أعمــال عدائّيــة، وتعّكــر صالتهــا بدولــة أجنبّيــة، 
أو تعــّرض األردنّييــن لخطــر أعمــال ثأريــة تقــع عليهــم وعلــى أموالهــم خالفــًا ألحــكام المــادة )3/ب( 

مــن قانــون منــع اإلرهــاب34
1717

كام يوضح الرّسم البياين التايل عدد املحكومني بجرائم أخرى ذات عالقة بحّرية الّتعبري

حرية الصحافة واإلعالم املريّئ واملسموع واملواقع اإللكتونية اإلخباريَّة:

أصــدرت هيئــة اإلعــالم مــا يقــارب مــن )2900( تريحــاً بهــدف تســهيل عمــل الصحفيــن واإلعالميــن ألداء واجبهــم أثنــاء فــرة الحظــر الشــامل بســبب 

ــة كورونا35.  جائح

32-  وفقاً لإلحصائيات الواردة للمركز من املجلس القضايئ عر الريد اإللكروين، تاريخ 2021/6/10. 

33-  كتاب مديرية القضاء العسكري رقم )م.ع/12/2/أمن دوله/970(، تاريخ 2021/01/18.

34-  كتاب مديرية القضاء العسكري رقم )م.ع/12/2/أمن دوله/970(، تاريخ 2021/01/18.

35-   كتاب هيئة اإلعالم رقم )ق.ن/230( تاريخ 2021/1/25م.
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يف ســياق آخــر، فقــد رصــد املركــز تعــرّض أحــد املصّوريــن يف إحــدى الّصحــف اليوميّــة إىل الــرب واإلســاءة مــن قبــل أجهــزة إنفــاذ القانــون أثنــاء 

قيامــه بتصويــر عــودة األردنيــن العالقــن يف الخــارج يف مطــار امللكــة عليــاء الــدويّل. كــم كانــت هنــاك شــكاوى مــن بعــض الصحفيــن يف بدايــة الجائحــة 

ــان مــن الحصــول عــى املعلومــات الاّلزمــة. كــم اشــتىك بعــض  ــة، مــّم حــال يف العديــد مــن األحي مــن عــدم متكُّنهــم مــن حضــور املؤمتــرات الصحفيّ

ــدأ  ــق مب ــوب، ومبــا يحّق ــكل املطل ــا بالّش ــة بجائحــة كورون ــة وتدفــق املعلومــات الخاّص ــن مــن تضــارب التّريحــات وعــدم كفاي ــن واإلعالميّ الصحفي

الكشــف األقــى عــن املعلومــات.

ــة مهلــًة لدفــع  وعــى صعيــد آخــر، صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )10652( تاريــخ 2020/9/14م، باملوافقــة عــى منــح عــدة مؤسســات إعالميّ

الرســوم الســنويّة وتجديــد الرّخــص الخاّصــة بهــم والغرامــات املرتبــة عليهــم عــن التأخــر يف دفــع الرســوم وعــدم إلغــاء رخصهــا؛ وذلــك بهــدف التّخفيــف 

مــن التّبعــات والتّداعيــات االقتصاديــة ألزمــة كورونــا عــى قطــاع اإلعــالم36.

لجنة شكاوى اإلعالم:

بلــغ عــدد الشــكاوى التــي نظرتهــا اللّجنــة عــام 2020م)11( شــكوى، مقارنــة بـــ)6( شــكاوى عــام 2019م، و)3( شــكاوى عــام 2018م، و)12( شــكوى 

عــام 2017م. وتعــّد لجنــة شــكاوى اإلعــالم إحــدى التّطــورات اإليجابيّــة التــي تضّمنهــا قانــون اإلعــالم املــريّئ واملســموع رقــم )26( لســنة 2015م، الــذي 

نــصَّ عــى إنشــاء لجنــٍة تشــّكل مــن ذوي االختصــاص للّنظــر يف الّشــكاوى املقّدمــة مــن الجمهــور أو أّي جهــة أخــرى متعلقــة باملحتــوى اإلعالمــّي أو املــواد 

املبثوثــة أو املُســّجلة لغايــات العــرض أو تــداول الجمهــور أو مرّخــص لــه عــى مرخــٍص لــه آخــر مبوجــب املــادة )4/ي( مــن هــذا القانــون.

وتجدر اإلشارة إىل أّن عام 2020 شهد اآليت فيام يتعلق باإلعالم املريّئ واملسموع واملواقع اإللكتونيَّة اإلخباريّة37:

بلــغ عــدد املطبوعــات اإللكرونيّــة املرّخصــة خمــس مطبوعــات، ليصــل بذلــك إجــميّل املطبوعــات اإللكرونيّــة املرّخصــة حتــى نهايــة عــام 2020م، 	 

إىل )130( مطبوعــة، وقــد حجبــت )13( مطبوعــًة إلكرونيــة؛ لعــدم حصولهــا عــى الرخيــص الــاّلزم مــن الهيئــة عمــالً بأحــكام املــادة )49/أ/1( مــن 

قانــون املطبوعــات والنــرش رقــم )8( لســنة 1998م وتعديالتــه. 

مل متنــح هيئــة اإلعــالم رخصــاً ملحطــات بــث فضــايّئ عــام 2020م، ويف هــذا الّصــدد يبلــغ عــدد إجــميل املحطــات الفضائيــة املرخصــة )30( محطــًة 	 

حتــى نهايــة عــام 2020م. كــم مل مُتَنــح رخــص إعــادة بــث يف عــام 2020م.

مل متنح هيئة اإلعالم رُخص بثٍّ ملحطات إذاعيّة، فيم بلغ عدد املحطات اإلذاعيّة املُرّخصة حتى نهاية عام 2020م )42( محطًة إذاعيًّة.	 

تابعــت هيئــة اإلعــالم وأجــازت مــا مجموعــه )57( فيلــمً خــالل عــام 2020م، ومل تُجــز فيلــمً واحــداً؛ الحتوائــه عــى مشــاهد تتعلــق بإثــارة الفتنــة 	 

ســنداً ألحــكام املــادة الرابعــة مــن نظــام إجــازة املُصّنفــات املرئيّــة واملســموعة ومراقبتهــا وتعديالتــه رقــم )63( لعــام 2004م.

36-  كتاب هيئة اإلعالم رقم )ق.ن/230( تاريخ 2021/1/25م.

37 -  كتاب هيئة اإلعالم رقم )ق. ن/230( تاريخ 2021/1/25م.
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بلــغ عــدد الكتــب التــي دخلــت اململكــة )250000( كتابــاً، تابعــت الهيئــة )315( عنوانــاً منهــا، ووافقــت عــى إجــازة وتــداول )292( عنوانــاً، فيــم 	 

تــّم التّحفــظ عــى )23( عنوانــاً تضّمنــت مخالفــات ألحــكام قانــون املطبوعــات والنــرش الّنافــذ والترّشيعــات األخــرى ذات العالقــة.

مل توّجه هيئة اإلعالم أيّة إنذارات سواًء للمحطات الفضائيّة أو اإلذاعيّة أو املطبوعات اإللكرونية لعام 2020م.	 

مل تتــم إحالــة كتــب طبعــت يف اململكــة إىل القضــاء خــالل عــام 2020م، كــم مل يتــم إيقــاف أيـّـة برامــج خــالل العــام ذاتــه. أّمــا بخصــوص املخالفــات، 	 

فقــد أحيلــت محطــة فضائيّــة واحــدة إىل النائــب العــام بطريقــة اإلخبــار بســبب البــّث دون الحصــول عــى ترخيــص.

مل تقم هيئة اإلعالم بإصدار أّي قراٍر مبنع حظر الّنرش خالل عام 2020م.	 

الحق يف الحصول عىل املعلومات:

بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تلقاهــا مجلــس املعلومــات خــالل عــام 2020م )14( شــكوى، تقــدم مثانيــة صحفيــن بثــمن شــكاوى منهــا38. مقارنــة بـــ)9( 

شــكاوى عــام 2019م، قّدمــت اثنتــان منهــا مــن قبــل صحفيــن.

أّمــا فيــم يتعلــق بعــدد طلبــات الحصــول عــى املعلومــات، فقــد بلــغ عــدد الجهــات التــي اســتجابت للتّعميــم الّصــادر عــن مجلــس املعلومــات 

بتزويدهــا بعــدد طلبــات الحصــول عــى املعلومــات )29( وزارة ومؤسســة حكوميّــة، منهــا )22( جهــة اســتقبلت طلبــات حصــول عــى املعلومــات وقامــت 

ــة طلبــات. وقــد بلــغ مجمــوع طلبــات الحصــول عــى املعلومــات املقّدمــة للجهــات املذكــورة )2300( طلبــاً،  بالــرّد عليهــا، و)7( جهــات مل تســتقبل أيّ

أُجيــَب عــن )2135( طلبــاً منهــا، ورفضــت اإلجابــة عــن )165( طلبــا39ً. وذلــك مقارنــة بـــ)8534( طلبــاً عــام 2019، رفــض منهــا )99( طلبــاً، يف حــن بلــغ 

عــدد هــذه الطلبــات عــام 2018م )6490( طلبــاً.

38-   كتاب مفّوض املعلومات رقم )م.م/ت/5(، تاريخ 2021/2/11م.

39-   كتاب مفّوض املعلومات رقم )م.م/ت/5(، تاريخ 2021/2/11م.
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مالحظات املركز عىل الحّق يف الحصول عىل املعلومات: 

يف إطار تطبيق الحّق يف الحصول عى املعلومات، يُجّدد املركز التّأكيد عى مالحظاته الواردة يف تقاريره الّسابقة، واملُتعلّقة باآليت:

التّوسع يف املعلومات املُّصنفة عى أنّها رّسية، وعدم وجود معاير واضحة ودقيقة لعملية وإجراءات التّصنيف.	 

عدم تعين مسؤول -معلومات يف عدد املؤسسات، وذلك خالفاً للتّعميمت الّصادرة عن رئاسة الوزراء.	 

عدم وجود سجل خاص تحت اسم )سجل املعلومات( يتضمن اإلجراءات كافًة املُتّخذة عى الطلب يف بعض املؤسسات.	 

ــرّد 	  ــخ الطلــب وموعــد املراجعــة وطبيعــة املعلومــة ومــدة ال عــدم تســليم مقــّدم طلــب الحصــول عــى املعلومــات إشــعاراً يتضمــن تاري

ــب. ــدى القضــاء اإلداري يف حــال رفــض الطل ــس املعلومــات والطعــن ل ــدى مجل ــم شــكوى ل ــب بتقدي ــة مقــدم الطل ــة وأحقيَّ القانوني

عدم ممرسة اإلفصاح االستباقّي بشكٍل عاٍم بصورة تتواءم واملعاير الدوليّة واملُمرسات الُفضى.	 

البيانات الّصادرة عن املركز املتعلقة بالحق يف حّرية الّتعبري:

أصدر املركز عّدة بيانات فيم يتعلق بتوقيف األفراد عى خلفية التّعبر عن آرائهم، وذلك عى الّنحو اآليت:

أوالً: أصدر املركز بياناً عاّماً حول حّرية التّعبر عن الّرأي أكّد فيه عى القضايا املحوريّة التّالية:

ــة، كــم أّن عمليــة التّوقيــف ذاتهــا تتنــاىف واملبــدأ الدســتوري األصيــل . 1 عــدم جــواز أن يكــون احتجــاز أو توقيــف األشــخاص هــو القاعــدة العاّم

املتمثــل يف قرينــة الــراءة. 

رضورة عــدم توقيــف األشــخاص مبوجــب قانــون منــع الجرائــم والّســعي نحــو إلغــاء هــذا القانــون الــذي يتضّمــن صالحيــات تشــّكل تجــاوزاً عــى . 2

أعــمل الّســلطة القضائيّــة.

ــة والفضفاضــة يف بعــض هــذه الترّشيعــات إىل حــٍد كبــرٍ يف . 3 ــة ذات الّســمة العموميّ ــة والّصيــغ القانونيّ ســاهم قصــور بعــض الترّشيعــات الوطنيّ

توســيع قاعــدة األعــمل املجرّمــة مبوجــب هــذه القوانــن، وشــّكلت قيــوداً عــى حّريــة التّعبــر عــن الــّرأي خالفــاً للدســتور األرديّن واملعايــر الدوليّــة 

املُتعلّقــة بحّريــة التّعبــر، التــي أجــازت فــرض قيــود عــى هــذه الحّريــة ضمــن رشوط معينــة. 

ثانياً: أصدر املركز بياناً يتعلق بأحد املوقوفن ومتابعة قضيته يف ظل الظروف التي رافقت توقيفه أكّد فيه عى اآليت:

متابعة املركز وتواصله مع الجهات املعنية؛ للوقوف عى أسباب وحيثيات توقيفه واالطمئنان عى وضعه ومعرفة مكان وجوده.. 1

دعــا املركــز يف الوقــت ذاتــه إىل رسعــة عــرض أّي شــخص يوقـَـف عــى القضــاء وخــالل املــّدة املُحــّددة يف القانــون وإعالمــه بالتهــم املســندة إليــه . 2

ــّم  ــة، ومتكــن األفــراد الذيــن يت ــات املحاكمــة العادل ــة املتعلقــة بضمن ــة الوطنيّ ــة لحقــوق اإلنســان واملنظومــة القانونيّ التزامــاً باملعايــر الدولي

توقيفهــم مبــارشًة مــن التّواصــل مــع ذويهــم لالطمئنــان عــن أوضاعهــم. 
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الّتوصيات:

ــاس، أو إثــارة الهلــع بينهــم عــر . 1 ــاء مــن شــأنها ترويــع الّن إلغــاء البنــد املتضمــن تجريــم »نــرش أو إعــادة نــرش أو تــداول أي أخبــار حــول الوب

وســائل اإلعــالم أو االتصــال أو وســائل التّواصــل االجتمعــّي« يف أمــر الدفــاع الثامــن؛ وذلــك نظــراً لكفايــة املنظومــة الترشيعيــة القامئــة يف معالجــة 

هــذه األفعــال، ونظــراً التّســاع العبــارات الــواردة فيــه مــم يســهم يف توســيع نطــاق املالحقــة الجزائيّــة والتّضييــق عــى ممرســة الحــق يف حريـّـة 

التّعبــر.

ــي تشــّكل مناهضــًة أو . 2 ــد األفعــال الت ــك بتحدي ــه، وذل ــم )16( لســنة 1960م وتعديالت ــات رق ــون العقوب ــص املــادة )1/149( مــن قان ــل ن تعدي

تحريضــاً عــى مناهضــة نظــام الحكــم بشــكل واضــح ورصيــح، وإلغــاء العبــارات التــي تتّســم بعــدم التّحديــد والعموميــة مثــل »...تغيــر كيــان 

ــة االقتصــادّي أو االجتمعــّي أو أوضــاع املُجتمــع األساســية«. الدول

ــه؛ مبــا يضمــن تعريــف اإلرهــاب بصــورة دقيقــة وواضحــة . 3 تعديــل املــادة األوىل مــن قانــون منــع اإلرهــاب رقــم )55( لســنة 2006م وتعديالت

ــواردة يف القانــون ذاتــه مبــا يضمــن صياغتهــا بصــورٍة دقيقــة. واالبتعــاد عــن املصطلحــات الفضفاضــة، وإعــادة الّنظــر يف صــور التّجريــم ال

ــدة . 4 ــاره القاع ــام، وعــدم اعتب ــق واملُحافظــة عــى الّنظــام الع ــق بُحســن ســر التّحقي ــارات تتعلّ ــق الحــدود والعتب ــف يف أضي ــوء إىل التّوقي اللّج

ــة املتعلّقــة بالحــق يف محاكمــة عادلــة، ومخالفــًة لنــص املــادة )114( مــن  األساســية؛ ملــا يف ذلــك مــن انتهــاٍك واضــٍح ورصيــٍح للمعايــر الدوليّ

ــة عــى املوقــوف وعائلتــه. ــة واجتمعيّ ــار نفســيّة وماديّ ــه مــن آث ــة، وملــا ل قانــون أصــول املحاكــمت الجزائيّ
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الحّق يف الّتجمع السلمّي

ــرات  ــرات واملظاه ــم املس ــع تنظي ــمل التجم ــان41. ويش ــوق اإلنس ــة لحق ــر الدولي ــه املعاي ــم كفلت ــع40، ك ــق يف التجم ــتور األردين الح ــل الدس كف

ــة وحقــوق اإلنســان وســيادة  ــم عــى الدميقراطي ــه لنهــٍج تشــاريكّ قائ ــة، األســاس ذات ــات العامــة. ويشــّكل إىل جانــب حقــوق أخــرى ذات صل والفعالي

القانــون والتعدديــة. كذلــك فالتغــول عــى الحــق يف التّجمــع الســلمّي أو الحيلولــة دون ممرســته تعنــي بالــرورة انتهــاكا بالتــالزم لجملــة مــن الحقــوق 

ــات ومصــادرة ألدواتهــا.  والحري

مامرسة الحق يف التجمع السلمي يف ضوء التعليق العام رقم )37( لسنة 2020م:

يتوجــب اإلشــارة إىل أن اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان واملنبثقــة عــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية قــد أصــدرت يف أيلــول 

2020م التعليــق العــام رقــم )37( لســنة 2020، والــذي يعتــر مرجعيــة معياريــة عنــد رصــد واقــع ممرســة الحــق يف التجمــع، حيــث أكــد التعليــق عــى 

واجــب الــدول يف الســمح بعقــد التجمعــات دون تدخــل غــر مــرر وأن تيــّر ممرســة الحــق وأن تحمــي املشــاركن. كــم ونقــض التعليــق العديــد مــن 

الــذراع التــي قــد تلجــأ إليهــا الحكومــات كذريعــة لتقييــد هــذا الحــق ومــن أبرزهــا: 

عــدم جــواز اعتبــار تنفيــذ التجمعــات مبظاهرهــا كافــة ســواء أكانــت ثابتــة أم متنقلــة ذريعــة لتقييــد ممرســة الحــق والتمتــع بــه. ومثــال 	 

ذلــك إقامــة التجمعــات بالقــرب مــن املناطــق الحيويــة. 

أشــار التعليــق إىل أن وســائل تكنولوجيــات االتصــال تــؤدي دوراً أساســياً يف تنظيــم التجمعــات املاديــة واملشــاركة فيهــا ورصدهــا، وبالتــايل 	 

فــإن التدخــل يف هــذه التكنولوجيــات مــن شــأنه أن يعــوق التجمعــات. 

أكد التعليق عى أن منع اإلعالمين أو املراقبن من رصد ومراقبة التجمعات أعتداًء صارخاً عى ممرسة هذا الحق. 	 

الّترشيعات: 

مل يشــهد عــام 2020م أّي تعديــل عــى الترشيعــات الّناظمــة للحــق يف التّجمــع الســلمّي، وبهــذا الصــدد، فــإّن املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان 

يؤكــد مجــدداً عــى رضورة تعديــل قانــون االجتمعــات العامــة رقــم )7( لســنة 2004م وتعديالتــه، ملــا تشــكله بعــض نصوصــه مــن عائــق أمــام ممرســة 

متتــع املواطنــن بالحقــوق والحريــات التــي كفلهــا الدســتور األردين واملعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان. وأبــرز اإلشــكاليات الــواردة يف القانــون، وهــي: 

تعريــف االجتــمع العــام مبوجــب املــادة )2( مــن القانــون. إذ أن التعريــف مبجملــة عــام وفضفــاض، مــا يــؤدي إىل نتائــج قانونيـّـة تحــّد مــن 	 

إمكانيــة التّمتــع بهــذا الحــّق؛ وأبرزهــا: شــمول مدلــول االجتمعــات العاّمــة إذا عقــدت يف أماكــن خاّصــة.

ــددة يف 	  ــكام املح ــن األح ــات م ــتثناء أي اجتمع ــون باس ــن القان ــادة )3/ب( م ــب امل ــة مبوج ــر الداخلي ــة لوزي ــعة املمنوح ــة الواس الصالحي

ــون.  ــذا القان ــن ه ــن )4( و)5( م املادت

السلطة التقديرية الواسعة للحاكم اإلداري بفض االجتمع العام.	 

كــم شــهد عــام 2020م صــدور أمــر الّدفــاع الّســادس عــرش بتاريــخ 17 أيلــول 2020م، ونُــرش يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا رقــم )5662(. والــذي 

يهــدف إىل ضــمن التّباعــد االجتمعــّي، وضبــط التّجمعــات العاّمــة التــي تســاهم يف انتشــار الوبــاء. وأكــد املركــز يف ضــوء ُمراجعــة فحــوى أمــر الّدفــاع 

عــىل املاُلحظــات الّتاليــة:

40  - املادة )1/16( الدستور األردين. 

41  - املادة )1/20( اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واملادة )21( العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. 
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أوالً: فرضــت الحالــة الواقعيّــة تجريــم بعــض أمنــاط التّجمعــات التــي قــد تتســبّب يف نقــل العــدوى وانتشــارها. وجــدد املركــز تأكيــده بــأّن صــور التّجريــم 

الــواردة يف أمــر الّدفــاع هــذا كانــت رضوريــًة لغايــات ضبــط الوضــع الوبــايّئ يف األردن.

ثانياً: تحديد الحّد األقى للتّجمعات املرشوعة مبوجب أمر الّدفاع ذاته دون إحالة األمر إىل البالغات الّصادرة عن رئيس الوزراء.

ثالثــاً: تبّنــى أمــر الّدفــاع العقوبــة التخيريـّـة )عقوبــة الحبــس أو الغرامــة( بحــق املخاطبــن األفــراد، وبهــذا الّصــدد أشــار املركــز بــأّن إقــرار عقوبــة الحبــس 

ال تنســجم مــع سياســة الحكومــة ذاتهــا واملجلــس القضــايّئ يف ُمواجهــة انتشــار جائحــة كورونــا، واملتمثلــة بالحــّد مــن االكتظــاظ يف مراكــز اإلصــالح 

والتّأهيــل؛ للحــد مــن فــرص انتشــار العــدوى.

املامرسات: 

ــا بظاللهــا الثقيلــة عــى عــدد مــن الحقــوق األساســية التــي كفلتهــا املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، كالحــق يف التجمــع  ألقــت جائحــة كورون

الســلمي وحريــة التعبــر، وغرهــا مــن الحقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة. وبهــذا الصــدد أصــدر املركــز بيانــاً مبناســبة الذكــرى الثانيــة والســبعن 

لإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان طالــب فيــه الســلطات التنفيذيــة وأجهــزة إنفــاذ القانــون بــرورة االلتــزام مبعايــر حقــوق اإلنســان، وحفــظ الكرامــة 

اآلدميــة لألفــراد والجمعــات، وعــدم تقييــد األفــراد والجمعــات مــن التعبــر عــن آرائهــم أو حقهــم يف التجمــع الســلمي طاملــا أن ذلــك يحــدث ضمــن 

األعــداد واالحتياطــات الحمئيــة املعلــن عنهــا مــن قبــل الجهــات املعنيــة ملنــع تفــي الجائحــة.

شــهد عــام 2020م محدوديــة أعــداد املظاهــرات واملســرات واالحتجاجــات، إذ اســتمرت احتجاجــات املعلمــن يف عــدد مــن محافظــات اململكــة؛ 

ــة ملــدة عامــن، واإلفــراج الفــوري عــن معتقــي  ــوا فيهــا الحكومــة بالراجــع عــن قراراتهــا بوقــف عمــل النقاب شــارك فيهــا معلمــون ومواطنــون، طالب

النقابــة. ورصــد املركــز تلــك االحتجاجــات، وأوىص مبــا يــي: 

اإلرساع بإخــالء ســبيل املوقوفــن وعــدم اللجــوء إىل التوقيــف إاّل يف أضيــق الظــروف وضمــن املــررات القانونيــة املنصــوص عليهــا حــراً يف 	 

القانــون.

عدم املساس مبنظومة حقوق اإلنسان والحريات العامة وعى رأسها حرية العمل النقايب؛ 	 

ــة 	  ــر العدال ــن معاي ــون ضم ــيادة القان ــدأ س ــة والتمســك مبب ــن الحكوم ــن وب ــة املعلم ــن نقاب ــة ب ــة املرم ــود االتفاقي ــزام ببن  رضورة االلت

ــع األطــراف.  ــا لجمي ــي تشــكل مصلحــة علي والنزاهــة والشــفافية الت

كــم رصــد املركــز إجــراء العديــد مــن االنتخابــات العشــائرية، والتــي شــّكلت جميعهــا خرقــاً ألوامــر الدفــاع التــي تحظــر عقــد اجتمعــات ألكــر مــن 

)20( شــخصاً، كــم أنــه مل يــراَع عنــد إجرائهــا تحقيــق رشوط الصحــة والســالمة العامــة، حيــث انتــرشت العديــد مــن الصــور ومقاطــع الفيديــو التــي تظهــر 

هــذه االنتخابــات واالجتمعــات يف صــاالت مغلقــة ومكتظــة باملواطنــن. 

ــة لبعــض  ــرات االنتخابي ــن املق ــرب م ــن األشــخاص بالق ــا اآلالف م ــات ورمب ــاً للمئ ــات تجّمع ــة لالنتخاب ــج األولي ــة إعــالن النتائ ــم رافقــت عملي ك

املرشــحن، وحــدوث العديــد مــن أعــمل الشــغب واالحتجاجــات التــي تخلّلهــا إغــالق وحــرق اإلطــارات يف الشــوارع وإلقــاء الحجــارة وإطــالق كثيــف 

للعيــارات الناريــة وبشــكل غــر مســبوق أو مــرر، األمــر الــذي عــرّض أمــن وســالمة املجتمــع للخطــر. حتــى أّن البعــض مّمــن كانــوا يطلقــون العيــارات 

الناريـّـة، كانــوا أطفــاالً مل تتجــاوز أعمرهــم الـــ )15( ســنة، األمــر الــذي دفــع قــوات األمــن إىل القيــام بحمــالت أمنيّــة يف اليــوم التــايل لضبــط مرتكبــي هــذه 

األعــمل وإحالتهــم إىل القضــاء.
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التوصيات:

تعديــل املــواد )2، 3، 4، 7( مــن قانــون االجتمعــات العامــة رقــم )7( لســنة 2004م وتعديالتــه لينســجم مــع الدســتور األردين واملعايــر الدوليّــة . 1

لحقــوق اإلنســان وفــق مــا هــو وارد يف مــن املحــور أعــاله )محــور الحــّق يف التجمــع الســلمّي(.

اتّبــاع الضــوابط القانونيّة واملعــاير الدوليــة املتعلقــة باســتخدام القــوة مــن جانــب األشخاص املكلفن بإنفاذ القوانن. . 2

حــاالت الــرورة القصــوى لحميــة النظــام العــام، وذلــك باحــرام مبــدأ التناســب والــرورة. كذلــك فالتغــول عــى الحــق يف التّجمــع الســلمّي أو . 3

الحيلولــة دون ممرســته تعنــي بالــرورة انتهــاكاً بالتــالزم لجملــة مــن الحقــوق والحريــات ومصــادرة ألدواتهــا.

حمية أجهــزة إنفاذ القانون للمســـرات واملـظــاهرات واالعتصامات، واتخاذ اإلجراءات والتدابر الالزمة لعدم االعتداء عليها.. 4
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كفــل الدســتور األردين الحــق يف تأســيس األحــزاب واالنضــمم إليهــا42. كــم كفلــت املعايــر الدوليــة هــذا الحــق؛ واإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان، 

والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية43. ويعــّد الحــق يف تشــكيل األحــزاب مــن املرتكــزات واألركان األساســية للدميقراطيــة يف أّي دولــة، 

وأن أي تقييــد لهــذا الحــق، مبــا ال ينســجم وروح الدســتور واملعايــر الدوليــة الناظمــة لحقــوق اإلنســان، يشــكل عائقــاً أمــام ممرســة هــذا الحــق بصــورة 

كاملــة ويؤثــر بالنتيجــة عــى تطــور النظــام الدميقراطــي وترســيخ مضامينــه يف الدولــة. كــم تجــدر اإلشــارة بــأن املــادة )128( مــن الدســتور قــد أقــرت 

مبــدأ عامــاً لتعزيــز وحميــة الحقــوق والحريــات العامــة مبــا فيهــا الحــق يف تأســيس األحــزاب واالنضــمم إليهــا، حيــث حظــرت املســاس بجوهــر الحــق 

أو أساســياته مبوجــب القانــون الــذي ينظــم هــذا الحــق. 

الترشيعات: 

شــهد مطلــع متــوز عــام 2020م رسيــان نظــام املســاهمة املاليــة يف دعــم األحــزاب السياســية رقــم )155( لســنة 2019م وتعليــمت تقديــم الدعــم 

املــايل لألحــزاب السياســية لســنة 2020م 44. يف ضــوء ذلــك شــاركت األحــزاب السياســية يف االنتخابــات الرملانيــة لعــام 2020م ضمــن رشوط هــذا النظــام 

الجديــد. يف الوقــت ذاتــه مل يشــهد عــام 2020م أي تعديــالت عــى قانــون األحــزاب السياســية رقــم )39( لســنة 2015م.

يف هــذا اإلطــار يُجــّدد املركــز التأكيــد عــى أن قانــون األحــزاب مــا زال يتضمــن العديــد مــن القيــود عــى ممرســة الحــق يف تشــكيل األحــزاب التــي 

ــه  ــة إىل دراســة توصيات ــز الجهــات ذات العالق ــة لحقــوق اإلنســان واملمرســات الفضــى يف هــذا الخصــوص، ويدعــو املرك ــر الدولي تتعــارض مــع املعاي

ــن  ــل الراغب ــن قب ــط م ــعار فق ــار أو اإلش ــام اإلخط ــاع نظ ــرورة اتب ــة ب ــة املتمثل ــأن، خاص ــذا الش ــابقة به ــنوية الس ــره الس ــواردة يف تقاري ــررة ال املتك

ــي  ــايس والداخ ــه األس ــالن نظام ــزب بإع ــوم الح ــة يق ــذه الحال ــة، ويف ه ــة القانوني ــزب الصف ــاب الح ــة الكتس ــراط املوافق ــزب دون اش ــيس الح يف تأس

وإشــهارهم، إذ يعــّد تعليــق املوافقــة عــى تأســيس األحــزاب يف األردن واالشــراطات الالحقــة لهــذا األمــر ومــا يُفــرض عــى األحــزاب الحقــاً مــن متطلبــات 

ــن يف تأســيس األحــزاب السياســية ويخالــف الدســتور األردين وتحديــداً  قــد يــؤدي عــدم أدائهــا إىل حــل الحــزب، كل ذلــك يعتــر تقييــداً لحــق األردنيِّ

ــادة )1/128(.  ــادة )2/16( وامل امل

السياسات واملامرسات: 

أرســت التوجيهــات امللكيــة الســامية املســتمرّة بــاألوراق النقاشــية وكتــب التكليــف الســامية للحكومــات املتعاقبــة اإلطــار العــام للّنهــوض مبســتوى 

املشــاركة بالحيــاة السياســية مــن مختلــف القطاعــات وعــى األفــراد. 

شــهد عــام 2020م عقــد عــدة لقــاءات بــن وزارة الشــؤون السياســية والرملانيــة والهيئــات الحزبيــة بهــدف تطويــر آليــة تطبيــق النظــام الجديــد 

لنظــام املســاهمة املاليــة يف دعــم األحــزاب السياســية رقــم )155( لســنة 2019م وتعليــمت تقديــم الدعــم املــايل.45 

نظـّـم املركــز حلقــة نقاشــية بتاريــخ 2020/12/23م حــول مشــاركة األحــزاب يف الحيــاة السياســية شــارك فيهــا ممثلــو العديــد مــن األحزاب السياســية، 

ــواب، ويصــبُّ  ــون االنتخــاب الحــايل يُعيــق وصــول األحــزاب إىل مجلــس الن وخلصــت الحلقــة النقاشــية إىل إجــمع ممثــي األحــزاب املشــاركة بأن قان

بقــدر أكــر يف مصلحــة أصحــاب النفــوذ واملــال للوصــول إىل الرملــان. إضافــة إىل تأكيدهــم عــى مــا ورد يف العريضــة التــي ُســلِّمت للحكومــة عــام 2018م، 

42  - املادة )16( الدستور األردين. 

43  - املادة )20( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واملادة )22( العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. 

44-   ميكن االطالع عى مالحظات املركز بهذا الشأن يف تقرير حالة حقوق اإلنسان لعام 2019، واملنشور عى موقع املركز. 

www.moppa.gov.jo/Default/Ar  45 - ملزيد من التفاصيل: اُنظر املوقع اإللكروين لوزارة الشؤون السياسية والرملانية
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التــي مُتثّــل وجهــة نظــر )23( حزبــاً سياســيّاً بــرورة: تعديــل قانــون االنتخــاب وكافــة القوانــن الناظمــة للحيــاة السياســية، نقــل تبعيــة األحــزاب مــن 

الحكومــة إىل هيئــة مســتقلة لالنتخابــات واألحــزاب تديــر شــؤون األحــزاب وتنظيــم عملهــا، وأن يكــون االنتخــاب عــى أســس برامجيــة وقوائــم حزبيــة 

وطنيــة قــادرة عــى تقديــم برامــج تقنــع وتعــزز الثقــة لــدى الناخبــن، ومــن ثــم يكلــف الحــزب أو االئتــالف الحــزيب الحاصــل عــى أعــى عــدد مــن 

املقاعــد يف الرملــان بتشــكيل الحكومــة كــم هــو معمــول بــه يف العديــد مــن دول العــامل.

مشاركة األحزاب يف االنتخابات الربملانّية للمجلس التاسع عرش:46

اســتناداً إىل صــدور اإلرادة امللكيــة الســامية بإجــراء االنتخابــات النيابيّــة للمجلــس التاســع عــرش، جــاء تحديــد موعــد هــذه االنتخابــات مــن قبــل 

مجلــس مفــّويض الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب بتاريــخ 2020/11/10م وفقــاً ألحــكام املــادة )12/ب( مــن قانــون الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب وتعديالتــه 

رقــم )11( لســنة 2012م. 

ــاً، ومبقاطعــة حــزب  ــاً مــن أصــل )48( حزب وقــد شــهدت هــذه االنتخابــات مشــاركة غــر مســبوقة لألحــزاب السياســية إذ شــارك فيهــا )41( حزب

واحــد.47 إذ رصــد املركــز التقــدم اإليجــايبَّ ملشــاركة املــرأة الحزبيــة يف االنتخابــات الرملانيــة للمجلــس التاســع عــرش، إذ بلــغ عددهــن )82( مرشــحًة48. كــم 

رصــد املركــز مشــاركة الشــباب املنتمــن لألحــزاب السياســيّة ألول مــرة إذ بلــغ عــدد الشــباب املرشــحن دون ســن )35( عامــاً )35( مرشــحا49ً. أّمــا فيــم 

يتعلــق مبشــاركة االئتــالف الحزبيــة، فقــد بلــغ عــدد هــذه االئتالفــات عــىل النحــو التــايل:

عدد المترشحيناالئتالف

48ائتالف األحزاب القومية واليسارية

84األحزاب اإلسالمية

46- ملزيد من التفاصيل اُنظر تقرير املركز الوطني لحقوق اإلنسان حول مجريات العملية االنتخابية لعام 2020م املنشور عى املوقع اإللكروين للمركز. 

47 - إحصائيات وزارة الشؤون السياسية والرملانية، مبوجب كتاب رقم )6390/58/1 تاريخ 2020/12/22م(.

48  - إحصائيات وزارة الشؤون السياسية والرملانية، مبوجب كتاب رقم )6390/58/1 تاريخ 2020/12/22م(.

49  - إحصائيات وزارة الشؤون السياسية والرملانية، مبوجب كتاب رقم )6390/58/1 تاريخ 2020/12/22م(.
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ــة للمجلــس الّتاســع عــرش، وكانــت عــىل  وقــد رصــد املركــز عــدداً مــن املالحظــات بخصــوص مشــاركة األحــزاب السياســية يف االنتخابــات النيابّي

النحــو التــايل50:

ــع التواصــل 	  ــه عــر مواق ــر اســم املرشــح وصورت ــاء بذك ــن األحــزاب السياســية واالكتف ــد م ــة للعدي ــج االنتخابي ــة والرام ــة االنتخابي ــاب الدعاي غي

ــة. ــن )اليافطــات( االنتخابي ــي وبعــض م االجتمع

غياب اإلعالن لبعض األحزاب السياسية عن مرشحي الحزب يف وسائل اإلعالم الحزيب املعتمدة خالل الدعاية االنتخابية. 	 

عدم قيام األحزاب بتزويد وزارة الشؤون السياسية والرملانية برامجها الحزبية سوى حزب واحد فقط من أصل )48( حزباً.51 	 

 التفاوت الكبر بن مرشحي األحزاب، حيث تراوحت بن )41( مرشحاً لحزب جبهة العمل اإلسالمي ومرشحاً واحداً لحزب الراية. 	 

ضعف القواعد الشعبية للكثر من األحزاب التي رشحت بعضاً من أعضائها لالنتخابات.	 

حصول )34( حزباً عى الدعم املايل. 	 

غياب شبه كامل للرشح ضمن قوائم حزبية.52	 

التأسيس والتشكيل:

ــارات  ــاً، باملقابــل مــن ذلــك مل يشــهد العــام ذاتــه حــل أّي مــن األحــزاب. كــم بلــغ عــدد االئتالفــات والتي  شــهد عــام 2020م تســجيل )48( حزب

الحزبيــة لعــام 2020 )6( ائتالفــات، بينــم بلــغ عــدد املنتمــن لألحــزاب حتــى نهايــة عــام 2020م )36.944( عضــواً. وبلــغ عــدد الشــباب املنتمــن لألحــزاب 

حتــى نهايــة عــام 2019م )13.452( عضــواً، أي بنســبة )%36.41(.53 

التوصيات: 

تشــكيل لجنــة حــوار وطنــي لتفعيــل دور األحــزاب السياســية بهــدف مراجعــة الترشيعــات الناظمــة للحيــاة السياســية كحزمــة ترشيعيــة واحــدة . 1

ــم  ــكيل القوائ ــدور يف تش ــا ال ــية ومنحه ــزاب السياس ــاركة األح ــن مش ــا يضم ــة(؛ مب ــون اإلدارة املحلي ــزاب وقان ــون األح ــاب وقان ــون االنتخ )قان

ــزاب  ــز دور األح ــى تعزي ــدت ع ــات أكّ ــامي للحكوم ــف الس ــب التكلي ــك وكت ــة املل ــية لجالل ــار إىل أّن األوراق النقاش ــة )يُش ــة الوطني االنتخابي

ــة مشــاركتها(.  وفعالي

تضمن قانون األحزاب األحكام القانونيّة الخاّصة باملساهمة املالية يف دعم األحزاب السياسية، وعدم إصداره مبوجب نظام خاص.. 2

أن تتوىل إدارة شؤون األحزاب جهة مستقلة عن السلطة التنفيذيّة. . 3

ــة . 4 للّنهــوض بالعمــل الرامجــي الحــزيّب وتحقيقــاً ملبــدأي الشــفافية والنزاهــة يتوّجــب عــى األحــزاب السياســيّة اإلعــالن عــن برامجهــا االنتخابيّ

ــدأ ســيادة  ــة ومؤسســاتها ومب ــذي يرتقــي بالدول ــا اإللكــروين ال ــات موقعه ــة وتحديــث بيان ــة واملالي ــع أنشــطتها ونــرش تقاريرهــا اإلداري وجمي

القانــون. عــالوة عــى تواصــل األحــزاب السياســية مــع القواعــد الشــعبية مــا يفــرض رضورة وضــع خطــة وطنيــة الســتدامة عالقــة التواصــل هــذه. 

www.nchr.org.jo :50 -  مزيد من االطالع، اُنظر تقرير املركز الوطني لحقوق اإلنسان حول مجريات العملية االنتخابيّة لعام 2020 املنشور عى املوقع اإللكرويّن

51 -  كتاب وزارة الشؤون السياسية والرملانية املوّجه للمركز رقم )6390/58/1( تاريخ 2020/12/22م

52 -  رأي ممثي األحزاب السياسية يف الجلسة النقاش التي عقدها املركز بتاريخ 2020/12/23م

53 -  كتاب وزارة الشؤون السياسية والرملانية املوجه للمركز رقم )6390/58/1( تاريخ 2020/12/22.م

الحّق في تأسيس األحزاب السياسّية واالنضمام إليها



48

الحق يف تأسيس النقابات واالنضامم إليها

كفــل الدســتور األردين حــق األردنيــن يف تأســيس النقابــات واالنضــمم إليهــا54، كــم كفلــت املعايــر الدوليــة هــذا الحــق مبــا فيهــا اإلعــالن العاملــي 

لحقــوق اإلنســان والعهــدان الدوليــان – العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتمعيــة 

والثقافيــة55. 

الترشيعات: 

مل يشــهد عــام 2020م أي تطــور فيــم يتعلــق بتعديــل الترشيعــات الناظمــة لهــذا الحــق؛ عــى الرغــم مــن التوصيــات املتكــررة للمركــز يف تقاريــره 

الســنوية الســابقة الهادفــة إىل متكــن األفــراد مــن ممرســة هــذا الحــق، والتــي ميكــن حرصهــا بالتــايل: 

اإلنفــاذ الترشيعــي والتطبيقــي لقــرار املحكمــة الدســتورية رقــم )2013/6( تاريــخ 2013/9/1م والقــايض بجــواز إنشــاء نقابــات خاصــة للموظفــن 	 

يف أيــة وزارة أو دائــرة أو هيئــة أو مؤسســة حكوميــة وإن كانــوا مــن املوظفــن الخاضعــن لنظــام الخدمــة املدنيــة. 

إزالــة العوائــق الترشيعيــة ملمرســة الحــق يف تأســيس النقابــات العمليــة واالنضــمم إليهــا الــواردة يف الفصــل الحــادي عــرش مــن قانــون العمــل 	 

رقــم )8( لســنة 1996م وتعديالتــه؛ التــي تتمثــل إشــكاليتها األبــرز يف تقييــد الحــق يف إنشــاء نقابــات جديــدة وفقــاً لقــرار تصنيــف املهــن واشــراط 

ــة للّنقابــة، وهــو مــا يشــّكل أساســاً قانونيــاً مخالفــاً لجوهــر هــذا  الحصــول عــى الرخيــص املُســبق للحصــول عــى االعــراف بالشــخصية القانونيّ

ــة لحقــوق اإلنســان.  الحــّق وفقــاً للدســتور األرديّن واملعايــر الدوليّ

السياسات: 

ــا  ــي تعقده ــة الت ــاءات الدوري ــالل اللق ــن خ ــة، م ــة والعملي ــات املهني ــع النقاب ــوار م ــاون والح ــد أوارص التع ــادة إىل توطي ــة ج ــعى الحكوم  تس

الحكومــة مــع رؤســاء النقابــات بهــدف تعزيــز الرشاكــة الحقيقيــة بــن القطاعــات الحكوميــة والنقابــات العمليــة التــي تعــد ملجــأ يجمــع كافــة العــمل 

عــى اختــالف أطيافهــم، والنقابــات املهنيــة التــي تضــم كافــة القطاعــات املهنيــة وتنظمهــا. إاّل أن عــام 2020م، قــد شــهد اســتمرار مظاهــر رفــض الحكومــة 

للتعدديــة النقابيّــة مخالفــًة بذلــك املــادة )23( واملــادة )2/16( مــن الدســتور األردين والعهديــن الدوليــن، وعــدم وجــود أيّــة مبــادرة حكوميّــة إلصــدار 

قانــون ينظـّـم العمــل النقــايّب للموظفــن العموميــن كاســتجابة ملطالــب عــدة فئــات مــن موظفــي القطــاع العــام، كــم مــا تــزال الحكومــة ترفــض وجــود 

النقابــات املســتقلة بحجــة عــدم تســجيلها يف وزارة العمــل. 

املامرسات: 

رصــد املركــز خــالل عــام 2020م انعكاســات جائحــة كورونــا عــى ممرســة هــذا الحــق، باإلضافــة إىل أثــر اإلجــراءات الحكوميــة الوقائيــة والعالجيــة 

املتخــذة ملواجهــة أخطــار هــذا الوبــاء والحــد مــن انتشــاره، والتــي كان أبرزهــا تأجيــل االنتخابــات الدوريــة ملجالــس ســبع نقابــات مهنيــة وســبع عــرشة 

نقابــة عمليــة. 

فــرض تأجيــل هــذه االنتخابــات اســتمرار مجالــس النقابــات بــأداء مهامهــا وفقــاً للمرجعيــات القانونيــة للنقابــات املهنيــة التــي تفــرض حكــمً قانونيّــاً 

مفــاده أنــه يف حــال مل تتمكــن الهيئــة العامــة مــن عقــد أي اجتــمع مــن االجتمعــات التــي دعــت إليهــا النتخــاب املجلــس ألي ســبب يقبلــه الوزيــر 

املعنــّي، فــإّن املجلــس يســتمر يف أداء مهامــه وأعملــه وممرســة صالحياتــه إىل أن تتمّكــن الهيئــة مــن االجتــمع النتخــاب مجلــس جديــد. 

أمــا فيــم يتعلــق بالنقابــات العمليــة، فقــد أوِقــَف عمــل اللجــان النقابيــة اعتبــاراً مــن 2020/12/10م وأُنهــي أي صالحيــة لهــا، وذلــك بســبب انتهــاء 

مــّدة دورتهــا النقابيــة، واســتمرار عمــل الهيئــات اإلداريّــة للنقابــة العامــة لحــن إجــراء االنتخابــات النقابيّــة خــالل شــهر آذار مــن عــام 2021م حســب 

توصيــة اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة األوبئــة56. 

54  - املادتان )2/16 و23( الدستور األردين. 

55  - املادة )4/23( اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واملادة )8( العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتمعية والثقافية، واملادة )22( العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. 

56- كتاب رسمي من االتحاد العام لنقابات عمل االردن تاريخ 2020/11/29م.
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النقابات املهنية:

شــهد عــام 2020م اســتقالة مجلــس نقابــة األطبــاء بتاريــخ 2020/5/18م؛ تضامنــاً مــع أطبــاء وزارة الصحــة بســبب اقتطــاع العــالوة الســنوية لهــم، وصــدر 

بيــان عــن مجلــس النقابــة بخصــوص ذلــك 57.

ــة، وتعيــن لجنــة ملمرســة  ــاء األردني ــة األطب ــوزراء بتاريــخ 2020/6/7م، املتضمــن املوافقــة عــى حــل مجلــس نقاب تبــع ذلــك صــدور قــرار مجلــس ال

صالحياتــه ومهاّمــه برئاســة وزيــر الصحــة وعضويــة عــدد مــن املختّصــن58. انتقــد نقيــب األطبــاء قــرار حــّل مجلــس النقابــة واعترهــا ســابقة تطبــق ألول مــرة 

ــاً 59.  منــذ عــام 1944م، كــم اعتــر أن االســتحقاق االنتخــايب يف النقابــة ال يتعــارض مــع الســالمة العامــة وجائحــة كورونــا، وميكــن عقــد االنتخابــات إلكرونيّ

وقــد طعــن نقيــب األطبــاء بقــرار حــل مجلــس النقابــة لــدى املحكمــة اإلداريــة، ومــا تــزال القضيــة منظــورة أمامهــا. 

كــم شــهد عــام 2020م إصــدار قــرار قضــايّئ عــن نائــب عــام عــمن بتاريــخ 2020/7/25م واملتضمــن »بكــّف يــد أعضــاء مجلــس نقابــة املعلمــن 

وأعضــاء الهيئــة املركزيــة، وهيئــات الفــروع وإداراتهــا، ووقــف الّنقابــة عــن العمــل وإغــالق مقرّاتهــا ملــدة ســنتان«.

ــة  ــف النقاب ــرار وق ــة االختصــاص بإصــدار ق ــة صاحب ــة العام ــة ودســتورية؛ فليســت النياب ــة قانوني ــد مخالف ــا ورد يع ــي أّن م ــز الوطن ــرى املرك  ي

ــة مســتقلة تتوالهــا املحاكــم عــى اختــالف أنواعهــا ودرجاتهــا وتصــدر  وإغالقهــا، فاملــادة )27( مــن الدســتور األردين تنــص عــى أن :«الســلطة القضائيّ

ــن  ــة ع ــات املعنوي ــف الهيئ ــة إىل أنَّ وق ــم حــراً، باإلضاف ــاط باملحاك ــإن إصــدار األحــكام من ــه ف ــك«؛ وعلي ــون باســم املل ــق القان ــع األحــكام وف جمي

ــدد  العمــل وإقفالهــا قــد وردت يف قانــون العقوبــات تحــت مســمى »األحــكام الجزائيــة« وهــذا مــن صالحيــات املحاكــم ال النيابــة العامــة. ويف هــذا الصَّ

أصــدر املركــز بيانــاً دعــا مــن خاللــه األطــراف املعنيّــة لحــل هــذه األزمــة مــن خــالل الحــوار البّنــاء القائــم عــى حقــوق اإلنســان واحــرام مبــادئ ســيادة 

القانــون60.

وتبــع ذلــك، إحالــة عــدد مــن قيــادات النقابــة واملعلمــن إىل التقاعــد املبكــر واالســتيداع، وانتهــى عــام 2020م بصــدور حكــم عــن محكمــة صلــح 

جــزاء عــمن بتاريــخ 2020/12/31م، يف القضيــة الصلحيــة الجزائيــة رقــم )2020/10744( التــي ُعرفــت » بخطــة اســرداد العــالوات« بحــل نقابــة املعلمــن 

وحبــس أعضــاء مجلســها ملــدة عــام. 

يــرى املركــز أّن النقابــات املهنيــة التــي تنشــأ مبوجــب قانــون خــاص تعتــر مــن أشــخاص القانــون العــام التــي أســبغ عليهــا املــرشع صفــة اإلدارة 

ــا61، وبالتــايل فإنهــا تخــرج مــن نطــاق أحــكام املــواد )36 و37( مــن قانــون العقوبــات املتعلقــة بوقــف  العامــة، التــي أكَّدتهــا املحكمــة اإلداريــة العلي

الهيئــة العامــة أو حلهــا، فــكل هيئــة عامــة انشــئت مبوجــب قانــون خــاص ال ميكــن إلغاؤهــا إال بعــد إلغــاء القانــون الــذي أنشــأها. 

النقابات العاملّية:

تُعــّد النقابــات العمليــة خاليــا اجتمعيــة فاعلــة ولهــا دور حيــوي يف البنــاء واملشــاركة مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 التــي 

مــن شــأنها تطبيــق معايــر العمــل الالئقــة ومحاربــة الفقــر، كــم أنهــا ملجــأ لتجمــع العــمل عــى اختــالف أجناســهم وانتمءاتهــم ومهنهــم دون متييــز. 

يــرى املركــز أن النفــوذ األوســع يف العالقــة الثالثيــة بــن كل مــن العــمل والحكومــة وأربــاب العمــل هــو للطرفــن األخريــن، وكل ذلــك مــن شــأنه 

إضعــاف العمــل النقــايب وبقــاء الحــال كــم هــو عليــه؛ وبقــاء القيــادات العمليــة ذاتهــا وفوزهــم بالتزكيــة، كــم حــدث يف الســنوات الســابقة، وابتعــاد 

الكثــر مــن العــمل عــن االنخــراط يف العمــل النقــايب لقناعتهــم بعــدم جــدوى دور النقابــة يف الدفــاع عــن حقــوق منتســبيها.

www.addustour.com/articles/1152020- :57-  لالطالع عى بيان أعضاء مجلس نقابة األطباء انظر الرابط التايل

58-  تضم اللجنة التي يرأسها وزير الصحة األعضاء التالية أسمؤهم: )1( الدكتور محمد عبد رسول سليمن الطراونة/ قطاع خاص. )2( الدكتور محمد محمود عبد اللطيف الربراوي/ قطاع 

الجامعات. )3( الدكتور معاذ أحمد محمود عربيات/ قطاع خاص)4( الدكتور إبراهيم هاين عبد املجيد الزيود/ وزارة الصحة. )5( الدكتورة ميسم وعد عكروش/ قطاع خاص. )6( الدكتور يلدار أمن 

محمود شفاقوج/ وزارة الصحة. )7( الدكتور عصام حمزة » محمد سعيد« الرشيدة/ قطاع خاص. )8( الدكتور شوقي صبحا/ ممثل مكتب النقابة يف القدس.

59-  لالطالع عى تريحات نقيب األطباء بخصوص حل مجلس نقابة األطباء االطالع عى صفحة براحة مع األطباء عى الفيس بوك بتاريخ 2020/6/9م.

www.nchr.org.jo : 60 -43 لالطالع أنظر املوقع اإللكروين للمركز الوطني لحقوق اإلنسان

61- أصدرت املحكمة اإلدارية العليا يف الدعوى اإلدارية رقم 62/2017 قراراً رسخ أن النقابات املهنية املنشأة مبوجب قانون هي من أشخاص القانون العام كالوزارات والدوائر الرسمية واملؤسسات 

العامة الرسمية.

الحّق في تأسيس النقابات واالنضمام إليها
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وتجــدر اإلشــارة إىل ضعــف مشــاركة فئــة الشــباب واملــرأة يف النقابــات العمليــة، إذ تحظــر األنظمــة الداخليــة للنقابــات العمليــة عــى مــن هــم 

دون ســن الخامســة والعــرشون مــن فئــة الشــباب الرشــح النتخابــات النقابــة، يف الوقــت الــذي يســمح فيــه قانــون العمــل ملــن بلــغ الثامنــة عــرشة مــن 

عمــره تأســيس نقابــة62؛ وبالتــايل ال يحــّق لــه الرشــح لعضويــة الهيئــة اإلداريــة للنقابــة التــي أسســها إاّل بعــد أن يبلــغ )25( عاّمــاً. أمــا الرشــح ملنصــب 

رئاســة االتحــاد العــام فيشــرط النظــام الّداخــي لالتحــاد يف املــادة )15(63 منــه عــى أن يكــون املرشــح قــد أمــى خمــس ســنوات عــى األقــل رئيســاً 

لنقابــة؛ مبعنــى أن الشــباب ال ميكنهــم الوصــول إىل رئاســة االتحــاد إاّل بعــد إنهــاء الخامســة والثالثــن يف أحســن األحــوال، وهــو الســّن الــذي يغــادر بــه 

مرحلــة الشــباب.

أمــا فيــم يتعلــق مبشــاركة املــرأة يف النقابــات، يؤكــد املركــز مجــدداً عــى مــا أورده يف تقاريــره الســابقة بعــدم وجــود أي ســيدة ضمــن أعضــاء 

الهيئــة اإلداريــة التحــاد نقابــات العــمل، إذ تبلــغ نســبة مشــاركة املــرأة يف جميــع الهيئــات اإلداريــة للنقابــات الســبعة عــرشة )13.1%( مــن مجمــل 

أعضــاء الهيئــات اإلدارية64. 

يجــّدد املركــز تأكيــده عــى االعــراف بالنقابــات املســتقلة65؛ فــم تــزال تلــك النقابــات خــارج اعــراف الجهــات الحكوميــة، ويــرى املركــز أن يف ذلــك 

مخالفــة للدســتور األردين وتحديــداً املــواد )6، 16، 23، 128( وأحــكام االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ومنظمــة العمــل الدوليــة التــي تؤكــد رشعيــة 

النقابــات املســتقلة ورشعيــة الترفــات والنشــاطات التــي قامــت وتقــوم بهــا، بالرغــم مــن عــدم مرشوعيتهــا مبوجــب قانــون العمــل األردين الــذي منــح 

الســلطة التنفيذيــة الحــق يف منــح الشــخصية املعنويــة للنقابــات العمليــة الجديــدة، األمــر الــذي يتطلــب مــن الســلطتن التنفيذيــة والترشيعيــة التدخــل 

واالنحيــاز ملبــدأ الرشعيــة بتعديــل أحــكام قانــون العمــل مبــا ينســجم مــع الدســتور األردين واملعايــر الدوليــة.

املطالبة بإنشاء نقابات جديدة: 

تعــّد النقابــات املهنيــة مــن أهــم املؤسســات الوطنيــة التــي تنضــوي تحتهــا كافــة القطاعــات املهنيــة، وتُنَشــأ النقابــات املهنيّــة مبوجــب قانــون خــاص، 

ــا ترتبــط بالواقــع العمــي يف َســّن الترشيعــات66، وعــى  واإلشــكالية األساســية يف هــذا املســلك ال تقتــر عــى مخالفــة املعايــر الدوليــة فحســب، وإمّن

ــن  ــة املســاندة والذي ــة والصحي ــن الطبي ــن يف امله ــة للعامل ــة املســاندة بتشــكيل نقاب ــن الطبي ــة للمه ــة الوطني ــة اللجن ــال ال الحــر مطالب ــبيل املث س

حصلــوا عــى موافقــة مــن مجلــس رئاســة الــوزراء بتاريــخ 2012/5/1م، إال أّن مــرشوع قانــون النقابــة مــا يــزال حبيــس األدراج حتــى تاريــخ إصــدار هــذا 

ــة للنقابــات اســتخدمت أحــد األســلوبن:  التقريــر67. أمــا فيــم يتعلــق بحريــة النقابــات املهنيــة بوضــع أنظمتهــا الداخليــة، نجــد أّن املرجعيــات القانونيَّ

األول إلــزام النقابــات املهنيــة بــرورة تضمــن نظامهــا األســايس جملــة مــن البيانــات اإللزاميــة كــم هــو الحــال عــى ســبيل املثــال يف املــادة )23( مــن 

قانــون نقابــة املعلمــن68، أو جعــل مهمــة وضــع النظــام الداخــي مــن اختصــاص مجلــس الــوزراء كــم هــو الحــال عــى ســبيل املثــال يف املــادة )65( مــن 

62- املادة )98/هـ( من قانون رقم )14( لعام 2019 قانون معدل لقانون العمل املنشور يف الجريدة الرسمية رقم )5573( تنصُّ عى:« يشرط يف املؤسس ألي نقابة أو نقابة أصحاب عمل ما يي: 

1( أن يكون أردنيّاً 2( أاّل يقل عمره عن )18( سنة......إلخ«.

63-  املادة )1/15( من النظام الداخي لالتحاد العام لنقابات عمل األردن: انتخاب الرئيس ويشرط لرشحه أن يكون قد أمى خمس سنوات رئيساً للنقابة عى األقل.

64- يبلغ عدد النساء يف الهيئات اإلدارية للنقابات العملية السبعة عرش )21( سيدة من أصل )153( عضواً.

: لألردنين حق تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية عى أن تكون غايتها مرشوعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور. كم  65- تنص املادة 2/16 من الدستور األردين عى أنَّ

نصت املادة )2/23( تحمي الدولة العمل وتضع له ترشيعاً يقوم عى املبادئ اآلتية: )و( تنظيم نقايب حر ضمن حدود القانون.

66-   املادة )1/95( من الدستور األردين: يجوز لعرشة أو أكر من أعضاء أي من مجلي األعيان والنواب أن يقرحوا القوانن ويحال كل اقراح عى اللجنة املختصة يف املجلس إلبداء الرأي فإذا رآى 

املجلس قبول االقراح أحاله عى الحكومة لوضعه يف صيغة مرشوع قانون وتقدميه للمجلس يف الدورة نفسها أو يف الدورة التي تليها. 

67-  تقدمت اللجنة الوطنية للمهن الطبية املساندة بشكوى للمركز الوطني لحقوق اإلنسان مفادها املطالبة بإنشاء نقابة للمهن الطبية املساندة وتم مخاطبة الجهات املعنية بخصوص ذلك، 

https://m.soundcloud.com/user-802211363/dssef1yolpgg :وللمزيد من املعلومات حول مطالب اللجنة الوطنية للمهن الطبية املساندة اُنظر رابط املقابلة مع رئيس اللجنة

68-  نصت املادة )23( من قانون نقابة املعلمن عى: »يحدد النظام الداخي للنقابة ما يي: أ - األمور اإلدارية والتنظيمية املتعلقة باجتمعات الهيئة املركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع 

مراعاة ما ورد يف الفقرة )أ( من املادة )15( من هذا القانون .ب - تشكيل لجنة اإلرشاف عى االنتخابات وتحديد مهامها وصالحياتها عى أن يكون من بن أعضائها ممثل يختاره الوزير.ج- إجراءات 

الرشح واالنتخاب والعضوية يف هيئات الفروع . د -األمور اإلدارية والتنظيمية املتعلقة باملجلس وتحديد املهام واملسؤوليات املوكلة ألعضائه. هـ -رسوم االنتساب للنقابة واالشراك السنوي فيها 

ومواعيد وإجراءات تسديدها، وإجراءات استيفاء أموال النقابة وإيداعها يف البنوك وصالحيات الرف منها«.
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قانــون نقابــة املهندســن69. ويــرى املركــز أن املــرشع األردين قــد خالــف املعايــر الدوليــة الناظمــة لحريــة النقابــات يف وضــع نظامهــا األســايس الــذي يجــب  

أن يتم دون تدخل من قبل اإلدارة العامة يف الدولة. 

كــم اســتمرّت املطالــب بإنشــاء عــدٍد مــن الّنقابــات عــام 2020م، التــي كان مــن أهّمهــا: إنشــاء نقابــة للعاملــن يف املهــن الطبيــة املســاندة، ونقابــة 

املختــرات والتحاليــل الطبيــة. وتشــر القيــود الرســميّة70 يف وزارة العمــل إىل املوافقــة عــى تســجيل نقابــة واحــدة خــالل عــام 2020م، وهي نقابــة أصحاب 

مهــن تأجــر الخيــم والصواويــن وتوابعهــا. ورُِفــض تســجيل أربــع نقابــات وهــي: )1( النقابــة العامــة ألصحــاب القاعــات وصــاالت األفــراح ومكاتــب تنظيــم 

الحفــالت؛ بســبب وجــود نقابــة أصحــاب عمــل قامئــة ومســجلة ولهــا النشــاط االقتصــادي والغايــات واألهــداف نفســها، وهــي نقابــة أصحــاب مهــن تأجــر 

الخيــم والصواويــن وتوابعهــا. )2( نقابــة عمليــة للعاملــن يف قطــاع امليــاه؛ بســبب وجــود نقابــة عمليــة قامئــة لهــا الغايــات واألهــداف نفســها، وهــي 

النقابــة العامــة للعاملــن يف البلديــات وأمانــة عــمن. )3( نقابــة أصحــاب رشكات األمــن والحميــة؛ بســبب وجــود جمعيــة تشــكل القطــاع وهــي الجمعيــة 

األردنيــة لــرشكات األمــن والحميــة. )4( نقابــة مقدمــي خدمــة نقــل الــركاب يف األردن؛ بســبب عــدم اكتــمل األوراق املطلوبــة. ويــرى املركــز أن يف ذلــك 

مخالفــًة لحــق األفــراد يف املبــادرة مبمرســة حقهــم يف تأســيس النقابــات املمنوحــة يف املعايــر الدوليّــة ذات العالقــة. لــذا يأمــل املركــز الوطنــّي لحقــوق 

اإلنســان اإلرساع يف إجــراء التعديــالت القانونيّــة ذات العالقــة بحيــث تزيــل كافــة القيــود القانونيّــة التــي تحــد مــن حريــة التّعــدد النقــايّب.

االحتجاجات النقابية:

شــهد عــام 2020م، عــدداً مــن االحتجاجــات النقابيــة التــي انطلقــت مــن دورهــا يف الدفــاع عــن حقــوق منتســبيها ويف التوجيــه والتوعيــة بخطــط 

التنميــة االقتصاديــة واالجتمعيــة والسياســية، ومــن أهمهــا مــا يــي:

نفذت نقابة املهندسن اعتصاماً بتاريخ 2020/1/7م أمام وزارة األشغال العامة واإلسكان؛ للمطالبة برفع عالوة مهنديس القطاع العام. . 1

نفــذ مهندســو القطــاع العــام وبدعــوة مــن نقابتهــم إرضابــاً عــن العمــل ملــدة ســاعتن منــذ تاريــخ 2020/1/8م، الــذي اســتمر ألكــر مــن شــهر؛ . 2

للُمطالبــة برفــع العــالوة الفنيــة )180%( ملهنــديس القطــاع العــام يضــاف إليهــا عــالوات املســار املهنــّي وربطهــا بالدرجــات الوظيفيــة71.

نفــذت نقابــة املحامــن األردنيــن وقفــة احتجاجيــة بتاريــخ 2020/2/13م يف قــر العــدل احتجاجــاً عــى نقــل محكمــة اســتئناف عــمن وتجميــع . 3

املحاكــم االبتدائيــة املختلفــة يف قــر العــدل، وعملــت وزارة العــدل عــى تشــكيل لجنــة تضــم ممثلــن عــن املجلــس القضــايئ، ووزارة العــدل 

والنقابــة، مــن أجــل الوصــول إىل حلــول تــريض الجميــع.

69- نصت املادة )95( من قانون نقابة املهندسن األردنين عى أن:« ملجلس الوزراء بناء عى تنسيب الهيئة العامة للنقابة إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون مبا يف ذلك 1- النظام 

الداخي. -2نظام ممرسة املهنة.3 -نظام املكاتب والرشكات الهندسية.4 -نظام صندوق التقاعد ونظام صندوق التأمن االجتمعي ونظام صندوق التأمن الصحي ونظام صندوق اإلسكان ونظام 

صندوق القرض الحسن وأي صناديق أخرى تؤسس يف النقابة. 5 -نظام التأمن ضد املسؤولية املهنية واملدنية للمكاتب والرشكات الهندسية«.

70-  كتاب رسمي من وزارة العمل بتاريخ 2021/1/25م.

71-  لالطالع عى التفاصيل انظر صفحة نقابة املهندسن األردنين عى الفيس بوك تاريخ 2020/1/7م.
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التوصيات: 

إعــادة فتــح مقــرات نقابــة املعلمــن والســمح لهــا بالعــودة ملمرســة أعملهــا والدعــوة إىل الحــوار بــن الحكومــة والنقابــة للوصــول إىل حــل يــريض . 1

األطــراف دون املســاس بالحقــوق املكفولــة لهــم بالدســتور واملعايــر الدوليــة ذات العالقــة.

إجراء االنتخابات النقابية وعدم تأجيلها من خالل اتخاذ إجراءات السالمة العامة املتبعة عند إجراء االنتخابات النيابية بتاريخ 2020/11/10م.. 2

مراجعــة كافــة الترشيعــات الناظمــة لعمــل النقابــات املهنيــة لتمكينهــا مــن أداء مهامهــا دون تدخــل مــن أي جهــة كانــت، وعــى وجــه الخصــوص؛ . 3

منحهــا االســتقاللية يف إقــرار أنظمتهــا الداخليــة، وأاّل يكــون لــإلدارة العامــة أي ســلطة بحــل مجالــس النقابــات ســوى الطعــن أمــام القضــاء برشعيــة 

تلــك املجالــس.

إزالــة أوجــه التقييــد عــى ممرســة العمــل النقــايب وذلــك بإجــراء التعديــالت عــى قانــون العمــل األردين التــي تتعــارض مــع الدســتور واالتفاقيــات . 4

العمليــة، وأبرزهــا:

تعديــل املــادة )116(72 التــي منحــت وزيــر العمــل صالحيــة حــل الهيئــة اإلداريــة للنقابــة وتعيــن هيئــة إداريــة مؤقتــة. )2( تعديــل املــادة )100(73 	 

التــي منحــت االتحــاد العــام لنقابــات العــمل الحــق يف وضــع النظــام الداخــي لالتحــاد والنقابــات معــاً، ومل يــرك للنقابــة )ســواء الهيئــة العامــة أو 

الهيئــة اإلداريــة( أي دور تنظيمــي للنقابــة فهــم مجــرد أداة لتنفيــذ تعليــمت االتحــاد العــام للنقابــات )3( تعديــل املــادة )98(74 وذلــك بإلغــاء جميــع 

ــن  ــادة )44(75 اللت ــادة )2( وامل ــل امل ــم. )4( تعدي ــع عــن مصالحه ــة تداف ــات عملي ــادرة يف تأســيس نقاب ــن مــن حــق املب ــي تحــرم العامل ــود الت القي

تحرمــان مجموعــة مــن العــمل مــن غــر املنتســبن للنقابــات مــن االســتفادة مــن أدوات فــض النزاعــات وحــق املفاوضــة الجمعيــة. 

االعــراف بالنقابــات العمليــة املســتقلة ومتكينهــا مــن فتــح مقــرات لهــا وممرســة حقهــا يف املفاوضــات الجمعيــة. ويف ســبيل ذلــك ال بــّد ابتــداًء مــن 	 

تعديــل القانــون ليتــواءم مــع الدســتور واملعايــر الدوليــة. 

72-  املادة )116/ب( يف حال استمرار املخالفة فللوزير بناء عى تنسيب مسجل النقابات إصدار قرار بحل الهيئة اإلدارية ويكون القرار قاباًل للطعن أمام املحكمة اإلدارية وذلك خالل ثالثن يوماً 

من تاريخ تبليغه.

73  -56 املادة )100(: »يضع االتحاد العام لنقابات العمل نظاماً داخلياً للنقابات مبا ال يتعارض مع أحكام الترشيعات النافذة ويصادق عليه مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل فور إقراره 

عى أن يتضمن األمور التالية......«.

74-  املادة )98(: » د. للوزير ومن خالل مسجل النقابات تصنيف الصناعات واألنشطة االقتصادية التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقاً ألحكام الفقرتن )أ( و)ب( من هذه املادة بحيث ال يكون 

ألي صناعة أو نشاط اقتصادي أكر من نقابة واحدة متثلهم مراعياً يف ذلك التصنيفات العربية والدولية. 

75-  املادة )44(:«أ. يجوز إجراء تفاوض جمعي بن أصحاب العمل والنقابة بشأن أي أمور متعلقة بتحسن رشوط وظروف العمل وإنتاجية العمل عى أن يتم هذا التفاوض بناًء عى طلب 

صاحب العمل أو النقابة مدة ال تزيد عى )21( يوما من تاريخ تبلغ اإلشعار الخطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب يف إجراء التفاوض إىل الطرف اآلخر عى أن يتضمن اإلشعار موضوع التفاوض 

وأسبابه وعى أن يتم إرسال نسخة منه إىل الوزير خالل مدة ال تزيد عى )48( ساعة من تاريخ صدوره.
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الحق يف تأسيس الجمعيات واالنضامم إليها

كفــل الدســتور األردين الحــق يف تأســيس الجمعيــات واالنضــمم إليهــا76، كــم كفلــت املعايــر الدوليّــة لحقــوق اإلنســان هــذا الحــّق.77 والــذي يشــتمل 

نطاقــه عــى إنشــاء الجمعيــات والحصــول عــى املــوارد املاليــة، والحــق يف املشــاركة يف تســير الشــؤون العامــة. 

الترشيعات: 

مل يشــهد عــام 2020م أي تعديــل عــى حزمــة الترشيعــات الناظمــة لعمــل الجمعيــات، ويف هــذا اإلطــار يجــّدد املركــز توصيتــه بــرورة مراجعــة 

الترشيعــات الناظمــة لعمــل الجمعيــات كحزمــة ترشيعيــة واحــدة؛ نظــراً ألّن الجمعيــات هــي مكــون أســايس مــن مكونــات الدولــة، وتتميــز باملرونــة يف 
العمــل، وتشــكل جــراً للعمــل بــن مطالــب الشــعب والــرؤى الحكوميــة، بشــكل يــؤدي النتيجــة إىل االســتقرار والتنميــة الشــاملة.78

بهذا الّصدد يويص املركز بتعديل قانون الجمعيات رقم )51( لسنة 2008م عىل أن يتضّمن األسس املعياريّة التالية:

توحيد مرجعية تسجيل املنظمت غر الربحية )الجمعيات والرشكات غر الربحية( تحت مظلة واحدة.. 1

توحيد مرجعيات اإلرشاف عى شؤون الجمعيات.. 2

إدراج تصنيف للجمعيات املختلفة من ناحية التسجيل وطبيعة العمل.. 3

إلزامية نرش ميزانيات الجمعيات بشكٍل دورّي وبأّي وسيلٍة ممكنٍة.. 4

حل الجمعيات اإلجبارّي عن طريق القضاء إذا مل يرتِض القامئون عى الجمعية بقرار الحل.. 5

مراجعــة آليــة املوافقــة عــى التمويــل األجنبــي، إذ إّن اآلليــة الحاليــة تخالــف قانــون الجمعيــات الحــايل الــذي ينــص عــى أّن الطلــب يقــدم إىل . 6

مجلــس الــوزراء وليــس إىل الــوزارة أو لجنــة معينــة.

ــة يف التســجل  ــات اإللكروني ــات، ويســهل العملي ــع معلومــات الجمعي ــات بنظــام إلكــروين يشــمل جمي ــرة ســجل الجمعي ــة إىل دعــم دائ باإلضاف

ــل. والتعدي

وعــى صعيــٍد آخــر، أصــدرت املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان مبــادئ توجيهيــًة ناظمــًة للعمــل يف ظــل الظــروف االســتثنائية التــي شــهدها العــامل 

خــالل عــام 2020م79؛ دعــت تلــك املبــادئ الــدول وجميــع الجهــات الفاعلــة مبــا فيهــا مؤسســات املجتمــع املــدين إىل تعزيــز تعّدديــة األطــراف والتعــاون 

بــروح مــن التضامــن واملســؤولية املشــركة لنجــاح خطــط االســتجابة للوبــاء العاملــي والتعــايف منــه.

ــم )16(  ــاع رق ــر الدف ــد صــدر أم ــا، فق ــات يف ظــل انتشــار جائحــة كورون ــاً اســتثنائياً لعمــل الجمعي ــام 2020م عام ــه، شــهد ع ــد ذات عــى الصعي

باالســتناد إىل أحــكام قانــون الدفــاع رقــم )13( لســنة 1992م، الــذي تضمــن منــع تنظيــم إقامــة التجمعــات واملشــاركة فيهــا بجميــع أشــكالها مبــا ال يزيــد 

عــى عرشيــن شــخصاً والــذي أىت ضمــن سلســلة اإلجــراءات الحكوميــة للحــد مــن تفــّي الوبــاء والحفــاظ عــى الســالمة العامــة 80. 

ــات  ــل الجمعي ــن قب ــة م ــات املرئي ــي أو التطبيق ــم الوجاه ــر التنظي ــواًء ع ــلمية س ــات الس ــن التجمع ــد م ــم العدي ــام 2020م تنظي ــهد ع ــم ش ك

والــرشكات غــر الربحيــة والجمعيــات التعاونيــة. ومل يتلــقَّ املركــز عــام 2020م أيــة شــكاوى مــن الجمعيــات أو الــرشكات غــر الربحيــة تتضمــن الطعــن 

76  - املادة )2/16و3(، الدستور األرديّن.

77  - املادة )20( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واملادة )22( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، واملادة )8( من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية والثقافية.

www.nchr.org.jo 78  - ملزيد من االطالع لطفاً انظر تقارير املركز السنوية خالل الفرة )2008-2019( املنشورة عى املوقع اإللكروين

79  - ملزيد من التفاصيل انظر املوقع اإللكروين للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان: 

www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx 19 –مبادئ توجيهية خاصة بكوفيد

80  - مزيد من التفاصيل: أنظر أمر الدفاع رقم )16( لسنة 2020 الصادر مبوجب قانون الدفاع رقم )13( لسنة 1992م
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ــن حــول منــع إقامــة أي فعاليــة أو تجمــع. مــن جانــب آخــر، أصــدر ســجل الجمعيــات تعميــمً لجميــع  ــأي قــرار إداري صــادر عــن الحــكام اإلداريِّ ب

هــا  الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة التــي تــرشف عــى منظــمت املجتمــع املــدين يتضمــن الســمح لهــم مبمرســة عملهــم ضمــن ضوابــط ورشوط، أهمُّ

رشوط الســالمة العامــة واملعايــر الصحيــة الالزمــة للوقايــة مــن فــروس جائحــة كورونــا وااللتــزام بتعليــمت اللجنــة الوطنيّــة لألوبئــة، إضافــة إىل الّســمح 

بالحصــول عــى تصاريــح التنقــل مــن الــوزارة املختصــة حســب قانــون الجمعيــات، الــذي تســتطيع مــن خاللــه املنظــمت الدوليــة وفــروع املؤسســات 

األجنبيــة العاملــة يف اململكــة الحصــول عــى تصاريــح التنقــل مــن الــوزارة التــي تنفــذ املنظمــة مشــاريع لصالحهــا أو بالتعــاون معهــا وبالتنســيق مــع 

وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل.81 

رصــد املركــز البيانــات الصــادرة عــن بعــض مــن الجمعيــات حــول أثــر جائحــة كورونــا عــى حالــة حقــوق اإلنســان يف األردن 82. التــي طالبــت مــن 

خاللهــا تفعيــل آليــة الحصــول عــى التّمويــل لكافــة قطاعــات املجتمــع املــدين وعــدم حرهــا مبجــايل اإلغاثــة والصحــة، وتعزيــز مشــاركة ممثلــن عــن 

منظــمت املجتمــع املــدين يف خطــط االســتجابة لجائحــة كورونــا. 

التأسيس والتشكيل والحّل: 

بلغ عدد الجمعيات املسجلة عام 2020م ما مجموعه )6479( جمعية83 موزعة عى الوزارات كم هو مبن يف الشكل البيايّن أدناه: 

 باملقابــل مــن ذلــك، بلــغ عــدد االتحــادات واالئتالفــات مــا مجموعــه )1967( اتحــاداً وائتالفــا84ً، متنوعــة بــن اتحــادات عامــة واتحــادات نســائية 

واتحــادات خريــة. 

81  - مزيد من االطالع: أنظر املوقع اإللكروين لسجل الجمعيات. 

82  - بيان هيئة تنسيق منظمت املجتمع املدين » همم« املنشور عى صفحة التواصل االجتمعي )face book( والبيانات الصادرة عن معهد التضامن النسايئ  املشورة عى املوقع االلكروين للمعهد. 

83  - إحصائيات وزارة التنمية االجتمعية لعام 2020 مبوجب إمييل رداً عى مخاطبة املركز رقم )ح.أ/ 20/34( تاريخ 2021/1/12م.

84  - إحصائيات وزارة التنمية االجتمعية لعام 2020م رداً عى مخاطبة املركز رقم ح أ / 20/34 تاريخ 2021/1/12م.
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كــم شــهد عــام 2020م وفقــاً إلحصائيــات دائــرة ســجل الجمعيــات حــّل )241( جمعيــة85، منهــا )160( جمعيــة تــم حلهــا ُحكــًم، و)80( جمعيــة 

تــم حلهــا اختياريــاً، وجمعيــة واحــدة تــم حلهــا نتيجــة تلقــي التمويــل دون إشــعار مجلــس الــوزراء اســتناداً إىل املــادة )17( مــن قانــون الجمعيــات. 

وبهــذا الّصــدد، يجــدد املركــز توصيتــه بدعــوة الجمعيــات بــرورة تطبيــق النهــج الدميقراطــي والحوكمــة الرشــيدة لــدى هــذه الجمعيــات، وعــى 

وجــه الخصــوص توفــر ســجالت لديهــا ورفــع التقاريــر اإلداريــة واملاليــة ونرشهــا عــى موقعهــا اإللكــروين، وتعزيــز املشــاركة الفاعلــة للقطــاع النســايئ 

مــن حيــث االنضــمم واإلدارة، وتطبيــق األنظمــة الداخليــة لعملهــا مبــا فيهــا إجــراء االنتخابــات واختيــار مجالســها بشــكل دوري باعتــمد مبــادئ العدالــة 

والشــفافية وتكافــؤ الفــرص. 

متويل الجمعيات: 

تابــع املركــز يف عــام 2020م التعديــالت عــى آليــة الحصــول عــى املوافقــة عــى التمويــل األجنبــي املقــدم للجمعيــات والــرشكات غــر الربحيــة، 

والتــي أتــت عــىل النحــو اآليت:86 

تعديــل املســتوى الوظيفــي ألعضــاء لجنــة دراســة طلبــات الحصــول عــى التمويــل األجنبــي بحيــث يكــون األعضــاء مفوضــن بالصالحيــات الالزمــة . 1

التخــاذ القــرارات ذات العالقــة بعمــل اللجنــة، وأاّل يقــل املســتوى الوظيفــي لــكل منهــم عــن رتبــة »مديــر«.

اعتبار اللجنة الوزارية للتمويل األجنبي املشكَّلة يف رئاسة الوزراء هي املرجعية للجنة دراسة طلبات الحصول عى التمويل األجنبي.. 2

إذا حصل موافقة أو خالف فيم يتعلق بالطلبات التي تم التنسيب فيها من قبل لجنة دراسة التمويل ترفع إىل اللجنة الوزارية. . 3

فيــم يتعلــق بتمويــل الــرشكات غــر الربحيــة؛ تُفــّوض صالحيــات وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن لعضــو مراقــب عــام ليقــوم بــدوره مبخاطبــة . 4

رئاســة الــوزراء خــالل )3( أيــام عمــل لرفعهــا إىل مجلــس الــوزراء انســجاماً مــع أحــكام قانــون الــرشكات. 

عــى أرض الواقــع تواجــه عــدد مــن الجمعيــات والــرشكات غــر الربحيــة العديــد مــن التحديــات واملتمثلــة بالقيــود التنظيميــة التــي وردت يف قانــوين 

الجمعيــات والــرشكات بفرضهــم قيــوداً عــى آليــات الحصــول عــى املــوارد باعتــمد مبــدأ الرقابــة املســبقة، والحصــول عــى املوافقــات الرســمية، ومــا 

تــؤدي اليــه تلــك القيــود مــن إطالــة أمــد إجــراءات املوافقــة87. 

 ويؤكــد املركــز عــى ضمنــات الحــق بتأســيس الجمعيــات الــذي كفلتــه املــادة )22( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، بأنــه 

ال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود عــى ممرســة هــذا الحــق إال تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابــر رضوريــة، يف مجتمــع دميقراطــي، لصيانــة 

األمــن القومــي أو الســالمة العامــة أو النظــام العــام أو حميــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حميــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم.

السياسات:

شــهد عــام 2020 اســتمرار مجــاالت التعــاون بــن الجمعيــات والــرشكات غــر الربحيــة والجهــات ذات العالقــة مبتابعــة شــؤونها، وذلــك عــىل النحــو 

اآليت: 

ــرأة، قســم شــؤون أ.  ــن )قســم امل ــوق اإلنســان وتضــم كالً م ــة حق ــح مديري ــواب لتصب ــس الن ــدين يف مجل ــع امل ــة املجتم ــر عمــل مديري تطوي

ــدين(. ــع امل ــم املجتم ــزاب، وقس األح

اســتمرار عمــل اللجــان التــي تضــم يف عضويتهــا ممثلــن/ات عــن منظــمت املجتمــع املــدين )اللجنــة الوطنيــة العليــا للتنميــة املســتدامة، فريــق ب. 

النــوع االجتمعــي واملســاواة بــن الجنســن، فريــق الحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان(.

85   - إحصائيات وزارة التنمية االجتمعية لعام 2020م رداً عى مخاطبة املركز رقم ح أ / 20/34 تاريخ 2021/1/12م.

86  - لالطالع عى تفاصيل تلك التعديالت: انظر الوثيقة املرجعية آللية الحصول عى املوافقة عى التمويل األجنبي، املنشورة عى املوقع اإللكروين لرئاسة الوزراء.

87  - تقرير “منظمت املجتمع املدين يف األردن: )2020(، مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية.
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اســتمرار تعيــن ممثلــن/ات مــن منظــمت املجتمــع املــدين يف مجالــس اإلدارة العليــا للمؤسســات الوطنيــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان )املركــز ج. 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان واملجلــس األعــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واملجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة(.

اســتمرار عمــل الفريــق الوطنــي ملناهضــة العنــف األرسي والــذي يعمــل تحــت مظلــة املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة، الــذي يُعنــى برصــد د. 

واقــع الحــال لقضايــا العنــف األرسي.

استمرار عمل لجنة بخدمتكم الستحداث منصة حكوميَّة الستقبال الشكاوى املتعلقة بحقوق اإلنسان. 	. 

املامرسات: 

 متثَّلــت املمرســات العمليــة ألدوار الجمعيــات والــرشكات غــر الّربحيــة بثالثــة أدوار رئيســية تتمحــور حــول التــايل: )1( التوعيــة والتدريــب عــى 

االلتــزام باألوامــر الصــادرة مبوجــب قانــون الدفــاع رقــم )13( لســنة 1992م، )2( تقديــم االستشــارات القانونيــة عــر وســائل التواصــل االجتمعــي، )3( 

عقــد االجتمعــات والنــدوات والــدورات التدريبيــة حــول حقــوق اإلنســان )وجاهيــاً وإلكرونيــاً(، )4( تقديــم املســاعدات اإلنســانية للفئــات األكــر تــرراً 

مــن جائحــة كورونــا. وكانــت أبــرز تلــك األدوار مــا يــي:

رصــد املركــز قيــام التحالــف الوطنــي )جونــاف( بتطبيــق خطــة اســتجابة ملســاندة الجهــات الرســمية بالتصــدي للجائحــة، حيــث تضمنــت الخطــة . 1

رصــد التطــورات وتنفيــذ التدخــالت األهليــة التــي يقــوم بهــا أعضــاء التحالــف، واالســتجابة اإلنســانية املبــارشة والعــون الصحــي والغــذايئ وتقديــم 

ــة  ــة املختص ــية واالجتمعي ــة النفس ــات الصح ــل وخدم ــة الطف ــة وحمي ــة والعملي ــة القانوني ــة االجتمعي ــات الحمي ــة وخدم ــات الطبي الخدم
وخدمــات التوعيــة عــر مواقــع التواصــل االجتمعــي واإلعــالم.88

شهد عام 2020م استمرار تعزيز التشاركية بن وزارة الشؤون السياسية والرملانية وبعض من الجمعيات من خالل عقد عدة لقاءات.. 2

تابــع املركــز التقاريــر الصــادرة عــن بعــض مــن الجمعيــات والــرشكات غــر الربحيــة حــول واقــع ممرســة الحــق بتأســيس الجمعيــات عــى أرض . 3

الواقــع، إذ كشــفت تلــك التقاريــر عــن التحديــات القانونيــة واملاليــة واإلجــراءات التــي تواجــه هــذا القطــاع وتقيــد مــن ممرســته لحقــه الــذي 

كفلــه الدســتور األردين يف أحــكام املــادة )16( منــه.89 

التوصيات:

حر حل الجمعيات إّما بقرار صادر عن هيئتها العامة أو مبوجب حكم قضايئ.. 1

االكتفاء باإلخطار لالعراف بالشخصية القانونية للجمعيات دون الحصول عى الرخيص املسبق. . 2

إلغــاء املــادة )19( مــن قانــون الجمعيــات التــي متنــح الحــق للوزيــر املختــص الحــق بتعيــن هيئــة إداريــة مؤقتــة يف حــال توافــر األســباب الــواردة . 3

يف قانــون الجمعيــات، وإحالــة األمــر إىل القضــاء إذا مــا توافــرت مثــل تلــك األســباب.

تعزيز قيم الدميقراطية والحوكمة الرشيدة لعمل الجمعيات والرشكات غر الربحية. . 4

مساهمة القطاع الخاص بدعم الجمعيات والرشكات غر الربحية لتنمية املجتمع املحي انطالقاً من املسؤولية املجتمعية. . 5

www.ammonnews.net/article 525976 .88  - تريح صادر عن املنسق العام لتحالف جوناف

89  - تقرير منظمت املجتمع املدين يف األردن: )2020(، مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية.

الحّق في تأسيس الجمعيات واالنضمام إليها
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الحّق يف الّتنمية

إّن الحــق يف التنميــة عبــارة عــن عمليــة متكاملــة ذات أبعــاد اقتصاديــة وثقافيــة وسياســية تهــدف إىل تحقيــق التحســن املســتمر لحيــاة الشــعوب 

ورفاهيتهــا مــن خــالل املشــاركة ســواء عــى مســتوى الفــرد أو عــى مســتوى املجتمــع، وحشــد كل طاقــات املجتمــع ومصــادره الطبيعيــة والبرشيــة دون 

أن يؤثــر ذلــك عــى مســتقبل األجيــال القادمــة مــن خــالل االســتنزاف الجائــر للمــوارد الطبيعيــة.

يعــد الحــق يف التنميــة حّقــاً مــن حقــوق اإلنســان مبوجــب املعايــر الدوليــة، إذ كفلــت هــذه املعايــر الحقــوق التنمويــة للدولــة والفــرد عــى حــد 

ســواء متمثلــة يف إعــالن الحــق يف التنميــة الصــادر عــام 1986م، الــذي يهــدف إىل تكريــس التنميــة كحــق إنســاين ويجعــل مــن اإلنســان محــوراً للعمليــة 

اإلمنائيــة، وكذلــك محــوراً ألجنــدة )30/20( للتنميــة املســتدامة، وبالتّــايل فإنّــه يحــّق لــكّل فــرد وجميــع الشــعوب أن تســاهم وتشــارك بشــكٍل كامــٍل يف 

تحقيــق التّنميــة االقتصاديـّـة واالجتمعيّــة والثقافيّــة والسياســيّة، مبــا يف ذلــك إعــمل جميــع حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية إعــمالً تاّمــاً.

الّترشيعات: 

خــال الدســتور األردين مــن اإلشــارة إىل هــذا الحــق كمفهــوم مســتقل، رغــم أهميــة هــذا الحــق واالعــراف بــه عامليّــاً إال أنــه أفــرد فصــال خاّصــاً تحــت 

مســمى حقــوق املواطنــن وواجباتهــم90، يتنــاول العديــد مــن منظومــة الحقــوق عــى الصعيــد املــديّن والســيايّس واالقتصــادّي واالجتمعــّي التــي تتقاطــع 

مــع هــذا الحــق وتعتــر إحــدى املتطلبــات األساســية ألعملــه، كــم أن املنظومــة القانونيــة األردنيــة تفتقــر إىل معالجــة ترشيعيّــة شــموليّة لهــذا الحــق 

تســتويف تحقيــق عنــارصه كــم هــي يف املعايــر الدوليّــة.

الّسياسات واملاُمرسات:

 لقــد حظــي هــذا الحــق باالهتــمم عــى أعــى مســتويات الدولــة األردنيــة، ويتضــح ذلــك مــن خــالل مــا تضمنتــه الوثائــق الوطنيــة ســواًء عــى 

صعيــد املبــادرات والــرؤى والخطابــات وكتــب التكليــف امللكيــة الســامية، أو مــا اشــتملت عليــه الخطــط والرامــج واإلســراتيجيات التنمويــة مــن بيانــات، 

التــي مــن أبرزهــا: وثيقــة األردن )20-25( رؤيــة إســراتيجية وطنيــة تحــدد اإلطــار العــام للسياســات االقتصاديــة واالجتمعيــة القامئــة عــى إتاحــة الفرصــة 

للجميــع، وخطــة تحفيــز النمــو االقتصــادي )2018م- 2022م( واإلســراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البرشيــة )2016م- 2025م( واإلســراتيجية الوطنيــة 

للحميــة االجتمعيــة ) 2019م- 2025م( والرامــج التنمويــة التنفيذيــة ال ســيَّم الرنامــج التنمــوي التنفيــذي )2019-2021م(91، إذ يــرى املركــز أن جميــع 

هــذه الخطــط والرامــج الوطنيــة تعــّد مرجعيــات يف ســبيل إعــمل هــذا الحــق والنهــوض بــه إذا فُّعلــت وطُبِّقــت عــى أرض الواقــع وعــدم تركهــا حبيســة 

األدراج. 

عــى الرغــم مــن بعــض املــؤرشات اإليجابيــة التــي تحتويهــا الوثائــق الوطنيــة عــى الصعيــد النظــري، إاّل أنــه عــى صعيــد املمرســات العمليــة، فــإن 

املركــز رصــد العديــد مــن الفجــوات يف تطبيــق الخطــط والرامــج التنمويــة عــى أرض الواقــع؛ منهــا عــى ســبيل املثــال مل يتــم انتشــال أّي جيــب مــن 

جيــوب الفقــر املنتــرشة يف مختلــف أرجــاء اململكــة حتــى نهايــة 2020م، التــي يتجــاوز عددهــا )27( جيبــاً تتجــاوز نســبة الفقــر فيهــا )25%( مــن ســكان 

ــري مســح لدخــل األرس ونفقاتهــا خــالل عامــي  ــه أُج ــًم أن ــات ودراســات رســمية منشــورة يف عــام 2010م عــن الفقــر 92، عل املنطقــة وفقــاً آلخــر بيان

2017م- 2018م مــن قبــل دائــرة اإلحصــاءات العامــة93. إال أن الحكومــة أحجمــت عــن نــرش تفاصيــل هــذا املســح، ومــن ضمنهــا اإلعــالن عــن جيــوب 

الفقــر دون اإلفصــاح عــن أســباب ذلــك، وهنــا يؤكــد املركــز عــى رضورة نــرش هــذه البيانــات واإلفصــاح عنهــا تكريســاً ملبــدأ الشــفافية. 

90 -  للمزيد أنظر الدستور األردين لعام 1952 وتعديالته. 

http://www.mop.gov.jo 91  - وزارة التخطيط والتعاون الدويل، رابط

92  - بيانات مديرية مكافحة الفقر، وزارة التخطيط والتعاون الدويل 

/http://dosweb.dos.gov.jo ،93  - للمزيد انظر الربط

الحق في التنمية
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كــم ُشــّكلت اللجنــة التوجيهيــة العليــا للتنميــة املســتدامة برئاســة دولــة رئيــس الــوزراء94، وأُعيد تشــكيل اللجنــة الوطنية العليــا للتنمية املســتدامة95 

برئاســة معــايل وزيــر التخطيــط والتعــاون الــدويل وعضويــة العديــد مــن الجهــات ســواًء عــى مســتوى الــوزارات أو الدوائــر واملؤسســات الرســمية عــى أن 

ترتبــط بهــا اللجنــة التنســيقية وفــرق العمــل القطاعيــة لغايــات تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة ومواءمــة ذلــك مــع وثيقــة األردن )2025م( والرامــج 

التنمويــة التنفيذيــة املنبثقــة عنهــا، وحــرّي بالّذكــر أّن اللّجنــة مل تجتمــع منــذ عــام 2017م ولغايــة عــام 2020م ومل يصــدر عنهــا أيــة تقاريــر أو منجــزات، 

تجــاه وضعيــة األردن عــى صعيــد تحقيــق أجنــدة )2030م( للتنميــة املســتدامة وأهدافهــا. 

مــن خــالل متابعــة املركــز ملــدى التقــدم املُحــرز عــى صعيــد أهــداف التنميــة املســتدامة وغايتهــا ومؤرشاتهــا، التــي التــزم بهــا األردن منــذ إقرارهــا 

عامليــاً عــام 2015 ودخولهــا حيــز النفــاذ اعتبــاراً مــن 2016/1/1م وتزايــد االعــراف الــدويل بهــا إلعــمل حقــوق اإلنســان، فإنــه يثمــن إنشــاء واســتحداث 

املنصــة الوطنيــة ملــؤرشات التنميــة املســتدامة96 عــى املوقــع اإللكــروين لدائــرة اإلحصــاءات العامــة وإطالقهــا بتاريــخ 2020/2/22م، إذ تضمنــت هــذه 

ــول  ــام 2020م، ح ــة لع ــات محدث ــة بيان ــِو أي ــة مل تحت ــذه املنص ــي، إال أن ه ــتوى الوطن ــى املس ــات ع ــا بيان ــراً حوله ــؤرشاً متوف ــى )110( م ــة ع املنص

املــؤرشات التــي تحتويهــا، وخاصــة املــؤرشات املتعلقــة بالفقــر إذ تعــود لعــام 2010م. مــّم يســتدعي رضورة اإلرساع يف تحديــث هــذه البيانــات وفــق 

أحــدث املعلومــات املتاحــة الســتقاء املعلومــة مــن مصدرهــا الوطنــي إنفــاذاً للحــق يف الحصــول عــى املعلومــات.

ــي  ــة، الت ــق يف التنمي ــمل الح ــة وإع ــرة األردن التنموي ــرت يف مس ــي أث ــكاليات الت ــات واإلش ــن التحدي ــًة م ــام 2020م جمل ــز ع ــد املرك ــم رص ك

ــا التــي أضافــت أعبــاء جديــدة عــى الدولــة األردنيــة، إضافــة إىل األعبــاء الســابقة مــن مديونيــة وعجــز يف املوازنــة  مــن أبرزهــا تفــي جائحــة كورون

ومحدوديــة املــوارد وضعــف تنافســية االقتصــاد األردين، مــم انعكــس ســلباً عــى متتــع املواطنــن بهــذا الحــق وخلــق أزمــَة ثقــة بــن املواطــن واملؤسســات 

الدســتورية، التــي أضعفــت املشــاركة الشــعبية، بدليــل أن نســبة مشــاركة املواطنــن يف االنتخابــات النيابيــة لعــام 2020م النتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب 

ــي بلغــت عــام 2016 مــا نســبته )%36(97،  التاســع عــرش بلغــت نحــو )29.1%( مــن مجمــوع مــن يحــق لهــم االقــراع، وهــي أقــل مــن ســابقتها الت

إضافــة إىل غيــاب الشــفافية وتوافــر القناعــة بتفــّي ظاهــريت الفســاد واملحســوبية لــدى الغالبيــة العظمــى مــن املواطنــن، إذ بلــغ عــدد قضايــا الفســاد 

املســجلة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد نحــو )967( مــا بــن شــكوى وإخبــار، أحيــل منهــا )183( شــكوى أو إخبــار للقضــاء بينــم حفــظ )568( شــكوى 

أو إخبــار بســبب عــدم وجــود شــبهة فســاد أو عــدم االختصــاص، يف حــن بلــغ عــدد القضايــا التــي تحــت اإلجــراء نحــو )216( شــكوى وإخبــار منظــورة 
لــدى الهيئــة.98

يف حــن أصــدر ديــوان املحاســبة )257( مخرجــاً رقابيــاً تضمــن )635( بنــداً مل تُصــوَّب عــام 2020م، و )160( مخالفــة لترشيــع معمــول بــه حيــث 

تــم تحويــل )25( مخرجــاً رقابيــاً إىل هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد للمزيــد مــن التحقيــق لوجــود شــبهات فســاد، باإلضافــة إىل تحويــل )8( مخرجــات 

رقابيــة إىل القضــاء لوجــود تجــاوزات عــى املــال العــام، عــالوة عــى إصــدار )55( قــراراً مــن رئاســة الــوزراء باســرداد وتحصيــل أمــوال عامــة99. األمــر الــذي 

ســاهم يف اإلثــراء غــر املــرشوع للعديــد مــن األشــخاص دون وجــه حــق، والتــي حرمــت مــن توجيــه هــذه األمــوال ملشــاريع تنمويــة منتجــة وخاصــة يف 

مناطــق جيــوب الفقــر واملناطــق النائيــة، التــي ســوف تســاهم يف تحســن ودفــع عجلــة النمــو االقتصــادي مــّم ينعكــس إيجابــاً عــى إعــمل الحــق يف 

التنميــة وتحســن حالــة حقــوق اإلنســان باملجمــل. 

94  - زيارة وزارة التخطيط والتعاون الدويل بتاريخ 16/ 2021/2م.

95  - زيارة وزارة التخطيط والتعاون الدويل، كتاب رئيس الوزراء رقم 18801/6/10/56 تاريخ 2017/4/23م.

dosweb.dos.gov.jo/ar/sdgs 96 - اُنظر املوقع الرسمي لدائرة اإلحصاءات العامة عى الربط

97 - املركز الوطني لحقوق اإلنسان، تقرير مراقبة مجريات العملية االنتخابية النتخاب أعضاء مجلس النواب التاسع عرش لعام 2020م.

98 - وكالة األنباء األردنيّة »برا«، تاريخ 21 كانون أول 2020م.

99 - كتاب ديوان املحاسبة رقم )11825/5/9(، تاريخ 2021/6/7. 

الحق في التنمية



60

كــم الحــظ املركــز االرتفــاع املضطــرد يف نســبتّي الفقــر والبطالــة، إذ بلغــت نســبة الفقــر املطلــق100 نحــو )15.7 %( ومتثــل )1,069( مليــون مواطــن 

أردين101، وفقــاً آلخــر بينــات رســمية منشــورة، إذ أوضحــت هــذه البيانــات أنَّ نســبة )9 %( مــن األرس األردنيــة يقــل إنفاقهــا الســنوي عــن )5( خمســة 

آالف دينــار ســنويّاً مبعــدل )416,6( دينــار شــهريّاً مقارنــة بخــط الفقــر املعتمــد رســميّاً واملقــدر بنحــو )480( دينــار شــهريّاً لــألرسة املعياريــة102. بينــم 

بلغــت نســبة البطالــة نحــو )24.7%( خــالل الّربــع الرّابــع مــن عــام 2020م103، مــم ينــم عــن عــدم نجاعــة اإلجــراءات الحكوميــة يف التصــدي لهاتــن 

الظاهرتــن عــى الرغــم مــن تنفيــذ العديــد مــن املبــادرات والسياســات عــى املســتوى الوطنــي وبدعــم دويل يف ســبيل التصــدي لذلــك، وعــى رأســها 

املنــح واملســاعدات املقدمــة مــن املجتمــع الــدويل، مــّم يعتــره املركــز انتهــاكاً صارخــاً للكرامــة اإلنســانية التــي كفلتهــا معايــر حقــوق اإلنســان املعــرف 

بهــا عامليــاً وامللتــزم بهــا وطنيــاً، التــي تســبَّبت يف حالــٍة مــن القلــق واإلحبــاط والخــوف التــي تســيطر عــى املجتمــع يف املشــهد العــام، ال ســيم يف ظــل 

تفــي وبــاء كورونــا ووصولــه إىل مرحلــة التفــي املجتمعــي، إذ بلــغ مجمــل عــدد اإلصابــات لغايــة تاريــخ 2020/12/31م نحــو )294,494( إصابــة، بينــم 

بلــغ عــدد الوفيــات نحــو )3834( حالــة وفــاة104، عــدا عــن تأثــر هــذه الجائحــة عــى مختلــف الجوانــب التنمويــة واالقتصاديــة وإغــالق العديــد مــن 

القطاعــات اإلنتاجيــة وتعطــل عجلــة اإلنتــاج وتريــح العديــد مــن العاملــن وفقدانهــم وظائفهــم ومصــادر دخلهــم نتيجــة الحظــر الشــامل أو الجــزيئ 

املفــروض مــن الحكومــة ملجابهــة هــذه الجائحــة، إذ بلــغ انكــمش االقتصــاد األردين مــا نســبة )3.7%(105 يف عــام 2020م مــع توقعــات أن تصــل هــذه 

النســبة إىل نحــو )5%( حســب توقعــات صنــدوق النقــد الــدويل، إضافــًة إىل تباطــؤ نســب النمــو إذ ســجل الناتــج املحــي اإلجــميل بأســعار الســوق الثابتــة 
انخفاضــاً خــالل الربــع الثــاين مــن عــام 2020م مــا نســبته )-3.6%( مقارنــة بنفــس الفــرة مــن عــام 2019م106.

100 - يعرّف الفقر املطلق أو املدقع بأنه »حالة تتسم بالحرمان الشديد من االحتياجات اإلنسانية األساسية، مبا يف ذلك الغذاء ومياه الرشب املأمونة ومرافق الرف الصحي والصحة واملأوى 

https://ar.wikipedia.org والتعليم واملعلومات. ذلك يعتمد ليس فقط عى الدخل ولكن أيضاً عى الحصول عى الخدمات. انظر الرابط
101  - دائرة اإلحصاءات العامة، مسح نفقات ودخل األرسة لعام 2017-2018م. 

102  - األرسة املعيارية تتكون من )5.4( فرد.

103  - دائرة اإلحصاءات العامة، التقرير الربعّي حول معدل البطالة يف اململكة للّربع الرابع من عام 2020«.

www.moh.gov.jo 104  - للمزيد انظر الرابط

105 - صحيفة الدستور، خر بعنوان )وزير التخطيط: أزمة كورونا أصابت اقتصاد األردن وأّدت النكمشه بنسبة %3,7( تاريخ 23 حزيران 2020م.

http://dosweb.dos.gov.jo - 106
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يف هــذا الجانــب يدعــو املركــز إىل دعــم املشــاريع الصغــرة واملتوســطة وتعزيــز اســتدامتها وتعزيــز اإلنفــاق الرأســميل للمســاهمة يف توفــر املزيــد 

مــن فــرص العمــل، وتحفيــز اســتثمرات القطــاع الخــاص لتحقيــق معــدالت أعــى مــن النمــو، وخاصــة يف القطاعــات ذات اإلمكانيــات العاليــة لخلــق 

الوظائــف وتوفــر املزيــد مــن فــرص العمــل التــي تتوافــق ومؤهــالت الشــباب األردين، وزيــادة الدعــم ملشــاريع تعزيــز اإلنتاجيــة املولــدة لفــرص العمــل، 

إضافــة إىل تفعيــل مجالــس املحافظــات ومنحهــا املزيــد مــن االســتقاللية واالختصاصــات الفعليــة، وضبــط رقابــة الســلطة املركزيــة عليهــا ضمــن نطــاق 

الوصايــة اإلداريــة مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات واألولويــات التنمويــة للمحافظــات كل حســب اختصاصــه.

 أمــا فيــم يتعلــق باملاليــة العامــة107، فقــد شــهدت اإليــرادات املحليــة انخفاضــاً خــالل الثمنيــة شــهور األوىل مــن عــام 2020م بلــغ نحــو )602.7( 

مليــون دينــار، إذ وصلــت هــذه اإليــرادات إىل مــا قيمتــه )4119.3( مليــون دينــار مقابــل )4722.0( مليــون دينــار خــالل الفــرة نفســها مــن عــام 2019م. 

كــم بلغــت املنــح الخارجيــة خــالل الفــرة نفســها املشــار إليهــا أعــاله مــا مقــداره )623.3( مليــون دينــار مقابــل )151,8( مليــون دينــار خــالل  الفــرة 

نفســها مــن عــام 2019م. وعليــه فــإن إجــميل اإليــرادات املحليــة واملنــح الخارجيــة بلــغ خــالل الثمنيــة شــهور األوىل مــن عــام 2020 نحــو )4742.6( 

مليــون دينــار، مقابــل )4873.8( مليــون دينــار خــالل الفــرة نفســها مــن عــام 2019، أي بانخفــاض مقــداره )131.2( مليــون دينــار أي مــا نســبته )%7.2(، 

كــم وصــل عجــز املوازنــة العامــة أيضــاً قبــل املنــح نحــو )1658.3( مليــون دينــار مقابــل عجــز وصــل نحــو )1044.0( يف عــام 2019، وقــد ســاهم الراجــع 

يف اإليــرادات املحليــة نتيجــة أزمــة كورونــا التــي عصفــت بــاألردن إىل ارتفــاع عجــز املوازنــة العامــة إىل هــذه املســتويات.

ــار ســلبية عــى مســرة األردن  ــة ملــا لهــا مــن آث ــة األردني ــات التــي تواجــه الدول ــرز التحدي ــة مــن أب ــة، فتعــد املديوني أمــا فيــم يتعلــق باملديوني

التنمويــة وإعــمل الحــق يف التنميــة نتيجــة توجيــه مبالــغ طائلــة مــن اإليــرادات العامــة لخدمــة هــذا الديــن وفوائــده بــدالً مــن توجيههــا لالســتثمر يف 

مشــاريع تنمويــة تنعكــس إيجابــاً عــى متتــع املواطنــن بهــذا الحــق ومشــاركتهم الفاعلــة للنهــوض مبســرة األردن التنمويــة وتحســن واقعهــم التنمــوي 

ــة  ــد مــن الخطــط والرامــج التنموي ــن العــام الحكومــي عــى الرغــم مــن وجــود العدي ي ــم يشــهد عــام 2020م، أي تخفيــض لنســب الدَّ واملعيــي، فل

والسياســات الحكوميــة املعلنــة لالعتــمد عــى الــذات؛ بــل عــى العكــس فقــد الحــظ املركــز لجــوء الحكومــة إىل املزيــد مــن االقــراض ســواء عــى الصعيــد 

الداخــي أو الخارجــي، لخدمــة أعبــاء هــذا الديــن وفوائــده، مــّم يعتــره املركــز مــؤرشاً عــى تراجــع السياســات الحكوميــة املعلنــة لتخفيــض نســب الديــن 

وتحســن حيــاة املواطنــن، فقــد ارتفــع إجــميّل الديــن الحكومــي حتــى نهايــة شــهر آب 2020م بعــد اســتثناء ديــون صنــدوق اســتثمر أمــوال الضــمن 

االجتمعــي عــى الحكومــة نحــو ) 2 مليــار و559 مليــون دينــار( لغايــة شــهر آب مــن عــام 2020م، إذ بلــغ رصيــد الديــن الحكومــي بعــد اســتثناء مــا 

يحملــه صنــدوق اســتثمر أمــوال الضــمن االجتمعــي مــا قيمتــه )26517.8( مليــون دينــار ومــا نســبته )85%( مــن الناتــج املحــي اإلجــميل املقــدر لشــهر 

آب مــن عــام 2020م مقابــل ) 23958.5( مليــون دينــار يف نهايــة عــام 2019م أو مــا نســبته )75.8 %( مــن الناتــج املحــي اإلجــميل لعــام 2019م شــامالً 

107  - وزارة املالية، نرشة مالية الحكومة العامة، أيلول 2020م.
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مديونيــة كل مــن رشكــة الكهربــاء الوطنيــة وســلطة امليــاه التــي تبلــغ نحــو )7.6( مليــار دينــار108 .مــم يعتــر مغايــراً ألهــداف إســراتيجية الديــن العــام 

لألعــوام )2017م-2021م( بتخفيــض إجــميل الديــن العــام إىل الناتــج املحــي اإلجــميل إىل مــا نســبته )81.7%( يف نهايــة عــام 2021م 109. 

أمــا فيــم يتعلــق مبديونيــة األفــراد، فقــد أصبحــت ظاهــرة االقــراض مــن املؤسســات املاليــة املختلفــة تحــارص األردنيــن وتحملهــم أعبــاء إضافيــة 

عــى أعبائهــم املعيشــية جــراء ارتفــاع األســعار للعديــد مــن الســلع والخدمــات وتعــدد الرائــب والرســوم املفروضــة عليهــم، حيــث شــهد عــام 2020م، 

التعــر املــايل لعــدد كبــر مــن املواطنــن والــرشكات يف األردن، بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا وعجــز مدينــن عــن تســديد التزاماتهــم املاليــة للبنــوك 

ومؤسســات التمويــل وغــره؛ نتيجــة إغــالق العديــد مــن القطاعــات اإلنتاجيــة جــراء اإلجــراءات الحكوميــة ملواجهــة هــذه الجائحــة عــى الرغــم مــّم 

اتخــذ مــن إجــراءات لتخفيــف آثارهــا عــى املواطنــن، إذ تشــر بعــض التقاريــر اإلعالميــة إىل أن عــدد املتعريــن ماليّــاً يف األردن يتجــاوز مليــون شــخص 

مديــٍن لبنــوك أو جهــات متويليــة أخــرى مبوجــب شــيكات بــدون رصيــد110. وحــري بالذكــر بــأن املركــز حــاول الحصــول عــىل األرقــام مــن مصدرهــا ومل 

يتلــق أي إجابــة لغايــة إعــداد هــذا التقريــر. 

ويف ضــوء التطــورات العامليــة املتســارعة الناتجــة عــن أثــر كورونــا، ومــا يُشــّكله مــن تحديــات لالقتصــاد الوطنــي، قــّرر البنــك املركــزي اتخــاذ حزمــة 

مــن اإلجــراءات االحرازيــة بهــدف احتــواء التداعيــات الســلبية للفــروس عــى أداء االقتصــاد املحــي. وشــملت إجــراءات البنــك تأجيــل أقســاط التســهيالت 

االئتمنيــة، وتخفيــض أســعار الفائــدة، وضــخ ســيولة إضافيــة للبنــوك مببلــغ )1050( مليــون دينــار، إضافــة إىل خفــض كلــف متويــل برنامــج البنــك لتمويــل 

ودعــم القطاعــات االقتصاديــة التنمــوي، كــم أجــل األقســاط والفوائــد املســتحقة كافــة ضمــن الرنامــج حتــى نهايــة شــهر حزيــران، والطلــب مــن البنــوك 

إعــادة جدولتهــا باالتفــاق مــع عمالئهــا. ودعــم البنــك الــرشكات الصغــرة واملتوســطة مببلــغ )500( مليــون دينــار ضمــن برنامــج متويــي ميــر لدعــم 

ــاز الرنامــج بكلــف  ــة الرشكــة األردنيــة لضــمن القــروض التــي تبلــغ حصــة البنــك املركــزي فيهــا )45%(، إذ امت الــرشكات الصغــرة واملتوســطة وبكفال

متدنيــة للقــروض ال تتجــاوز )2%(، ومســتوى ضمن)85%(مقارنــة مــع  )70%( للرامــج العاديــة، وفــرة ســمح تصــل إىل ســنة111. 

التوصيات: 

إدراج نصٍّ دستوريٍّ يكفل الحق يف التنمية وفقاً للمعاير واملرتكزات الحقوقية الواردة يف املعاير الدولية لحقوق اإلنسان. . 1

تفعيل دور اللجنة الوطنية العليا للتنمية املستدامة لغايات تنفيذ أجندة التنمية املستدامة ومواءمة ذلك مع ما ورد يف الوثائق الوطنية. . 2

ــة . 3 ــؤرشات التنمي ــة مل ــة الخاصــة باملنصــة الوطني ــرة اإلحصــاءات العام ــع اإللكــروين لدائ ــى املوق ــات ع ــرش البيان ــث ون رضورة اإلرساع يف تحدي

ــتدامة.  املس

ــو . 4 ــة النم ــع عجل ــن ودف ــاهمة يف تحس ــة للمس ــق النائي ــر واملناط ــوب الفق ــق جي ــة يف مناط ــة وخاص ــة منتج ــاريع تنموي ــق مش ــاد أو خل إيج

ــل. ــان باملجم ــوق اإلنس ــة حق ــن حال ــة وتحس ــق يف التنمي ــمل الح ــى أع ــاً ع ــس إيجاب ــم ينعك ــادي م االقتص

اإلرساع يف عملية دمج وإعادة هيكلة املؤسسات والهيئات املستقلة التي تتشابه يف أعملها.. 5

العمل عى اتخاذ إجراءات قانونيّة فاعلة ملعالجة مسألة التهرب الريبي.. 6

ــرص . 7 ــدة لف ــتثمرات الرأســملية املول ــن االس ــٍد م ــة إىل جــذب مزي ــة وتســهيل اإلجــراءات الهادف ــات ذات العالق ــل الترشيع ــى تعدي ــل ع العم

ــج املحــي اإلجــميل. ــادة النات ــي تعمــل عــى زي العمــل، الت

إرشاك الفئات األكر حاجة للحمية يف اإلسراتيجيات والخطط الخاصة بأهداف التنمية املستدامة وخصوصاً كبار السن. . 8

108  - وزارة املالية، نرشة املالية العامة، مرجع سابق.

109  - وزارة املالية، اسراتيجية إدارة الدين العام متوسطة املدى )2017م-2021م(.

110 - موقع العريب الجديد، »ديون األردنين تتفاقم:«، 3 شباط 2021م.

111 - وكالة األنباء األردنية، »األردن يحيد اقتصاده عن كورونا ويدفع عجلة النمو االقتصادي يف 2020«، تاريخ 30 كانون أول 2020م. 
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الحّق يف مستوى معييش الئق

ــة. وقــد كفــل اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان، والعهــد الــدويلُّ  يعتــر الحــق يف مســتوى معيــي الئــق جوهــر الحقــوق االقتصاديّــة واالجتمعيّ

ــاره أحــد متطلبــات تحقيــق الكرامــة اإلنســانية112، وقــد  ــة، الحــق يف مســتوى معيــي الئــق باعتب ــة والثقافيّ الخــاص بالحقــوق االقتصاّديــة واالجتمعيّ

حــددت لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتمعيــة والثقافيــة عــام 1999م يف تعليقهــا العــام رقــم )12( املضمــون األســايس للحــق يف الغــذاء الــكايف113، وهــو 

مــا يســتلزم انتهــاج السياســات االقتصاديــة واالجتمعيــة املالمئــة للقضــاء عــى مشــاكل الفقــر والبطالــة وارتفــاع تكاليــف املعيشــة. 

ــر مــن املوضوعــات،  ــة ويتقاطــع معــه يف الكث تجــدر اإلشــارة إىل أّن الحــق يف مســتوى معيــي الئــق يرتبــط ارتباطــا وثيقــاً مــع الحــق يف التنمي

باإلضافــة إىل حقــوق أخــرى مثــل الحــق يف التعليــم، الحــق يف الصحــة، والحــق يف العمــل والضــمن االجتمعــي، وتجنبــاً للتكــرار فــإّن الحــق يف التّنميــة 

والحقــوق األخــرى ذات الّصلــة ضمــن هــذا التقريــر تناولــت باســتفاضة تلــك املوضوعــات التــي تنــدرج ضمــن هــذا الحــق. 

الّترشيعات: 

مل يشــهد عــام2020م أيّــة تعديــالت عــى الترشيعــات املرتبطــة بالحــق يف مســتوى معيــي الئــق، إاّل أّن املركــز يشــر إىل بعــض الترشيعــات ذات 

الصلــة بالحــق يف مســتوى معيــي الئــق كقانــون الضــمن االجتمعــّي وأحــكام حبــس املديــن وغرهــا، ســنعرض لهــا تاليــاً:

ل لقانــون الضــمن االجتمعــي رقــم )24( لســنة 2019م وتعديالتــه؛  	 قانــون الضــامن االجتامعــّي: يجــّدد تأكيــده عــى موقفــه مــن القانــون املُعــدَّ

ملــا لهــذه التعديــالت مــن مســاس بجوهــر الحــق يف الضــمن االجتمعــّي والتّأمينــات االجتمعيّــة، عــالوًة عــى مخالفتهــا للدســتور األرديّن واملعايــر 

الدوليّــة لحقــوق اإلنســان املذكــورة أعــاله، التــي ميكــن إيجازهــا عــىل الّنحــو التــايل: 

أوالً: إلغــاء املــادة )2( مــن القانــون التــي تُجيــز للمؤسســة الخاضعــة للقانــون اســتثناء بعــض العاملــن فيهــا مــن الشــمول بالتأمينــات املنصــوص عليهــا 

يف هــذا القانــون أو مــن بعضهــا مثــل تأمــن الشــيخوخة.

ثانيــاً: إلغــاء املــادة )4( مــن القانــون التــي تُعفــي املنشــأة مــن دفــع اشــراكات تأمــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة وتأمــن التعطــل عــن العمــل عــن 

املؤمــن عليهــا خــالل فــرة إجــازة األمومــة.

حبــس املديــن املعــر: شــهد عــام 2020م مطالبــات شــعبية ونيابيــة بإجــراء تعديــالت قانونيــة تحــول دون حبــس املديــن املُعــر، وشــملت هــذه  	

ــوارد يف املــادة )11( مــن العهــد  ــدويّل ال ــدأ ال ــه. ويُؤكــد املركــز عــى أّن املب ــات تعديــل قانــون التنفيــذ رقــم )25( لســنة 2007م وتعديالت املطالب

ــة والسياســيّة ال يحظــر حبــس املديــن باملُطلــق بــل أقــّر رشطــن يحظــر عنــد اجتمعهــم حبــس املديــن، الــرّشط  الــدويّل الخــاص بالحقــوق املدنيّ

ــة أو تالعــب أو حتــى  ــة أم ناتجــة عــن ســوء نيّ األول: عجــز املديــن عــن الوفــاء مــع رضورة الوقــوف عــى أســباب العجــز فيــم إذا كانــت طبيعيّ

ــة بالتــزاٍم تعاقــدّي دون غــره مــن مصــادر االلتــزام األخــرى.  إهــمل مــن ِقبــل املديــن. الــرّشط الثــاين: ارتبــاط انشــغال الّذمــة املاليّ

بهــذا الّصــدد، يُجــّدد املركــز دعوتــه إىل رضورة دراســة مبــدأ حظــر حبــس املديــن املُعــر وفــق منهــج قائــم عــى تحديــد حجــم املشــكلة يف ضــوء 

ــة للُمجتمــع،  ــة واالقتصاديّ ــارات االجتمعيّ ــاء وفــق االعتب ــن عــن الوف ــر وأســس دقيقــة ملفهــوم عجــز املدي ــات الرســميّة، وإقــرار معاي ــق والبيان الوثائ

ــة للمديــن لتحديــد مفهــوم  ــة يف العالقــة بصــورٍة تُراعــي مبــادئ العدالــة واإلنصــاف وتُراعــي الظــروف االقتصاديّــة واالجتمعيّ ــر حســن النيّ ومــدى توفّ

العجــز عــن الوفــاء، وبالوقــت ذاتــه مراعــاة حــّق الدائــن بــدون أن تقــوم الدولــة مقــام الدائــن لتحصيــل أموالــه.

112  - املادة )25( اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واملادة )11( من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتمعية والثقافية. 

113  - ملزيد من املعلومات، انظر: التعليق العام رقم )12( املتعلق بـــ »الحق يف الغذاء الكايف« لجنة الحقوق االقتصادية واالجتمعية والثقافية، الدورة العرشون 1999م. 

الحق في مستوى معيشي الئق



64

السياسات واملاُمرسات: 

أثر جائحة كورونا عىل الحق يف مستوى معييش الئق:

 أضافــت جائحــة كورونــا أعبــاء جديــدة عــى الدولــة األردنيــة، إضافــًة إىل األعبــاء الّســابقة مــن مديونيــة وعجــز يف املوازنــة ومحدوديــة املــوارد 

ــع املواطنــن بهــذا الحــق وخلــق أزمــة ثقــة بــن املواطــن ومؤسســات الدولــة، ومتثــل  وضعــف تنافســية االقتصــاد األرديّن، مــّم انعكــس ســلباً عــى متتّ

ذلــك يف عــدة أمــور، أبرزهــا: 

تحميــل املواطنــن أعبــاء إضافيــة عــى أعبائهــم املعيشــية جــراء ارتفــاع األســعار للعديــد مــن الســلع والخدمــات وارتفــاع الرائــب والرســوم 	 

املفروضــة عليهــم، حيــث شــهد عــام 2020م، التعــر املــايّل لعــدد كبــر مــن املواطنــن والــرشكات يف األردن، بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا وعجــز 

ــة جــراء اإلجــراءات  ــات اإلنتاجيّ ــن القطاع ــد م ــالق العدي ــره؛ نتيجــة إغ ــل وغ ــوك ومؤسســات التّموي ــة للبن ــم املاليّ ــن تســديد التزاماته ــن ع مدين

ــة ملواجهــة هــذه الجائحــة عــى الرغــم مــن اإلجــراءات املتخــذة لتخفيــف آثارهــا عــى املواطنــن.  الحكوميّ

إّن النظــام الريبــي القائــم -بالدرجــة األوىل رضيبــة املبيعــات- ال يفــرّق بــن مســتويات املعيشــة لــدى األفــراد ويســاوي بــن الغنــي والفقــر، عــى 	 

ــة  عكــس الريبــة التصاعديــة التــي تهــدف إىل مراعــاة التفــاوت يف املســتوى املعيــي بــن األفــراد، وهــو أكــر عدالــًة وأقــرب لــروح املعايــر الدوليّ

والدســتوريّة.

كذلــك فــإّن مــن املالحــظ أن التهــرب الريبــي ظاهــرة قامئــة ومعــرف بهــا، وهــي ســبب رئيــس لنزيــف مــال الدولــة، وعليــه فــإّن معالجــة هــذه 

الظاهــرة معالجــة فاعلــة أمــٌر رضوري وُملح.

تراجــع الّصــادرات والّنمــو االقتصــادّي وارتفــاع نســبة التّضخــم، بالتّــوازي مــع اســتمرار ارتفــاع نســب الفقــر والبطالــة، إذ بلغــت نســبة الفقــر 	 

ــات أن  ــرة اإلحصــاءات العامــة، إذ أوضحــت هــذه البيان ــات دائ ــاً لبيان ــون مواطــن أردين 114، وفق ــل )1.069( ملي ــق نحــو )15.7%( ومتث املطل

نســبة )9%( مــن األرس األردنيــة يقــل إنفاقهــا الســنوي عــن )5( خمســة آالف دينــار ســنوياً مبعــدل )416.6( دينــاراً شــهرياً مقارنــة بخــط الفقــر 

املعتمــد رســمياً واملقــدر بنحــو )480( دينــاراً شــهرياً لــألرسة ، بينــم بلغــت نســبة البطالــة التــي وصلــت خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2020م، 

إىل )24.7%(115 بارتفــاع مقــداره )5.7( نقطــة مئويــة عــن الّربــع الرّابــع مــن عــام 2019م. 

 تراجع اإليرادات املحلية التي سجلت انخفاضاً خالل الثمنية الشهور األوىل من عام 2020م والتي بلغت نحو )602,7( مليون دينار 116.	 

فقدان اآلالف من العاملن لوظائفهم بسبب إغالق العديد من املصانع واملنشآت الصناعيّة والتجاريّة.117	 

كان األثــر األكــر لجائحــة كورونــا عــى القطــاع غــر املُنظّــم )عــّمل املياومــة، وأصحــاب املهــن الحــرّة(، إذ مل يســتفد عــمل املياومــة مــن الدعــم 	 

الحكومــي، فقــد ســعت الحكومــة لتأمــن احتياجاتهــم األساســية خــالل فــرة الحظــر رشيطــة االشــراك يف الضــمن االجتمعــي وفــق آليــة معينــة 

حســب مــا جــاء يف أوامــر الدفــاع ذات العالقــة. 

تأثــرت املــرأة العاملــة خــالل فــرة الحظــر الــكي والجــزيئ للفــرة )3/18-2020/5/26م(، ويشــر املركــز إىل أن جائحــة كورونــا أثــرت عــى مختلــف 	 

القطاعــات، وبشــكل خــاص عــى املــرأة العاملــة يف قطــاع الحضانــات، إذ توقــف عمــل العامــالت يف الحضانــات البالــغ عددهــا )1.148( حضانــة 

موزعــة عــى جميــع محافظــات اململكــة118. 

114  - دائرة اإلحصاءات العامة، مسح نفقات ودخل األرسة لعام 2017-2018م.

115 -  املوقع اإللكرويّن لدائرة اإلحصاءات العامة، »التقرير الربعّي حول معدل البطالة يف اململكة للربع الرابع من عام 2020«.

116 -  وزارة املالية، نرشة مالية الحكومة العامة، أيلول 2020م.

117 -  تقرير بعنوان »ملخص واقع سوق العمل األرديّن لعام 2020م«، بيت العمّل للدراسات، 2020م.
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قطاع الّسكن: 

ــعت مــن تفســر الحــّق يف  ــي وسَّ ــارات الت ــة مجموعــة متنوعــة مــن االعتب ــة والثقافي ــة واالجتمعي ــة للحقــوق االقتصادي ــة الدولي حــددت اللجن

الّســكن مبــا يضمــن للمــرء أن يعيــش يف مــكان مــا يف أمــن وســالمة وكرامــة119، ونظــراً الرتفــاع نســبة النمــو الســكاين التــي بلغــت )2.4 %( 120 فــإّن هــذا 

الحــّق يواجــه تحّديــاً حقيقيّــاً، األمــر الــذي مــن شــأنه زيــادة الحاجــة إىل املســاكن وبالتحديــد الشــقق الســكنيّة، وال ســيّم أّن املجتمــع األرديّن يوصــف 

بأنــه مجتمــع شــاب، وهــو مــا يعنــي أن هنــاك حاجــة ماســة إىل بنــاء املســاكن الجديــدة. 

األمن الغذايّئ: 

إّن حــّق اإلنســان يف الغــذاء الــكايف معــرف بــه يف العديــد مــن الّصكــوك الدوليّــة. ويُعنــى العهــد الــدويّل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتمعيــة 

والثقافيــة بهــذا الحــق بصــورة أشــمل مــن أي صــك آخــر. ويعنــي حــّق كل شــخص يف مســتوى معيــي كاف لـــه وألرستــه يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن 

الغـــذاء، والكســاء، واملــأوى، وحّقــه يف تحســن متواصــل لظروفــه املعيشــية121، وحــّق اإلنســان يف الغــذاء الــكايف يتّســم بأهميــة خاّصــة بالّنســبة للتّمتــع 

بجميــع الحقــوق. 

يُشــر املركــز بــأّن قطــاع الزراعــة قــد تأثــر بســبب جائحــة كورونــا نتيجــة تداعيــات اإلغــالق وتعــّر االســتراد والتصديــر، وبالتّــايل انعكــس ذلــك 

عــى األمــن الغــذايّئ للمواطنــن، ومنــذ انتشــار فــروس كورونــا، أغلقــت العديــد مــن الــدول حدودهــا، وأوقفــت تصديــر املــواد األساســية، مثــل: القمــح 

والبطاطــا وغرهــا، غــر أّن هــذه األزمــة قــد تشــكل فرصــة للزراعــة املحليــة يف املناطــق الريفيــة، وذلــك لســد أي نقــص يف الغــذاء عــى املســتوى املحــي. 

ظاهرة التسول: 

الحــظ املركــز تفاقــم ظاهــرة التســول واتخاذهــا أشــكاالً وأســاليب متعــددة تتمثــل يف التســول املبــارش عــن طريــق االســتجداء، والتســول غــر املبــارش 

كبيــع الســلع الزهيــدة لجنــي املــال. إذ بلــغ عــدد املتســولن الذيــن ألقــي القبــض عليهــم عــام 2020م مــا مجموعــه )5.787( متســوالً يف جميــع محافظــات 

ــة )322(  ــغ عــدد املتســولن مــن الجنســية غــر األردني ــة )5.465( متســواًل، كــم بل ــغ عــدد املتســولن املضبوطــن مــن الجنســية األردني اململكــة122، إذ بل

متســوالً. كــم هــو مبــن بالشــكل أدنــاه. وتوزعــت أعــداد املطلوبــن بــن الذكــور واإلنــاث، البالغــن واألحــداث، إذ بلــغ عــدد املضبوطــن البالغــن مــن الذكــور 

)1.465( متســوالً، ومــن اإلنــاث )1.582( متســولة، وبالنســبة لألحــداث بلــغ عــدد املضبوطــن الذكــور )1.639( متســوالً، ومــن اإلنــاث )785(. ويشــر املركــز 

إىل أنــه عــى الّرغــم مــن تجريــم التســول مبوجــب املــادة )389( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعديالتــه، إالّ أّن اإلشــكالية تكمــن يف عــدم 

التطبيــق الفعــي لهــذه النصــوص القانونيــة. 

119 - ملزيد من املعلومات، انظر: التعليق العام رقم )4( املتعلق بـــ »الحق يف السكن املالئم«، لجنة الحقوق االقتصادية واالجتمعية والثقافية، الدورة السادسة 1991م.

http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/population  - 120

121  - ملزيد من التفاصيل: انظر: التعليق العام رقم 12 )الحق يف الغذاء الكايف(، لجنة الحقوق االقتصادية واالجتمعية والثقافية، الدورة العرشون 1999. 

122  - صحيفة الدستور، عنوان الخر: )5787 متسواًل تم ضبطهم خالل 2020(، تاريخ 24 كانون الثاين 2021.
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التوصيات 

ــى األداء . 1 ــم ع ــن وقدرته ــدرة املواطن ــاة مق ــع مراع ــة م ــب التصاعدي ــرض الرائ ــق بف ــم يتعل ــن الدســتور في ــادة )111( م ــل بأحــكام امل العم

ــة. ــة االجتمعيّ ــق العدال وتحقي

ــلع . 2 ــى الس ــات ع ــة املبيع ــبة رضيب ــض نس ــرة، وتخفي ــذه الظاه ــن ه ــد م ــة تح ــة وتنفيذي ــات ترشيعي ــن آلي ــي ضم ــرب الريب ــة الته مكافح

ــا. ــة منه ــيَّم الغذائي ــية ال س ــات األساس والخدم

ــج األردين يف ظــل إغــالق بعــض . 3 ــدة لتســويق املنت ــة وتصنيعهــا، والبحــث عــن أســواق جدي ــع لتســويق املنتجــات الزراعي إقامــة رشكات ومصان

ــج العــريب(. ــة مثــل: )ســوريا، العــراق، بعــض دول الخلي ــة املجــاورة أمــام الصــادرات األردني األســواق التقليدي

منــح قطــاع املزارعــن قــروض بــدون فوائــد للتخفيــف مــن معاناتهــم وخاصــة يف ظــل جائحــة كورونــا، وشــمولهم مبظلــة الحميــة االجتمعيــة . 4

مــن تأمــن صحــي وضــمن اجتمعــي.

تبّنــي برامــج اإلســكان وتخصيصهــا لــذوي الدخــل املحــدود والفقــراء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ورصــد املخصصــات املاليــة الالزمــة لذلــك يف املوازنة . 5

العامــة للدولــة مبــا فيهــا توجيــه مشــاريع صنــدوق اســتثمر أمــوال الضــمن االجتمعــي نحــو برامــج اإلســكان.

تكثيف الرقابة عى جودة األغذية، وتعديل الترشيعات ذات العالقة لضمن عدم التالعب يف جودة املنتج الغذايئ.. 6
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الحّق يف العمل

كفــل الدســتور األرديّن الحــق يف العمــل123، كــم كفلــت املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان الحــّق لــكّل إنســاٍن يف أن تتــاح لــه إمكانيــة العمــل مبــا 

يســمح لـــه بالعيــش بكرامــة124، وعــى وجــه الخصــوص اإلعالنــات واالتفاقيــات الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة. ويعتــر الحــق يف العمــل أساســياً 

إلعــمل حقــوق أخــرى مــن حقــوق اإلنســان، وهــو جــزء ال يتجــزأ مــن كرامــة اإلنســان ومتأصــل فيهــا. 

وعــى الصعيــد ذاتــه، قدمــت لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتمعيــة والثقافيــة يف تعليقهــا العــام رقــم )18( إرشــادات 

ــة إىل أن هــذا الحــق يتضمن الســمت املرابطــة  ــه. كــم أشــارت اللجن ــاء ب ــه والوف ــدول بشــأن التزاماتهــا باحــرام الحــق يف العمــل وحميت ــة لل مفّصل

واألساســية التاليــة: التّوافــر، وإمكانيــة الوصــول، واملقبوليــة والجــودة. 

الترشيعات: 

شــهد عــام 2020م اقــراح تعديــالت عــى قانــون العمــل وتعديالتــه رقــم )8( لســنة 1996م، ومبراجعــة مــرشوع القانــون املُعــّدل لقانــون العمــل 

لســنة 2020م، الــذي مل يُقــرَّر خــالل عــام 2020م، فــإن املركــز يــورد املالحظــات التاليــة: 

اســتحداث الحكــم الــوارد يف مــن املــادة )4( مــن مــرشوع القانــون املُعــّدل التــي تضّمنــت تعديــالً لنــص املــادة )12( مــن القانــون األصــي، والتــي . 1

جــاء بهــا:"و. 1. يُعفــى أبنــاء األردنيــات املتزوجــات مــن غــر األردنيّــن املقيمــن يف اململكــة مــن الحصــول عــى تصاريــح العمــل املنصــوص عليهــا 

يف الفقرتــن )أ( و )ب( مــن هــذه املــادة". 

إضافــة حكــٍم مبوجــب املــادة )5( مــن مــرشوع القانــون الــذي اعتــر تعــرّض العامــل للتّحــرش الجنــّي ســبباً مينحــه إمكانيــة تــرك العمــل بــدون . 2

إشــعار مــع احتفاظــه بحقوقــه القانونيّــة ومــا يرتـّـب لــه مــن تعويضــات بــدل عطــٍل ورضر.

منــح صالحيــة تنظيــم الوظائــف املُقيّــدة أمــام غــر األردنيّــن إىل مجلــس الــوزراء بــدالً مــن وزيــر العمــل ملــا لهــذه الّصالحيــة مــن تأثــرٍ ُمبــارٍش . 3

عــى حــّق األردنيّــن يف العمــل مــن جهــٍة، حيــث تنــص املــادة )4( مــن مــرشوع قانــون املُعــّدل التــي تضّمنــت تعديــالً لنــص املــادة )12( مــن 

القانــون األصــي عــى اآليت :"أ. ال يجــوز اســتقدام أو اســتخدام أي عامــل غــر أرديّن إاّل مبوافقــة الوزيــر أو مــن يفّوضــه رشيطــة أن يتطلـّـب العمــل 

ــن أو كان العــدد املتوافــر منهــم ال يفــي بالحاجــة، ويُصــدر الوزيــر التّعليــمت الالزمــة لهــذه  خــرة وكفــاءة غــر متوافــرة لــدى العــّمل األردنيّ

الغايــة...".

إلغــاء الّصالحيــة املمنوحــة لوزيــر العمــل بإبعــاد العامــل غــر األرديّن عــن أرايض اململكــة، وبالوقــت ذاتــه منــح هــذه الّصالحيــة للقضــاء بعــد . 4

ــّدل التــي تضّمنــت تعديــالً لنــص املــادة )12( مــن  متكــن العامــل مــن الدفــاع عــن نفســه، حيــث نّصــت املــادة )4( مــن مــرشوع قانــون املُع

القانــون األصــي، عــى اآليت:"ط. 1. يصــدر الوزيــر قــراراً بتســفر غــر األردين إىل خــارج اململكــة يف أي مــن الحــاالت التاليــة: 

مخالفة العامل ألحكام هذه املادة مبا يف ذلك العامل الذي ثبت للوزارة تركه العمل لدى صاحب العمل.أ. 

من يعمل دون الحصول عى ترخيص أو تريح وفقاً للترّشيعات الّنافذة".ب. 

حــر صالحيــة إغــالق املحــال املُخالفــة بالقضــاء العتبارهــا عقوبــات تكميليّــة يتوّجــب اقتصارهــا بالقضــاء دون الجهــات التنفيذيـّـة، حيــث نّصــت . 5

املــادة )3( مــن مــرشوع القانــون املُعــّدل التــي تضّمنــت تعديــالً لنــص املــادة )11( مــن القانــون األصــي، عــى اآليت:«...وللوزيــر إغــالق املحــل 

املُخالــف ألحــكام هــذه املــادة وإحالتــه للمحكمــة«.

123 - املواد )3/6، 23(، الدستور األردين.

124 - املادة )23( اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، املواد )6، 7، 8(، العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتمعية والثقافية.
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لجــأت الحكومــة منــذ بــدء انتشــار جائحــة كورونــا إىل اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات للحــد مــن انتشــار العــدوى، أهمهــا؛ تفعيــل قانــون الدفــاع 

رقــم )13( لســنة 1992م، ومــا اســتتبعه مــن تعطيــل املؤسســات الرســمية والخاصــة باســتثناء بعــض القطاعــات الحيويــة التــي حّددهــا رئيــس الــوزراء 

بنــاًء عــى تنســيب الوزيــر املعنــي، وهــي القطاعــات العاملــة يف مجــال الصحــة والغــذاء.

وقــد رافــق هــذه اإلجــراءات إصــدار العديــد مــن أوامــر الدفــاع التــي رصدهــا املركــز تباعــاً، وبــّن موقفــه منهــا، حيــث خصــص البعــض منهــا لتنظيــم 

ســوق العمــل وإقــرار قواعــد موضوعيّــة تنظـّـم العالقــة بــن العامــل وصاحــب العمــل يف هــذه الظــروف االســتثنائية، وهــي:

ــون الّضــمن االجتمعــّي، وأبرزهــا؛ تعليــق اشــراكات 	  ــن وقــف العمــل ببعــض أحــكام قان ــذي تضّم ــخ 19 آذار 2020م، ال أمــر الّدفــاع األول بتاري

الشــيخوخة يف مؤسســات القطــاع الخــاص ملــدة ثالثــة أشــهر. وأكّــد املركــز بــأّن أمــر الّدفــاع هــذا؛ قــد أوجــد حلــوالً لألوضــاع املاليّــة للمؤسســات 

ــلبيّة  ــاراً س ــب آث ــع اشــراكات الشــيخوخة يرتّ ــدم دف ــة لع ــة القانونيّ ــح هــذه املؤسســات املكن ــا، إذ إّن من ــن لديه ــة عــى حســاب العامل الخاّص

ــة. ــة، وتخفيــض قيمــة الرواتــب التقاعديّ ــد اســتحقاق الرواتــب التقاعديّ ــا؛ أبرزهــا: مواعي ــن لديه ــة للعامل مســتقبليّة عــى الحقــوق املاليّ

أمــر الّدفــاع الّســادس بتاريــخ 8 نيســان 2020م، الــذي تضّمــن حزمــًة مــن األحــكام واإلجــراءات ذات الطبيعــة االقتصاديـّـة واآلثــار االجتمعيّــة التــي 	 

تتعلـّـق بالعاملــن يف القطــاع الخــاص. وأكـّـد املركــز يف ضــوء مراجعتــه لفحــوى أمــر الّدفــاع عــىل املاُلحظــات الّتاليــة:

أوالً: وجــوب مراعــاة املبــادئ واملعايــر الدســتوريّة الخاّصــة بالحــّق يف العمــل الــواردة يف املــادة )23( مــن الدســتور؛ تجســيداً للّســمو الشــكّي واملوضوعــّي 

للدســتور، باعتبارهــا ضمنــات ومرتكــزات قانونيّــة غــر قابلــة للتّحلــل مــن مقتضياتهــا يف حــال تطبيــق قانــون الّدفــاع.

ثانيــاً: رّحــب املركــز بجملــة مــن املبــادئ التــي تضّمنهــا أمــر الدفــاع، وأبرزهــا: الّنــص رصاحــًة عــى إلزاميــة إعــادة الّنظــر مبــا ورد بأمــر الّدفــاع والتّعليــمت 

ــّررة لحميــة العامــل  ــة املُق الّصــادرة مبقتضــاه بشــكٍل شــهرّي مبوجــب الفقــرة العــارشة )أ( مــن أمــر الّدفــاع. باإلضافــة إىل الّضمنــات القانونيّ

مــن اإلجــراءات التعســفيّة إلنهــاء الرّابطــة العقديـّـة، والــواردة يف الفقرتــن الثامنــة والتّاســعة مــن أمــر الّدفــاع، عــالوًة عــى التّبعــات القانونيّــة 

املُرتّبــة عــى إيقــاف العمــل يف املؤسســات واملنشــآت، وحــّث يف الوقــت ذاتــه عــى رضورة تضييــق إجــراءات اللجــوء إىل قــرار اإليقــاف، واتخــاذ 

اإلجــراءات التحفيزيـّـة إلدامــة العمــل يف مثــل هــذه املنشــآت.

ــة؛ حيــث رصــد املركــز فــور اإلعــالن عــن أمــر الّدفــاع هــذا حالــة إربــاٍك، قــد تــؤدي إىل تناقــض  ــراِع أمــر الّدفــاع أصــول الّصياغــة الترشيعيّ ــاً: مل يُ ثالث

ــة الــواردة بــه مــن جهــٍة أخــرى. ويُرّحــب املركــز يف الوقــت ذاتــه  جوهــرّي يف تطبيقــه مــن جهــٍة، والحــّد مــن البلوغيــة إىل األحــكام القانونيّ

بإصــدار وزارة العمــل الدليــل الخــاص بأمــر الّدفــاع الّســادس، الــذي يتضّمــن رشحــاً ُمبّســطاً لألحــكام الــواردة بأمــر الّدفــاع.

رابعــاً: مل يكفــل أمــر الّدفــاع تحقيــق املُوازنــة بــن املركــز القانــويّن للعامــل وصاحــب العمــل بإتاحتــه الُفرصــة لتخفيــض مقــدار أجــر العامــل الــذي يـُـؤدي 

عملــه يف مــكان العمــل بنســبة ال تزيــد عــن )30%( مــن األجــر املُعتــاد، وذلــك عــى الّرغــم مــن الــرّشوط التــي تضّمنتهــا الفقــرة الرّابعــة )أ( مــن 

أمــر الّدفــاع. بينــم يف الوقــت ذاتــه مل يُتــح إمكانيــة التّخفيــض مــن أجــر العامــل الــذي يعمــل عــن بُعــد بشــكٍل كّي مبُقتــى الفقــرة الرّابعــة 

)ب( مــن أمــر الّدفــاع.

بعــد مــدة يســرة مــن إصــدار أمــر الدفــاع الســادس املبــّن أعــاله، أصــدر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 16 نيســان 2020م حزمــة مــن القــرارات ذات 	 

ــة واملؤسســات الرســميّة منهــا والعاّمــة والهيئــات  ــة التــي تتعلّــق بالعاملــن يف الــوزارات والدوائــر الحكوميّ الطبيعــة االقتصاديّــة واآلثــار االجتمعيّ

والّســلطات والــرشكات اململوكــة للحكومــة وأمانــة عــّمن الكــرى والبلديــات والقــوات املســلّحة واألجهــزة األمنيّــة، املوّضحــة أدنــاه يف املالحظــات 

التاليــة التــي يؤكّــد عليهــا املركــز: 
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أوالً: تُعتــر هــذه القــرارات الّصــادرة عــن مجلــس الــوزراء مبثابــة قــراراٍت إداريـّـٍة تنظيميّــٍة )تعليــمت(، وال تشــّكل ممرســًة للّصالحيــات املُخّولــة لرئيــس 

الــوزراء مبوجــب قانــون الّدفــاع رقــم )13( لســنة 1992م، مــا يفــرض تقيّــد جميــع األحــكام الــواردة بهــا مببــدأ املرشوعيــة.

ــٍة عاّمــٍة أو  ثانيــاً: شــّكلت األحــكام الــواردة يف قــرارات مجلــس الــوزراء مساســاً بالحقــوق املُكتســبة املرتبطــة مبراكــز متعلقــة بقــراراٍت إداريّــة تنظيميّ

ترشيعــات عاديـّـة، وهــي: القــرار املُتضّمــن وقــف العمــل بالزيــادة املاليّــة املُقــّررة مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )8066( بتاريــخ 6 كانــون 

الثــاين 2020م، وقــرار مجلــس الــوزراء بوقــف مكافــآت املوظفــن املشــمولن ببالغــات العطلــة أثنــاء فــرة العمــل بقانــون الّدفــاع، مّمــن تزيــد 

رواتبهــم اإلجمليّــة عــن )1300( دينــار، وقــرار وقــف رصف الّرواتــب اإلضافيّــة يف بعــض الــرّشكات ذات الّصلــة بالحكومــة.

ــة واملؤسســات الرســميّة  ــن يف الحكوم ــٍة مــن العامل ــٍة معيّن ــب الشــهرّي لفئ ــة مــن قيمــة الرّات ــن اقتطــاع نســب ثابت ــرار املُتضّم ــاً: انطــوى الق ثالث

والعاّمــة والهيئــات والّســلطات عــى ُمخالفتــن، أولهــم: مخالفــة القواعــد القانونيّــة ألحــكام الهبــة املُقــّررة مبوجــب املادتــن )558، 559( مــن 

القانــون املــديّن األرديّن رقــم )43( لســنة 1976م، وذلــك عــر إحــالل إرادة مجلــس الــوزراء محــل إرادة أصحــاب الّشــأن املشــمولن بهــذا القرار. 

وثانيهــم: مخالفــة موقــف القضــاء األرديّن الرّاســخ بعــدم جــواز االســتيالء عــى أمــوال املُواطنــن بذريعــة تعويــض املُتّرريــن حتــى مبوجــب 

ــة  أوامــر الّدفــاع، بــل واعتــرت محكمــة التّمييــز هــذا اإلجــراء مبوجــب قرارهــا رقــم )1986/127( اعتــداًء عــى صالحيــة الّســلطة القضائيّ

ويُرتـّـب انعــدام مثــل هــذه القــرارات.

إصدار العديد من البالغات املتعلقة بتنفيذ أمر الدفاع السادس، وهي:	 

البــالغ رقــم )3( لســنة 2020م، ومبوجــب هــذه التعليــمت حصــل العــمل عــى أجورهــم عــن طريــق العمــل عــن بعــد؛ إال أنــه يســجل عــى هــذا . 1

التعليــمت أنهــا مل تشــمل العاملــن يف القطاعــات التــي ال ميكــن العمــل فيهــا عــن بعــد، مــم أدى إىل حرمــان العديــد مــن العــمل الحصــول عــى 

أجورهــم، ومــن هــذه القطاعــات هــي )املطاعــم، األلبســة(.

البــالغ رقــم )7( لســنة 2020م، وتــري أحــكام هــذا البــالغ املتعلقــة بتنظيــم األجــور عــى األجــور املســتحقة للعــمل عــن شــهري أيــار وحزيــران . 2

مــن ســنة 2020م. وقــد بــّن املركــز موقفــه مــن هــذا البــالغ، وأبــدى املالحظــات التاليــة: 

أوالً:   أســهم القــرار يف ُمضاعفــة الهواجــس املُجتمعيّــة مــن تخــي الدولــة عــن دورهــا يف تحّمــل أعبــاء حالــة الطــوارئ، حيــث اقتــر دور الدولــة عــى 

إدارة العالقــة بــن العامــل وصاحــب العمــل دون أي تدّخــل إيجــايّب يعيــد التــوازن لهــذه العالقــة مــن جانــب الدولــة.

ثانيــاً: عــّزز القــرار املركــز القانــويّن لصاحــب العمــل عــى حســاب مصلحــة العامــل بذريعــة حميــة االقتصــاد الوطنــّي ومراعــاة "القطاعــات األشــد 

تــّرراً مــن جائحــة كورونــا"، وذلــك مــن خــالل إجــازة حســم مــا نســبته )60%( مــن أجــره الشــهرّي مبــا ال يقــّل عــن )150( دينــاراً، وهــو 

مــا ينطــوي أيضــاً عــى مخالفــٍة للحــّد األدىن لألجــور.

ثالثــاً: إّن الحميــة اإلضافيّــة املرشوطــة واملُقــّررة للعملــة األردنيّــة، واملُتمثلــة بوجــوب تجديــد عقــود العمــل محــّددة املــّدة التــي تنتهــي خــالل الفــرة 

مــن 30 نيســان وحتــى إعــالن االنتهــاء مــن العمــل بقانــون الّدفــاع، واعتبــار العقــد ُمجــدداً حكــمً حتــى هــذا التاريــخ، رشيطــة تجديــد العقــد 

ثــالث مــرات فأكــر، هــي ضمنــات منقوصــة وغــر كافيــة وال تُســهم فعليـّـاً يف حميــة الحقــوق العمليّــة يف ظــل الظــروف االقتصاديــة للعــّمل. 

رابعاً: إّن حر حّق الشكوى بالعامل األرديّن يف حال إنهاء خدماته مبوجب املادة )28( من قانون العمل ينطوي عى أساٍس متييزّي.

البالغــات )13،11،10،8( الصــادرة باالســتناد ألحــكام أمــر الدفــاع رقــم )6( لســنة 2020م، حيــث يــرى املركــز بــأّن اســتمرار شــمولية تخفيــض أجــور . 3

العاملــن يف القطاعــات األكــر تــّرراً للفــرة املمتــدة مــن شــهر متــوز ولغايــة كانــون أول 2020م عــى الرغــم مــن عــودة العمــل فيهــا يشــّكل 

مساســاً بحقــوق العاملــن بهــذه القطاعــات.
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أمــر الّدفــاع الخامــس عــرش بتاريــخ 9 آب 2020م، الــذي هــدف إىل تخفيــف وطــأة األعبــاء املاليّــة املُرتّبــة عــى املنشــآت واألفــراد بســبب جائحــة 	 

كورونــا. حيــث رّحــب املركــز بفحــوى أمــر الّدفــاع هــذا؛ ملــا تضّمنــه مــن إقــرار نســب إعفــاء للُمنشــآت مــن فوائــد التّأخــر والغرامــات املُســتّحقة 

عليهــا لصالــح املؤسســة العاّمــة للّضــمن االجتمعــّي. كــم رّحــب املركــز بتعديــل برنامــج متكــن االقتصــادّي )2( الــوارد يف أمــر الّدفــاع رقــم )14( 

لســنة 2020م؛ ملــا تضّمنــه مــن شــمولية العاملــن يف منشــآت القطــاع العــام والبلديــات وأمانــة عــّمن الكــرى، ويف الوقــت ذاتــه يتحّفــظ املركــز عــى 

عــدم شــمولية قطاعــات )البنــوك، التّأمــن، الكهربــاء، امليــاه، االتصــاالت، التّعليــم( بأحــكام هــذا الرنامــج.

الّسياسات واملامرسات: 

ــور،  ــد األدىن لألج ــع الح ــرار رف ــن ق ــتثنى م ــن 2021/1/1م، ويُس ــاراً م ــاراً اعتب ــح )260( دين ــور ليصب ــد األدىن لألج ــع الح ــام 2020م رف ــهد ع ش

العاملــون يف القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة األكــر تــرراً مــن جائحــة كورونــا أو القطاعــات غــر املســموح لهــا بالعمــل مبوجــب أوامــر الدفــاع أو 

ــخ 2021/6/1م 125. ــاراً مــن تاري ــار اعتب ــغ )260( دين ــرار الحــد األدىن لألجــور والبال البالغــات أو القــرارات، عــى أن يــري عليهــم ق

إالّ أن عــام 2020م كان عامــاً اســتثنائياً للعــّمل وأصحــاب العمــل، فقــد فرضــت جائحــة كورونــا املزيــد مــن التحديــات والضغــوط عــى ســوق العمــل 

أبرزها:  األردين، 

فقدان اآلالف من العاملن لوظائفهم بسبب إغالق العديد من املصانع واملنشآت الصناعية والتجارية.126	 

ارتفــاع نســب البطالــة التــي وصلــت خــالل الّربــع الرّابــع مــن عــام 2020م، إىل )24.7%( بارتفــاع مقــداره )5.7( نقطــة مئويــة عــن الّربــع الرّابــع 	 
مــن عــام 2019م.127

مل يســتفد عــمل املياومــة مــن الدعــم الحكومــي، حيــث ســعت الحكومــة لتأمــن احتياجاتهــم األساســية خــالل فــرة الحظــر رشيطــة االشــراك يف 	 

الضــمن االجتمعــي وفــق آليــة معينــة حســب مــا جــاء يف أمــر الدفــاع رقــم )6(. 

كان األثــر األكــر لجائحــة كورونــا عــى القطــاع غــر املُنظّــم )عــّمل املياومــة، وأصحــاب املِهــن الحــرّة(، بحيــث أصبحــوا غــر قادريــن عــى تأمــن 	 

ــة بســبب طبيعــة عملهــم باملياومــة. احتياجاتهــم اليوميّ

الّضامن االجتامعّي: 

شــهد عــام 2020م صــدور نظــام اســتثناء بعــض العاملــن يف املنشــآت مــن الشــمول بتأمــن الشــيخوخة رقــم )104( لســنة 2020م، وقــد جــاء هــذا 

النظــام بهــدف تشــجيع وتحســن بيئــة العمــل للمنشــآت واملشــاريع الناشــئة وتحفيــز االســتثمر، وتخفيــف األعبــاء املاليــة عــى تلــك املنشــآت وتحفيــز 

املرشوعــات االســتثمرية ودعــم فــرص نجاحهــا. والجديــر بالذكــر أن املنشــآت التــي يحــق لهــا االســتفادة مــن هــذا النظــام هــي املنشــآت العاملــة يف 

قطــاع اإلنتــاج الزراعــي النبــايت أو الحيــواين ويف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات املســجلة لــدى الجهــات الرســمية بتاريــخ 2019/10/1م أو أي تاريــخ يليــه، 

ويشــرط الســتفادة تلــك املنشــآت مــن أحــكام هــذا النظــام أاّل يزيــد عــدد العاملــن فيهــا عــى )25( عامــالً عنــد تقديــم الطلــب، وأاّل يتجــاوز ســن العامــل 
)28( عامــاً، وأن تقــوم املنشــأة بتقديــم طلــب االســتفادة مــن هــذا النظــام خــالل مــدًة ال تتجــاوز )5( ســنوات مــن تاريــخ تســجيلها.128

125  - قرار اللجنة الثالثية لشؤون العمل برفع الحد األدىن لألجور، الجريدة الرسميّة، عدد رقم )5687(، بتاريخ 2020/12/31م.

126  - تقرير بعنوان »ملخص واقع سوق العمل األرديّن لعام 2020م«، بيت العمّل للدراسات، 2020م.

127 - املوقع اإللكرويّن لدائرة اإلحصاءات العامة، »التقرير الربعّي حول معدل البطالة يف اململكة للّربع الرابع من عام 2020«.

128  - صحيفة الغد، »صدور النظام الخاص باستثناء بعض العاملن يف املنشآت من الشمول بتأمن الشيخوخة، 2020/11/24م.
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ــة عــمل  ــة لحمي ــذي صــدر يف 2020/4/16م اإلعــالن عــن مجموعــة مــن الرامــج الهادف ــم )9(، ال ــاع رق ــن أمــر الدف ــل، تضّم ــد املقاب عــى الصعي

املياومــة واملنشــآت الخاصــة، حيــث قــّرر إطــالق ثالثــة برامــج أولهــا "تضامــن 1" الــذي يدعــم املنشــآت التــي تعطلــت أنشــطتها كليّــاً أو جزئيّــاً، مــن خــالل 

اللجــوء ملؤسســة الضــمن االجتمعــي لتدفــع نســبة مــن األجــور. أّمــا برنامــج "تضامــن 2" الصــادر مبوجــب أمــر الدفــاع رقــم )9( فتســتفيد منــه املنشــأة 

غــر املشــمولة بأحــكام قانــون الضــمن االجتمعــي، التــي انقطــع جميــع أو بعــض عملهــا عــن ممرســة عملهــم خــالل شــهري نيســان وأيــار، والســتفادة 

العامــل مــن هــذا الرنامــج يجــب أن تتحمــل املنشــأة مبلــغ "140" دينــاراً عــن كل عامــل تقــوم بشــموله وملــرة واحــدة إضافــة إىل )50( دينــاراً مــن قيمــة 
البــدل الشــهري املــروف للعامــل تدفعهــا للمؤسســة قبــل الــرف للعامــل املؤمــن عليــه.129

ــن عليهــم املشــركن  ال بــّد مــن االشــارة إىل أن برنامــج تضامــن )1( يعتــر نافــذة جديــدة لدفــع بــدل تعطــل مؤقــت عــن العمــل بهــدف حميــة املؤمَّ

ــات العاملــن يف منشــآت القطــاع الخــاص األكــر تــرراً يف الظــروف  ــاء األردني ــاء قطــاع غــزة وأبن ــك املؤمــن عليهــم مــن أبن بالضــمن األردنيــن وكذل

ــمن،  ــون الض ــكام قان ــمولة بأح ــأة املش ــج املنش ــذا الرنام ــن ه ــتفيد م ــة. ويس ــذه األزم ــاوز ه ــاندتها يف تج ــآتهم ومس ــى منش ــف ع ــة، للتخفي الراهن

ــار لســنة 2020م، وأصــدرت املؤسســة العامــة للضــمن تعليــمت  ــا عــن ممرســة عملهــم خــالل شــهري نيســان وأي ــع أو بعــض عمله واملنقطــع جمي

ــن عليــه )العامــل( مــن برنامــج تضامــن )1(  لتحديــد املنشــآت والقطاعــات املتــاح لهــا االســتفادة مــن هــذا الرنامــج. وبيّنــت أنــه يشــرط الســتفادة املؤمَّ

أن يتوفــر لديــه )12( اشــراكاً بالضــمن عــى األقــل، وأاّل يتجــاوز الرصيــد املديــن للمؤمــن عليــه األردين يف حســاب التعطــل عــن العمــل ضعفــي متوســط 

أجــره آلخــر )36( اشــراكاً، وأاّل يصبــح رصيــد غــر األردين مدينــاً يف هــذا الحســاب، موضحــة أّن أشــهر االســتفادة مــن هــذا الرنامــج هــي لشــهري نيســان 

ــن عليــه العامــل يســتحق بــدل تعطــل بنســبة )50%( مــن أجــره الشــهري بســقف )500(  وأيــار مــن العــام الحــايل 2020م. وبيّنــت املؤسســة أن املؤمَّ

ــن عليــه )العامــل( ومبــا ال يزيــد عــى )250( دينــاراً،  دينــار، وبحــد أدىن )165( دينــاراً، كــم تتحمــل املنشــأة مــن بــدل التعطــل )20%( مــن أجــر املؤمَّ

وتتحمــل مؤسســة الضــمن باقــي البــدل املســتحق، كــم يتوجــب عــى املنشــأة أن تدفــع هــذه النســبة املرتبــة عليهــا قبــل أن تقــوم املؤسســة بــرف 
ــن عليــه.130 البــدل املســتحق للمؤمَّ

ــن عليهــم  أمــا الرنامــج األخــر الّصــادر مبوجــب أمــر الدفــاع رقــم )9( باســم »مســاند«، فقــد تضمــن نافــذة لدفــع بــدل تعطــل عــن العمــل للمؤمَّ

املتوقفــن عــن عملهــم حســب أمــر الدفــاع رقــم )6( لســنة 2020م أو املنتهيــة خدمتهــم، ولهــم مــدة اشــراك بالضــمن ال تقــل عــن )36( اشــراكاً مــن 

ــن عليــه العامــل يجــب أن تنتهــي أو تتوقــف خدمتــه يف املنشــأة التــي  ضمنهــا اشــراك بتأمــن التعطــل، والســتحقاق بــدل التعطــل عــن العمــل للمؤمَّ

ــن عليــه بــدل تعطــل بنســبة )50%( مــن أجــره الخاضــع للضــمن ويــرف البــدل بســقف )350( دينــاراً شــهرياً وبحــد  يعمــل لديهــا، ويســتحق املؤمَّ

أدىن )150( دينــاراً وذلــك ملــدة ثالثــة أشــهر. يف حــن نــص أمــر الدفــاع )24( عــى إنشــاء برنامــج للمحافظــة عــى فــرص العمــل يف القطــاع الخــاص يســمى 

برنامــج »اســتدامة« بالتعــاون بــن الحكومــة واملؤسســة العامــة للضــمن االجتمعــي وتكــون مســاهمة الضــمن يف هــذا الرنامــج مــن فوائــض تأمــن 

إصابــات العمــل.131 

يالحــظ عــى معظــم برامــج أوامــر الدفــاع املتعلقــة بالّضــمن، ومنهــا أمــر الدفــاع رقــم )14( أنهــا مرتبطــة أساســاً بتوجهــات صاحــب العمــل نفســه 

دون االلتفــات إىل إرادة العامــل، رغــم أّن الدعــم املقــدم يف العديــد منهــا يقتطــع مــن الرصيــد االدخــاري للعامــل نفســه ويؤثــر بالتــايل عــى مســتحقاته 

عنــد خروجــه مــن الضــمن بالتقاعــد أو غــره، وكان األوىل أن تطبــق أحــكام قانــون الضــمن بهــذا الشــأن مــن حيــث أن يقــدم طلــب االســتفادة مــن 

الرامــج واالقتطــاع مــن الرصيــد االدخــاري للعامــل مــن العامــل نفســه وبإرادتــه وأال مُيــسَّ رصيــده االدخــاري إاّل بطلــب منــه، والجديــر بالذكــر أن برنامــج 

حميــة الــذي نــص عليــه أمــر الدفــاع رقــم )14( قــد اعتــر أن املبالــغ التــي ســترف كدعــم ألجــور العاملــن مبثابــة ديــن عــى املنشــأة يرتــب عليهــا 

تســديده خــالل مــدة ال تتجــاوز نهايــة حزيــران 2023م، وأن مبلــغ الدعــم ســيُرف للمنشــآت مــن فائــض حســاب التعطــل وليــس مــن الرصيــد االدخــاري 
للعامــل وهــذا يشء إيجــايب.132

129  - صحيفة الغد، »24 أمر دفاع خالل الجائحة أربعة منها تتعلّق بالعمل«، 2020/12/28م.

130   - املرجع السابق.

131 -املرجع السابق.

132 - صحيفة الرأي، »260 ألف استفادوا من أوامر الّدفاع والوضع املايّل للضمن يتأثر«، 2020/6/18م.

الحق في العمل
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العاملة الوافدة:

فيــم يتعلــق بالعملــة الوافــدة حــّددت وزارة العمــل املهلــة النهائيــة للحصــول عــى اإلعفــاءات بالنســبة للعملــة املغــادرة وحددتهــا يف الســادس 

عــرش مــن شــهر آب عــام 2020م. تتضّمــن اإلعفــاءات؛ إعفــاء العملــة الوافــدة املغــادرة مــن رســوم تريــح العمــل، مبــا يف ذلــك الرســم اإلضــايف لصالــح 

)هيئــة تنميــة وتطويــر املهــارات املهنيــة والتقنيــة(، وتنظيــم رحــالت بحريــة عــر مينــاء العقبــة )نويبــع(. بعــد ذلــك قــررت وزارة العمــل باآلليــة الجديــدة 

التــي تســمح للعــمل الوافديــن الذيــن غــادروا قبــل تاريــخ 18 آذار 2020م وتصاريــح عملهــم مــا زالــت ســارية املفعــول بالعــودة ودخــول اململكــة. 

وبحســب قــرار وزارة العمــل فإنـّـه ال يســمح للعملــة الوافــدة بالعــودة ودخــول البــالد يف حــال ســجلت ســابقاً عــى منصــة »حميــة« التــي يســتفاد منهــا 

ــة الوافــدة  ــاً. كــم مل يســمح القــرار للعمل ــه وفروعــه( الذيــن ســيغادرون أرض اململكــة نهائيّ بإعفــاء صاحــب العمــل والعامــل الوافــد وعائلتــه )أصول

بالعــودة ودخــول أرايض اململكــة مّمــن يحملــون تصاريــح عمــل منتهيــة.133 

العامالت يف املنازل:

ســاهم الحجــر املنــزيل إىل حــٍد مــا يف ارتفــاع خطــر تعــرض عامــالت املنــازل لالســتغالل وســوء املعاملــة وحرمانهــن مــن حقوقهــن األساســية مــن 

التمتــع باإلجــازات مدفوعــة األجــر ومــن تحديــد ســاعات العمــل ومــن أساســيات العيــش الكريــم  واالتجــار بهــن كأن يطلــب مــن العاملــة القيــام بأكــر 

مــن عمــل وبأكــر مــن منــزل يخــص صاحــب العمــل، وأن أزمــة كورونــا أثــرت بشــكل كبــر عــى العامــالت غــر النظاميــات حيــث أصبحــن غــر قــادرات 

عــى توفــر احتياجاتهــن اليوميــة بســبب أن طبيعــة عملهــم )باملياومــة(، وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن بعــض العامــالت مل يتوفــر لهــن الرعايــة الصحيــة 

رغــم إضافــة مهــام جديــدة لهــن بســبب التعقيــم والتنظيــف املســتمر، وهــو مــا يعرضهــن للخطــر ملــا تحويــه مــواد التعقيــم مــن عنــارص كيميائيــة، 

كــم تعرضــت بعضهــن إىل تفاقــم ضغوطــات العمــل اليوميــة عليهــا، إذ تخــدم أعــداداً كبــرًة مــن أفــراد األرسة، وذلــك بســبب عــدم وجــود مــدارس أو 

جامعــات كونهــا مغلقــة مبــا يف ذلــك كبــار الســن واألطفــال، الفتــاً إىل أن عــدد ســاعات العمــل اليومــي وصــل إىل )16( ســاعة بســبب متطلبــات أفــراد 

األرسة، وهــو مــا يؤثــر عــى وضــع العاملــة الصحــي والنفــي والجســدي.134 

عاملة األطفال: 

مــا تــزال ظاهــرة عملــة األطفــال مصــدر قلــق بالــغ، إذ تعــد ســبباً مبــارشاً للتــرب املــدريّس، والســبب وراء ذلــك يكمــن يف الرغبــة يف تعلــم مهنــة 

أو حرفــة ملســاعدة األرسة ماديــاً، إذ بلــغ عــدد األطفــال العاملــن يف اململكــة وفــق آخــر مســح أجرتــه الحكومــة األردنيّــة بالتّعــاون مــع منظمــة العمــل 

الدوليّــة حــوايل )76( ألــف طفل/ــــة عامل/ـــة خــالل عــام 2016م135، األمــر الــذي يتطلـّـب وضــع إســراتيجيات وبرامــج وخطــط شــاملة ترعــى الطفولــة. 

كــم يدعــو املركــز إىل رضورة توحيــد جهــود املؤسســات التــي أخــذت عــى عاتقهــا حميــة الطفــل، وإيجــاد نظــام رصــد وطنــّي فّعــال لرصــد واقــع عملــة 

األطفــال.

التوصيات: 

تفعيــل دور اللجــان املشــكلة مبوجــب قانــون العمــل، وصالحيــات مفتــي العمــل بالرقابــة عــى املنشــآت ورصــد أوضــاع العاملــن فيهــا بصــورٍة . 1

دوريــة للتحقــق مــن مــدى مراعــاة إجــراءات الّصحــة والســالمة العاملــة ومــدى متتّعهــم بالحقــوق املقــّررة لهــم قانونــاً.

توجيــه الّشــباب نحــو التعليــم والتدريــب واملهنــّي وربطــه مبتطلبــات ســوق العمــل، والــذي يعــّد مدخــالً للتنميــة ويســاهم يف الحــد مــن البطالــة . 2

وتحســن الحيــاة املعيشــيّة للمواطنــن.

تنشــيط النمــو االقتصــادي مبــا ينعكــس عــى توفــر فــرص العمــل وخفــض معــدل البطالــة، وهــو مــا يتطلــب تفعيــل دور القطــاع الخــاص املحــي . 3

وتحفيــز االســتثمر، الــذي مــن شــأنه تحســن نوعيــة حيــاة املواطنــن. 

ــة للعــمل، . 4 ــة املتكامل ــة االجتمعي ــة إىل الحمي ــار املنظومــة القانوني ــا ســوق العمــل وافتق ــي يعــاين منه ــالالت الت ــا االخت أثبتــت جائحــة كورون

ــم. ــات العاملــن يف القطــاع غــر املُنظّ خاصــة فئ

133 - صحيفة الدستور، »السمح للعملة الوافدة باملغادرة قبل 18 آذار بالعودة برشوط«، 2020/9/10م.

134 - صحيفة الغد، »اتحاد املرأة: عامالت املنازل األكر تأثراً بجائحة كورونا«، 2020/10/9م.

135 - تقرير بعنوان »توقعات تزايد أعداد األطفال العاملن يف زمن كورونا 2020م«، بيت العمّل للدراسات، 2020م.
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ــاص  ــدويل الخ ــد ال ــان، والعه ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العامل ــا اإلع ــة، ومنه ــر الدولي ــه املعاي ــم كفلت ــم136، ك ــق يف التعلي ــتور األردين الح ــل الدس كف

بالحقــوق االقتصاديــة واالجتمعيــة والثقافيــة137، وعــى وجــه الخصــوص االتفاقيــة الخاصــة مبكافحــة التمييــز يف مجــال التعليــم138. إذ يعتــر الحــق يف 

التعليــم الركيــزة األساســية التــي يعــول عليهــا للنهــوض بــأي مجتمــع، اقتصاديــاً، وسياســياً، وثقافيــاً، واجتمعيــاً. كــم اعتمــدت اللجنــة املعنيــة بالحقــوق 

ــع ســمت رئيســية إلعــمل هــذا الحــق وهــي: )التوافــر،  ــم أرب ــا العــام رقــم )13( بشــأن الحــق يف التعلي ــة والثقافية يف تعليقه ــة واالجتمعي االقتصادي

وإمكانيــة االلتحــاق، وإمكانيــة القبــول، وقابليــة التكييــف(، ووجــوب أن تكــون هــذه الســمت املرابطــة واألساســية متوفــرة يف التعليــم بجميــع أشــكاله 

وعــى جميــع املســتويات. 

الترشيعات: 

منــذ بــدء انتشــار جائحــة كورونــا، لجــأت الحكومــة إىل اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات للحــد مــن انتشــار العــدوى، أهمهــا؛ تفعيــل قانــون الدفــاع 

رقــم )13( لســنة 1992م، ومــا اســتتبعه مــن تعطيــل املــدارس والجامعــات، وقــد رافــق هــذه اإلجــراءات إصــدار أمــر الدفــاع الســابع بتاريــخ 15 نيســان 

2020م، ونــرش يف الجريــدة الرســمية يف عددهــا رقــم )5633( وبــنَّ املركــز موقفــه منــه، وذلــك عــىل النحــو التــايل: 

تضّمــن أمــر الدفــاع جملــًة مــن األحــكام الخاّصــة التــي تهــدف إىل اســتمرارية العمليــة التّعليميّــة يف ضــوء جائحــة كورونــا، وأبرزهــا اعتــمد التعليــم 	 

غــر التقليــدّي عــر الوســائل اإللكرونيــة الحديثــة. وأكّــد املركــز أّن أمــر الّدفــاع هــذا تضّمــن جملــًة مــن األحــكام التــي تُســهم يف رشعنــة األوضــاع 

القامئــة املُتعلقــة باســتمرارية ســر العمليــة التعليميّــة عــر توظيــف وســائل التكنولوجيــا الحديثــة. 

ــة بالحقــوق 	  ــة املعني ــادر عــن اللّجن ــق العــام رقــم )13( الّص ــة مــع التّعلي ــه أشــار املركــز إىل رضورة انســجام اإلجــراءات الحكوميّ ويف الوقــت ذات

االقتصاديــة واالجتمعيــة والثقافيّــة، والــذي أوجــب عــى الــّدول األطــراف أن توفـّـر إمكانيــة االلتحــاق بالتّعليــم ماديـّـاً وبطريقــٍة مأمونــٍة ســواًء عــن 

طريــق الحضــور إىل موقــع جغــرايّف مالئــم أو مــن خــالل التّعليــم عــن بُعــد. 

أثر جائحة كورونا عىل الحق يف التعليم:

رصــد املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان أوضــاع الحــق يف التعليــم خــالل جائحــة كورونــا وآليــات تعامــل الحكومــة بهــذا الصــدد. ويف ظــل انقطــاع 

الطلبــة عــن التعليــم الوجاهــي واللجــوء إىل التعليــم عــن بعــد، كبديــل مؤقــت، فــإن املركــز يؤكــد عــىل اآليت139:

مالحظــة أّن املؤسســات التعليميّــة الحكوميّــة والخاّصــة التابعــة إلرشاف وزارة الربيــة والتّعليــم ووزارة التعليــم العــايل كانــت يف ظــل جائحــة كورونــا 	 

أول القطاعــات التــي أُغلِقــت يف اململكــة و مل تُفتــح حتــى اآلن.

استمرار تفاوت الفرص التعليمية بن طالب مدارس القطاع الحكومي والخاص يف املناهج واالستعدادات وتأهيل املعلمن والبناء املدريس.	 

معانــاة الطلبــة يف العديــد مــن مناطــق اململكــة مــن عــدم إمكانيــة الوصــول إىل الحــق يف التعليــم بصورتــه الحاليــة املتمثلــة يف التعليــم عــن بُعــد؛ 	 

نظــراً لعــدم قــدرة ذويهــم عــى توفــر متطلبــات التكنولوجيــا الحديثــة وأدواتهــا وتحمــل التكلفــة الناشــئة عــن ذلــك، خاصــًة يف ظــل وجــود أكــر 

مــن فــرد يف األرسة الواحــدة يتلقــى هــذا النــوع مــن التعليــم. مــع تأكيــد املركــز بــأّن التعليــم ووفقــاً للمعايــر الدوليــة يجــب أن يكــون متاحــاً مــن 

136  - املادة )3/6( الدستور األردين.  

137  - املادة )26( اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، املواد )13( و )14( العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتمعية والثقافية. 

138  - اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للربية والعلم والثقافة يف 14 كانون األول/ديسمر 1960، يف دورته الحادية عرشة، تاريخ نفاذها 22 أيار/مايو 1962، وفقا ألحكام املادة 14 منها.  

139  - انظر موقع املركز اإللكروين www.nchr.org.jo، أصدر املركز الوطني لحقوق اإلنسان بياناً دعا فيه الحكومة إىل إعادة النظر يف سياسة التعليم عن بعد، تاريخ 2020/11/2. 
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ــة موجــودة يف أماكــن يســهل الوصــول إليهــا وبطريقــة مأمونــة، وذلــك إمــا عــن طريــق حضــور  ــة وأن تكــون املؤسســات التعليميّ الناحيــة املاديّ

الدراســة يف موقــع جغــرايّف مناســب ألماكــن ســكن الطلبــة أو مــن خــالل التكنولوجيــا العريـّـة مثــل: الوصــول إىل برامــج التعليــم عــن بعــد وغــر 

ذلــك مــن الوســائل.

العمل عى زيادة الوقت املجاين املتاح ملنصة درسك بصورة تضمن إىل أبعد حّد استفادة الطلبة منها.	 

حداثة تجربة التعليم عن بعد، وما ترتب عى هذا من عدم توفر املحتوى التعليمي الشامل لجميع الصفوف واملباحث الدراسية. 	 

ضعف مهارات استخدام التكنولوجيا لدى بعض املعلمن والطلبة، باإلضافة إىل عدم وجود أنظمة وأدوات ملراقبة جودة التعليم عن بُعد.	 

رصد املركز أّن التقييم واالمتحانات يف املدارس والجامعات استمرت بشكل مل يضمن صحة نتائجها.	 

ــاٍب ملرجمــي لغــة اإلشــارة يف 	  ــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الحــق يف التعليــم )منهــا: غي يف ضــوء مــا رصــده املركــز مــن معّوقــات تحــّد مــن متتّ

املــدارس(، يؤكّــد املركــز عــى رضورة ضــمن دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املؤسســات التعليميــة وتوفــر البيئــة التعليميــة اآلمنــة والتمكينيــة دون 

أي شــكل مــن أشــكال التمييــز عــى أســاس اإلعاقــة أو بســببها، وإيــالء ذوي اإلعاقــة التمكــن التعليمــي الــذي يســتحقون وتوفــر الدعــم االجتمعــي 

والتقنــي لهــم وألرسهــم. 

أّمــا مــن حيــث تقييــم إمكانيــة الوصــول للمعلومــة وتلقــي الخدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، كان هنــاك بعــض اإلشــكاليات التــي رصدهــا املركــز 	 

منهــا عــدم تســجيل الطلبــة ذوي اإلعاقــة يف الصــف األول االبتــدايئ نظــراً إلعاقتهــم. هنــاك أيضــاً غيــاب للخدمــات التعليميــة التــي تتعامــل مــع 

صعوبــات التعلــم عنــد الطلبــة ومــع ذوي الحاجــات الخاصــة.

رضورة ضبط ظاهريتّ عمل األطفال والتسول اللتن شهدتا تزايداً خالل الفرة الزمنية املصاحبة للتعليم عن بعد.	 

وينّوه املركز أيضاً إىل رضورة التنبّه إىل ما أشر حول آثار جائحة كورونا عى أطراف العمل الربوّي والتعليمّي؛ والتي كان أبرزها:140

تعاظــم االتجاهــات الســلبيّة لــدى الطلبــة نحــو التّعليــم واملدرســة عــى حــٍد ســواًء، واملُرتبــط باملُعانــاة النفســيّة واالجتمعيّــة للطلبــة بســبب األعبــاء 	 

الجديــدة للتعليــم عــن بُعــد مــن جهــة، وأثــر الثقافــة املجتمعيّــة وتأثرهــا باتجاهــاٍت ســلبيٍّة نحــو التعليــم عــن بُعــد مــن جهــٍة أخــرى. 

الفاقد املهارايتّ لدى الكوادر التعليميّة يف التّعامل مع آليات التعليم عن بُعد.	 

ــر عــى 	  ــد يؤثّ ــا ق ــدرايس )2019م- 2020م(، وهــو م ــام ال ــارات خــالل الع ــم ويف مســتوى اكتســاب امله ــة التّعلي ــروز فجــوات ملموســة يف نوعي ب

ــدرايس )2020م- 2021م(. ــام ال ــات الع مجري

األثر السلبّي عى العملية التعليميّة بسبب تريح العاملن يف املدارس الخاّصة ووقف بعض العالوات الخاّصة  مبعلمي القطاع العام.	 

ــة عــى التقاعــد املبّكــر واالســتيداع لبعــض املعلمــن دون وجــه حــّق، وقــد تلقــى املركــز عــدداً مــن الشــكاوى بهــذا 	  رصــد املركــز إحــاالت قريّ

الخصــوص. وقــد تابــع املركــز هــذا املوضــوع مــن خــالل لقائــه مــع وزيــر الربيــة والتعليــم بتاريــخ 2021/2/16م، وأكــد عــى عــدم جــواز اتّخــاذ أيـّـة 

تدابــر أو إجــراءات قانونيّــة بحــّق املعلمــن بســبب التعبــر عــن آرائهــم أو مواقفهــم النقابيــّة، وبــدوره أوضــح وزيــر الربيــة والتعليــم أّن اإلحــاالت 

إىل التقاعــد واالســتيداع املبكــر هــي إجــراءات اعتياديــة تنفذهــا الــوزارة كغرهــا مــن الــوزارات وفقــا ألحــكام الترشيعــات.

140-  التعليم وكورونا وحقوق اإلنسان، د. محمود املّساد، موقع التعليم العريب، 2021/6/19م.
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وإّن املركــز ويف ظــل املعطيــات املتمثلــة بعــدم متكــن الطلبــة يف املناطــق جميعهــا مــن التعلــم عــن بعــد، ويف ظــل وجــود شــكاوى مــن جــودة هــذا 

النــوع مــن التعليــم وكفايتــه، دعــا ومــا زال يدعــو الحكومــة إىل إعــادة النظــر يف الوضــع القائــم، وإعــادة تقييــم القــرار الصــادر بانتهــاج سياســة التعليــم 

عــن بُعــد كسياســة وحيــدة، والبحــث عــن خيــارات بديلــة، كالتعليــم املدمــج الــذي يجمــع بــن التعليــم عــن بعــد وبــن الوصــول إىل املــدارس، مــع 

التأكيــد عــى حــل اإلشــكاليات املتعلقــة مبــدى قــدرة الطلبــة جميعــاً عــى التعامــل مــع هــذا النــوع مــن التعليــم، ويف حــال تعــذر ذلــك، فإنــه ال منــاص 

مــن إعــادة فتــح املــدارس أمــام الطلبــة وفــق اشــراطات صحيــة صارمــة مــع مراعــاة املصلحــة الُفضــى للطلبــة يف اإلجــراءات جميعهــا والقــرارات التــي 

تتخذهــا الســلطات املعنيــة وفــق مــا أقرّتــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل الدوليــة التــي صــادق عليهــا األردن واســتكملت مراحلهــا الدســتورية وأصبحــت جــزءاً 

مــن املنظومــة القانونيــة الوطنيّــة، وحفاظــاً عــى الحــق يف التعليــم املكفــول مبوجــب الدســتور األردين واملعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان والترشيعــات 

الوطنيــة، وحفاظــا عــى التطــور الطبيعــي لألطفــال الســلويك واالجتمعــي والنفــي واملهــارايت.

ويشــر املركــز إىل رضورة تعويــض الفاقــد التعليمــي لــدى الطلبــة، وإيجــاد نظــام واضــح وثابــت وآليــات محــددة لســد الفجــوة التــي أحدثهــا غيــاب 

التعليــم الوجاهــي؛ عــى أن يراعــي مثــل هــذا النظــام قيــاس الفاقــد التعليمــي لــدى الطلبــة وشــموليته للمــواد األساســية يف كافــة املراحــل التعليميــة، 

وتحليــل املحتــوى التعليمــي ملرحلــة التعليــم عــن بعــد، وخصوصــاً يف ظــل السياســة التعليميــة غــر الثابتــة للصفــوف األوىل وريــاض األطفــال وطلبــة 

الثانويــة العامــة، وذلــك لضــمن إكســاب الطلبــة املهــارات واملعــارف والكفايــات األساســية لغايــات معالجــة مواطــن الضعــف والقصــور لديهــم. 

ويف نطــاق متّصــل، أطلــق مجموعــة مــن النشــطاء حملــًة أهليــة "نحــو عــودة آمنــة ملدارســنا"، التــي طالبــت الحكومــة باتّخــاذ قــراٍر فــوري بالعــودة 

ــي أوىل  ــتثناء، وه ــس االس ــدة ولي ــي القاع ــدارس ه ــح امل ــرًة أّن فت ــهر، معت ــرشة أش ــن ع ــر م ــاٍع دام أك ــد انقط ــدارس بع ــّي يف امل ــم الوجاه إىل التعلي

ــة يف املرحلــة الراهنــة آنــذاك. األولويــات الوطنيّ

ــات؛ بســبب  ــض الجامع ــاراً إســراتيجياً لبع ــد كان خي ــروين ق ــم اإللك ــز إىل أن اللجــوء إىل التعلي ــر املرك ــي، يش ــم الجامع ــد التعلي ــى صعي ــا ع أّم

جاهزيــة البنيــة التحتيــة لهــذه الجامعــات لالنخــراط مبــارشة بالتّعلــم اإللكــروين، بينــم كانــت تجربــة التعليــم اإللكــروين خــالل جائحــة كورونــا أمــراً 

ــة. حيــث شــكلت بنيويــة النظــام البيئــي للجامعــات  واقعيــاً قريــاً ال بــد منــه للعديــد مــن الجامعــات التــي افتقــرت لبنيــة التعلــم اإللكــروين التحتيّ

فروقــات شاســعة فيــم بينهــا انعكســت عــى جــودة مخرجــات ونتاجــات التعليــم اإللكــروين يف ظــل الجائحــة، األمــر الــذي أوجــد فاقــداً تعليميــاً ومعرفيــاً 

وحتــى مهاراتيــاً لــدى بعــض الطلبــة يف بعــض الجامعــات التــي افتقــرت، إمــا للبنيــة التحتيــة املناســبة للتعلــم اإللكــروين أو لهيئــة تدريســية قــادرة عــى 

االنخــراط املبــارش والفاعــل يف التعلــم اإللكــروين، مــم يســتلزم ردم الفجــوة لديهــم. كــم بــرز خــالل هــذه العمليــة ظهــور إشــكالية كبــرة يف الكثــر مــن 

الجامعــات تتمثــل يف كيفيــة تعامــل الهيئــة التدريســية مــع التعليــم اإللكــروين؛ فأغلبيــة الهيئــة التدريســية يف الجامعــات، باســتثناء قلــة، ليســت مؤهلــة 

ومهيــأة لالنتقــال إىل فلســفة التعليــم عــن بعــد141.

ــوع الوســائل  ــُدد وتن ــن اإلشــكاليات، أبرزهــا: تع ــد م ــم الجامعــي اإللكــروين واجــه العدي ــز إىل أّن التعلي ــر املرك ــا ورد أعــاله، يُش ــة إىل م باإلضاف

التعليميــة التــي مل يعتــد الطلبــة ومعلموهــم عليهــا، تبايــن مســتويات الرضــا عنــد الطلبــة، وكذلــك معانــاة العديــد مــن الطلبــة واملعلمــن مــن التحديــات 

ــن  ــر(. فضــالً ع ــدّدة )الَهك ــة متع ــَر تكنولوجيّ ــا ملخاط ــة وتعرُّضه ــة التعليمي ــيراين( للعملي ــن س ــة )أم ــة إلكروني ــبكات حمي ــدم وجــود ش ــة وع التقني

املشــكلة الكــرى والخطــرة، التــي متاثــل املشــكلة املشــار إليهــا أعــاله بخصــوص التعليــم املــدريس، وهــي عــدم قــدرة العديــد مــن الطــالب عــى توفــر 

ــاً. أمــا بالنســبة  األجهــزة الالزمــة أو حــزم اإلنرنــت، واملقــرن مبصاريــف تعجــز عنهــا الفئــات ذات الدخــل املحــدود، وتصعــب عــى الفئــات األقــل حظّ

للطلبــة ذوي اإلعاقــة فــكان هنــاك العديــد مــن التحديــات الرقميــة التــي حرمــت العديــد منهــم مــن الوصــول إىل محتــوى إلكــروين يراعــي صعوبــات 

التعلــم اإللكــروين لديهــم وآليــات التقييــم اإللكــروين يف مجملهــا مل تــراِع احتياجاتهــم. 

141  - صحيفة الغد، د. وفاء الخراء، مقال بعنوان »إشكاالت ومقرحات يف سياق التعلم اإللكروين عن بعد يف الجامعات«، تاريخ 2020/11/21م.
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عــى صعيــٍد آخــر، رصــد املركــز اســتمرار قبــول الطلبــة يف الجامعــات عــى أســس غــر موّحــدة، كالتعليــم املــوازي وقبــول املكرمــة )مكرمــة املعلمــن، 

مكرمــة أبنــاء الجيــش، مقاعــد مجالــس األمنــاء، ...( وغرهــا، للتعويــض عــن تفــاوت الفــرص التعليميــة بــن طــالب املــدارس حســب املنطقــة واملحافظــة. 

وإّن قبــول الطلبــة يف الجامعــات عــى أســس غــر موّحــدة، إمنــا يعالــج املظهــر ال الجوهــر وأصــل املشــكلة. ويدعــو املركــز الحكومــة إىل إيجــاد خطــة 

ــة واضحــة املعــامل والتصــّور للتخلــص مــن هــذا التشــّوه الــذي يؤثــر عــى املســاواة يف الحــق يف التعليــم مــن خــالل إيــالء التنميــة يف املحافظــات  زمنيّ

واملناطــق النائيــة عنايــة أكــر ومــن ضمنهــا املــدارس يف تلــك املحافظــات واملناطــق.

يف ظــل ارتفــاع معــّدالت البطالــة خــالل عــام 2020م، يحــث املركــز الحكومــة عــى رضورة توجيــه الجهــود الوطنيّــة نحــو تحفيــز التوّجــه إىل التعليــم 

التقنــي والشــهادات غــر األكادمييــة والتعليــم املســتمر.

التوصيات:

تقييــم تجربــة التعليــم عــن بعــد خــالل جائحــة كورونــا وأثرهــا لتهيئــة جميــع األطــراف )الــكادر التعليمــي والطلبــة وأوليــاء األمــور( مســتقبالً يف . 1

حــال العــودة لنظــام التعلــم عــن بعــد أو املدمــج. 

تشــكيل لجنــة مــن ذوي االختصــاص والخــرة لتطويــر عمليــة التعليــم عــن بُعــد خــالل جائحــة كورونــا، وإيجــاد نظــام تعويــي واضــح وثابــت . 2

ومحــدد لســد الفجــوة التــي أحدثهــا غيــاب التعليــم الوجاهــي؛ عــى أن يراعــي مثــل هــذا النظــام قيــاس الفاقــد التعليمــي لــدى الطلبــة وأثــره 

عليهــم وشــموليته لتغطيــة الفاقــد مــن املــواد األساســية مــن معــارف وكفايــات ومهــارات لكافــة املراحــل التعليميــة يف املــدارس والجامعــات يف 

فــرة الفصــول الصيفيــة الالحقــة.

تبّنــي التعليــم املدمــج يف الجامعــات كخيــار إســراتيجي مــع التأكيــد عــى رضورة التغلــب عــى جميــع التحديــات البنيويــة املتعلقــة بــه، ومراعــاة . 3

ظــروف الفئــات األقــل حظـّـاً واحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة التعلميــة ومتكينهــم يف هــذا اإلطــار، وعــدم تــرك غــر القادريــن ماليّــاً لظروفهــم 

وبــذل الجهــد الــكايف لتغطيــة حاجاتهــم الخاّصــة بالتعليــم عــن بعــد، وذلــك بعــد إجــراء الدراســات امليدانيــة واإلحصائيــة واملوضوعيّــة الكفيلــة 

بتحديــد حجــم هــذه الفئــات وأماكنهــا وكيفيــة التغلـّـب عــى الصعوبــات الخاصــة بهــا.

تقديم خدمات الدعم النفّي والدعم التقني والبيئي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املدارس والجامعات.. 4

توحيــد أســس قبــول الطلبــة يف الجامعــات، عــى أن يســبق هــذا إقــرار خطــة زمنيّــة محــّددة وقابلــة للتطبيــق تضمــن توفــر الفــرص التعليميّــة . 5

بــن طــالب املــدارس حســب املنطقــة واملحافظــة، مبــا يكفــل متتــع املواطنــن بالحــق يف التعليــم مبســاواة، وذلــك عــر إيــالء التنميــة يف املحافظــات 

واملناطــق النائيــة عنايــة أكــر .

رضورة توجيه الجهود الوطنيّة نحو تحفيز التوّجه إىل التعليم التقني والشهادات غر األكادميية والتعليم املستمر.. 6
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الحق يف الّصحة

خــال الدســتور األردين مــن النــص رصاحــة عــى الحــق يف الّصحــة، إاّل أن عــدداً مــن الترشيعــات الوطنيــة قــد أولــت هــذا الحــق عنايــة خاصــة عــر 

عنهــا قانــون الصحــة العامــة رقــم )47( لســنة 2008م وتعديالتــه الــذي نــّص عــى مســؤولية وزارة الصحــة عــن جميــع الشــؤون الصحيــة يف اململكــة؛ 

إضافــة إىل العديــد مــن القوانــن األخــرى ذات العالقــة بالرقابــة عــى الغــذاء والــدواء، مثــل: قانــون الــدواء والصيدلــة، وقانــون الرقابــة عــى الغــذاء، 

وقانــون املؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء، وقانــون املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، وقانــون إجــراء الدراســات الدوائيــة. كــم أن املواثيــق الدوليــة قــد 

أولــت هــذا الحــق اهتممــاً خاصــاً ملــا ميثلــه هــذا الحــق مــن أهميــة لحــق اإلنســان يف الحيــاة، ويف مقدمتهــا اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان142، والعهــد 

ــة املُصــادق عليهــا مــن قبــل الحكومــة األردنيــة143.  ــة والثقافيّ الخــاص بالحقــوق االقتصاديّــة واالجتمعيّ

الّترشيعات:

ــة تعديــالت ترشيعيــة عــى قانــون الّصحــة العاّمــة رقــم )47( لســنة 2018م، إاّل أنــه شــهد إصــدار مجموعــة مــن أوامــر  مل تطــرأ عــام 2020م، أيّ

الدفــاع ذات العالقــة بالحــق يف الصحــة، وهــي: 

أمر الدفاع الثامن:  	

صــدر أمــر الّدفــاع الثامــن بتاريــخ 15 نيســان 2020م، ونـُـرش يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا رقــم )5633(، الــذي تضّمــن تجرميــاً لجملــة مــن األفعــال 

بهــدف منــع انتقــال العــدوى، وحميــة الحيــاة الخاّصــة للُمصابــن أو املُخالطــن أو املُشــتبه بإصابتهــم. ويشــر املركــز بــأّن صــور التّجريــم كانــت مــّررًة 

لغايــات ضبــط الوضــع الوبــايّئ يف األردن.

أمر الّدفاع الحادي عرش: 	

صــدر أمــر الّدفــاع الحــادي عــرش بتاريــخ 3 أيــار 2020م، ونـُـرش يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا رقــم )5638(، الــذي يهــدف إىل إلــزام املُواطنــن تحــت 

طائلــة املســاءلة الجزائيّــة باتّبــاع ُســبل الوقايــة للحــّد مــن انتشــار العــدوى ليتســنى االســتمرار يف التّخفيــف التدريجــّي مــن إجــراءات الحظــر والّســمح 

ملختلــف القطاعــات اإلنتاجيّــة والخدميّــة واالقتصاديــة بالعمــل.

أمر الّدفاع الّسادس عرش: 	

صــدر أمــر الّدفــاع الّســادس عــرش بتاريــخ 17 أيلــول 2020م، ونـُـرش يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا رقــم )5662(، الــذي يهــدف إىل ضــمن التّباعــد 

االجتمعــّي، وضبــط التّجمعــات العاّمــة التــي تســاهم يف انتشــار الوبــاء. حيــث أكــد املركــز يف ضــوء ُمراجعــة فحــوى أمــر الّدفــاع عــىل املاُلحظــات الّتالية:

أوالً:  فرضــت الحالــة الواقعيّــة تجريــم بعــض أمنــاط التّجمعــات التــي قــد تتســبّب يف نقــل العــدوى وانتشــارها. وّجــدد املركــز تأكيــده بــأّن صــور التّجريــم 

الــواردة يف أمــر الّدفــاع هــذا كانــت مــّررًة لغايــات ضبــط الوضــع الوبــايّئ يف األردن.

ثانيــاً: رّحــب املركــز بتحديــد الحــّد األقــى للتّجمعــات املرشوعــة مبوجــب أمــر الّدفــاع ذاتــه دون إحالــة األمــر إىل البالغــات الّصــادرة عــن رئيــس الــوزراء، 

كــم هــو الحــال مــا قبــل إصــدار أمــر الّدفــاع هــذا.

ــة  ــأّن إقــرار عقوب ــة الحبــس أو الغرامــة( بحــق املخاطبــن األفــراد، وبهــذا الّصــدد أشــار املركــز ب ــة )عقوب ــة التخيريّ ــى أمــر الّدفــاع العقوب ــاً:  تبّن ثالث

الحبــس ال تنســجم مــع سياســة الحكومــة ذاتهــا واملجلــس القضــايّئ يف ُمواجهــة انتشــار جائحــة كورونــا، واملتمثلــة بالحــّد مــن االكتظــاظ يف مراكز 

اإلصــالح والتّأهيــل؛ للحــد مــن فــرص انتشــار العــدوى.

142 -  الفقرة )1( من املادة )25( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام 1948 م.

143-  املادة )12( من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتمعية والثقافية.
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أمر الّدفاع الّسابع عرش: 	

صــدر أمــر الّدفــاع الّســابع عــرش بتاريــخ 30 أيلــول 2020م، ونـُـرش يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا رقــم )5663(، الــذي تضّمــن تعديــالً لبعــض أوامــر 

الّدفــاع )8، 11، 16( وتغليظــاً لبعــض العقوبــات التــي وردت بهــا، وتجريــم بعــض األمنــاط الســلوكيّة الفرديـّـة واملؤسســيّة املُســتحدثة التــي قــد تُســهم يف 

مضاعفــة انتشــار الوبــاء مجتمعيـّـاً.

وأكــد املركــز يف ضــوء ُمراجعــة فحــوى أمــر الّدفــاع أّن الحالــة الواقعيّــة قــد فرضــت تجريــم بعــض أمنــاط الســلوك الفرديّــة واملؤسســيّة املُســتحدثة 

ــاً. ويجــّدد املركــز تأكيــده بــأّن صــور التّجريــم الــواردة يف أمــر الّدفــاع هــذا كانــت مــّررًة لضبــط  التــي قــد تُســهم يف مضاعفــة انتشــار الوبــاء مجتمعيّ

الوضــع الوبــايّئ يف األردن، ومثالهــا: تجريــم عــدم إبــالغ مقدمــي الخدمــة الصحيّــة عــن حــاالت اإلصابــة، أو تقديــم نتيجــة فحــص )PCR( غــر صحيحــة 

بقصــد تضليــل الجهــات املُختّصــة.

أمر الّدفاع الثالث والعرشون: 	

صــدر أمــر الّدفــاع الثالــث والعــرشون بتاريــخ 16 ترشيــن ثــاين 2020م، ونُــرش يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا رقــم )5.677(، ويهــدف أمــر الّدفــاع 

هــذا إىل ُمواجهــة تفاقــم انتشــار وبــاء فــروس كورونــا املُســتجد، وضــمن توفـّـر العنايــة الصحيّــة للُمصابــن. يف ضــوء ُمراجعــة فحــوى أمــر الّدفــاع أبــدى 

املركــز املالحظــات الّتاليــة:

أوالً: رّحب املركز بتفويض وزير الّصحة بصالحية وضع تسعرة عالج مرىض فروس كورونا يف القطاع الخاص.

ثانيــاً: أكّــد املركــز عــى حــّق مالــيك املُستشــفيات الخاّصــة التــي يتــم وضــع اليــد عليهــا بالتّعويــض العــادل واملُنصــف اســتناداً إىل املــادة )9( مــن قانــون 

الّدفــاع رقــم )13( لســنة 1992م.

ثالثــاً: يف ظــل حالــة االنتشــار املجتمعــّي لفــروس كورونــا املُســتجد، وارتفــاع حصيلــة الوفيــات واإلصابــات اليوميّــة، رّحــب املركــز بفحــوى أمــر الّدفــاع؛ 

ملــا يشــّكله مــن نهــوٍض للّدولــة بواجباتهــا يف تقديــم الّرعايــة الصحيّــة للُمواطنــن.

رابعــاً: أكــد املركــز عــى رضورة اإلرساع يف إنشــاء املستشــفيات امليدانيــة املتخصصــة لتقديــم الرعايــة الصحيــة للمصابــن بهــذا الفــروس ورفدهــا بالكــوادر 

الطبيــة واملعــدات واألجهــزة الطبيــة الالزمــة، عــالوة عــى تعزيــز جاهزيــة هــذه املستشــفيات بحيــث تغطــي أقاليــم اململكــة كافــة.

كــم شــهد عــام 2020م، إصــدار وتعديــل مجموعــة مــن األنظمــة والقوانــن ذات الصلــة، مثــل: تعليــمت منــع وضبــط العــدوى يف املجتمــع ملنــع 

دت األماكــن الواجــب عــى الشــخص ارتــداء الكممــة فيهــا، واألشــخاص امللزمــن بارتدائهــا، ونوعهــا، واإلجــراءات  انتشــار فــروس كورونــا144، التــي حــدَّ

ــة لتنظيــم نقــل وزراعــة األعضــاء  ــة العربي ــداء الكممــة. وقانــون رقــم )13( لســنة 2020م، قانــون التصديــق عــى االتفاقي ــد ارت الواجــب مراعاتهــا عن

واألنســجة البرشيــة ومنــع ومكافحــة االتجــار فيهــا145، الــذي جــاء للتصــدي بالتجريــم والعقــاب لــكل محــاوالت جعــل نقــل وزراعــة األعضــاء واألنســجة 

البرشيــة محــاّلً للمعامــالت التجاريــة ملــا فيهــا مــن امتهــان ومســاس بكرامــة اإلنســان، مــا ســينعكس إيجابــاً عــى متتــع املواطنــن بالحــق يف الصحــة كونهــا 

ســتحكم عمــل مقّدمــي الخدمــة الصحيــة وتضبــط جودتهــا ملصلحــة املواطنــن. 

ويف هــذا الّســياق يــرى املركــز أّن سياســة اإلغــالق التــام يف بــدء انتشــار الجائحــة مل تكــن مــّررة ومل تكــن ذات جــدوى، وقــد أثـّـرت تأثــراً ســلبيّاً بالغــاً 

عــى حيــاة النــاس وســر أعملهــم ومصالحهــم، ومّســت حقوقهــم بدرجــٍة قاســيٍة، مــا زال املجتمــع يدفــع رضيبتهــا حتــى اآلن. 

144  - تعليمت منع وضبط العدوى يف املجتمع ملنع انتشار فروس كورونا الصادر مبوجب أمر الدفاع رقم )11( لسنة 2020 الصادر مبقتى قانون الدفاع رقم )13( لسنة 1992م، واملنشور يف 

الجريدة الرسمية عدد )5639( صفحة )2151( بتاريخ 7 أيار 2020م. 

145 - قانون رقم )13( لسنة 2020م، قانون التصديق عى االتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البرشية ومنع ومكافحة االتجار فيها، واملنشور يف الجريدة الرسمية عدد )5621( 

صفحة )1042( بتاريخ 16 شباط 2020م. 
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السياسات واملامرسات:

شهد عام 2020م، االستمرار يف اإلجراءات املبذولة من قبل وزارة الصحة ملكافحة فروس كورونا؛ وذلك من خالل:

ــة، 	  ــة يف اململك ــر الصحي ــة وغ ــات الصحي ــع القطاع ــة جمي ــذه الخط ــملت ه ــث ش ــة حي ــع الجائح ــل م ــة للتعام ــوارئ الوطني ــة الط ــداد خط إع

ــز اإلصــالح  ــزالء مراك ــا ون ــمت وخارجه ــن خاصــة الســورين داخــل املخي ــن والالجئ ــر األردني ــن وغ ــع األردني ــات املجتم ــع فئ واســتهدفت جمي

ــاً. ــاً ومحليّ ــاً وإقليميّ ــروس عامليّ ــايئ النتشــار الف ــى الوضــع الوب ــاء ع ــة بن ــث هــذه الخطــة الوطني ــى تحدي ــل ع ــل. واســتمرار العم والتأهي

تدريــب كافــة الكــوادر العاملــة يف مستشــفيات وزارة الصحــة عــى آليــة التعامــل مــع اإلصابــات والروتوكــوالت التشــخيصية والعالجيــة لفــروس 	 

كورونــا، وتفعيــل دور أقســام ضبــط العــدوى يف كافــة املؤسســات الصحيــة.

تأمــن األدويــة خــالل جائحــة كورونــا لكافــة املــرىض مــن القطــاع الخــاص والخدمــات الطبيــة واملستشــفيات الجامعيــة مــن قبــل املراكــز الصحيــة 	 

التابعــة لــوزارة الصحــة.

العمل عى ضبط عدوى انتشار فروس كورونا املستجد داخل مراكز اإلصالح والتأهيل.	 

وضــع خطــة للتعامــل مــع حــاالت الوفــاة الناجمــة عــن فــروس كورونــا املســتجد وآليــة تنفيــذ هــذه الخطــة املعــدة مــن قبــل املركــز الوطنــي 	 

ــة. للطــب الرشعــي وقســم الطــب الرشعــي يف مستشــفى الجامعــة األردني

الصحة الوقائية: 

ســّجل املركــز الوطنــي مجموعــة مــن اإلجــراءات املبذولــة مــن قبــل وزارة الصحــة عــام 2020م؛ للحــد مــن انتشــار األمــراض بنوعيهــا: الســارية وغــر 

الســارية، ومــن أبرزهــا146: 

رفع مستوى الوعي املجتمعي واملشاركة املجتمعية للوقاية من املرض.	 

االستمرار بالرصد الوبايئ لألمراض السارية واملعدية، واتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة؛ للحد من انتشار هذه األمراض. 	 

عــى الرغــم مــن ذلــك فقــد شــهد عــام 2020م، ارتفاعــاً يف أعــداد املصابــن يف بعــض األمــراض الســارية، إذ ارتفــع عــدد حــاالت اإلصابــة بالتســمم 

الغــذايئ إىل )1.500( إصابــة مقارنــة ِبـــ )449( حالــة إصابــة يف عــام 2019م، وارتفــاع عــدد حــاالت اإلصابــة مبــرض إنفلونــزا الخنازيــر H1N1 إىل )1.209( 

إصابــة مقارنــة ِبـــ )59( حالــة إصابــة يف عــام 2019م، فيــم انخفــض عــدد حــاالت اإلصابــة مبــرض التهــاب الكبــد الوبــايئ )أ( إىل )78( مقارنــة ِبـــ )696( 

حالــة إصابــة يف عــام 2019م، وانخفــاض عــدد حــاالت اإلصابــة مبــرض التهــاب الكبــد الوبــايئ )ب( إىل )3( حــاالت مقارنــة ِبـــ )23( حالــة إصابــة يف عــام 

2019م، وانخفــاض عــدد حــاالت اإلصابــة مبــرض الحمــى املالطيــة إىل )218( حالــة مقارنــة ِبـــ )456( حالــة إصابــة يف عــام 2019م، وانخفــاض عــدد حــاالت 

اإلصابــة مبــرض املالريــا إىل )16( حالــة مقارنــة ِبـــ )56( حالــة إصابــة يف عــام 2019م، وانخفــاض عــدد حــاالت اإلصابــة مبــرض البلهارســيا إىل )23( حالــة 

مقارنــة ِبـــ )70( حالــة إصابــة يف عــام 2019م، وانخفــاض عــدد حــاالت اإلصابــة مبــرض اللشــمنيا الجلديــة إىل )23( حالــة مقارنــة ِبـــ )70( حالــة إصابــة يف 

عــام 2019م، فيــم انخفــض عــدد حــاالت اإلصابــة مبــرض الحصبــة إىل )22( حالــة مقارنــة ِبـــ )246( حالــة إصابــة يف عــام 2019م، وانخفــاض عــدد حــاالت 

اإلصابــة مبــرض جــدري إىل )998( حالــة مقارنــة ِبـــ )3.515( حالــة إصابــة يف عــام 2019م، وانخفــاض عــدد حــاالت اإلصابــة مبــرض ســحايا وبــايئ إىل )4( 

حــاالت مقارنــة ِبـــ )9( حالــة إصابــة يف عــام 2019م، وانخفــاض عــدد حــاالت اإلصابــة مبــرض ســحايا غــر وبــايئ إىل )170( حالــة مقارنــة ِبـــ )601( حالــة 

146- رد وزارة الصحة/ مديرية األمراض السارية وغر السارية عر الريد اإللكروين بتاريخ 7 شباط 2021م. 
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إصابــة يف عــام 2019م، باإلضافــة إىل انخفــاض عــدد حــاالت اإلصابــة مبــرض اإليــدز إىل )54( حالــة مقارنــة ِبـــ )103( حــاالت إصابــة يف عــام 2019م منهــا 

)23( حالــة ألردنيــن، و)31( حالــة لغــر األردنيــن. كــم هــو مبــن يف الجــدول أدنــاه.

عدد المصابين باألمراض السارية لألعوام )2019م-2020م(

عدد الحاالت عام 2020معدد الحاالت عام 2019ماسم المرض

69678التهاب الكبد الوبائي )أ(

233التهاب الكبد )ب(

4491.500التسمم الغذائي

456218الحمى المالطية

5616المالريا*

7023البلهارسيا*

7023اللشمانيا الجلدية

24622الحصبة

3.515998جدري الماء

94سحايا وبائي

601170سحايا غير وبائي

 H1N1 591.209اإلنفلونزا الموسمية

10354اإليدز

الشكل التايل يبني عدد املصابني باألمراض السارية لألعوام )2019م- 2020م(:
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ــدرن )500.48(  ــاً، وعــدد املراجعــن لقســم الت ــا مجموعــه )131.117( مراجع ــام 2020م م ــن خــالل ع ــغ عــدد املراجعــن لقســم الوافدي ــم بل في

مراجعــاً منهــم: )250( حالــة إصابــة بالتــدرن الرئــوي وغــر الرئــوي منهــا: )115( حالــة إصابــة ملراجعــن أردنيــن مقســمة عــى النحــو التــايل: )57( حالــة 

إصابــة بالتــدرن الرئــوي و)58( حالــة إصابــة بالتــدرن غــر الرئــوي، فيــم بلغــت حــاالت اإلصابــة بالتــدرن الرئــوي ملراجعــن وافديــن )135( حالــة إصابــة 

مقســمة كــم يــي: )110( حالــة إصابــة بالتــدرن الرئــوي و)25( حالــة إصابــة بالتــدرن غــر الرئــوي كــم يف الجــدول التــايل.

التدرن غري الرئوي التدرن الرئويالجنسية

5758أردنية

11025غر أردنية

مكافحة األمراض السارية وغري السارية:

لت  شــهد العــامل مطلــع عــام 2020م، انتشــاراً لوبــاء كورونــا الــذي شــكل تهديــداً غــر مســبوق يف التاريــخ الحديــث لإلنســانية جمعــاء. حيــث ُســجِّ

أول إصابــة مؤكــدة لفــروس كورونــا يف األردن مطلــع شــهر آذار 2020م147 )أي بعــد نحــو أربعــة أشــهر تقريبــا مــن ظهــور املــرض يف الصــن(، وملواجهــة 

هــذا الوبــاء اتخــذت الحكومــة جملــة مــن اإلجــراءات االحرازيـّـة االســتباقية الحازمــة ملواجهــة الفــروس وملنــع وصــول الوبــاء إىل األرايض األردنيــة منــذ 

لحظــة اإلعــالن عــن انتشــاره خــارج الصــن وتســجيل حــاالت إصابــات ووفيــات يف دول مختلفــة مــن العــامل، حيــث كانــت أغلــب اإلصابــات املســجلة 

ــة اإلضافيــة مثــل: )أ( تعزيــز نظــام الرصــد  يف األردن هــي ألردنيــن عــادوا مــن الخــارج مــم دعا الحكومــة إىل اتخــاذ العديــد مــن التدابــر االحرازيّ

واالســتجابة واتبــاع آليــة واضحــة للتبليــغ واإلنــذار املبكــر وإمكانيــات الحجــر، والعــزل وتتبــع املخالطــن عــى املســتوى الوطنــي، )ب( وضــع آليــة إلدارة 

وعــالج الحــاالت املؤكــدة مخريـّـاً يف املستشــفيات املعتمــدة للتعامــل مــع الحــاالت، )ج( تعزيــز نظــام الرصــد والكشــف املبكــر عــى املعابــر البحريــة 

والريــة والجويــة، )د( إعــداد برتوكــول تشــخييص وعالجــي موحــد وخــاص مبــرىض كورونــا املســتجد وبرتوكــول لضبــط العــدوى وتعميمــه عــى جميــع 

الكــوادر الصحيــة العاملــة لغايــات توحيــد الخطــة العالجيــة والتشــخيصية148، )ه( اعتــمد قرابــة الـــ )125( موقعــاً ونقطــة فحــص كورونــا ثابتــة موزعــة 

عــى جميــع محافظــات اململكــة واملراكــز الصحيــة الشــاملة، )و( التشــديد عــى تطبيــق إجــراءات ضبــط العــدوى يف جميــع املؤسســات الصحيــة،  

147 - بتاريخ 2 آذار 2020م أعلنت الحكومة عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفروس كورونا لشاب أردين يف الثالثن من العمر ظهرت عليه أعراض املرض بعد مرور )16( يوماً من عودته من رحلة 

إىل إيطاليا، فيم فرضت وزارة الصحة عليه الحجر الصحي وعى عائلته وأطفاله إلجراء الفحوصات املخرية. 

148-  برتوكول تشخييص وعالجي موحد وخاص مبرىض فروس كورونا وبرتوكول لضبط العدوى معتمد من قبل اللجنة الوطنية ملكافحة األوبئة.
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)ز( نــرش دليــل اســتخدام الكممــات والقفــازات املطاطيــة يف ظــل جائحــة كورونــا يف املجتمــع149، )ح( نــرش تعليــمت منــع وضبــط العــدوى يف املجتمــع 

ملنــع انتشــار فــروس الكورونــا150. 

كــم أعلنــت وزارة الصحــة خــالل األســابيع األوىل النتشــار الفــروس عــزل جميــع الحــاالت املشــتبه بهــا يف الفنــادق وعــى نفقــة الحكومــة. إذ ُحِجــر 

ــر  ــادق العاصمــة. كــم ُوفِّ )1.900( شــخص عــادوا إىل األردن خــالل منتصــف شــهر آذار 2020م، يف فنادق البحــر امليــت وحجــر )3.000( شــخص يف فن

)11( ألــف جنــاح فندقــي شــاغر الســتقبال املزيــد مــن املواطنــن للحجــر الصحــي إذا دعــت الحاجــة. واتخــذت كافــة اإلجــراءات لتســهيل إقامــة املحجــور 

عليهــم وضــمن ســالمتهم وســالمة املواطنــن اآلخريــن مبــا يف ذلــك منــع الزيــارات الخارجيــة عنهــم. وبتاريــخ 24 آذار 2020م، بلــغ عــدد األفــراد يف الحجــر 

الصحــي )5.050( شــخصاً. حيــث بلــغ عــدد الفنــادق املســتأجرة )34( فندقــا منهــا )23( فنــدق يف عــمن، و)10( فنــادق يف منطقــة البحــر امليــت، وفنــدق 

واحــد يف العقبــة151. 

أثر جائحة كورونا عىل القطاع الصحي:

ال ريــب أّن أزمــة فــروس كورونــا املســتجد قــد تركــت ومــا زالــت تداعيــات وآثــاراً ســلبية عــى التمتــع بالحــق يف الصحــة، وقــد طالــت هــذه األزمــة 

جميــع رشائــح املجتمــع مــن أطفــال ونســاء ورجــال وكبــار الســن واملــرىض وحتــى األصحــاء، وقــد كشــفت الجائحــة عــن عمــق األزمــة اإلداريـّـة يف وزارة 

الّصحــة وعجزهــا عــن القيــام بدورهــا يف حفــظ حــّق اإلنســان يف تقديــم الخدمــات الصحيّــة بطريقــٍة مقبولــة.

عــى الرغــم مــن جملــة التحديــات واإلشــكاليات العديــدة التــي كانــت تعــّوق متتــع املواطنــن بالحــق يف الصحــة قبــل األزمــة، جــاءت هــذه األزمــة 

ــة  ــة الحثيث ــة عــدد األرسة يف أقســام العناي ــة، نتيجــة قل ــل هــذه األزمــات الطارئ لتفاقــم األمــر وتثقــل كاهــل النظــام الصحــي يف اململكــة ملواجهــة مث

)ICU( والطــوارئ، وقلــة األجهــزة واملســتلزمات الطبيــة الحديثــة والروريــة، واملــواد الوقائيــة، والقفــازات الطبيــة واألقنعــة الواقيــة واملالبــس املعقمــة 

الروريــة للعاملــن يف القطــاع الصحــي، إضافــة إىل نقــص أجهــزة التنفــس الصناعــي الروريــة للحــاالت الحرجــة املصابــة بفــروس كورونــا خاصــة لكبــار 

الســن. كــم شــمل ذلــك النقــص يف عــدد الفــرق الطبيــة املؤهلــة للتعامــل مــع مثــل هــذه األوبئــة األمــر الــذي أدى إىل اســتنزاف طاقــات الكــوادر الطبيــة 

العاملــة، مــا وضــع القطــاع الصحــي أمــام تحــٍد كبــر يفــرض عــى الحكومــة رضورة االهتــمم بهــذه الكــوادر الطبيــة وإعدادهــا وتدريبهــا لتكــون عــى 

أهبــة االســتعداد دامئــاً.

بهذا الصدد رصد املركز الوطني العديد من املالحظات املتعلقة بإدارة الرعاية الصحية خالل األزمة، التي نورد منها ما يي:

توجيه جميع أشكال الرعاية الصحية نحو مجابهة فروس كورونا عى حساب الرعاية الصحية األخرى للمواطنن.. 1

إلغاء أو تأجيل العمليات الجراحية التي كانت مقررة للمرىض بداعي مجابهة فروس كورونا.. 2

إيقــاف جميــع املستشــفيات واملراكــز الصحيــة اســتقبال املــرىض واملراجعــن لفــرة مــن الزمــن بدايــة الجائحــة، مبــا يف ذلــك رصف العالجــات الطبيــة . 3

للمــرىض وإعطــاء املطاعيــم لألطفال.

عدم توّجه العديد من املرىض إىل املستشفيات واملراكز الصحية طلباً للعالج، وذلك خوفاً من تعرضهم لإلصابة بالفروس.. 4

توقف بعض املستشفيات عن استقبال املرىض بذريعة استقبالها ملرىض الكورونا فقط.. 5

توقــف عيــادات االختصــاص يف العديــد مــن املستشــفيات عــن تقديــم الرعايــة الصحيــة للمــرىض، ليقتــر عمــل املستشــفيات عــى إجــراء العمليات . 6

الطارئــة، ورصف األدويــة املزمنــة للمــرىض وكبــار الســن ملــدد طويلة.

149-  دليل استخدام الكممات والقفازات املطاطية يف ظل جائحة كورونا يف املجتمع، واملنشور يف الجريدة الرسمية عدد )5648( صفحة )2575( بتاريخ 6 متوز 2020م. 

150-  تعليمت منع وضبط العدوى يف املجتمع ملنع انتشار فروس الكورونا، واملنشور يف الجريدة الرسمية عدد )5639( صفحة )2151( بتاريخ 7 أيار 2020م. 

151- تعليمت منع وضبط العدوى يف املجتمع ملنع انتشار فروس الكورونا، واملنشور يف الجريدة الرسمية عدد )5639( صفحة )2151( بتاريخ 7 أيار 2020م.
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ارتفــاع تكاليــف فحــص كورونــا يف بدايــة األزمــة حيــث كان يصــل إىل )80( دينــار يف القطــاع الخــاص قبــل فــرض تســعرة مــن قبــل وزارة الصحــة . 7

ليصــل حاليــا مــا بــن )20 - 30( دینــاراً.

التضارب يف نتائج فحص كورونا بن القطاع العام والخاص واآلثار النفسية التي يركها تلك عى الشخص وعلی أفراد عائلته.. 8

. ارتفــاع فاتــورة العــالج يف املستشــفيات الخاصــة، وخاصــة ملــرىض الكورونــا، وغرهــم مــن املــرىض نظــراً النشــغال املستشــفيات الحكوميــة بعــالج 9. 

مــرىض الكورونــا.

ــون يف املستشــفيات املخصصــة . 10 ــوا يعمل ــاء األزمــة، وخاصــة ممــن كان ــن أثن ــن عامل ــاء وممرضــن وفني ــة مــن أطب إثقــال كاهــل الكــوادر الصحي

ــم الدخــول يف الحجــر  ــب منه ــل أن يطل ــدار الســاعة قب ــة عــى م ــا متواصل ــم العمــل ملــدة )14( يوم ــب منه ــث كان يطل ــا، حي املــرىض الكورون

ــل زيارتهــم لذويهــم، والعــودة للعمــل مــرة أخــرى. ــاً أخــرى، قب الصحــي ملــدة )14( يوم

النقــص يف متطلبــات الســالمة العامــة للكــوادر الصحيــة، وإصابــة املئــات منهــم بفــروس كورونــا ودخولهــم الحجــر ســواًء كان يف املستشــفى أو . 11

البيــت، مــا تســبب بإثقــال كاهــل الكــوادر الصحيــة املتبقيــة.

وفاة عدد ال يستهان به من األطباء أو أطباء االختصاص، ومن األطباء صغار السن واملمرضن. . 12

يف ظــل مــا كشــفت عنــه جائحــة كورونــا فــإن املركــز الوطنــي يؤكــد عــى رضورة االهتــمم باملؤسســات الطبيــة والعالجيــة والصناعــات الدوائيــة 

بصــورة فعالــة، التــي تضمــن الحفــاظ عــى أرواح املواطنــن، وتحقــق لهــم مســتوى رعايــة صحيــة أفضــل، باإلضافــة إىل رضورة العمــل عــى زيــادة عــدد 

األطبــاء واملمرضــن العاملــن يف القطــاع العــام مــن خــالل فتــح البــاب التوظيــف ألكــر عــدد ممكــن. وزيــادة التدريــب والتأهيــل لألطبــاء واملمرضــن 

العاملــن يف القطــاع العــام حــول آليــة التعامــل مــع هــذه األمــراض وعــدم اقتصــار عمليــة التدريــب والتأهيــل عــى تخصصــات محــددة، وذلــك لتوزيــع 

األعبــاء واألدوار بــن الكــوادر الطبيــة. 

ــة، فيــم بلغــت عــدد  ــا إىل )494.294( حال ومــن الجديــر بالذكــر، أنــه ســجل عــام 2020م، ارتفــاع إجــميل عــدد حــاالت اإلصابــة بفــروس كورون

الحــاالت النشــطة )109.20( حــاالت، وارتفــاع إجــميل عــدد الوفيــات إىل )3.834( حالــة وفــاة، فيــم بلــغ إجــميل عــدد الفحوصــات املخريــة CPR التــي 

أُجريــت )3.175.555( فحصــا152ً.

ــا  ــام وزارة الصحــة يف عــام 2020م، مبجموعــة مــن اإلجــراءات للحــد مــن انتشــار األمــراض بنوعيه ــز قي ــك فقــد ســجل املرك عــى الرغــم مــن ذل

الســارية وغــر الســارية ومــن أبرزهــا153: 

اســتمرار العمــل مبتابعــة ومكافحــة األمــراض الســارية يف كافــة أنحــاء اململكــة بالعديــد مــن الرامــج واملشــاريع، والتــي تســعى يف مجملهــا إىل ضبــط 	 

األمــراض الســارية والحــد منهــا مــا أمكــن.

الرصد الوبايئ لألمراض السارية، واتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة؛ للحدِّ من انتشار هذه األمراض. 	 

محور الرعاية الصحية األولية:

تقــدم وزارة الصحــة خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــالل شــبكة واســعة مــن املراكــز الصحيــة التــي تغطــي كافــة التجمعــات الســكانية 

يف اململكــة وتقــدم مــن خاللهــا، خدمــات الطــب العــام، طــب األســنان، الصحــة العامــة، خدمــات األمومــة والطفــل والتثقيــف الصحــي والبالــغ عددهــا 

ــة154. وقــد بلــغ عــدد هــذه املراكــز عــام 2020م، مــا مجموعــه )722( مركــزاً موزعــًة عــى النحــو  )447( مركــزاً باإلضافــة إىل بعــض الخدمــات التخصصيّ

ــة. التــايل: )117( مركــزاً شــامالً، و)372( مركــزاً أوليــاً، و)190( مركــزاً فرعيــاً، و)43( عيــادة طبيّ

152 - املوجز اإلعالمي املتعلق بفروس كورونا يف األردن، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بتاريخ 31 كانون األول 2020م.

153  - رد وزارة الصحة / مديرية األمراض السارية وغر السارية عر الريد اإللكروين بتاريخ 7 شباط 2021م. 

154  - كتاب وزارة الصحة رقم )1139/2/44(، تاريخ 16 شباط 2021م.

الحق في الصحة
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يف ضــوء اإلجــراءات االحرازيــة والوقائيــة ملنــع اكتظــاظ وتجمــع املراجعــن للوقايــة مــن انتشــار فــروس كورونــا واحتوائــه، ونقــل العــدوى، فقــد 

فـُـرِض حظــر التجــول بتاريــخ 20 آذار 2020م، وبعــد أن أُغلِقــت جميــع املراكــز الصحيــة التــي تقــدم الرعايــة األوليــة والشــاملة ملــّدة يومــن، فقــد أُعيــد 

اســتثنائها مــن فــرض الحظــر وحســب مــا اقتضتــه مصلحــة العمــل، حيــث أُبقــي عــى دوام املستشــفيات واملراكــز الصحيــة. واقتــر عملهــم عــى تلقــي 

اتصــاالت املــرىض، ورصف األدويــة الشــهريّة للمــرىض أو أي أدويــة اضطراريـّـة للمــرىض وإيصالهــا إىل منازلهــم مــن خــالل املراكــز الصحيــة وبــإرشاف فــرق 

طبيــة تطوعيــة.

ــخ 27 نيســان 2020م، بعــد اتخــاذ إجــراءات الســالمة  ــادات طــب األســنان الخاصــة باســتقبال املــرىض بتاري ــة وعي ــادات الطبي ــارشت العي ــم ب في

ــا مــن خــالل مجموعــة مــن اإلجــراءات منهــا: عــدم اســتقبال املــرىض دون موعــد مســبق، والتشــديد عــى تعقيــم  العامــة ملنــع تفــّي فــروس كورون

األدوات الطبيــة التــي يجــري اســتخدامها، إضافــة إىل االلتــزام بارتــداء الكممــات والقفــازات. وأخــذ الســرة املرضيــة ملــن يراجــع العيــادة، عــى أن تكــون 

الحــاالت التــي يجــري التعامــل معهــا هــي التــي تحتــاج إىل تدخــل جراحــي فقــط. كــم بــدأت املراكــز الصحيــة التابعــة للــوزارة يف اســتقبال األطفــال ألخــذ 

املطاعيــم الصحيــة. فيــم أعلــن املركــز الوطنــي للســكري والغــدد الصــم والوراثــة عــن اســتئناف عملــه يف عيــادات الســكري فقــط.

محور الرعايـة الصحية الثانويـة والثالثـة:

ــوزارة الصحــة و)15(  ــع ل ــن خــالل )32( مستشــفى تتب ــة م ــة الثالثي ــة الصحي ــات الرعاي ــة وبعــض خدم ــة الثانوي ــة الصحي ــات الرعاي م خدم ــدَّ تُق

ــاص155. ــفى خ ــان، و)69( مستش ــفيان جامعي ــة، ومستش ــة امللكي ــات الطبي ــع للخدم ــفى تتب مستش

ــاً عــن طريــق منصــة خدمــات حكيــم اإللكرونيــة E-Med، التــي مّكنــت  شــهد عــام 2020م، إضافــة مواعيــد املراجعــة الطبيــة للمــرىض إلكروني

املــرىض الذيــن ســبق لهــم مراجعــة عيــادات االختصــاص يف إحــدى املستشــفيات واملراكــز الصحيــة الشــاملة التابعــة لــوزارة الصحــة مــن طلــب موعــد 

مراجعــة إلكرونيّــاً، خاصــًة يف وقــت الحظــر الشــامل، كــم رُصفــت األدويــة الشــهرية واملزمنــة للمــرىض عــن طريــق املنصــة وأُوصلــت إىل أماكــن ســكن 

املــرىض دون مراجعتهــم ملؤسســات وزارة الصحــة.

وعــى الرغــم مــن الجهــود املبذولــة مــن قبــل وزارة الصحــة لتطويــر وتحســن الخدمــات الصحيــة املقدمــة للمواطنــن، إال أن بعــض املستشــفيات 

واملراكــز الصحيــة ال تــزال تعــاين جملــة مــن املشــاكل تعــوق تحقيــق أهدافهــا، التــي ســبق للمركــز أن تناولهــا يف تقاريــره الســنوية الســابقة ومــن أبرزهــا: 

نقــص الكــوادر واملعــدات الطبيــة الالزمــة يف بعــض املستشــفيات واملراكــز الصحيــة املنتــرشة يف جميــع أنحــاء اململكــة مقارنــًة مــع عــدد املــرىض، مــم 

يــؤدي إىل تــدين مســتوى الخدمــة الطبيــة املقدمــة للمــرىض نظــرا لقلــة الوقــت الــذي يخصصــه الطبيــب لرؤيــة كل مريــض مــم يجعــل الطبيــب عرضــة 

للوقــوع يف الخطــأ عنــد تشــخيص الحــاالت املرضيــة، وعــدم توفــر التســهيالت البيئيــة يف بعــض املستشــفيات واملراكــز الصحيــة الالزمــة لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة وكبــار الســن.

خدمات الصحة النفسّية:

بالّرغــم مــن اســتمرار محدوديــة خدمــات الصحــة النفســية يف األردن إال أنــه ويف ظــل مجابهــة فــروس كورونــا أُطلقــت خدمــات الدعــم النفــي 

ــادات  ــملت اإلرش ــث ش ــة حي ــة الدولي ــة الطبي ــع الهيئ ــاون م ــية وبالتع ــراض النفس ــاء األم ــة أطب ــة وجمعي ــن وزارة الصح ــيق ب ــي بالتنس واالجتمع

ــريئ  ــال امل ــالل االتص ــن خ ــك م ــدين وذل ــين ومرش ــن نفس ــين ومعالج ــاء نفس ــل أطب ــن قب ــة م ــات اململك ــع محافظ ــية يف جمي ــارات النفس واالستفس

ــوين.  والتلفزي
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تجدر اإلشارة إىل جملة التحديات التي ما زالت تواجهها الصحة النفسية، واملتمثلة مبا يي:

ــن . 1 ــية، معالج ــة نفس ــايئ صح ــاص، أخص ــاء اختص ــية )أطب ــة النفس ــات يف الصح ــددة التخصص ــوادر متع ــاً الك ــة، خصوص ــوادر الصحي ــص الك نق

ــات. ــية واإلعاق ــة النفس ــة الصح ــخ(، وكادر مديري ــن ... إل ــن اجتمعي ــن، أخصائي وظيفي

زيادة الطلب عى خدمات الصحة النفسية العالجية والتأهيل وخصوصاً باألزمات.. 2

 ضعف يف التنسيق بن الجهات التي تقدم خدمات الصحية النفسية. . 3

الوصمــة والتمييــز ملــرىض االضطرابــات النفســية وذويهــم تشــكل عائقــاً يف طلــب خدمــات الصحيــة النفســية. ويجــدد املركــز التأكيــد عــى االتجــاه . 4

نحــو إدخــال عيــادات مجتمعيــة للصحــة النفســية يف املستشــفيات واملراكــز الصحيــة.

االعتداء عىل الكوادر الطبية: 

ــام 2020م، شــهد اســتمراراً لظاهــرة  ــا إال أن ع ــروس كورون ــة انتشــار ف ــن ملواجه ــة عــى املواطن ــا الحكوم ــي فرضته ــرة الحظــر الت بالرغــم مــن ف

االعتــداء عــى الكــوادر الطبيــة يف القطاعــن العــام والخــاص يف املستشــفيات واملراكــز الصحيــة التــي باتــت تــؤرق وتهــدد القطــاع الصحــي يف ظــل غيــاب 

الحلــول الجذريــة لوقــف هــذه االعتــداءات، حيــث وصــل إىل حــد االعتــداء عــى املرافــق الصحيــة وتحطيــم وتكســر محتوياتهــا. وقــد بلــغ عــدد حــاالت 

االعتــداء البــدين واللفظــي خــالل األعــوام )2019م-2020م(، مــا مجموعــه )125( حالــة، منهــا )44( حالــة اعتــداء وقعــت خــالل عــام 2020م156، وتوزعــت 

ــة، و)10( حــاالت  ــداء وقعــت عــى الكــوادر التمريضي ــة اعت ــاء، و)16( حال ــداء وقعــت عــى األطب ــة اعت ــايل: )20( حال ــداء عــى النحــو الت حــاالت االعت

وقعــت عــى الكــوادر اإلداريــة. وغالبــاً مــا تحــدث حــاالت االعتــداء عــى الكــوادر الطبيــة يف أقســام اإلســعاف والطــوارئ يف املستشــفيات املكتظــة باملــرىض 

والحــاالت الطارئــة وذلــك مــن قبــل ذوي املــرىض واملراجعــن؛ بســبب نقــص اإلمكانيــات املاديــة والبرشيــة، التــي منهــا عــى ســبيل الذكــر ال الحــر: نقــص 

الكــوادر الطبيــة وعــدم تناســب عددهــا مــع األعــداد املتزايــدة مــن املــرىض، ونقــص أرسة العنايــة الحثيثــة، وإلــزام بعــض الكــوادر عــى العمــل لســاعات 

طويلــة يتجــاوز مــا يســمح بــه قانــون العمــل. وقــد تجــاوزت االعتــداءات حــد االعتــداء اللفظــي إىل االعتــداء الجســدي بالــرب باأليــدي واألســلحة البيضــاء 

عــى الكــوادر الطبيــة وكذلــك االعتــداء عــى املمتلــكات العامــة مــن أجهــزة طبيــة وتكســر أبــواب ونوافــذ املستشــفيات واملراكــز الصحيــة. 

بهذا الّصدد يعاود املركز التأكيد عىل توصياته، وهي: 

اإلنفاذ الفعّي والحازم ألحكام املادة )187( من قانون العقوبات، والذي من شأنه ردع االعتداءات عى الكوادر الطبية. . 1

عــدم إســقاط العقوبــة املتعلقــة بالحــق العــام يف حــال اضطــر املعتــدى عليــه إىل إســقاط حقــه الشــخيص بحكــم العــادات والتقاليــد، وهــو األمــر . 2

الــذي يتطلــب تعديــالً ترشيعيـّـاً.

 رضورة زيادة أعداد األطباء والكوادر التمريضية.3. 

رضورة توفــر الحميــة الالزمــة ورفــع قــدرة الكــوادر العاملــة يف أقســام اإلســعاف والطــوارئ والعنايــة الحثيثــة، ورفــد املستشــفيات باملعــدات . 4

الالزمــة للتقليــل مــن هــذه الظاهــرة. 

الرقابة عىل الغذاء والدواء:

ــذ يف عــام  ــدواء، إذ نُفِّ ــل املؤسســة العامــة للغــذاء وال ــة مــن قب ــع الغذائي ــة عــى املؤسســات واملصان ــة الصحي شــهد عــام 2020م، تكثيــف الرقاب

2020م، مــا يقــارب )39.075( زيــارة تفتيشــية مقارنــة ِبـــ )37.900( زيــارة تفتيشــية عــام 2019م، وذلــك لضــمن تقيــد املؤسســات واملصانــع الغذائيــة 

واملطاعــم املنتــرشة يف أنحــاء اململكــة كافــة بــرشوط الصحــة والســالمة العامــة، التــي ترتــب عليهــا توجيــه )18.473( إنــذاراً مقارنــة ِبـــ )18.780( إنــذاراً 

يف عــام 2019م. كــم ُحوِّلــت يف عــام 2020م )492( مؤسســة ومصنــع غــذايئ إىل القضــاء مقارنــة ِبـــ )440( مؤسســة ومصنــع غــذايئ يف عــام 2019م، فيــم 

أُوِقــف عــام 2020م )1.711( مؤسســة ومصنــع غــذايئ مقارنــة بـــ )1.423( مؤسســة ومصنــع غــذايئ أوقفــت يف عــام 2019م، وأُغلقــت )365( مؤسســة 
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ومصنــع غــذايئ مقارنــة بـــ )280( مؤسســة ومصنــع غــذايئ يف عــام 2019م، وذلــك نتيجــة ضبــط كميــات مــن املــواد الغذائيــة الفاســدة منتهيــة الصالحيــة 

ــدد  ــغ ع ــام 2020م، بل ــه يف ع ــمً بأن ــة. عل ــرشوط الصحــة والســالمة العام ــة ب ــع الغذائي ــك املؤسســات واملصان ــزام تل ــدم الت ــة إىل ع ــة؛ باإلضاف والتالف

املؤسســات واملصانــع الغذائيــة املســتكملة للــرشوط الصحيــة )18.043( مؤسســة ومصنــع غــذايئ مقارنــة بـــ )16.977( مؤسســة ومصنــع غــذايئ مســتكملة 

للــرشوط الصحيــة يف عــام 2019م157.

يؤكّــد املركــز عى أهمية االســـتمرار فـــي الركيـــز علـــى عمليـــات التفتـــيش والرقابـــة الفعالـــة مـــن قبـــل وزارة الصـــحة واملؤسســـة العامــة للغذاء 

والــدواء لضــمن تقيــد جميــع املؤسســات واملصانــع الغذائيـــة واملطـــاعم املنتشـــرة فـــي أنحــاء اململكــة كافــة بــرشوط الصحــة والســالمة العامــة. 

كــم رصــد املركــز حــاالت التســمم الغــذايئ التــي شــهدها عــام 2020م، التــي بلــغ عددهــا الـــ )11( حادثــة تســمم منهــا: )3( حــوادث نتيجــة لتنــاول 

ــة ملؤسســة الغــذاء  ــت الفحوصــات املخري ــث أثبت ــة تســمم، حي ــة )1.400( حال ــا إصاب ــج عنه ــة. نت ــات الطعــام يف املطاعــم، و)8( حــوادث منزلي وجب

ــة  ــر ظــروف الســالمة العام ــون، بســبب عــدم توف ــا املصاب ــي تناوله ــات الت ــر« يف الوجب ــس وكامبيلوباك ــي »انتركوكــس فيكال ــدواء وجــود جرثومت وال

واالشــراطات الصحيــة والبيئــة املناســبة يف عمليــة تخزيــن اللحــوم وتوزيعهــا والتعامــل معهــا مــن قبــل بعــض املطاعــم خاصــة يف ظــل موجــة الحــر غــر 

املســبوقة التــي شــهدتها اململكــة158. فيــم رصحــت وزارة الصحــة أن نتائــج البحــث لديهــا أثبتــت أن مصــدر التســمم يف مجموعــة مــن املطاعــم هــو 

م مــع الوجبــات، إذ ضبطــت )5( أطنــان مــن اللحــوم منتهيــة الصالحيــة باإلضافــة إىل نصــف طــن بطاطــا يف املنشــأة  توريــد اللحــوم واملــواد التــي تُقــدَّ

التابعــة ملركــز التوريــد أدت إىل مــا حــدث مــن تســمم غــذايئ159، مقارنــة بـــ )31( حادثــة تســمم يف عــام 2019م منهــا: )4( حــوادث نتيجــة لتنــاول وجبــات 

.Bacillus cereus الطعــام يف املطاعــم و)27( حادثــة منزليــة نتــج عنهــا إصابــة )434( حالــة تســمم، وســبب هــذه الحــاالت

مــن جهــة أخــرى خّفضــت املؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء يف عــام 2020م، أســعار )744( صنفــاً دوائيــاً وبنســبة تخفيــض تــراوح مــا بــن 

)74%- 1%( مقارنــة مــع تخفيــض أســعار )872( صنــف دوايئ ومبــا نســبته )76%-1%( يف عــام 2019م، أبرزهــا أدويــة املضــادات الحيويــة وأدويــة 

األمــراض املزمنــة مثــل: أدويــة ارتفــاع ضغــط الــدم والقلــب والرشايــن، وأدويــة الجهــاز الهضمــي والســكري والدهنيــات، وأدويــة الرطــان، وأدويــة 
املضــادات الحيويــة باإلضافــة إىل أدويــة األمــراض النفســية والعصبيــة. 

وضمــن اإلجــراءات االحرازيــة يف مجــال مكافحــة فــروس كورونــا، ومــع انطــالق التحذيــرات مــن قبــل خــراء الصحــة بــرورة اتخــاذ كافــة الخطوات 

الخاصــة للعنايــة واســتخدام املعقــمت أو املــواد الكحوليــة الطبيــة، واألقنعــة الطبيــة )الكممــات( للوقايــة من الفــروس، قامــت مديريــة املســتلزمات يف 

املؤسســة بــدور فاعــل ومهــم لضــمن حصــول املواطــن عــى مســتلزم آمــن وفعــال وذي جــودة عاليــة شــهد عــام 2020م، تســجيل )62( مصنــع كممــات، 

ــذت )227( زيــارة تفتيشــية شــملت جميــع مصانــع الكممــات واملطهــرات واملعقــمت160.  حيــث نُفِّ

كــم تابــع املركــز عــام 2020م، إغــالق املؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء )91( صيدليــة مقارنــة بـــ )86( صيدليــة عــام 2019م، وتوجيــه إنــذار لـــ 

)61( صيدليــة مقارنــة ٍبـــ )25( صيدليــة عــام 2019م، وتحويــل للنائــب العــام )87( صيدليــة مقارنــة ٍبـــ )92( صيدليــة عــام 2019م، وتحويــل ملحكمــة 

أمــن الدولــة )6( صيدليــات مقارنــة ٍبـــ )3( صيدليــات عــام 2019م، وتوجيــه تنبيــه لـــ صيدليتــن مقارنــة بتوجيــه تنبيــه لصيدليــة يف عــام 2019م، وتحويــل 

ــاً، متــارس نشــاطها يف اململكــة بعــد أن  للمجلــس التأديبــي )12( صيدليــة مقارنــة بـــ )7( صيدليــات يف عــام 2019م مــن أصــل )3.753( صيدليــة تقريب

ثبتــت مخالفاتهــا ألحــكام قانــون الــدواء والصيدلــة رقــم )12( لســنة 2013م وتعديالتــه منهــا ضبــط يف حيازتهــا أدويــة مــزورة؛ وأدويــة منتهيــة الصالحيــة؛ 

وأدويــة مهربــة؛ وأدويــة غــر مجــازة؛ وأدويــة رصفــت بــدون وصفــة طبيــة. باإلضافــة إىل أنــه شــهد عــام 2020م، توجيــه إنــذار لـــ )5( مصانــع أدويــة 

157  - رد مؤسسة الغذاء والدواء عر الريد اإللكروين بتاريخ 25 كانون الثاين 2021م.

http://alrai.com/article/10547077 :158 - صحيفة الرأي بتاريخ 5 آب 2020م، للمزيد انظر

 royanews.tv/news/220641 :159 - موقع قناة رؤيا اإلخباري بتاريخ 9 آب 2020م، للمزيد انظر

160 - رد مؤسسة الغذاء والدواء عر الريد اإللكروين بتاريخ 25 كانون الثاين 2021م.
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مقارنــة ٍبــــ )4( مصانــع أدويــة يف عــام 2019م، وتوجيــه تنبيــه لـــ )4( مصانــع أدويــة مقارنــة ٍبـــ )5( مصانــع أدويــة يف عــام 2019م، ومخاطبــة )6( مصانــع 

أدويــة مقارنــة ٍبـــ )9( مصانــع أدويــة يف عــام 2019م لغايــات تصويــب أوضاعهــا، باإلضافــة إىل وقــف إنتــاج مصنعــي أدويــة يف عــام 2020م، فيم مل يســجل 
وقــف إنتــاج أي مــن مصانــع األدويــة عــام 2019م علــمً بأنــه تــم تنفيــذ )72( زيــارة تفتيشــية شــملت جميــع مصانــع األدويــة.161

التأمني الصحّي:

أكــدت املواثيــق الدوليــة حــق الفــرد يف الحصــول عــى التأمينــات والضمنــات االجتمعيــة، وقــد نصــت عــى ذلــك املــادة )9( مــن العهــد الــدويل 

الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتمعيــة والثقافيــة.

ُســجل عــام 2020م مــا مجموعــه )13.430( مؤمنــاً صحيــاً ملــن تزيــد عــن الّســتن عامــاً وفقــاً للمعلومــات الصــادرة عــن إدارة التأمــن الصحــي يف 

وزارة الّصحــة، ليصبــح العــدد اإلجــميل للمؤمنــن مّمــن تزيــد أعمرهــم عــن الســتن عامــاً )460.106( مومنــاً؛ ويغطــي التأمــن الصحــي موظفــي الخدمــة 

املدنيــة كافــة، ونســبة كبــرة مــن الفقــراء باإلضافــة إىل شــبكات أخــرى مثــل شــبكة األمــان االجتمعــي واملناطــق األشــد فقــراً واملناطــق النائيــة واألطفــال 

تحــت ســن السادســة مــن األردنيــن وأطفــال قطــاع غــزة واملصابــن باألمــراض الســارية وذوي االحتياجــات الخاصــة ومــرىض الرطــان وغســيل الــكى. 

ويــرى املركــز رضورة متّتــع كافــة املواطنــني بالتأمــني الصحــّي الشــامل والعــادل واملُســتدام.

التوصيات:

يؤكــد املركــز عــى أهميــة االســتفادة مــن كافــة املــوارد البرشيــة يف القطــاع الصحــي العــام لتقديــم خدمــة صحيــة متكاملــة للمــرىض دون أي متييــز . 1

م الخدمة.  حســب نــوع التأمن الصحــي ومقــدِّ

يؤكــد املركــز عــى رضورة قيــام الحكومــة بدراســة تأمــن كافــة املواطنــن األردنيــن صحيــاً ســواء عــر مؤسســة وطنيــة تجمــع كافــة صناديــق . 2

ــة املوجــودة ودون أن يتحمــل  ــات الصحي ــن ضمــن شــبكة التأمين ــة املواطن ــة بتأمــن كاف ــوم الحكوم ــق أن تق ــة أو عــن طري التأمــن الحكومي

املواطنــون أي كلفــة ماديــة إضافيــة. 

يؤكــد املركــز عــى أهميــة زيــادة التدريــب والتأهيــل لألطبــاء واملمرضــن العاملــن يف القطــاع العــام حــول آليــة التعامــل مــع األمــراض واألوبئــة . 3

املســتجدة، وعــدم اقتصــار عمليــة التدريــب والتأهيــل عــى تخصصــات محــددة،

يؤكد املركز عى رضورة توفر التسهيالت البيئية يف مختلف املستشفيات واملراكز الصحية الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن.. 4

161- كتاب املؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم )5239/14/1/1( بتاريخ 2021/2/2م.
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الحق في بيئة سليمة

الحّق يف بيئة سليمة

خــال الدســتور األردين مــن النــص رصاحــًة عــى الحــق يف بيئــة ســليمة، أمــا عــى الصعيــد اآلخــر، فقــد كفلــت املواثيــق الدوليــة التــي صــادق عليهــا 

األردن هــذا الحــق162، كــم يعتــر األردن مشــاركاً رئيســاً للمجتمــع الــدويل يف الجهــود الراميــة لحميــة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة، مــن خــالل االنضــمم إىل 

العديــد مــن االتفاقيــات واإلعالنــات الدوليــة التــي أُقــرّت مــن قبــل هيئــة األمــم املتحــدة ومنظومــة اإلدارة البيئيــة الدوليــة، خاصــة املنبثقــة عــن مؤمتــر 

قمــة األرض عــام 1992م، ومــا تبعــه مــن مؤمتــرات واتفاقيــات دوليــة. 

الترشيعات: 

يعتــر قانــون حميــة البيئــة رقــم )6( لســنة 2017م، اإلطــار القانــوين الناظــم لهــذا الحــق الــذي صــدر مبوجبــه العديــد مــن األنظمــة والتعليــمت. 

وشــهد عــام 2020م، إقــرار القانــون اإلطــاري إلدارة النفايــات رقــم )16( لســنة 2020م، وقــد صنــف القانــون النفايــات إىل خطــرة وغــر خطــرة وفقــاً 

للجــداول املرفقــة يف القانــون. 

كــم تطبــق أحــكام هــذا القانــون عــى إدارة النفايــات ومنشــآتها وأصنافهــا وفئاتهــا باســتثناء: النفايــات املشــّعة، واالنبعاثــات الغازيــة يف الغــالف 

الجــوي، وميــاه الــرف الصحــي واملــادة الحيويــة الصلبــة الناجمــة عنهــا. كــم ُشــكِّلت )اللجنــة التوجيهيــة العليــا إلدارة النفايــات( مبوجــب القانــون.

كــم شــهد عــام 2020م،  إقــرار جملــة مــن األنظمــة البيئيــة، ومــن أبرزهــا: نظــام إدارة املــواد والنفايــات الخطــرة رقــم )68( لســنة 2020م163، ونظــام 

ــات رقــم )85( لســنة 2020م165.  ــة إلدارة النفاي ــة البيئي ــه رقــم )69( لســنة 2020م164، ونظــام املعلومــات والرقاب التصنيــف والرخيــص البيئــي وتعديالت

ومــن املنتظــر واملتوقــع أن تشــّكل هــذا األنظمــة إضافــًة تحقــق مزيــداً مــن الرقابــة البيئيــة وتعزيــز األنظمــة البيئيــة، وأن يتــم إنفاذهــا عــى نحــو يحقــق 

الغايــة منهــا، وســوف يراقــب ويرصــد املركــز فعاليــة هــذه األنظمــة واللجــان يف التقاريــر القادمــة.

أثر جائحة كورونا عىل البيئة:

ميكن إيجاز أثر جائحة كورونا عىل الحق يف بيئة سليمة عىل النحو التايل: 

أدى االضطــراب العاملــّي الناجــم عــن جائحــة كورونــا إىل آثــار عديــدة عــى البيئــة واملنــاخ، منهــا انخفــاض مســتوى تلــوث الهــواء يف العديــد مــن  —

املناطــق، وذلــك بســبب االنخفــاض الحــاد بنســبة )25%( مــن انبعاثــات الكربــون وثــاين أوكســيد النيروجــن، والتــي قــدر العلــمء أنهــا رمبــا قــد 

أنقــذت مــا ال يقــل عــن )77000( كائــن حــي عــى مــدى شــهرين مــن اإلغــالق مــن شــهر 3 إىل شــهر 5 عــام 2020م)166(. وعــى الرغــم مــن ذلــك، 

فــإن تفــي الوبــاء قــد عرقــل جهــوداً دبلوماســية بيئيــة، مبــا يف ذلــك تأجيــل مؤمتــر األمــم املتحــدة للتغــر املناخــي لعــام 2020م إىل عــام 2021م 167. 

ازديــاد النفايــات الطبيــة: تعــد النفايــات الطبيــة خطــرة، يجــب التعامــل معهــا بحــذر شــديد، خوفــاً مــن نقلهــا العــدوى، ويف الوضــع الطبيعــي،  	

يبلــغ معــدل تولــد النفايــات الطبيــة املعديــة )6.0( كغــم/ رسيــر يوميــاً، وفــق تقريــر حالــة البيئــة – 2016م، ويشــار إىل أن حجــم النفايــات الطبيــة 

يزيــد عــرشة أضعــاف ملريــض كورونــا مقارنــة بالوضــع الطبيعــي، وفقــاً لــألوراق والدراســات العلميــة الصــادرة عــن جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، 

وأن وزارة البيئــة وعــر مــرشوع دويل عــام 2020م، زودت مستشــفيات وزارة الصحــة والخدمــات الطبيــة امللكيــة بـــ)11( معقــمً جديــداً للنفايــات 

162- من أهم االتفاقيات املصادقة عليها األردن ما يي: اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عر الحدود لعام 1992م، واتفاقية األمم املتحدة بشأن تغر املناخ لعام 

1993م، واتفاقية الحفاظ عى التنوع الحيوي لعام 1994م، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر لعام 1996، واتفاقية ستوكهومل للملوثات العضوية الثابتة لعام 2004، ... إلخ.   

163 - املنشور يف عدد الجريدة الرسمية رقم )5655(، تاريخ 2020/8/16. 

164- املنشور يف عدد الجريدة الرسمية رقم )5655(، تاريخ 2020/8/16.     

165- املنشور يف عدد الجريدة الرسمية رقم )5664(، تاريخ 2020/10/1    

     www.news.un.org 166- موقع أخبار األمم املتحدة، عى الرابط اإللكروين اآليت

www.un.org :167- الصفحة الرسمية لألمم املتحدة، عى الرابط اإللكروين اآليت
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الطبيــة وســيارات نقلهــا، كــم أن الــوزارة أصــدرت إرشــادات توعويــة آلليــة التخلــص مــن النفايــات املعديــة للمصابــن واملعزولــن يف املنــازل عــى 

موقــع الــوزارة 168.

كشــف املركــز الــدويل للتكنولوجيــا البيئيــة يف اليابــان عــن »إســاءة معالجــة الكميــات الهائلــة للنفايــات الطبيــة الناتجــة عــن االســتجابة لوبــاء كورونــا، 

يف أنحــاء العــامل، الســتخدام التقنيــات إمــا بشــكل غــر صحيــح، أو لعــدم التعامــل معهــا نهائيّــاً، وأن التخلــص غــر الســليم لنفايــات الرعايــة الصحيــة يولــد 

مخاطــر جســيمة، نتيجــة انتقــال األمــراض الثانويــة، والتعــرض للعوامــل املعديــة بــن ملتقطــي وعــمل النفايــات، واألطبــاء، واملــرىض، واملجتمــع بشــكل 
عــام، إذا تــم التخلــص منهــا بشــكل غــر صحيــح«.169

انخفــاض نســبة تلــوث الهــواء: أظهــرت دراســة أعدتهــا وزارة البيئــة انخفــاض نســب امللوثــات يف الهــواء املحيــط يف عــمن وإربــد والزرقــاء نتيجــة  	

اإلجــراءات الحكوميــة املتخــذة خــالل الفــرة مــن 15 آذار 2020م حتــى 15 نيســان 2020م ملواجهــة جائحــة فــروس كورونــا. وأظهــرت الدراســة، 

أن متوســط نســبة االنخفــاض يف املعــدالت اليوميــة لراكيــز الجســيمت الدقيقــة )يب أم 10( مــع احتســاب تأثــر العواصــف الرابيــة التــي رصدتهــا 

محطــات مراقبــة نوعيــة الهــواء املحيــط يف عــمن كانــت حــوايل )38%( باملئــة ويف إربــد حــوايل )15%( ويف الزرقــاء حــوايل )30%( ومتوســط نســبة 

االنخفــاض يف املــدن الثــالث حــوايل )28%(، فيــم أظهــرت الدراســة أن متوســط نســبة االنخفــاض يف املعــدالت اليوميــة لراكيــز الجســيمت الدقيقــة 

)يب أم 10( بــدون احتســاب تأثــر العواصــف الرابيــة لبيــان مــدى تأثــر توقــف أغلــب النشــاطات البرشيــة مــن نقــل وصناعــة وخدمــات والتــي 

رصدتهــا املحطــات يف عــمن كانــت حــوايل )47%( ويف إربــد حــوايل )32%( ويف الزرقــاء حــوايل )36%( ومتوســط نســبة االنخفــاض يف املــدن الثــالث 

حــوايل )%38()170(.

كان متوســط نســبة االنخفــاض يف املعــدالت اليوميــة لراكيــز غــاز األوزون األريض )أو 3( يف عــمن حــوايل )24%( ويف إربــد حــوايل )21%( ومتوســط 

نســبة االنخفــاض يف عــمن وإربــد حــوايل )%22(. وكشــفت الدراســة، أن نتائــج رصــد نوعيــة الهــواء املحيــط للجســيمت الدقيقــة املستنشــقة العالقــة يف 

الهــواء والتــي قطــر جزيئاتهــا أقــل مــن أو يســاوي 10 ميكــرون )يب أم 10( مــع اســتثناء العواصــف الرابيــة وكذلــك جميــع امللوثــات الغازيــة كان ضمــن 

الحــدود املســموح بهــا يف املواصفــة القياســية األردنيــة رقــم )2006/1140( حيــث مل يُرصــد أي تجــاوز للمعــدالت اليوميــة يف جميــع محطــات الرصــد 

خــالل الفــرة مــن 15 آذار 2020م حتــى 15 نيســان 2020م)171(.

انخفاض حصة املواطن األردين من املياه:

يرد انخفاض حصة املواطن األردين من املياه إىل نتيجة عن عّدة عوامل منها: 

التفاوت يف الضخ حسب العالقة السياسية بن األردن والدول املجاورة. —

عدم إيالء إنشاء السدود الطبيعية والصناعية أولوية وطنيّة. —

تحديات تنفيذ مرشوع قناة البحرين.	 

انتشار رسقة املياه الجوفيّة.	 

الهدر املايّئ بسبب تأخر إجراء أعمل صيانة األعطال يف خطوط التمديد وخصوصاً الرئيسية منها.	 

168- صحيفة الغد األردنية، نفايات األردن بن كارثة مستقبلية وملجأ وحيد إلدارة مستدامة، تاريخ 2020/1/30م.   

169-  صحيفة الغد األردنية، تقرير يكشف عن إساءة معالجة النفايات الطبية خالل أزمة “كورونا«، تاريخ 2020/4/9م.   

170-  زيارة ميدانيّة إىل وزارة البيئة.   

171-  زيارة ميدانيّة إىل وزارة البيئة.   
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تقطيع األشجار يف جامعة الريموك: 

قطعــت جامعــة الرمــوك أشــجار زيتــون وأشــجاراً حرجيــة يتجــاوز عمرهــا 40 عامــاً إلقامــة مــرشوع طاقــة شمســية، فــكان ال بــد للجامعــة مــن 

البحــث عــن البدائــل مــن قطــع األشــجار وهــي كثــرة يف الجامعــة، فلــم تتــم دراســة وتقييــم األثــر البيئــي لهــذه العمليــة ومل تتــم استشــارة املختصــن 

واملعنيــن بهــذا الخصــوص، وقــد أثــار هــذا الفعــل حفيظــة الكثــر مــن ناشــطي حقــوق اإلنســان عــى مواقــع التواصــل االجتمعــي فــكان املوقــف رافضــاً 

ــاً لهــذه العمليــة التهدمييــة للــروة الحرجيــة والشــجرية. قطعيّ

الحرائق وأثرها عىل البيئة:

شــهد عــام 2020م، تزايــداً ملحوظــاً يف عــدد الحرائــق التــي طالت أعشــاباً جافــًة وأشــجاراً حرجيــة وأشــجاراً مثمــرة ومحاصيــل زراعيــة يف أغلــب 

مناطــق اململكــة، إذ بلــغ عــدد الحرائــق التــي حدثــت يف عــام 2020م )198( حريقــاً مقارنــًة بـــ )78( حريــق لعــام 2019م، وبلغــت مســاحات الغابــات 

واألحــراش التــي تعرضــت للحرائــق يف عــام 2020م )7716( دومنــاً مقارنــًة بـــ )5012( دونــم لعــام 2019م، يف حــن بلــغ عــدد األشــجار املحروقــة يف عــام 

ــات بيعهــا  ــة لغاي ــداء عــى األشــجار الحرجي ــر واالعت ــًة بـــ )2135( شــجرة لعــام 2019م172. هــذا عــالوة عــى الرعــي الجائ 2020م )790( شــجرًة مقارن

ــب وعــدم الوعــي  ــات التحطي ــق لغاي ــران هــي أعقــاب الســجائر وافتعــال الحرائ ــؤدي إىل اشــتعال الن ــي ت ــا. وإن مــن أهــمِّ األســباب الت واالتجــار به

واإلهــمل مــن قبــل املواطنــن بإشــعال النــران داخــل مواقــع االصطيــاف. 

ويــرى املركــز الوطنــي رضورة تكثيــف الحمــالت التطوعيــة والتوعويــة للحــد مــن هــذه الظاهــرة والتقليــل مــن الحرائــق يف فصــل الصيــف مــن 

خــالل تكثيــف الرقابــة عــى مواقــع االصطيــاف والتوعية مبخاطــر إشــعال النــران داخــل الغابــات، كذلــك رضورة تكثيــف الجهــود إلزالــة األعشــاب مــن 

الشــوارع والســاحات العامــة، حتــى مننــع وقــوع الحرائــق ونحمــي الــروة النباتيــة والحرجيــة.

النُّفايات وإدارتها:

يوجــد حاليــاً يف األردن )20( مكبــاً للنفايــات، منهــا )19( مكبــاً للنفايــات البلديــة الصلبــة )الفعالــة( ومكــب واحــد للنفايــات الخطــرة يف منطقــة 

ســواقة، ومــع أن هنالــك تحســناً يف مجــال جمــع النفايــات الصلبــة، إذ بلغــت نســبة جمعهــا حــوايل )85%( يف املتوســط، إال أن إدارة النفايــات مــا تــزال 

تفتقــر لإلجــراءات البيئيــة الســليمة. وتنتــج اململكــة ســنوياً حــوايل )2.5( مليــون طــن مــن النفايــات الصلبــة و)45( ألــف طــن مــن النفايــات الصناعيــة 

الخطــرة، التــي يعــاد تدويــر جــزٍء كبــرٍ منهــا مثــل )الزيــوت املعدنيــة املســتهلكة، بطاريــات الرصــاص الحامضيــة املســتهلكة(، وينقــل إىل مركــز معالجــة 

النفايــات الخطــرة /ســواقة مــا يعــادل )5542( مــر مكعــب ســنوياً، وتشــكل نســبة النفايــات العضويــة مــا يقــارب )51%( مــن حجــم النفايــات الكليــة و 

)15%( مــن املــواد البالســتيكية املعــدة للتغليــف والقابلــة إلعــادة التدويــر )173(. 

مــن ناحيــة أخــرى تعمــل وزارة اإلدارة املحليــة بالتنســيق مــع وزارة البيئــة عــى وضــع إســراتيجية متكاملــة إلدارة النفايــات الصلبــة يف اململكــة، 

التــي تتضمــن مجموعــة مــن الخطــط والرامــج منهــا الخطــة الوطنيــة إلدارة النفايــات التــي تشــمل عــى مجموعــة مــن األنشــطة يف مجــال إدارة النفايــات 

بكافــة أنواعهــا، كــم تعنــى بوضــع برامــج للتقليــل مــن اإللقــاء العشــوايئ للنفايــات ووضــع الترشيعــات الالزمــة لذلــك وتفعيــل تطبيقهــا، إضافــة إىل 

مقرحــات ملشــاريع إعــادة التدويــر والفــرز مــن املصــدر مبــا يتوافــق مــع هرميــة إدارة النفايــات ووضــع خطــة للتوعيــة يف هــذا املجــال.

الرقابة والتفتيش: 

تعمــل الهيئــات الرقابيّــة ممثلــة بــوزارة البيئــة، واإلدارة امللكيــة لحميــة البيئــة، ووزارة الصحــة، ووزارة الزراعــة، واملؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء، 

ووزارة الشــؤون البلديــة، وأمانــة عــمن الكــرى، وُســلطة إقليــم العقبــة الخاصــة، وُســلطة املصــادر الطبيعيــة، وُســلطة امليــاه، والحركــة البيئيــة الوطنيــة، 

عــى مراقبــة الوضــع البيئــي يف اململكــة مــن خــالل تطبيــق القوانــن واألنظمــة والتعليــمت الخاصــة بحميــة البيئــة عــى املؤسســات، التــي قــد تؤثــر 

نشــاطاتها عــى البيئــة، ومــن أهــم وســائل الرقابــة التــي متارســها مــا يــأيت174:

172- وزارة الزراعة، ضابط ارتباط املركز الوطني لحقوق اإلنسان، تاريخ 2020/6/15.

173-  كتاب وزارة البيئة، رقم 2070/4/13، تاريخ 2021/3/14. 

174  - كتاب وزارة البيئة، رقم 2070/4/13، تاريخ 2021/3/14.
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أ - التاخيص:

ــَع )2.025( ترخيــص يف عــام 2019م، ويف  ــة م ــاً، باملقارن ــة عــى )1.500( ترخيصــاً بيئي ــة باملوافق ــص املركزيّ ــة الرخي ــام لجن شــهد عــام 2020م، قي

املقابــل رفضــت اللجنــة )293( طلبــاً لرخيــص مشــاريع صناعيّــة وزراعيّــة وحرفيّــة ومســتودعات، باملقارنــة مــَع )471( طلبــاً لرخيــص مشــاريع صناعيّــة 

ــة لرخيــص املشــاريع االســتثمريّة. كــم هــو موّضــح يف الجــدول والرســم أدنــاه: ــة يف عــام 2019م؛ ملخالفتهــا الــرشوط البيئيّ ــة وحرفيّ وزراعيّ

التاخيص البيئّية وأعدادها

2020م2019منتيجة طلبات ترخيص

20251500موافقة

471293عدم موافقة

24961793املجموع

ب. املخالفات البيئية:

ُضبط يف عام 2020م )564( مخالفة بيئية، باملقارنة مع )1.153( مخالفة لعام 2019م.

الجدول يبنّي عدد الشكوى واإلغالقات

2020 2019 اإلجراء

160 623 الشكاوى

56 112 إغالق

216 735 املجموع

جـ . الشكاوى واإلغالقات:

شــهد عــام 2020م، الكشــف عــى )3.486( منشــأة تنمويــة يف اململكــة، والتعامــل مــع )160( شــكوى بيئيــة، وإغــالق )59( منهــا باملقارنــة مــع )623( 

شــكوى بيئــة وإغــالق )112( منشــأة يف عــام 2019م، كــم هــو مبــّن يف الجــدول أعــاله. 
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د. القضايا: 
 

الجدول يبنّي عدد القضايا

2020 م 2019 ماإلجراء

300114القضايا

شــهد عــام 2020م، تحويــل )114( منشــأة مخالفــة ألحــكام قانــون حميــة البيئــة الجديــد رقــم )6( لســنة 2017م، إىل النائــب العــام إلجــراء املقتــى 

القانــوين، وإحالتهــا للمحاكــم املختصــة باملقارنــة مــع إحالــة )300( منشــأة يف عــام 2019م، كــم هــو مبــن يف الجــدول أعــاله.

الّتوصيات:

مراعاة األبعاد االجتمعية واالقتصادية والبيئية بشكل متكامل عند رسم السياسات البيئيّة. . 1

رضورة االهتمم بعملية تدوير النفايات بكافة أنواعها والتخلص منها عى مستوى اململكة بأفضل السبل وأنجع الوسائل.. 2

ــة، ورفدهــا بالكــوادر . 3 ــة البيئ ــة لحمي ــة تنســيقية مســؤولة عــن رســم السياســة العاّم ــة رقابي ــة كجهــة إرشافي ــز دور وزارة البيئ تعزي

ــون. ــذ القان ــايّب وتنفي ــز دورهــا الرق ــة لتعزي الكافي

رضورة تكثيــف الحمــالت التطوعيــة والتوعويــة للحــد مــن هــذه ظاهــرة الحرائــق يف فصــل الصيــف مــن خــالل تكثيــف الرقابــة عــى . 4

مواقــع االصطيــاف والتوعية مبخاطــر إشــعال النــران داخــل الغابــات.

الحق في بيئة سليمة
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الحقوق الثقافّية

كفــل الدســتور األردين وتعديالتــه حريــة اإلبــداع الثقــايف وحريــة البحــث العلمــي175، كــم كفلــت العديــد مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان 

الحقــوق الثقافيــة176، التــي تشــمل حــق املشــاركة يف الحيــاة الثقافيــة أو اإلســهام فيهــا وحميــة امللكيــة الفكريــة والحــق يف التمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي 

وتطبيقاتــه، وحريــة البحــث العلمــي والنشــاط اإلبداعــي، وقــد صــادق األردن عــى العديــد مــن االتفاقيــات يف مجــال حميــة الحقــوق الثقافيــة )177(.

أوالً: التاث الثقايف املادي.

يف إطــار جهــود وزارة الســياحة واآلثــار املبذولــة لحميــة الــراث العمــراين والحــري، تعمــل الــوزارة عــى دراســة إنشــاء متاحــف يف محافظــات 

مأدبــا وجــرش والزرقــاء.

شــهد عــام 2020م اكتشــاف عــدد محــدود مــن اآلثــار، حيــث ألغــت البعثــات األثريــة جميــع مشــاريعها ومل تجــر أي تنقيبــات يف األردن خــالل عــام 

2020م بســبب جائحــة كورونــا واقتــرت هــذه االكتشــافات عــى: 

اكتشــاف بقايــا الحــمم الرومــاين يف وســط البلــد وذلــك خــالل تنفيــذ أمانــة عــمن الكــرى ملــرشوع العبــارة الصندوقيــة، ويف ضــوء ذلــك قامــت . 1

دائــرة اآلثــار العامــة بإجــراء التنقيبــات العلميــة وتوثيــق كامــل العنــارص املعمريــة ومــن ثــم إعــادة دفنــه بالطــرق العلميــة.

اكتشــاف بعــض األرضيــات الجصيــة املزخرفــة وامللونــة وبعــض العنــارص املعمريــة املهمــة يف موقــع عــن غــزال األثــري مــن خــالل تنفيــذ أعــمل . 2

خــط البــاص الريــع بــن عــمن – والزرقــاء. 

وعــى صعيــد آخــر، شــهد عــام 2020م، تســجيل )5( مواقــع أثريــة عــى قامئــة الــراث اإلســالمي، وهــي: )قــر املشــتى، القســطل، أذرح، الحميمــة، 

م ملــف ترشــيح مدينــة الســلط عــى قامئــة الــراث العاملــي إىل منظمــة اليونســكو. قلعــة عجلــون(. وقـُـدِّ

خــالل عــام 2020م، مل تُضبــط أي مــن القطــع األثريــة املهربــة عــر الحــدود األردنيــة فيــم ضبطــت بعــض القطــع األثريــة املحليــة وذلــك مــن قبــل 

املراكــز األمنيــة والجمركيــة178. 

تظهــر مــؤرشات القطــاع الســياحي لعــام 2020م،انخفاضــاً ملحوظــاً إلجــميل عــدد الســياح القادمــن إىل اململكــة، حيــث بلــغ عــدد ســياح املبيــت 

ــت  ــياح املبي ــدد س ــه ع ــغ في ــذي بل ــام 2019م ال ــع ع ــة م ــبته)-76.2%( مقارن ــاض نس ــائحاً بانخف ــه )1.067.166( س ــا مجموع ــام 2020م، م ــالل ع خ

)4.488.407( ســائحاً. بينــم بلــغ عــدد زوار اليــوم الواحــد إىل اململكــة عــام 2020م )172.745( زائــراً بانخفــاض نســبته )-80.2%( زائــراً مقارنــة مــع عــام 

2019م الــذي بلــغ فيــه عــدد زوار اليــوم الواحــد إىل اململكــة )872.180( زائــرا179ً. 

ــر العمــل  ــار تعمــل مــع املجلــس األعــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتطوي ــق بالســياحة امليــرة، فــإن وزارة الســياحة واآلث ــم يتعل أمــا في

بالســياحة امليــرة عــىل النحــو التــايل:

إمتام تشكيل لجنة مشركة من الجهات املختلفة.. 1

إمتام وضع خطة عمل ملدة 3 سنوات وخطة تنفيذية ملدة عام تتضمن تحديد األولويات واملشاريع.. 2

175  - املادة )2/15( من الدستور األردين.

176  - املادة )27( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، املادة )27( من العهد الدويل الخاص بالحقوق السياسية واملدنية، املادة )15( من العهد الدويل الخاص بالحقوق السياسية واملدنية، 

والتعليق العام رقم )21(، اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتمعية والثقافية.

177- اتفاقيــة حميــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبــر الثقــايف عــام 2005م والتــي صادقــت عليهــا األردن بتاريــخ 2007/2/16م، واتفاقيــة الــراث الثقــايف غــر املــادي لعــام 2003م، 

االتفاقيــة العربيــة لحميــة املأثــورات الشــعبية لعــام 2010م.
178-  وفق البيانات واإلحصائيات الواردة من وزارة السياحة واآلثار عر اإلمييل اإللكروين املرسل من مديرية التنقيبات واملسوحات األثرية/ قسم مكافحة التهريب واملراقبة بتاريخ 2021/1/26.

179- وفق البيانات واإلحصائيات الواردة من وزارة السياحة واآلثار عر اإلمييل اإللكروين املرسل من قسم اإلسراتيجية الوطنية بتاريخ 2021/2/1.

الحقوق الثقافية
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العمــل عــى إعــداد قاعــدة بيانــات تتضمــن قامئــة املشــاريع األثريــة والســياحية ووضــع تقييــم لهــا مــن حيــث مالءمتهــا الســتقبال األشــخاص . 3

ذوي اإلعاقــة وســتُنرش وتُــوزَّع.

مرشوع متخصص بتدريب العاملن بالقطاع السياحي عى حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وطريقة التعامل معهم.. 4

مرشوع يهدف إىل تدريب أشخاص من ذوي اإلعاقة عى مهارات متخصصة متكنهم من العمل بالقطاع السياحي.. 5

تهيئة املواقع السياحية لتصبح مهيأة لألشخاص ذوي اإلعاقة وتحديد األولويات وقد اتُّفق عى بدء العمل مبوقع جبل القلعة180.. 6

ثانياً: التاث الثقايفّ غري املادّي.

عــى الّرغــم مــن التحديــات والظــروف االســتثنائية التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا عــى املشــهد الثقــايف يف اململكــة خــالل عــام 2020م، إال أن املركــز 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان تابــع الجهــود التــي بذلتهــا وزارة الثقافــة خــالل العــام املــايض 2020م، ومنهــا:  

اســتمرار تنفيــذ مــرشوع مــدن الثقافــة األردنيــة الــذي ينفــذ ســنويّاً، حيــث أعلنــت روزارة الثقافــة عــن اختيــار )3( ألويــة جديــدة لتكــون مــدن 	 

الثقافــة األردنيــة، وهــي: لــواء الباديــة الشــملية الرشقيــة، لــواء الهاشــمية، ولــواء القويــرة. ومــن الجديــر بالذكــر أن مشــاريع املــدن الثقافيــة تعــد 

مــن أبــرز مشــاريع الــوزارة التــي ترتبــط بخطــة التنميــة، وهــو مــن املشــاريع املســتدامة التــي تنقــل الحركــة الثقافيــة مــن العاصمــة إىل باقــي 

املحافظــات التــي تنفــذ باالســتناد إىل )تعليــمت املهرجانــات الثقافيــة/ مــدن الثقافــة األردنيــة( الصــادرة مبوجــب الفقرتــن )د، ن( مــن املــادة )4( 

مــن قانــون رعايــة الثقافــة رقــم 36 لســنة 2006م وتعديالتــه. 

إطــالق حزمــة مــن املشــاريع الثقافيــة واإلبداعيــة التــي تســتهدف جميــع فئــات املجتمــع األردين تحــت عنــوان )حزمــة التكيــف الثقــايف( ومــن هــذه 	 

ــاريع والرامج181.  املش

أوالً: برنامــج الثقافــة مــن قــرب للمحافظــات: هــذا الرنامــج موّجــه للمحافظــات، ونّفــذ مــن خــالل مديريــات الثقافــة واملراكــز الثقافيــة التابعــة 

لهــا والهيئــات والجمعيــات الثقافيــة املســجلة ضمــن مظلــة الــوزارة، واشــتمل عــى تنفيــذ )35-40( فعاليــة ثقافيــة كل أســبوع مــن خــالل 

املنصــات الرقميــة وبكافــة اآلليــات التــي تلتــزم بــرشوط التباعــد االجتمعــي، وتســتجيب لألهــداف الوطنيــة العامــة ولالحتياجــات الثقافيــة 

ــة  ــاالت الثقاف ــف مج ــة يف مختل ــات الثقافي ــون والهيئ ــون األردني ــا املبدع ــدم به ــي يتق ــادرات الت ــى املب ــم تبّن ــات، ك ــة يف املحافظ املحلي

ــوزارة ورؤيتهــا. مــن الجديــر بالذكــر أن أنشــطة املراكــز الثقافيــة التابعــة للــوزارة تســتهدف كافــة  والفنــون التــي تلتقــي مــع أهــداف ال

رشائــح املجتمــع األردين وأنهــا اســتمرت بالعمــل بعــد انتهــاء فــرة الحظــر الشــامل بســبب جائحــة كورونــا مــع االلتــزام بــرشوط التباعــد 

االجتمعــي والســالمة العامــة وفقــاً ألوامــر الدفــاع.

ثانيــاً: منصــة تدريــب الفنــون والصناعــات الثقافيــة )شــغفي(: منصــة تدريــب متخصصــة يف الفنــون والصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة، والتــي ســعت 

إىل توفــر التدريــب الســهل واملبســط واملجــاين يف )7( مجــاالت أساســية، وهــي )الكتابــة االبداعيــة، الفنــون التشــكيلية، املوســيقى، التصويــر، 

صناعــة األفــالم واإلنتــاج، الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة، وفنــون التصميــم(. وهدفــت املنصــة إىل توفــر نحــو )100( دورة تدريبيــة مجانيــة 

يف املرحلــة األوىل يقدمهــا نخبــة مــن أبــرز الفنانــن واملحرفــن.

ثالثــاً: منصــة الكتــب واملجــالت )الكتبــا( منصــة للكتــب املجانيــة تقــدم الكتــب بســهولة عــى صيغــة Pdf مــا ميكــن املســتخدم مــن قراءتهــا يف 

أي وقــت، بــدأت )الكتبــا( يف املرحلــة األوىل بنحــو )5( آالف كتــاب، وركــزت عــى الكتــاب األردين، وتشــمل مكتبــة األرسة األردنيــة وسالســل 

النــرش التــي تصدرهــا وزارة الثقافــة وبعــض النارشيــن األردنيــن والعــرب، وتحتــوي كتــب يف مختلــف مجــاالت اآلداب والفلســفة والفكــر 

والتاريــخ والعلــوم اإلنســانية واالجتمعيــة والطبيعــة والتكنولوجيــا ومختلــف مجــاالت املعرفــة اإلنســانية.

180- وفق املعلومات واإلحصائيات الواردة من وزارة السياحة واآلثار عر اإلمييل اإللكروين املرسل من مدير تطوير األداء املؤسي بتاريخ 2021/6/3م.

www.culture.gov.jo/node/66217 ،181- املوقع اإللكروين لوزارة الثقافة 2020/4/28م
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رابعــاً: جائــزة كتابــة اليوميــات يف زمــن وبــاء كورونــا )يوميــات كل مــر ســيمر( بالرشاكــة بــن وزارة الثقافــة ومؤسســة ويل العهــد. وهدفــت الجائــزة 

إىل ترويــج ثقافــة التدويــن وكتابــة اليوميــات وســط املثقفــن والعامــة يف املجتمــع األردين وتحديــداً يف أوقــات األزمــات والظــروف الخاصــة، 

وتوفــر محتــوى ثقــايف يوثـّـق حيــاة األفــراد والجمعــات ومشــاعرهم وتفاصيــل الحيــاة وتحوالتهــا يف زمــن هــذا الوبــاء، مــا قــد يجعــل هــذا 

املحتــوى الثقــايف موئــالً لألعــمل الفنيــة والثقافيــة ومصــدراً للباحثــن وكل املهتمــن يف هــذه املرحلــة مــن التاريــخ. 

مــن الجديــر بالذكــر أن الجوائــز الثقافيــة التــي تعقدهــا وزارة الثقافــة يُعلَــن عنهــا عــى موقــع الــوزارة اإللكــروين، وتكــون موجهــة لكافــة رشائــح 

ــل هــذه  ــمذج الخاصــة باالشــراك مبث ــة الن ــل: تعبئ ــة التســهيالت الالزمــة لهــم، مث م كاف ــدَّ ــة فتُق ــا بالنســبة لألشــخاص ذوي اإلعاق املجتمــع األردين. أم

املســابقات مــن قبــل موظفــي وزارة الثقافــة يف حــال مل يســتطع الشــخص املتقــدم للجائــزة القيــام بذلــك لوحــده.

خامســاً: برنامــج الــراث الثقــايف الوطنــي، يشــتمل هــذا الرنامــج عــى إعــادة تقديــم منــاذج مــن الــراث الثقــايف الوطنــي األردين مــن أرشــيف وزارة 

الثقافــة واملكتبــة الوطنيــة ومهرجــان جــرش للثقافــة والفنــون، ويشــتمل عــى: 

إطالق قناة رقمية لبثِّ فعاليات مختارة من أرشيف مهرجان جرش الذي ميتد إىل )35( عاماً.. 1

بث نحو )100( مرحية وأوبريت غنايئ وأفالم وثائقية من األعمل التي شاركت يف مهرجانات املرح األردنية.. 2

إتاحة مئات الوثائق والصور النادرة من مجموعات املكتبة الوطنية.. 3

إطــالق األرشــيف الرقمــي ملجــالت وزارة الثقافــة، ويف مقدمتهــا )أفــكار وصــوت الجيــل والفنــون ومجــالت األطفــال( عــى موقــع إلكــروين . 4

جديــد.

واســتمر يف عــام 2020م، تأثــر التحــدي الرئيــس الــذي يواجــه وزارة الثقافــة، والــذي يعيقهــا عــن ممرســة دورهــا يف تنميــة الحركــة الثقافيــة يف 

األردن، واملتمثــل بعــدم كفايــة املخصصــات املاليــة للــوزارة لتنفيــذ املشــاريع الثقافيــة يف كافــة محافظــات اململكــة، باإلضافــة إىل أن ظــروف الجائحــة 

كانــت ســبباً يف عــدم تنفيــذ العديــد مــن برامــج الــوزارة ومشــاريعها. كــم شــهد عــام 2020م، إقامــة العديــد مــن الفعاليــات الثقافيــة والفنيــة املحليــة 

مــن قبــل وزارة الثقافــة ومديريــات الثقافــة التابعــة لهــا يف املحافظــات، وقــد بلــغ عددهــا حــوايل )1332( فعاليــة ونشــاطاً مــن محــارضات، معــارض 

تشــكيلية، نــدوات، أمســيات، كرنفــاالت، جداريــات، ورش تدريبيــة، معــارض تراثيــة موزعــة عــى النحــو التــايل182: 

182- وفق املعلومات واإلحصائيات الواردة من وزارة الثقافة عر اإلمييل اإللكروين املرسل من مدير مكتب أمن عام وزارة الثقافة بتاريخ 2021/2/21. مع التنويه بأن الجدول مل يتضّمن عدد 

الفعاليات الثقافيّة املنّفذة يف العاصمة نظراً لتعدد الجهات التي تنّفذ مثل هذه األنشطة، الذي انعكس عى عدم توفّر األرقام لدى وزارة الثقافة.
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عــى صعيــٍد آخــر، شــهد عــام 2020م، تراجعــاً يف عــدد الهيئــات الثقافيــة املســجلة لــدى وزارة الثقافــة التــي بلــغ عددهــا حتــى نهايــة عــام 2020م 

لت حتــى نهايــة عــام 2019م بســبب الظــروف التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا،  مــا مجموعــه )703( هيئــة ثقافيــة مقارنــة بــــ )706( هيئــة ثقافيــة ُســجِّ

ويبــن الجــدول أدنــاه إحصائيــة بعــدد الهيئــات املســجلة لــدى وزارة الثقافــة حتــى نهايــة عــام 2020م183: 

ميثل الجدول أدناه، إحصائية برنامج النرش للوزارة يف عام 2020م عى النحو التايل184:

عام 2020مالفعاليةالرقم

11 كتاباً للكبارنرش الكتب )نرش كي(1

76 كتاباًدعم نرش)نرش جزيئ(2

6000 كتاباًإهداء الكتب واملجالت3

12 عدداًإصدار مجلة أفكار 4

12 عدداًإصدار مجلة وسام5

 ألوية البادية الشملية الرشقية، القويرة، الهاشمية )15 كتاباً( إصدارات مدن الثقافة األردنية6

عددان اثنانإصدار مجلة صوت الجيل7

عددان اثنانإصدار مجلة فنون 8

مــن الجديــر بالذكــر أنــه بتاريــخ 5 كانــون األول مــن العــام 2020م ُعِقــدت نــدوة يف مؤسســة عبــد الحميــد شــومان ناقــش فيهــا مختصــون أثــر 

جائحــة كورونــا عــى املشــهد الثقــايف، إذ أشــاروا إىل أن اإلغــالق ومــا رافقــه مــن صمــت وهــدوء يف القطــاع الثقــايف، ومــا فرضتــه الروتوكــوالت الصحيــة 

مــن تدابــر وقائيــة، ومــا تبــع ذلــك مــن مشــكالت اقتصاديــة أصابــت هــذه املؤسســات، أدى إىل أرضار جســيمة باملبــدع، حيــث حرمــت الكثريــن منهــم 

مــن دخــل مــايل يعيشــون منــه، ومــن تنظيــم نــدوات وإلقــاء محــارضات وأنشــطة ثقافيــة، وأدى ذلــك جزئيــاً إىل ابتعادهــم عــن جمهورهــم يف لحظــات 

كان العــامل يحبــس فيهــا أنفاســه وهــو يــرى أعــداد اإلصابــات والوفيــات يتزايــد ويرتفــع بشــكل جنــوين.

183-  وفق املعلومات واالحصائيات الواردة من وزارة الثقافة عر االمييل االلكروين املرسل من مدير مكتب أمن عام وزارة الثقافة بتاريخ 2021/2/21.

184-  وفق املعلومات واالحصائيات الواردة من وزارة الثقافة عر االمييل االلكروين املرسل من مدير مكتب أمن عام وزارة الثقافة بتاريخ 2021/2/21.
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وقالــوا إن الجائحــة حرمــت الكثــر مــن املبدعــن مــن نــرش إنتاجهــم عــر املؤسســات واملراكــز الثقافيــة الهاّمــة مــن خــالل حفــالت اإلشــهار والتوقيــع 

التــي كانــوا يطلقــون إبداعاتهــم مــن خاللهــا ومــن خــالل منابرهــا التــي كانــت توفــر لهــم املظلّــة التــي يحتاجــون إليهــا، وأثـّـر وقــف هــذه النشــاطات 

عــى أوضاعهــم املاليــة، فقــد أحجمــت العديــد مــن املؤسســات واملراكــز الثقافيــة عــن رشاء نتاجاتهــم وإبداعاتهــم بســبب مــا تركتــه الجائحــة عــى تلــك 

املؤسســات واملراكــز مــن آثــار ماليــة صعبــة عليهــا، يضــاف إىل ذلــك توقــف معــارض الكتــب ودور النــرش واملهرجانــات الثقافيــة عــى الصعيــد املحــي 

والعــريب، وذلــك كلــه انعكــس ســلباً عــى املبــدع بصــورة أو بأخــرى185. 

ثالثاً: حقوق امللكّية الفكريّة. )186(

بلــغ عــدد املصنفــات التــي ســجلت يف دائــرة املكتبــة الوطنيــة يف عــام 2020م، مــا مجموعــه )7018( مصنفــاً مقارنــة ب )5202( مصنفــاً يف عــام 

2019م. ويعمــل مكتــب حــق املؤلــف التابــع لدائــرة املكتبــة الوطنيــة بإنفــاذ قانــون حميــة حــق املؤلــف رقــم )22( لســنة 1992 وتعديالتــه مــم يشــّكل 

إنفــاذاً للحميــة القانونيّــة لنتــاج املبدعــن األردنيــن، وذلــك عــن طريــق إجــراء جــوالت تفتيشــية يف محافظــات اململكــة وضبــط املصنفــات املخالفــة187 

ــخ  ــى تاري ــذ عــام 2000 وحت ــم املختصــة من ــة إىل املحاك ــا املحول ــغ عــدد القضاي ــث بل ــا إىل القضــاء حســب األصــول، حي ــة وإحالته وإجــراء خــرة فني

2020/12/31م، )6.404( قضيــة، منهــا )55( قضيــة فقــط يف عــام 2020م، مقارنــة ب )125( قضيــة يف عــام 2019م188.

وتابــع املركــز الجهــود التــي بذلتهــا دائــرة املكتبــة الوطنيــة يف تنفيــذ عــدد مــن النشــاطات الثقافيــة األخــرى خــالل عــام 2020م، التــي ميكــن ذكــر 

أهمهــا مبــا يــي:

استقبلت املكتبة الوطنية حوايل )15.000( مراجعاً لحضور النشاطات الثقافية املسائية ومعارض الصور والندوات.	 

 وزعت املكتبة الوطنية حوايل )24.650( كتاباً ومجلًة وقصة أطفال من خالل تنفيذ حملة )كتابك صديقك( يف مختلف محافظات اململكة.	 

أسست املكتبة الوطنية )11( مكتبة يف عدد من املدارس والجمعيات والنوادي التي تقع يف عدد من محافظات اململكة.	 

عقــدت املكتبــة الوطنيــة نــادي القــراءة الصيفــي الثــاين لألطفــال، وهــو شــبيه بنــادي القــراءة الــذي عقــد العــام املــايض 2019 يف مبنــى الدائــرة يف 	 

محافظــة العاصمــة فقــط، الــذي تضمــن قــراءات قصصيــة ومــرح عرائــس ونشــاطات أخــرى للفئــة العمريــة مــن )6-13( عامــاً مــع تخفيــض عــدد 

األطفــال املشــاركن ومراعــاة التباعــد االجتمعــي نظــراً للظــروف التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا وامتثــاالً ألوامــر الدفــاع.  

عقدت عدداً من النشاطات املوجهة لألطفال ذوي اإلعاقة الحركية التي تضمنت: الرسم عى الوجه والقراءات القصصية.	 

كــم حصلــت املكتبــة الوطنيــة عــى جائــزة االتحــاد العــريب للمكتبــات واملعلومــات )اعلــم( للمكتبــات املتفاعلــة مــع جائحــة كورونــا. وقــد اشــتملت 

ــز  ــية ومراك ــن مدرس ــر م ــات األصغ ــة للمكتب ــة وخصصــت الثاني ــة والوطني ــة والجامعي ــرة العام ــات الكب ــن خصصــت األوىل للمكتب ــى فئت ــزة ع الجائ

معلومــات متخصصــة، إذ فــازت املكتبــة الوطنيــة بجائــزة تقديريــة عــن الفئــة األوىل لتميــز الرامــج والفعاليــات املقدمــة منهــا خــالل األزمــة وحصولهــا 

عــى درجــة )70( وأكــر، ومنهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــر تقديــم بعــض خدماتهــا إلكرونيــاً مثــل خدمــة منــح رقــم اإليــداع ومنــح الرقــم املعيــاري 

.https://www.shoman.org/ar/news/511 185- املوقع اإللكروين ملؤسسة عبد الحميد شومان

186- اململكة عضو يف مجموعة من االتفاقيات الدولية، منها: اتفاقية »برن« لحمية املصّنفات األدبية والفنية، ومعاهدة الوايبو بشأن التسجيل الصويت، ومعاهدة الوايبو بشأن حق املؤلف، 

االتفاقية العربية لحمية حقوق املؤلف والحقوق املجاورة. 

187- تتضمن املصنفات املخالفة تقليد ونسخ الرسيفرات، اإلسطوانات الليزرية، التصاميم، الكتب...إلخ.

188- وفق املعلومات واإلحصائيات الواردة من دائرة املكتبة الوطنية عر اإلمييل اإللكروين املرسل من وحدة العالقات العامة واإلعالم يف دائرة املكتبة الوطنية بتاريخ 2021/1/31م.

الحقوق الثقافية
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الــدويل وذلــك مــن خــالل املوقــع اإللكــروين لهــا إذ أُعلــن عــن هــذه الخدمــة عــر وســائل التواصــل االجتمعــي واالتصــال املــريئ واملســموع حتــى تصــل 

ألكــر رشيحــة مــن املســتفيدين، حيــث تــم منــح )184( رقــم إيــداع و )168( رقــمً معياريــاً دوليــاً ISBN خــالل الفــرة مــن 4/24 وحتــى 2020/5/26م، 

إضافــة إىل اســتئناف نشــاطاتها الثقافيــة مثــل اشــهار الكتــب وكتــاب األســبوع عــن طريــق البــث املبــارش عــى صفحــات مواقــع التواصــل االجتمعــي.

مــن الجديــر بالذكــر أن )25( مكتبــة مــن )8( دول عربيــة هــي »األردن، واإلمــارات، والعــراق، والســعودية، ومــر، وعــمن، واملغــرب والجزائــر قــد 

قدمــت للمبــادرة عــن الفئــة األوىل189. 

مــن الجديــر بالذكــر أنــه يوجــد عــدد مــن موظفــي دائــرة املكتبــة الوطنيــة متخصصــون يف تقديــم املســاعدة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واملســنن أثنــاء 

إجــراء املعامــالت داخــل الدائــرة وتعبئــة النــمذج الخاصــة بهــا. كــم أن مبنــى الدائــرة تتوفــر فيــه التســهيالت البيئيــة الخاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

وعى الرغم من هذه الجهود املبذولة، إال أن املكتبة الوطنية واجهت عدداً من التحديات كان من أهمها:

ــرة . 1 ــة يف الدائ ــة اإللكروني ــزة الحواســيب واألنظم ــدم أجه ــة وِق ــة الوطني ــرة املكتب ــة املســتخدمة يف دائ ــة التكنولوجي ــة التحتي الضعــف يف البني

ــث. ــا إىل التحدي وحاجته

حاجة املوظفن إىل التدريب والتأهيل املستمر.. 2

عدم وجود خطة مخاطر مبنية عى التنبؤ باملشكالت التي قد تعيق العمل ومن ضمنها اإلغالق190.. 3

التوصيات: 

الحاجــة امللحــة لوجــود بنيــة تحتيــة إلكرونيــة جيــدة يف كافــة املؤسســات الثقافيــة لضــمن اســتمرارية النشــاط الثقــايف ودميومتــه يف أوقــات . 1

األزمــات مثــل أزمــة جائحــة كورونــا.

تدريب وتأهيل املوظفن يف كافة املؤسسات الثقافية بشكل مستمر عى كيفية استخدام األنظمة اإللكرونية. . 2

وضــع خطــة طــوارئ وتحديثهــا باســتمرار لضــمن ســر عمــل املؤسســات الثقافيــة وضــمن تنفيــذ األنشــطة الثقافيــة أثنــاء الظــروف االســتثنائية، . 3

مثــل: اإلغــالق الناجــم عــن جائحــة كورونــا.

زيادة املخصصات املالية للمؤسسات الثقافية بهدف متكينها من تنفيذ عدد أكر من املشاريع الثقافية.. 4

189  - وفق املعلومات واإلحصائيات الواردة من دائرة املكتبة الوطنية عر اإلمييل اإللكروين املرسل من وحدة العالقات العامة واإلعالم يف دائرة املكتبة الوطنية بتاريخ 1/31/ 2021م.

190  - وفق املعلومات واإلحصائيات الواردة من دائرة املكتبة الوطنية عر الريد اإللكروين املرسل من وحدة العالقات العامة واإلعالم يف دائرة املكتبة الوطنية بتاريخ 2/2/ 2021م.

الحقوق الثقافية
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حقوق املرأة

ــرأة يف  ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــى جمي ــة اتفاقي ــرشت الحكوم ــة191، ون ــن كاف ــن األردني ــاواة ب ــدأ املُس ــَل الدســتور األُردين مب كف

ــزّواج  ــة، واملتعلقــان بالجنســية وال الجريــدة الرســمية بتاريــخ 2007/8/1م إال أن األردن مــا زال متحفظــاً عــى املــواد )2/9، 16/ج، د، ز( مــن االتفاقي

ــة 192. ــات األرسيّ والعالق

الترشيعات:

ــرز مــا جــاء فيهــا رفــع املــدة الواجــب  ــة لتعليــمت تنظيــم وتســجيل حجــج التخــارج لســنة 2020م، وأب ــن املركــز صــدور التعليــمت املعدل يثّم

ــات املمنوحــة  ــاً للصالحي ــك وفق ــة أشــهر إىل أربعــة أشــهر وذل ــاة املــورّث وإجــراء التخــارج الخــاص أو العــام عــى الركــة مــن ثالث ــن وف انقضاؤهــا ب

لســمحة قــايض القضــاة مبوجــب أحــكام املــادة )319( مــن قانــون األحــوال الشــخصية لعــام 2019م. يف الوقــت الــذي مل يتــم إجــراء التعديــالت التــي أكــد 

املركــز يف تقاريــره الســنويّة الســابقة عليهــا، النطوائهــا عــى نصــوص متييزيــة ضــد املــرأة؛ أبرزهــا: املــواد )171/ب،182،223،279( مــن قانــون األحــوال 

الشــخصيّة لســنة 2019م. باإلضافــة إىل املــادة   )24/أ( مــن نظــام الخدمــة املدنيــة وتعديالتــه لســنة 2020م، واملتعلقــة بــرف العــالوة العائليــة بحيــث 

يســتحق املوظــف املتــزوج عــالوة عائليــة مقدارهــا )20( دينــاراً بينــم ال تدفــع هــذه العــالوة العائليــة للمــرأة إاّل يف حــال كان زوجهــا ذو إعاقــة أو كانــت 

معيلــة ألوالدهــا أو مطلقــة ال تتقــاىض نفقــة رشعيــة عــن أوالدهــا وكانــت أعمرهــم ال تزيــد عــن )18( ســنة.

السياسات:

أقــر مجلــس الــوزراء يف شــهر آذار لعــام 2020م، اإلســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن )2020م- 2025م( التــي أُعــدت مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة 

األردنيــة لشــؤون املــرأة بتوجيــه مــن اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة وبجهــود تشــاركية مــع املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان والــوزارات واملؤسســات 

الوطنيــة املعنيــة ومنظــمت املجتمــع املــدين، باإلضافــة إىل مجلــس األمــة والنقابــات املهنيــة واألحــزاب وغرهــا. وهدفــت اإلســراتيجية إىل متتــع النســاء 

ــت  ــس، وبني ــى الجن ــي ع ــز املبن ــن التميي ــاٍل م ــع خ ــة يف مجتم ــادة بحري ــاركة والقي ــية للمش ــة والسياس ــانية واالقتصادي ــن اإلنس ــات بحقوقه والفتي

اإلســراتيجية عــى أســاس النهــج التشــاريك وتحديــد األولويــات الوطنيــة ومواءمتهــا مــع أجنــدة وأهــداف التنميــة املســتدامة 2030م، وخاصــة الهــدف 

ــة يف  ــات الوطني ــت األولوي ــرى. ومتثل ــداف األخ ــة يف األه ــات ذات العالق ــات للغاي ــاء والفتي ــن كل النس ــن ومتك ــن الجنس ــاواة ب ــأن املس ــس بش الخام

ــية  ــع املشــاركة السياس ــات ورف ــف ضــد النســاء والفتي ــى العن ــة والقضــاء ع ــق العدال ــون والوصــول إىل تحقي ــز مبوجــب القان ــدم التميي املســاواة وع

واالقتصاديــة للمــرأة وتغيــر املعايــر االجتمعيــة الســلبية والقوالــب النمطيــة املبنيــة عــى الفــروق بــن الجنســن. وتعمــل اللجنــة الوطنيــة عــى إعــداد 

خطــط تنفيذيــة بآليــة تشــاركية ورؤيــة شــمولية وتكامليــة ألدوار الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة ومنظــمت املجتمــع املــدين يف تنفيــذ اإلســراتيجية 

يف األردن، كــم ســتعمل اللجنــة عــى خطــة املتابعــة والتقييــم وإعــداد تقاريــر دوريــة ورفعهــا للحكومــة193. 

رصــد املركــز الوطنــي مــدى إنفــاذ التوصيــات الصــادر عنــه والخاصــة بحقــوق املــرأة مــن عــام 2014م - 2019م حيــث تبــن وجــود )9( توصيــات 

مل تنفذهــا الحكومــة عــى الرغــم مــن تأكيــد املركــز يف تقاريــره الســنوية الدوريــة لحالــة حقــوق اإلنســان عــى رضورة تنفيذهــا لحميــة وتعزيــز حقــوق 

املــرأة 194، و )6( توصيــات نفــذت جزئيــاً 195و توصيــة واحــدة نفــذت كليــا196ً . 

191 - املادة )6( الدستور األردين.

192  - أوصت لجنة اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة للحكومة عام 2017م بسحب التحفظات عن االتفاقية عند مناقشة تقريرها الدوري السادس حول تنفيذ أحكام االتفاقية. 

www.women.jo/~women/sites/default/files/2021-193-  ملزيد من املعلومات يرجى الدخول إىل الرابط

194-  تتمثل التوصيات مبا يي: املصادقة عى الرتوكول االختياري التفاقية سيداو، وصول املرأة إىل مواقع صنع القرار بنسبة متساوية مع الرجل، اعتمد نظام الحصص واملعاملة التفضيلية 

لتعزيز إدماج املرأة يف االقتصاد والتعليم، تعين قضاة من النساء يف املحاكم الرشعية وتعين نساء يف دائرة اإلفتاء، وتعديل قوانن النقابات املهنية لتنص رصاحة عى كوتا للنساء يف مجالسها، 

تحسن مستوى الخدمات يف البلديات........

195-  تتمثل التوصيات مبا يي: تعزيز النظام القانوين الهادف لضمن حق املرأة يف املراث، وحميتها من العنف، وإيجاد حلول لضمن متتع املرأة بحقوقها يف أماكن التوقيف ومراكز اإلصالح 

والتأهيل، وتعديل الترشيعات الناظمة لحق املرأة يف املساواة.

196-  نفذت توصية املركز الخاصة بإقرار نظام صندوق تسليف النفقة.

حقوق المرأة
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مــن جانــب آخــر رصــد املركــز تنفيــذ مضامــن الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان للفــرة مــن عــام )2015 - 2020م(، والخاصــة بجزئيــة 

حقــوق املــرأة حيــث تبــن مــن الرصــد تنفيــٌذ كيٌّ لــــــــ)4( أنشــطة رئيســية 197، و تنفيــذ جــزيئ لـــــ)11( نشــاطا198ً، ونشــاط واحــد مل ينفــذ نهائيــاً.

مشاركة املرأة املدنية والسياسية:

تراجعــت نســبة مشــاركة املــرأة يف مجلــس الــوزراء حيــث بلــغ عــدد النســاء يف املجلــس )3( مــن أصــل )32( وزيــراً مبــا فيهــم الرئيــس أي مــا . 1

نســبته )9%( 199، يف حــن بلــغ عــدد النســاء يف املجلــس الســابق ) 4( مــن أصــل )29 ( وزيــراً أي مــا نســبته )%13.7(. 

تراجعــت نســبة مشــاركة املــرأة يف مجلــس األعيــان لعــام 2020م، حيــث بلــغ عــدد النســاء يف مجلــس األعيــان )7( نســاء مــن أصــل )65( عضــواً . 2

أي مــا نســبته )10.7%( 200، يف حــن بلــغ عــدد النســاء يف املجلــس لعــام 2016م )10( نســاء مــن أصــل )65( عضــواً أي بنســبة )%15.3(.

تعيــن نســاء قضــاة يف املحاكــم الكنســية واملحكمــة الدســتورية، وهــذا ينســجم مــع توصيــات املركــز الــواردة يف تقاريــره الســنويّة الســابقة لحالــة . 3

حقــوق اإلنســان201، إذ ُعيِّنــت أول امــرأة قاضيــاً يف املحكمــة الكنســيَّة بتاريــخ 2020/6/20م، وعيِّنــت أول امــرأة يف املحكمــة الدســتورية بتاريــخ 

2020/10/6م. يف الوقــت ذاتــه مل يشــهد عــام 2020م تعيــن نســاء قضــاة، وكذلــك عــدم تعيــن مأذونــات يف املحاكــم الرشعيّــة أو مفتيــات يف دائــرة 

اإلفتــاء العــام، وخلــت املحاكــم الرشعيّــة مــن املوظفــات النســاء رغــم وجــود نســاء مؤهــالت لهــذه املواقــع 202.

مــا زالــت نســبة مشــاركة املــرأة منخفضــة عــى مســتوى اإلدارة العليــا يف الجامعــات حيــث مل يرصــد املركــز تعيــن أي إمــرأة رئيســاً لجامعــة عــام . 4

2020م.

 الحــظ املركــز خلــو لجنــة إدارة حســاب القطــاع الخــاص للترعــات الرئيســة لصنــدوق »همــة وطــن« مــن مشــاركة املــرأة، وذلــك وفقــاً لقــرار رئيــس 

الوزراء رقــم )8754/1/11/21( تاريــخ 2020/3/31م.

مشاركة املرأة يف انتخابات مجلس النواب التاسع عرش: 

رصد املركز مشاركة املرأة يف انتخابات مجلس النواب التاسع عرش، وبهذا الصدد فإن املركز يورد املالحظات التالية: 

انخفاض نسبة النساء املقرعات النتخابات مجلس النواب 203. كم هو موضح يف الجدول أدناه 204:

20162020العدد

عدد املسجلني

لغايات االقتاع

املجموعإناثذكوراملجموعإناثذكور

1.949.7302.190.0034.139.7332.200.4562.447.3794.647.835

نسبة

املسجلني لغايات االقتاع
%47.04%52.96%100%47.4%52.6%100

775.684716.7161.492.400749.628638.0701.387.698عدد املقتعني

نسبة املقتعني
%51.98%48.02%100%54%46%100

197- أبرزها: إقرار نظام صندوق تسليف النفقة، وقانون الحمية من العنف األرسي، ومراجعة قانون العمل، وتنفيذ برامج توعوية بحقوق املرأة. 

198- أبرزها: مراجعة الترشيعات كقانون العقوبات واالنتخاب والبلديات واألحزاب والتقاعد املدين ونظام الخدمة املدنية وغره من األنشطة 

199- صدرت اإلرادة امللكية بتعين رئيس وأعضاء املجلس بتاريخ 2020/10/12م ونرشت يف الجريدة الرسمية رقم )5668( تاريخ 2020/10/15م .

200- صدرت اإلرادة امللكية بتعين رئيس وأعضاء مجلس األعيان يوم 2020/9/27م ونرشت يف الجريدة الرسمية رقم )5664( تاريخ 2020/10/1م 

.www.nchr.org.jo 201- يرجى مراجعة التقارير السنوية للمركز حول أوضاع حقوق اإلنسان يف األردن واملنشورة عى املوقع اإللكروين للمركز

202- يوجد نساء يعملن مبوجب عقود سنوية مبكاتب اإلصالح والوساطة والتوفيق األرسي التابعة لدائرة قايض القضاة.

203- بلغت النسبة )46 %( يف حن بلغت نسبة عام 2016 )48 %(.

https://www.iec.jo/ar -204
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ومن املالحظ يف الجدول السابق انخفاض نسبة مشاركة املرأة كناخبة، ومن خالل التحليل الرصدي نجد بأنه يعود لألسباب التالية:

تداعيات جائحة كورونا وأثرها عى صحة املواطنن بشكل عام، واملرأة بشكل خاص.. 1

قلة الرامج التوعوية بأهمية مشاركة املرأة يف االنتخابات من قبل الجهات ذات العالقة.. 2

تبع يوم االقراع حظر شامل ملدة أربعة أيام األمر الذي يتطلب من املرأة توفر املستلزمات العائلية خالل يوم االقراع.. 3

ــل )%79(  ــارب )21%( مقاب ــا يق ــاركتها م ــبة مش ــت نس ــة، إذ بلغ ــات النيابي ــة لالنتخاب ــر االنتخابي ــاب يف الدوائ ــان االنتخ ــرأة يف لج ــاركت امل ش

للرجــال205، مــم يؤكــد تــدين نســبة مشــاركة املــرأة يف لجــان االنتخــاب يف الدوائــر االنتخابيــة. ميكــن القــول إنَّ ثقافــة املجتمــع تلعــب دوراً حاســًم يف هــذا 

الجانــب، خاصــة إذا علمنــا أن هــذه املشــاركة تتطلــب مــن املــرأة جهــداً بدنيــاً وغيابــاً متواصــالً عــن املنــزل، ونــود اإلشــارة بــأن املركــز الوطنــي قــد عمــل 

عــى إرشاك املــرأة يف التحالــف الوطنــي ملراقبــة االنتخابــات حيــث بلغــت نســبة النســاء يف الفريــق مــا يقــارب )48%( وقــد أُخِضعــَن لــدورات تدريبيــة 

خاصــة مبراقبــة االنتخابــات 206.

حصــدت النســاء )15( مقعــداً مــن مقاعــد مجلــس النــواب الـــ )130(، أي بنســبة )11.5%( وهــي املقاعــد املخصصــة للكوتــا النســائية 207، ومل تفــز 

أيُّ ســيدة عــن طريــق التنافــس. وقــد شــكلت نســبة مشــاركة املــرأة يف املجلــس الثامــن عــرش لعــام 2016م نســبة )15.3%(. ويالحــظ مــم ذكــر بأنــه يف 

ظــل غيــاب الكوتــا فإنــه يصبــح مــن املتعــذر وصــول النســاء إىل مجلــس النــواب، األمــر الــذي يدعــو إىل رضورة تنفيــذ برامــج لبنــاء قــدرات النســاء مــن 

النــواب، لتمثيــل املجلــس بصــورة حقوقيــة تدفــع املجتمــع األردين إىل انتخــاب النســاء يف املجالــس القادمــة.

أثر جائحة كورونا عىل حقوق املرأة:

رصــد املركــز أثــر جائحــة كورونــا عــى حقــوق املــرأة خــالل فــرة الحظــر الــكي والجــزيئ للفــرة )3/18-2020/5/26م(، ويشــر املركــز إىل أن جائحــة 	 

كورونــا أثــرت عــى مختلــف القطاعــات، وبشــكل خــاص عــى املــرأة العاملــة يف قطــاع الحضانــات والقطــاع غــر املنظــم، إذ توقــف عمــل العامــالت 

205- املوقع اإللكروين للهيئة املستقلة لالنتخابات – قوائم لجان االنتخاب يف الدوائر االنتخابية.

http://www.nchr.org.jo/Admin_Site/Files/PDF/76f309583a4d-4cac-8fd5-bcbba3848b2b.pdf -206

https://www.iec.jo/sites/default/files/202011/%D983%D988%D8%AA%D8%A7_1.pdf -207
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ــأن  ــذي أدى إىل انقطــاع رواتبهــن وخاصــة ب ــع محافظــات اململكــة 208، األمــر ال ــة موزعــة عــى جمي ــغ عددهــا )1148( حضان ــات البال يف الحضان

الرواتــب تعتمــد عــى وجــود األطفــال يف الحضانــات. 

ومــن جانــب آخــر بلــغ معــدل البطالــة خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2020م، نحــو )24.7%( بارتفــاع مقــداره )5.7( نقطــة مئويــة عــن الّربــع الرّابــع 	 
ــام 2019م.209 من ع

أدى حظــر تنقــل األشــخاص وتجوالهــم يف جميــع مناطــق اململكــة إىل الحــد مــن قــدرة املــرأة عــى التقــدم بالشــكاوى والبالغــات املتعلقــة بتعرضهــن 	 

للعنــف األرسي؛ حيــث طالــب املركــز مــن خــالل إصــدار بيــان بتاريــخ 2020/3/29م، الحكومــة بتوفــر العنايــة املناســبة لــدور الرعايــة االجتمعيــة 

ــة  ــواء واالســتمع إىل أصحــاب الشــكاوى وتوفــر العناي ــح مراكــز اإلي ــة العنــف واإلبقــاء عــى فت ــة املــرأة ضحي ومضاعفــة عمــل مؤسســات حمي

املطلوبــة حتــى ال تُســتَغل الظــروف االســتثنائية مــن قبــل بعضهــم210. 

الزواج املبكّر:

ارتفــاع عــدد حــاالت الــزواج املبكــر، إذ بلــغ )7964( عقــداً لفتيــات قــارصات و )194( عقــداً لفتيــان قارصيــن وبنســبة )11.8%( مــن مجمــل عقــود 

الــزواج العــادي واملكــرر، يف حــن بلــغ عــدد حــاالت زواج الُقــرَّ عــام 2019م )7224 ( عقــداً وبنســبة )10.4%(لعــام 2019م211.

العنف ضد املرأة:

شــهد عــام 2020م اســتحداث مبــدأ قضــايئ تلّخــص بإدانــة محكمــة الجنايــات الكــرى لشــاب بالحبــس ثــالث ســنوات الرتكابــه جرميــة هتــك عــرض 

عــن بُعــد لفتــاة قــارص وأيدتــه محكمــة التمييــز. ويــرى املركــز أن مثــل هــذا املبــدأ سيســاهم يف توســيع نطــاق الحميــة الجزائيــة للمــرأة عــى وجــه 

الخصــوص، ومجابهــة أمنــاط الجرائــم املســتحدثة يف ضــوء تطــور وســائل ارتــكاب الجرميــة عــر الوســائل اإللكرونيــة.

ومــن جانــب آخــر تشــر األرقــام واإلحصائيــات الصــادرة عــن إدارة حميــة األرسة التابعــة ملديريــة األمــن العــام إىل أن جرائــم العنــف الواقعــة عــى 

املــرأة لعــام 2020م كانــت عــى النحــو املبــن يف الجــدول أدنــاه 212:

متفرقةجسديجنيسجرائم العنف

5922531198عدد القضايا

5952606184عدد املجني عليهن

www.mosd.gov.jo/UI/Arabic/ShowContent.aspx?ContentId=489  -208

209-  دائرة اإلحصاءات العامة، التقرير الربعّي حول معدل البطالة يف اململكة للّربع الرابع من عام 2020م.

www.nchr.org.jo  -210

www.sjd.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/2020.pdf  -211

212-  مبوجب الكتاب الوارد للمركز من مديرية األمن العام رقم ق/2431/46/2 تاريخ 2021/1/13م 
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والرســم البيــاين أدنــاه يوضــح جرائــم العنــف الواقعــة عــى املــرأة خــالل عــام 2020م، الــذي يبــن أنَّ مجمــوع االعتــداءات الجنســية بلغــت )595( 

حالــة، ومجمــوع االعتــداءات الجســدية )2.606( حالــة، باإلضافــة إىل )184( حالــة اعتــداء أخــرى.

الرسم البياين أدناه يظهر مقارنة ملجموع أعداد جرائم العنف ضد املرأة بن العامن )2019م – 2020م(.
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التوصيات:

ولتعزيز حقوق املرأة وحاميتها، يويص املركز الوطني باتخاذ جملة اإلجراءات القانونية والعملية التالية:

املصادقــة عــى الروتوكــول االختيــاري التفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وتعديــل النصــوص التمييزيــة يف القوانــن الوطنية . 1

ــدأ املســاواة الدســتورّي  ــع مب ــواءم م ــة وغرهــا، لتت ــة املدني ــون الجنســية ونظــام الخدم ــون األحــوال الشــخصية وقان ــات وقان ــون العقوب كقان

واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة. 

تعيــن قضــاة مــن النســاء يف القضــاء الرشعــي وتعيــن موظفــات يف املحاكــم الرشعيــة ودائــرة اإلفتــاء، ورفــع نســبة مشــاركة املــرأة يف املجلــس . 2

القضــايئ والجهــاز األكادميــي يف الجامعــات.

دعــم متكــن املــرأة اقتصاديــاً واجتمعيــاً وتوفــر فــرص العمــل لهــا وتطويــر مهاراتهــا مبــا يتناســب مــع احتياجــات الســوق مــن األيــدي العاملــة . 3

وتحديــداً يف املناطــق النائيــة.

تفعيــل تطبيــق االتفاقيــة يف املحاكــم األردنيــة، وهــذا يتطلــب نــرش الوعــي بــن القضــاة واملحامــن واملواطنــن لضــمن أســبقية االتفاقيــة عــى . 4

القوانــن الوطنيــة وقابليتهــا للتطبيــق املبــارش وإمكانيــة إنفاذهــا ضمــن اإلطــار القانــوين الوطنــي.

تعديل قانون االنتخاب ملجلس النواب لسنة 2016م مبا يضمن زيادة مشاركة املرأة يف مجلس النواب.. 5
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حقوق الطفل

كفــل الدســتور األردين حقــوق الطفــل213، كــم ألزمــت املــادة )23/د( بــرورة تعيــن رشوط خاصــة بعمــل النســاء واألحــداث، وقــد نــرشت اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل يف الجريــدة الرســمية، ومــا زال األردن متحفظــاً عــى املــادة)14/أ( املتعلقــة بحــق الطفــل يف الفكــر والوجــدان والديــن، واملادتــن )20،21( 

املتعلقتــن بالتّبنــي.

الترشيعات:

ــل  ــز مجــدداً عــى رضورة تعدي ــد املرك ــه. ويؤك ــل وحميت ــوق الطف ــة بحق ــن ذات العالق ــالت عــى القوان ــام 2020م، إجــراء أّي تعدي مل يشــهد ع

ــّول  ــة التس ــادة )389( إىل معالج ــص امل ــرّق يف ن ــرّشع مل يتط ــز أّن امل ــرى املرك ــات، إذ ي ــون العقوب ــن قان ــادة )389( م ــل امل ــة: تعدي ــات التالي الترشيع

باســتخدام الوســائل اإللكرونيــة ، واملادتــان )12،5( مــن قانــون خدمــة األفــراد يف القــوات املســلحة، حيــث يــرى املركــز أّن هاتــن املادتــن تجيــز تجنيــد 

األطفــال يف القــوات املســلحة مبــا يتعــارض مــع الرتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل واملتعلــق بشــأن عــدم اشــراك األطفــال يف املنازعــات 

املســلحة، والــذي صــادق عليــه األردن ونــرشه يف الجريــدة الرســمية عــام 2006م، وغرهــا مــن القوانــن التــي تضّمنهــا التقريــر الســنوي لعــام 2019م 214. 

ــد املركــز يف الســياق ذاتــه عــى رضورة اإلرساع يف إقــرار مــرشوع قانــون حقــوق الطفــل215.  كــم يؤكّ

السياسات: 

أعــدت وزارة التنميــة االجتمعيــة بالتعــاون مــع وزارة الصحــة واملجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة يف شــهر حزيــران 2020م، دليــل إجــراءات العمــل 

ــل  ــل الــرشوط الواجــب توفرهــا مــن قب ــات، وتضمــن الدلي ــا يف الحضان ــة للحــد مــن انتشــار فــروس كورون ــة الصحيّ ــر الســالمة العامــة والوقاي لتداب

الحضانــات ملبــارشة عملهــا وهــي: خضــوع كافــة العاملــن فيهــا لفحــص كورونــا وفحــص األطفــال والتأكــد مــن عــدم إصابتهــم بالفــروس، وجــود غرفــة 

عــزل يف حــال االشــتباه باإلصابــة بالفــروس، واســتقبال )50%( مــن الطاقــة االســتيعابية للحضانــة فقــط. ويف شــهر متــوز تــم رفعهــا إىل )75%(، ويف شــهر 

كانــون األول وصلــت نســبة تواجــد األطفــال يف الحضانــة )100%( 216، كــم أصــدرت الــوزارة دليــل اإلرشــادات الخــاص الوقــايئ مــن فــروس كورونــا املنفــذ 

يف الــدور اإليوائيــة بهــدف تقديــم اإلرشــادات للعاملــن يف الــدور واملنتفعــن حــول اإلجــراءات التــي يجــب اتباعهــا يف حــال وجــود حــاالت مشــتبه و/أو 

حــاالت مؤكــدة داخــل الــدار وفقــاً لتوصيــات وزارة الصحــة، كــم يهــدف الدليــل إىل توفــر إرشــادات لتوجيــه اإلجــراءات اآلمنــة ملنــع انتشــار الفــروس217. 

حقوق الطفل خالل جائحة كورونا:

 رصد املركز اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من جائحة كورونا؛ نذكر أبرزها:

ــدرايس األول )2020م- 	  ــاين )2019م- 2020م(، والفصــل ال ــدرايس الث ــد خــالل الفصــل ال ــن بع ــم ع ــمد التعلي ــة واعت ــل املؤسســات التعليمي تعطي

2021م( وحتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر، التــي شــملت )ريــاض األطفــال، املــدارس الحكوميــة والخاصــة، مــدارس األونــروا، املــدارس العســكرية، 

املراكــز الشــبابية، والنــوادي الرياضيــة(. 

أصــدر املركــز بيانــاً طالــب فيــه الحكومــة بإعــادة النظــر يف سياســة التعليــم عــن بعــد، والبحــث عــن خيــارات بديلــة كالتعليــم املدمــج الــذي يجمــع 	 

بــن التعليــم عــن بعــد وبــن الوصــول إىل املــدارس مــع التأكيــد عــى حــل االشــكاليات املتعلقــة مبــدى قــدرة الطلبــة جميعــاً عــى التعامــل مــع 

هــذا النــوع مــن التعليــم، وضــمن توفــر تعليــم متخصــص للطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة وإيــالء هــذه الفئــة وذويهــم اهتممــاً خاصــاً وتوفــر الدعــم 

االجتمعــي واملــادي والتقنــي ألرسهــم.218 

213  - املادة )5/6( الدستور األردين. 

www.nchr.org.jo 214  انظر تقرير أوضاع حقوق اإلنسان يف األردن لعام 2019م واملنشور عى املوقع اإللكروين للمركز

215-  أعدت مسودة القانون من قبل املجلس الوطني لشؤون األرسة بالرشاكة مع املركز الوطني لحقوق اإلنسان والجهات الحكومية املعنية وعدداً من مؤسسات املجتمع املدين 

 www.mosd.gov.jo/UI/Arabic/Default.aspx -216

 -www.mosd.gov.jo/UI/Arabic/Upload/Doc/70c39c1c-2e7f-4e5c-993b -217

www.nchr.org.jo-  -218
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 إغــالق الحدائــق واأللعــاب الرفيهيــة لألطفــال واملراكــز الشــبابية واألنديــة الرياضيــة والتــي كان إغالقهــا عــى فــرات طويلــة متفاوتــة، وحســب 	 

ــة مؤثــراً عــى الصحــة النفســية لألطفــال بشــكٍل رئيــي. الحالــة الوبائيــة وحفاظــاً عــى ســالمة وصحــة األطفــال حســب التريحــات الحكوميّ

تعليــق دوام الحضانــات مــن تاريــخ 2020/3/15م، ولغايــة 2020/7/1م، وفيــم اســتأنفت الحضانــات عملهــا ضمــن تدابــر وقايــة وســالمة صحيــة، 	 

مل ينــرف األمــر ذاتــه إىل الروضــات والصفــوف االبتدائيــة التأسيســيّة، نتيجــة تبعيــة إرشاف هــذه املؤسســات )الروضــات والصفــوف التأسيســية( 

لــوزارة الربيــة والتعليــم وليــس إىل وزارة التنميــة االجتمعيّــة، كــم هــو الحــال بالنســبة للحضانــات والختــالف السياســة بــن الوزارتــن عــى الرغــم 

مــن اقــراب الفئــات العمريـّـة للروضــات والحضانــات مــن بعــض. ومــن الجديــر بالذكــر بــأن عــدد الحضانــات )1.438( حضانــة )خاصــة، مؤسســية، 

ومدرســية(، فيــم يبلــغ عــدد الحضانــات املرخصــة )992( حضانــة منهــا)686( عــادت إىل العمــل وفقــاً لدليــل اإلجــراءات العمــل وتدابــر الســالمة 

والوقايــة الصحيــة219. 

منــع األطفــال دون 16 ســنة مــن التجــول والســمح فقــط ملــن يــراوح عمــره مــن )16 ســنة ولغايــة 60 ســنة( بالتجــول الجــزيئ وضمــن ســاعات 	 

محــددة 220. 

وقــف جميــع األنشــطة والفعاليــات والنــدوات واملؤمتــرات مبوجــب قــرار صــادر عــن وزارة التنميــة االجتمعيــة 221، وكذلــك وقــف إجــازات وزيــارات 	 

املنتفعــن يف دور الرعايــة، باإلضافــة إىل وقــف زيــارات الوفــود الداخليــة والخارجيــة.

ظاهرة تسول األطفال: 

   شــهد عــام 2020م زيــادة عــدد األطفــال املتســولن إذ بلــغ عددهــم )2.418(222، بينــم بلــغ عــدد املتســولن األطفــال عــام 2019م )1.450( متســواًل 

ــدة؛ إذ يعــد التســول  ــة ملخاطــر عدي ــاء تواجــده يف الشــوارع العامــة أو أمــام املحــال التجاري ــأن الطفــل املتســول يتعــرض أثن ومتســولة. يشــر املركــز ب

بيئــة خصبــة الكتســاب األطفــال عــادات ســيئة وغــر صحيــة نفســيّاً وأخالقيّــاً. كــم الحــظ املركــز أن معظــم األطفــال الذيــن يضبطــون هــم مــن املكّرريــن 

للتســول، باإلضافــة إىل وجــود قصــور يف الترشيعــات التــي تفتقــر للعقوبــات القانونيــة الرادعــة بحــق األرس التــي تجــر أطفالهــا عــى التســول. 

رصــد املركــز أوضــاع األطفــال يف مركــزي رعايــة وتأهيــل األطفــال املتســولن يف محافظــة مأدبــا وســجل مالحظاتــه، ومــن أبرزهــا: البيئــة املاديــة غــر 

آمنــة لألطفــال فاملنطقــة التــي يوجــد بهــا املركــز معزولــة متامــاً وتنتــرش بهــا الــكالب الضالــة بشــكل كبــر، وكذلــك نقــص الكــوادر العاملــة يف املركــز. أمــا 

مركــز رعايــة وتأهيــل الفتيــات املتســوالت يف محافظــة الزرقــاء، فقــد ســجل املركــز مالحظاتــه، ومــن أبرزهــا موقــع املركــز بجانــب مدرســة ثانويــة للذكــور 

األمــر الــذي يشــكل صعوبــة يف إخــراج الفتيــات للســاحات الخارجيــة واملالعــب يف الصبــاح ، كــم ال يوجــد يف املركــز عيــادة طبيــة223.

يجــدد املركــز ترحيبــه مبــا تضمنــه مــرشوع القانــون املُعــّدل لقانــون منــع االتجــار بالبــرش لســنة 2019م، والــذي أُحيــل إىل مجلــس النــواب بتاريــخ 

12 ترشيــن األول 2019، وتضمــن إدراج التّســول ضمــن مفهــوم جرميــة االتجــار بالبــرش، ملــا مــن شــأنه تعزيــز الحميــة القانونيــة مــن مظاهــر اســتغالل 

األطفــال يف جرميــة التســول. وأشــار املركــز أّن املــادة الثانيــة مــن مــرشوع القانــون املُعــّدل مل تُبــّن صــور هــذه الجرميــة وفــق األســاليب املُســتحدثة لهــا 

كالتّســر بالتّســول عــر عــرض الّســلع زهيــدة الثّمــن، التــي تتجــاوز مدلوالتهــا صــور جرميــة التّســول الــواردة يف املــادة )389( مــن قانــون العقوبــات رقــم 

)16( لســنة 1960م. 

األطفال يف نزاع مع القانون )عدالة األحداث(:

رصد املركز أوضاع األطفال يف نزاع مع القانون من خالل زيارات ميدانية مفاجئة لدور تربية وتأهيل األحداث، وسجل املالحظات التالية: 

www.mosd.gov.jo/UI/Arabic/newsview.aspx?NewsId=266 -  219

220  - بالغ رقم )1( استناداً إىل أمر الدفاع )2( لسنة 2020م املنشور يف الجريدة الرسمية يف العدد رقم )5628( تاريخ 2020/3/26م

221  - قرار وزير التنمية االجتمعية، رقم الكتاب م /4176، تاريخ 2020/3/10م، تعميم رقم 115 لسنة 2020م 

222  - صحيفة الدستور، عنوان الخر: )5787 متسواًل تم ضبطهم خالل 2020(، تاريخ 24 كانون الثاين 2021.

223  - ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة تقرير السنوي السادس عرش لعام 2019، واملنشور عى املوقع اإللكروين للمركز 
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إيــداع )46( حدثــاً يف دور تربيــة وتأهيــل األحــداث منهــم )16 حدثــاً يف دار تربيــة وتأهيــل أحــداث عــمن، 28 حدثــاً يف دار تربيــة وتأهيــل أحــداث 	 

أربــد، وحــدث واحــد يف دار تربيــة وتأهيــل أحــداث الرصيفــة ذكــور، وحــدث يف دار تربيــة وتأهيــل أحــداث الرصيفــة إنــاث( بتهمــة مخالفــة أوامــر 

الدفــاع مبوجــب قــرار صــادر عــن املدعــي العــام املختــص وصــدرت األحــكام خــالل الفــرة الزمنيــة مــن )2020/3/23م– 2020/5/17م(، كــم ارتكــب 

)16( حدثــاً مــن املوجوديــن يف دار تربيــة وتأهيــل أحــداث عــمن جرائــم أخــرى كالرقــة وحيــازة ســالح نــاري وإيــذاء إىل جانــب اخــراق أوامــر 

الدفاع. 

تعاملــت إدارة رشطــة األحــداث مــع )932( 224حدثــاً ترتبــط أفعالهــم بخــرق حظــر تنقــل األشــخاص وتجوالهــم وإلزامهــم بدفــع غرامــات تــراوح 	 

مقدارهــا مــن)50 -110( دينــاراً. ويف الوقــت ذاتــه أُوِدع بعضهــم يف دور تربيــة وتأهيــل األحــداث ملــدة زمنيــة تراوحــت مــا بــن )3 -22( يومــاً لعــدم 

مقدرتهــم عــى دفــع الغرامــة. 

عــى ضــوء ذلــك، أصــدر املركــز بيانــاً بخصــوص توقيــف األحــداث ملخالفتهــم أوامــر الدفــاع إذ بــنَّ أن توقيفهــم مخالــف للدســتور واالتفاقيــة الدوليــة 	 

لحقــوق الطفــل وقانــون األحــداث. وأكــد املركــز عــى أنــه يف ظــل عــدم تضمــن أوامــر الدفــاع لتنظيــم خــاص يف حــال مخالفــة حظــر التجــول مــن 

قبــل األحــداث، رضورة االلتــزام بالقاعــدة العامــة الــواردة يف قانــون األحــداث واملتمثلــة بعــدم جــواز توقيفهــم يف الجنــح. وأشــار بــأن قانــون األحــداث 

ألغــى إيقــاع عقوبــة الغرامــة عــى األحــداث وانتهــج القانــون اســتبدال العقوبــات البديلــة بالعقوبــات التقليديــة التــي تهــدف إىل تحقيــق فلســفة 

العدالــة اإلصالحيــة لألحــداث، وشــّدد املركــز عــى رضورة االلتــزام بنهــج العدالــة اإلصالحيــة واالبتعــاد عــن العقوبــات الســالبة للحريــة يف ظــل تطبيــق 

أوامــر الدفــاع خاصــًة يف ظــل مــا يرتبــه مــن أرضار بالصحــة النفســية للحــدث وتبعاتــه االجتمعيــة ومخاطــر انتقــال العــدوى الجرميــة225. 

انتحــار حــدث يف شــهر ترشيــن الثــاين يف دار تربيــة وتأهيــل أحــداث مأدبــا بعــد نقلــه كإجــراء تأديبــي، وبــن تقريــر الطــب الرشعــي بــأن ســبب 	 

الوفــاة هــو االختنــاق وأنــه ال يوجــد آثــار عنــف، األمــر الــذي أدى إىل صــدور تعميــم مــن وزيــر التنميــة االجتمعيــة بوقــف نقــل األحــداث داخــل 

ــة  دور تربيــة وتأهيــل األحــداث إال إذا كانــت مصلحــة الحــدث تقتــي ذلــك. ويؤكــد املركــز يف ذات الســياق عــى رضورة رفــد كــوادر دور تربي

وتأهيــل األحــداث بأخصائيــن نفســين واجتمعيــن لتقديــم املســاعدة النفســية واالجتمعيــة لألحــداث. 

حامية األطفال من العنف: 

شــهد عــام 2020م، حادثــة اعتــداء غــر معهــودة يف املجتمــع األردين متثلــت يف االعتــداء عــى فتــى يبلــغ مــن العمــر )16( عامــاً مــن قبــل مجموعــة 

مــن األشــخاص عــن طريــق اختطافــه وبــر يديــه وفــقء إحــدى عينيــه. وأصــدر املركــز بيانــاً حــول هــذه الحادثــة يســتنكر فيهــا حــدوث مثــل هــذه 

الجرميــة وطالــب باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بحــق الذيــن يرتكبــون جرائــم تــروع املجتمــع األردين وتعتــدي عــى الطفولــة مبــا يضمــن تحقيــق الــردع 

يف العقوبــة جنبــاً إىل جنــب مــع العدالــة يف اإلجــراءات، ورضورة تفعيــل برامــج اإلصــالح والتأهيــل، واعتــمد برامــج توعويــة دينيــة وثقافيــة وقانونيــة 

مســتمرة ودامئــة وفعالــة لجميــع نــزالء مراكــز اإلصــالح والتأهيــل وتوفــر الرعايــة الالحقــة حتــى ال يعــاد إىل ارتــكاب الجرائــم. ويف الوقــت ذاتــه شــدد 

املركــز عــى رضورة توفــر كافــة وســائل وأســاليب الرعايــة الصحيــة والنفســية -للفتــى الضحيــة- مــع توفــر األطــراف الصناعيــة ورضورة توفــر برامــج 

الدعــم النفــي واالجتمعــي للطفــل وذويــه وإعــادة تأهيلــه ودمجــه يف املجتمــع226.

ومن جانب آخر يشري املركز  إىل التحديات التي ما زالت تواجه حامية الطفل من العنف؛ نذكر منها: 

تناثــر عمــل املؤسســات التــي أخــذت عــى عاتقهــا مســؤولية حميــة الطفــل مــن العنــف بشــكل ال يعطــي تصــوراً واضحــاً لحجــم الظاهــرة عــى 	 

املســتوى الوطنــي، وذلــك لعــدم وجــود تنســيق واتفــاق بــن هــذه املؤسســات عــى مفهــوم محــدد للعنــف وعــدم وجــود نظــام رصــد وطنــي فعــال 

لحــاالت العنــف وغيــاب الدراســات التــي تبحــث يف بنيويــة العنــف وأشــكاله وآليــات انتاجــه. 

www.psd.gov.jo/index.php -  224

www.nchr.org.jo  -  225

www.nchr.org.jo -  226
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ترتبــط غالبيــة الرامــج واألنشــطة املوجهــة ملناهضــة العنــف ضــد الطفــل، التــي تنفذهــا املؤسســات ذات العالقــة بالتمويــل، مــم يثــر قضيــة عــدم 	 

دميومــة هــذه الرامــج واألنشــطة. 

ضعف برامج متابعة وتقييم تطور حاالت العنف ضد الطفل.	 

ثقافة التنشئة االجتمعية والعادات والتقاليد واألعراف السائدة للسيطرة التي ترر العنف أحياناً.	 

تدين معرفة الطفل بحقه يف الحمية من العنف، وآلية اإلبالغ عن حاالت العنف التي يتعرض لها.	 

ومن جانب آخر تشر األرقام واإلحصائيات الصادرة عن إدارة حمية األرسة التابعة ملديرية األمن العام إىل أن جرائم العنف الواقعة عى األطفال يف 

عام 2020م كانت عى النحو املبن يف الجدول أدناه 227: 

املجموع أعداد املجني عليهم من األطفال
عدد القضايا نوع االعتداء

إناث أنثى  ذكور ذكر  

949 557 392 847 جنيس 

521  257 264 408  جسدي

148 107 41 134 متفرقة

1618 921 697 1389 املجموع

والــذي يبــن أن مجمــوع االعتــداءات الواقعــة عــى األطفــال بلغــت )1618( حالــة اعتــداء منهــا )921(حالــة اعتــداء عــى اإلنــاث توزعــت عــى )257( 

اعتــداًء جســديّاً، و) 557( اعتــداء جنســيّاً، و)107( حالــة اعتــداًء متفرقــة، بينــم تعــرض األطفــال الذكــور إىل مــا مجموعــه )697( حالــة اعتــداء موزعــة 

كــم هــو مبــن يف الجــدول أعــاله.

227 - مبوجب الكتاب الوارد للمركز من مديرية األمن العام رقم )ق/2431/46/2(  تاريخ 2021/1/13م..
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التوصيات:

رضورة اإلرساع يف إصدار قانون حقوق الطفل واستكمل مراحله الدستورية. . 1

انضمم األردن للرتوكول الثالث التفاقية حقوق الطفل الخاص بتقديم الشكاوى والبالغات.. 2

تعديــل الترشيعــات ذات العالقــة لحميــة حقــوق الطفــل مثــل قانــون العقوبــات وقانــون األحــوال الشــخصية وقانــون الجنســية وقانــون خدمــة . 3

األفــراد يف القــوات املســلحة وغرهــا. 

توحيــد جهــود املؤسســات التــي أخــذت عــى عاتقهــا مســؤولية حميــة الطفــل مــن العنــف، وإيجــاد نظــام رصــد وطنــي فعــال لحــاالت العنــف . 4

ضــد الطفــل. 

تفعيــل دور ومهــام قســم الرعايــة الالحقــة يف وزارة التنميــة االجتمعيــة للعمــل عــى تنفيــذ برامــج رعايــة الحقــة لألطفــال املتســولن وحميتهــم . 5

مــن التكــرار، ورفــد دور تربيــة وتأهيــل األحــداث بأخصائيــن نفســين. 

تعزيــز تطبيــق بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة ونهــج العدالــة اإلصالحيــة وتفعيــل املحاكــمت عــن بعــد ومراجعــة الترشيعــات ذات العالقــة . 6

باســتخدام هــذه التقنيــة. 
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حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

كفــل الدســتور األردين حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة228، كــم صــادق األردن عــى االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي نــرشت 

يف الجريــدة الرســمية عــام 2008م. 

الترشيعات:

مل يطــرأ عــام 2020م أيــة تعديــالت عــى قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم )20( لســنة 2017، ويف الوقــت ذاتــه صــدر النظــام املعــدل 

لنظــام إعفــاء مركبــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم )50( لســنة 2020، والــذي تضمــن تعديــالت عــى تشــكيل لجنــة اإلعفــاءات الجمركيــة إضافــة إىل 

توســيع مظلــة اإلعاقــات املســتفيدة مــن اإلعفــاء )مثــل: اإلعاقــة الجســدية الشــديدة، والنفســية الشــديدة( باإلضافــة إىل تعديــل رشوط ومواصفــات منــح 

اإلعفــاء.

ويؤكــد املركــز عــى رضورة إنفــاذ أحــكام املــادة )25/ه( مــن هــذا القانــون التــي ألزمــت الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة التــي ال يقــل عــدد 

العاملــن واملوظفــن فيهــا عــن )25( موظفــاً وال يزيــد عــى )50( بتشــغيل شــخص واحــد عــى األقــل مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإذا زاد عــدد العاملــن 

عــن )50( عامــالً أو موظفــاً تخصــص مــا نســبته )4%( مــن شــواغرها لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

كــم يحــث املركــز عــى أهميــة إنفــاذ أحــكام املــادة )5/ب( مــن قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي حظــرت اعتبــار اإلعاقــة ســبباً لحرمــان 

ذوي اإلعاقــة مــن التمتــع بالحــق يف العمــل والتعلــم والتأهيــل وممرســة جميــع الحقــوق والحريــات، باعتبــاره مبــدأ عامــاً ومــا يقتضيــه هــذا االعتبــار 

مــن وجــوب مواءمــة الترشيعــات األردنيــة وفقــاً ملقتضياتــه229. 

السياسات الداعمة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: 

شهد عام 2020م، تطوراً حول السياسات الداعمة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومنها: 

صدور قرار مجلس الوزراء املتضّمن توجيهاً بتنفيذ االلتزامات الواردة يف قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم )20( لعام 2017م 230.	 

إصدار الخطة الوطنية لبدائل دور اإليواء تنفيذاً لنص املادة )27( من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.	 

 إصدار اإلسراتيجية الوطنية العرشية للتعليم الدامج )2020م- 2030م( تنفيذاً ألحكام قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 	 

أّمــا يف ظــل جائحــة كورونــا، فقــد صــدرت أوامــر الدفــاع التــي مل تــراع احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملتمثلــة بعــدم ترجمتهــا بطريقــة بريــل 

ــة أو  ــج األشــخاص ذوي اإلعاق ــات إرشاك ودم ــن وإدارة األزم ــي لألم ــز الوطن ــة املشــكلة يف املرك ــراع اللجن ــم مل ت ــة، ك ــع اإللكروني ونرشهــا عــى املواق

املؤسســات املعنيــة مبــا فيهــا املجلــس األعــى لحقــوق ذوي اإلعاقــة، مــم أدى لعــدم مراعــاة شــؤون واحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف امليزانيــات 

والخطــط واألنشــطة، يف الوقــت الــذي تــم فيــه وضــع سياســات ومنهــا: إســراتيجية لتغطيــة كافــة خدمــات وزارة التنميــة االجتمعيــة ومــدى االلتــزام 

بأســاليب الوقايــة مــن فــروس كورونــا ومتابعــة تنفيــذ أوامــر الدفــاع؛ وأقــر املجلــس األعــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة سياســة مســتجيبة لطــارئ 

جائحــة كورونــا نّفذهــا يف كافــة وســائل التواصــل االجتمعــي. 

228  - املادة )5/6( الدستور األردين 

229  - قانون العمل، قانون األمن العام، ونظام الخدمة املدنية وغرها. 

230  كتاب مجلس الوزراء: رقم: ) 1043/11/21(، تاريخ 2020/1/12
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املامرسات يف ظل جائحة كورونا:

 تباينــت ممرســات القطاعــن العــام والخــاص يف ظــل جائحــة كورونــا باعتبارهــا ظرفــاً طارئــاً تتطلــب اســتجابة نوعيــة لحميــة حقــوق األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة، ومنهــا: 

الحق يف التسهيالت البيئية لألشخاص ذوي اإلعاقة: 

نفــذت وزارة النقــل مــع رشكــة )قــّوك – GawwaC( الوطنيــة تطبيقــاً ذكيــاً إلكرونيــاً مربوطــاً مــع )300( ســائق لتوفــر نقــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

يف محافظتــي عــّمن وإربــد فقــط مــع إعفائهــم مــن عمولــة الرشكــة عــى تكلفــة النقــل، وهــذا يســّهل إمكانيــة الوصــول والتنّقــل ويدعــم حقوقهــم. 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف إمكانية الوصول

رصــد املركــز إعــمل هــذا الحــق فيــم يــي: أنتــج املركــز الجغــرايف امللــيك خريطــة لــألردن بطريقــة بريــل وباللغــة العربيــة، وهــذا يعــزز إذكاء الوعــي 

لــدى األشــخاص ذوي اإلعاقــة وإمكانيــة وصولهــم إىل املعلومــات الجغرافيــة لــألردن. 

 التحديات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة أمام مامرسة حقهم يف هذا املجال:

عدم توفّر قاعدة بيانات خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة موحدة لكافة الجهات الرسمية وغر الرسمية.. 1

عدم تكوين مواقع رسمية إلكرونية تلبّي احتياجاتهم لتسهيل وصولهم إىل املعلومات.. 2

ضعف تنفيذ معاهدة مراكش لتيسر وصول األشخاص ذوي اإلعاقة البرية إىل املصنفات واملطبوعات231.. 3

معانــاة األشــخاص ذوي إعاقــة اضطرابــات طيــف التوحــد بســبب الحظــر الــكّي والجــزيئ يف ظــل جائحــة كورونــا مــم أثـّـر عــى إمكانيــة وصولهــم . 4

إىل أماكــن العــالج الســلويك لهــم.

 رفض منح األشخاص ذوي اإلعاقة تصاريح مرور أثناء فرة الحظر.5. 

الحق يف الصحة لألشخاص ذوي اإلعاقة:

ــرش يف  ــة مل ت ــن وزارة الصح ــة، لك ــخاص ذوي اإلعاق ــخيصية لألش ــز التش ــمد املراك ــر اعت ــع معاي ــق بوض ــذا الح ــمل ه ــوراً يف إع ــهد األردن تط ش

إســراتيجيتها )2018م- 2022م( للتشــخيص والتدخــل املبكــر والصحــة اإلنجابيــة، وضعــف الوعــي بآليــات التعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة232. لكن 

التعليــمت الخاصــة بتشــخيص األشــخاص ذوي اإلعاقــة مل تصــدر عــن وزيــر الصحــة لغايــة تاريخــه، ويشــكل تأخــر إصــدار هــذه التعليــمت عائقــاً 

أمــام متتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالحقــوق التــي نــص عليهــا القانــون كونهــا تحــدد املعايــر املعتمــدة يف إصــدار التقاريــر الطبيــة التــي تبــن نــوع 

اإلعاقــة ودرجتهــا وطبيعتهــا. كــم مل تصــدر عــن املجلــس األعــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة التعليــمت املتعلقــة بإصــدار البطاقــة التعريفيــة 

املوحــدة.

 أدى انتشــار جائحــة كورونــا يف ظــل الحظــر الــكّي والجــزيئ إىل ضعــف حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى األدويــة الخاصــة بهــم مــن خــالل 

مراجعتهــم للمستشــفيات، وعــى ضعــف الحصــول عــى املعينــات واألدوات التيســرية التــي يحتاجهــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة وصيانتهــا، وعــدم إمكانية 

231  - اتفاقية مراكش لتيسر النفاذ إىل املصنفات لفائدة األشخاص املكفوفن أو معاقي البر أو ذوي إعاقات يف قراءة املطبوعات املوقعة بتاريخ 2013/6/28 املنشورة يف الجريدة الرسمية بتاريخ 

2018/2/5م، عدد رقم )1240(.

232  - ملخص تقرير األردن حول تقييم واقع األشخاص ذوي اإٌلعاقة يف تنفيذ التزاماتها يف القمة العاملية لإلعاقة لعام 2018م، بعد مرور سنة واحدة لتقرير املساءلة يف أيلول 2019
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تلقيهــم أبســط حقوقهــم بتلقــي العــالج املبــارش كتنظيــف التقرحــات وغســيل الــكى وغرهــا ؛ بســبب تعطيــل املؤسســات العامــة. ونتيجــًة لرصــد 

ــة ســجل املركــز  ــر عــن اإلعاقــات الواقعــة يف عــّمن والعقب املركــز ألوضــاع األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف االنتفــاع مــن خدمــات مراكــز الكشــف املبّك

املالحظــات التاليــة:

أهم املالحظاتالخدماتاملركزالتاريخ

مركز العقبة/ نهاري2020/9/16م
الكشف املبكر 

عن اإلعاقات

ــق . 1 ــي، ونط ــب نف ــال، وط ــرة، أطف ــف وأذن وحنج ــون، وأن ــي عي ــاء أخصائي ــود أطب ــدم وج ع
وعــالج وظيفــي وهــذا مــا يعطّــل خدمــة تقييــم اإلعاقــة البريــة، ويخالــف نــص املــادة )23( 
مــن قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبشــكل خــاص البنــد ) هـــ.(، ويخالــف نــص املــادة 

)25/ب، ج( 233.

2 . Esparadorعدم توفر الدواء املخصص لألشخاص ذوي إعاقة اضطرابات طيف التوّحد

2020/9/21م
مركز تشخيص 

اإلعاقة يف عّمن
الكشف املبكر 

عن اإلعاقة
خدمــات املركــز للتشــخيص املبّكــر يف عــمن تُقــّدم مركــز حطــن للخدمــات النهاريــة ، بــدالً مــن 

الــذي توقّــف عــن تقديــم هــذه الخدمــة، مــم أدى إىل حرمــان أهــايل منطقــة شــنلّر منهــا234.

الحق يف التعليم الدامج:

رصــد املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان وتابــع أوضــاع الطلبــة ذوي اإلعاقــة التعليميــة للوقــوف عــى مــدى إعملهــا يف فــرة انتشــار جائحــة كورونــا 

للوقــوف عــى االنتهــاكات الواقعــة عــى حقوقهــم، وأبــرز مالحظاتــه مــا يــي:  

رصــد املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان أوضــاع الطلبــة ذوي اإلعاقــة يف بعــض املــدارس الحكوميــة، وعــى ســبيل املثــال ســّجل مالحظاتــه حــول 	 

ــا: ــة يف إحداهــا235، وأهّمه أوضــاع الخدمــات التعليمي

مستوى النظافة متوسط يف املرافق الصحية يف قسم املنامة. . 1

عدم كفاية اللوائح اإلرشادية لكافة الغرف الصفية بطريقة بريل.. 2

اختالط واشراك الطلبة اإلناث والذكور مبرفق صحي، مّم ال يسمح باملحافظة عى خصوصية الطالبات والطالب.. 3

عــدم تفعيــل كامــرات املراقبــة ألكــر مــن شــهر للرقابــة عــى أوضــاع الطلبــة مــم يضيــع حقــوق الطلبــة يف حالــة الشــكوى مــن أي تــرف . 4

مــيء لهــم.

ضعف مستوى تواصل أهايل الطلبة مع إدارة املدرسة.. 5

عدم كفاية برامج معالجة السلوك النمطي لذوي اإلعاقة ورفع الحاجز السلويك.. 6

تدين مستوى دمج الطالب باملجتمع.. 7

معاناة الطلبة ذوي اإلعاقات البرية من االنقطاع عن التعلم، والتغيب نتيجة كرة تعرضهم لعمليات جراحية برية.. 8

ضعف الدمج بالتعليم ومعاناة الطلبة من حالة العزل االجتمعي الذي يعانون منه واالغراب يف املدارس الحكومية.. 9

وجود تنّمر عليهم من الطلبة وأقرانهم يف املدرسة. . 10

233  - تقرير رصد أوضاع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف مركز الكشف املبّكر بالعقبة: تاريخ 2020/9/16م.
234  - تقرير رصد أوضاع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ملركز تشخيص اإلعاقة يف عمن، وحطن، تاريخ:2020/9/21م.

235  - تقرير حول رصد أوضاع الطلبة ذوي اإلعاقة البرية يف مدرسة عبدالله بن أم مكتوم للمكفوفن 2020/1/4
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ــر عــى  ــل املجتمــع واملــدارس لهــم مــم يؤثّ ــة لعــدم تقب ــة ذوي اإلعاق ــرى املركــز أّن العامــل االجتمعــي يحــد مــن الدمــج االجتمعــي للطلب وي

ــاط. ــم بالحــزن واإلحب نفســيتهم ويصيبه

ــم )الشــمل،  ــة يف أقالي ــة واإليوائي ــة مــن املراكــز النهاري ــم الدامــج لعين ــة بالحــق يف التعلي ــع املركــز رصــد حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق كــم تاب

الوســط، والجنــوب(236، حيــث توصــل املركــز إىل املالحظــات الــواردة يف الجــدول أدنــاه، وبــدوره خاطــب املركــز الجهــات ذات العالقــة؛ التخــاذ اإلجــراءات 

الالزمــة.

أهم املالحظاتالخدماتاملركزالتاريخ

2020/9/9م
مركز املنار 
للربية الخاصة 

يف إربد

التعليم 
والتدريب

ال يوجد عالج طبيعي أو وظيفي يف املركز وهذا يُشّكل حرماناً للطلبة من حّقهم يف التأهيل.. 1

عــدم متّكــن اإلدارة مــن معالجــة تعديــل الســلوك حســب حــاالت الطلبــة افراضيــاً، وحرمــان الطلبــة مــن . 2
التعليــم الفعــي والتدريــب عــى النطــق مــن خــالل التعليــم االفــرايض خــالل فــرة الحظــر.

زيــادة عزلــة الطلبــة وعــدم دمجهــم نتيجــة بقائهــم يف املنــازل وقــد متثلـّـت معاناتهــم بالبــكاء لحاجتهــم إىل . 3

الخــروج مــن املنــزل كونهــم اعتــادوا الذهــاب إىل املركــز والتفاعــل مــع أقرانهــم237

2020/9/15م
مركز القطرانة 

للربية الخاصة
التعليم 
والتدريب

تعطـّـل البــاص املتوفـّـر يف املركــز ألّن أغلــب األهــايل يعملــون يف محافظــة الكــرك التــي تبعــد )90( كــم عــن . 1
املركــز، وبذلــك يصُعــب عــى األهــايل إحضــار أبنائهــم إىل املركــز. 

عدم مالءمة الكرايس والطاوالت املوجودة يف الصفوف مع احتياجات الطلبة.. 2

عدم توفّر طبيب يف املركز، وعدم توفّر غرفة عزل يف ظل جائحة كورونا238. . 3

2020/9/16م
املركز الشامل 
للربية الخاصة 

العقبة

التعليم 
والتدريب

توافر وسيلة نقل واحدة وهي غر كافية لتغطية مناطق وادي عربة 239.. 1

عدم كفاية وجود عمل نظافة، يف ظل انتشار جائحة كورونا.. 2

حرمــان الطلبــة خــالل فــرات الحظــر الجــزيئ والــكّي مــن التعليــم والتدريــب أفــى إىل نســيانهم الكثــر . 3

مــم تعلمــوه . مثــال: نســوا كافــة األحــرف التــي تعلّموهــا. كــم أفــى إىل حرمانهــم مــن التدريــب عــى 
بعــض املهــارات.

كــم رصــد املركــز أوضــاع املنتفعــن مــن مركــز إيــوايئ ونهــاري يتبــع للقطــاع الخــاص يف محافظــة مأدبــا، وتبــن للمركــز وفــاة ثالثــة مــن املنتفعــن 
نتيجــة إصابتهــم بحــروق ناتجــة عــن متــاس كهربــايئ، والقضيــة منظــورة حاليّــاً أمــام القضــاء.240

يشــر املركــز إىل إشــكالية متتــع األطفــال الذيــن يعانــون مــن إعاقــة اضطرابــات طيــف التوحــد مــن الحــق يف التعليــم »عــن بعــد« يف ظــل جائحــة 

كورونــا، ويُعــزى ذلــك إىل عــدم وضــع وتنفيــذ خطــة تعليميــة خاصــة بــكل حالــة، وعــدم وجــود قنــوات تعليــم بلغــة اإلشــارة لــذوي اإلعاقــة الســمعية، 

باإلضافــة إىل عــدم وجــود مواقــع إلكرونيــة بطريقــة بريــل لــذوي اإلعاقــة البريــة. 

الحق يف العمل الدامج:

تابــع املركــز أوضــاع حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل يف ظــل انتشــار جائحــة كورونــا، ومل تصــدر بيانــات رســمية عــن أعــداد املشــتغلن 

منهــم يف عــام 2020م241، حيــث شــاَب التمتــع بحقوقهــم ضعــف يف املشــاركة االقتصاديــة يف هــذه الظــروف االســتثنائية، وتأثــرت أوضاعهــم يف العمــل، 

األمــر الــذي ســيفي ال محالــة إىل زيــادة نســب البطالــة والفقــر فيــم بينهــم، األمــر الــذي ســيؤثّر عــى إعــمل كافــة الحقــوق األخــرى. 

236  - تقرير رصد حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم الدامج، تاريخ: 2020/3/8

237-  تقرير رصد أوضاع الطلبة يف مركز املنار للربية الخاصة يف إربد، تاريخ 2020/9/9م.

238-  تقرير رصد أوضاع الطلبة يف مركز القطرانة للربية الخاصة، تاريخ 2020/9/15م.

239-  تقرير رصد أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة يف املركز الشامل للربية الخاصة يف العقبة: 2020/9/17م

240-  تقرير حول رصد أوضاع املنتفعن من مركز للربية الخاص/ قطاع خاص : 12/13/ 2020

241-  ملوقع الرسمي لوزارة العمل
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الحق يف املشاركة السياسية: 

رصــد املركــز حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املشــاركة السياســية مــن خــالل التحالــف الوطنــي ملراقبــة االنتخابــات النيابيــة الــذي يقــوده املركــز242، 	 

وبهــذا الصــدد أصــدر املركــز ســتة بيانــات حــول ســر العمليــة االنتخابيــة وســّجل مالحظــات عديــدة، أهّمهــا:

مل تُتَخــذ الجهــات املعنيــة مــا يلــزم مــن تجهيــزات بيئيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف معظــم مناطــق االقــراع، وذلــك لتســهيل مشــاركتهم . 1

السياســية،  إذ كانــت بنســبة  )15%( فقــط.

ــة اســتخدام . 2 ــم بطريق ــدم درايته ــة إىل ع ــة، إضاف ــراع األشــخاص ذوي اإلعاق ــة الخاصــة الق ــراع باآللي ــة بعــض لجــان االق ــدم دراي لوحــظ ع

ــة ــرت لهــذه الغاي ــي ُوفِّ ــة الت ــات الطبي املعين

ما زال األشخاص ذوو اإلعاقة يعانون من عدم وجود مراكز اقراع مجهزة. . 3

رصــد املركــز بالتعــاون مــع إحــدى مؤسســات املجتمــع املــدين واقــع مراكــز االقــراع املوزعــة عــى الدوائــر االنتخابيــة البالــغ عددهــا )23( دائــرًة 	 

انتخابيــًة مــن حيــث تهيئتهــا لتمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن ممرســة حقهــم يف االنتخــاب ووضــع توصياتــه لضــمن مشــاركتهم يف االنتخابــات 

النيابيــة لعــام 2020م .وتوصــل إىل العديــد مــن املالحظــات أهّمهــا: 

 ضعف شديد يف توفر التسهيالت البيئية.. 1

ــة . 2 ــل لالنتخــاب وبيئ ــة بري ــر كإرشــادات بطريق ــة وضعــاف الب ــة البري ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــر تســهيالت وتيســرات بيئي عــدم توفّ

ــه طريقهــم. موامئــة لهــم لتوجي

عدم توفّر مرافق صحية مهيأة لذوي اإلعاقة.. 3

عدم توفر مواقف مخصصة وموامئة لألشخاص ذوي اإلعاقة243. . 4

ــت أهــم  ــة، وكان ــة للتنمــر بواســطة وســائل التواصــل االجتمعــي عــى أســاس اإلعاق ــة بري ــة تعــرُّض مرشــحة ذات إعاق ــز حال كــم رصــد املرك

التحّديــات أمــام ترشــحها مــا يــي: ضعــف توفــر التيســرات البيئيــة، وعــدم توفّــر لوائــح إرشــادات بطريقــة بريــل، باإلضافــة إىل معانــاة األشــخاص ذوي 

ــر آليــة لوضــع اســم الناخــب يف القوائــم االنتخابيــة يف املقــر القريــب مــن إقامتــه.  اإلعاقــة مــن عــدم توفّ

 وقــد أصــدر املجلــس األعــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بيانــاً تضّمــن اســتنكاره ملــا تعرضــت لــه املرشــحة مــن تنمــر وتعليقــات غــر أخالقيــة 

عــر وســائل التواصــل االجتمعــي، وأكّــد عــى ممرســة حقهــا الدســتوري األصيــل عــى أســاس مبــدأ املســاواة.

الحق يف الوصول إىل القضاء: 

ــة  ــل حــق التقــايض وفــق إســراتيجية الســلطة القضائي ــات لتفعي ــاك تحّدي ــي :"هن ــر األردن املقــدم يف املؤمتــر العاملــي لإلعاقــة مــا ي ورد يف تقري

للســنوات )2017م- 2021م(، ومنهــا : عــدم الســمح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة برفــع شــكوى ويبارشهــا ويلُّ أمرهــم وفــق قانــون أصــول املحاكــمت 

الجزائيــة، وعــدم متّكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن ممرســة حقهــم يف التقــايض، وعــدم فاعليــة مرجمــي لغــة اإلشــارة خاصــة عنــد اســتخدام املصطلحات 

القانونية".

242-  تقرير الزيا رات امليدانية ملراكز االقراع املؤهلة واملعتمدة لألشخاص ذوي اإلعاقة والبالغ عددها )23( مركزاً موزعة عى الدوائر االنتخابية النتخاب املجلس النيايب لعام 2020م.

243-  تقرير املركز الوطني لحقوق اإلنسان حول املجريات االنتخابات النيابية / مجلس النواب التاسع عرش لعام 2020م .
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الحق يف العيش املستقل:

 يوجــد جملــة مــن التحديــات إلعــمل حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العيــش املســتقل، وأهّمهــا: عــدم وجــود إســراتيجية إلعــادة التأهيــل خــارج 

مؤسســات الخدمــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وضعــف تطبيــق برامــج التّدخــل املبكــر الفعالــة، وإســاءة معاملــة األرس ألبنائهــم ذوي اإلعاقــة. 

الحق يف عدم التّعرض للعنف:

 تعــرّض األشــخاص ذوو اإلعاقــة للعنــف يف ظــل جائحــة كورونــا عــى الرغــم مــن انخفــاض حــاالت التبليــغ، كــم أّن الحــاالت التــي تعرضــت للعنــف 

أثنــاء الجائحــة مل تســتطع اإلبــالغ عــن العنــف، ومل تكــن هنــاك أي جهــة توفــر الســكن الكريــم للمعنفــات مــن ذوات اإلعاقــة. 

الجدول أدناه يبن عدد القضايا الواقعة عى األشخاص ذوي اإلعاقة حسب اإلحصائيات الصادرة عن مديرية األمن العام 2020م244:

عدد القضايا الواقعة عىل األشخاص 
ذوي اإلعاقة

جسديجنيسعدد القضايا

ذكورعدد املجني عليهم

بالغن

64

42

01أطفال

إناث

20بالغات

01أطفال

يبني الرسم البياين التايل أعداد القضايا الواقعة عىل األشخاص ذوي اإلعاقة خالل العام 2020م

244-  كتاب مديرية األمن العام رقم: ق/2431/46/2، تاريخ 2021/1/13م.
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التوصيات:

 يؤكّد املركز عىل توصياته الواردة يف التقارير السابقة؛ ويجدد تأكيده عىل التوصيات التالية: 

ــر لضــمن عمــل األشــخاص ذوي . 1 ــة لعــام 2017م، واتخــاذ التداب ــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــذ أحــكام قان ــة لتنفي وضــع األنظمــة الالزم

ــز. اإلعاقــة خاصــة النســاء منهــم، عــى أســاس تكافــؤ الفــرص واملســاواة وعــدم التميي

وضــع إســراتيجية وطنيــة تتضمــن خططــاً وبرامــج مســتجيبة للظــروف الطارئــة كانتشــار جائحــة كورونــا، والظــروف االســتثنائية لضــمن إعــمل . 2

حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

إرشاك األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف وضــع وتنفيــذ السياســات الدامجــة لهــم يف التعليــم واملشــاركة يف الحيــاة السياســية والعامــة وتوفــر التســهيالت . 3

البيئيــة والرتيبــات التيســرية وإمكانيــة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل القطاعــات كافــة، وضــمن إمكانيــة الوصــول مــن خــالل التصميــم 

الشــامل لتصويــب أوضــاع املبــاين للتأكــد مــن وجــود كافــة التســهيالت البيئيــة والتيســرية املناســبة ونذكــر منهــا: مواقــف الســيارات املناســبة 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بحيــث تكــون قريبــة مــن معابــر املــرور خصوصــا خــالل تنفيــذ مشــاريع املناطــق النموذجيــة ضمــن األقاليــم الثالثــة.

زيــادة نســبة اإلنفــاق عــى قطــاع الصحــة وإيــالء الوضــع الصحــي لألطفــال ذوي اإلعاقــة عنايــة ورعايــة يف ظــل ارتفــاع نســبة الفقــر والبطالــة . 4

واســتقطاب الكفــاءات الطبيــة املتخصصــة.

ــة . 5 ــة وكيفي ــة ذوو اإلعاقــات البري ــي يعــاين منهــا الطلب ــواع اإلعاقــات املختلفــة واحتياجاتهــا الت ــة للتعــرف عــى أن ــة املجتمعي تكثيــف التوعي

دمجهــم يف املجتمــع وســوق العمــل، وتقبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ورعايتهــم بشــكل أفضــل، والتوعيــة بأشــكال التنمــر وخطورتــه مــن خــالل 

توعيــة املجتمــع املحــي، وتدريــب أهــايل األشــخاص ذوي اإلعاقــة املقيمــن يف دور اإليــواء.

تكثيــف الرقابــة واإلرشاف عــى صيانــة ونظافــة املؤسســات التعليميــة، والــدور اإليوائيــة لحميــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ظــل خطــورة . 6

الوضــع غــر الصحــي عــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

متابعة ومراقبة ميزانيات وخطط القطاعات كافة حكوميًة وخاصًة وأهمية دمج األشخاص ذوي اإلعاقة بهذه الخطط وامليزانيات.. 7

رضورة إلحاق الطلبة ذوي اإلعاقة املتربن من التعليم يف الدراسة النظامية. . 8

ــة تراجــع وضعهــم الصحــي بســبب عــدم تلقيهــم . 9 ــد مــن ذوي اإلعاق ــاك العدي ــل لجهــة متفرغــة لهــذا العمــل حيــث هن إعــادة ملــف التأهي

ــم.  رضورة  ــن احتياجاته ــن العالجــات وأيضــا وتأم ــا م ــي وغره ــي والنطق ــي والوظيف ــم كالطبيع العالجــات املناســبة له

10 .  إنشاء سجل وطني لألشخاص ذوي اإلعاقة.

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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ــن  ــار الس ــق بكب ــية تتعل ــادئ أساس ــة مب ــدة خمس ــم املتح ــة لألم ــة العام ــدت الجمعي ــم اعتم ــن245، ك ــار الس ــوق كب ــتور األردين حق ــل الدس كف

ــان.  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الدولي ــاً بالرشع ــاً وثيق ــط ارتباط ــة( وترتب ــذات، والكرام ــق ال ــة، وتحقي ــاركة، والرعاي ــتقاللية، واملش )االس

الترشيعات:

مل يفــرد املــرشع األردين قانونــاً خاصــاً لتنظيــم حقــوق كبــار الســن. كــم مل يطــرأ عــام 2020 أي تعديــل عــى الترشيعــات التــي تتضمــن نصوصــاً 

تتعلــق بحميــة حقــوق كبــار الســن. ويؤكــد املركــز عــى رضورة األخــذ بالتوصيــة الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة حــول توســيع نطــاق 

الرواتــب التقاعديــة املســــتدامة، وزيــادة اســتحقاقاتهم، لكفالــة ضــمن الدخــل يف ســن الشــيخوخة246. 

السياسات: 

رصد املركز السياسات الوطنية الخاصة بحقوق كبار السن، وسجل أبرز املالحظات التالية: 

استمرار العمل بقـرار مجلس الـوزراء املتضمن إعفـاء كبـار السـن )سن ســبعن عامــاً فأكثــر( مــن الرســوم الســنوية للتأميــن الصحــي. 	 

تبنــي املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة خطــة تنفيذيــة لإلســراتيجية الوطنيــة لكبــار الســن )2018م- 2022م(، وأهــم مــا جــاء فيهــا إنشــاء صنــدوق 	 

لدعــم حقــوق كبــار الســن. 

الــى املنــازل. 	  تضمنت اإلسراتيجية الوطنيــة لرؤيــة األردن 2025م، محوراً حول الخدمــات األساســية لكبار السن كخدمــة توصيــل األدويــة ٕ

أصــدر املجلــس العــايل للســكان تقريــراً حــول دعــم الفئــات الهشــة، أكّــد فيــه عــى رضورة دعــم كبــار الســن يف الحميــة االجتمعيــة لكفالــة أمــان 	 

اإليــرادات، وسياســات تأمــن الدخــل، ومراجعــة معايــر االســتحقاقات املرشوطــة بالعمــر والصحــة، ومحــددات املشــاركة بســوق العمــل.           

الحق يف الصحة لكبار السن:

 شهد عام 2020م، تطورات محدودة عى حق كبار السن يف الصحة، ومن أبرز هذه التطورات: 

ــم بوســر 	  تأهيــل )10( مراكــز صحيــة صديقــة لكبــار الســن مــن قبــل وزارة الصحــة، ُدرِّب العاملــون فيهــا عــى التعامــل مــع كبــار الســن، وُصمِّ

إلعطــاء األولويــة لكبــار الســن. 

اســتمرار شــمول كبــار الســن بالتأمــن الصحــي عــى حســاب صنــدوق التأمــن الصحــي باســتثناء األدويــة حيــث يُســتوىف )5%( مــن قيمــة الــدواء، 	 

وبحــد أعــى )10 دنانــر( عــى كل وصفــة طبيــة، وال يوجــد ســقف مــايل محــدد النتهــاء املعالجــة ووقــف التغطيــة. 

245  - املادة )5/6( الدستور األردين. 

246  - قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم )143/73(، بند ب لسنة 2018م.    
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باملقابل فهناك جملة من التحديات أمام متتع كبار السن بحقوقهم الصحية، وأبرزها: 

تواجه وزارة الصحة تحديات، أبرزها247: 	

أ.  نقص الكوادر الصحية املدّربة واملؤهلة لرعاية كبار السن مثل: التمريض، وطب الشيخوخة. 

ب. عدم توفّر املخصصات املالية الكافية للتدريب، وإعداد النرشات التوعوية.

م 	  الحاجــة لســن قانــون لحميــة حقــوق كبــار الســن وعــى وجــه الخصــوص الرعايــة طويلــة األمــد، والرعايــة املنزليــة، وتحديــد الجهــات التــي ســتُقدِّ

الخدمــات الصحيــة والتمريضيــة يف املنــزل كــوزارة التنميــة االجتمعيــة، ووزارة الصحــة، حيــث ال يوجــد مراكــز حكوميــة لتقديــم هــذه الخدمــات، 

مــم يؤثـّـر عــى حقــوق كبــار الســن الصحيــة، وذلــك عــى الرغــم مــن وجــود نظــــام ترخيــــص مؤسســــات خدمــــات لتقديــم الرعايــــة الصحيـــة 

املنزليـــة رقـم )84( لسـنة 2016م. 

الحق يف الحكم الذايت واالستقاللية لكبار السن:

 يتقاطع هذا الحق مع الحق يف مستوى معيي مالئم حيث زادت نسبة الفقر بن كبار السن لألسباب التالية:

 راتب التقاعد املبكر يعادل فقط ثلثي راتب املوظف أثناء خدمته.أ. 

ال يجيز قانون الضمن االجتمعي للمتقاعد مبكراً أن يعمل خالل سنتن من تقاعده تحت طائلة حرمانه من راتب التقاعد.ب. 

تراجع القيمة الرشائية للراتب التقاعدي بسبب التضخم وارتفاع األسعار.ج. 

تزايــد نســبة كبــار الســن ممــن يعانــون مــن األمــراض املزمنــة بســبب حــاالت االكتئــاب التــي قــد تصيــب بعضهــم نتيجــة إنهــاء خدماتهــم، وهــذا د. 

بــدوره يــؤدي إىل ارتفــاع تكاليــف فاتــورة العــالج الطبــي وزيــادة العــبء عــى موازنــة وزارة الصحــة.

زيادة املشاكل األرسية والزوجية وما يرتب عليها من عواقب اجتمعية ومجتمعية248. ه. 

حقوق كبار السن املنتفعني من خدمات دور اإليواء:

 رصد املركز أوضاع كبار السن يف إحدى دور اإليواء / قطاع تطوعي، وتابع أوضاعهم يف الدور اإليوائية249، وسجل أهم املالحظات التالية:

 معاناة كبار السن من الفقر واإلهمل قبل دخولهم لدار اإليواء واستمر إهملهم أثناء إقامتهم فيه.أ. 

معاناة كبار السن من حاالت االكتئاب عى الرغم من متابعة أخصايئ يف الطب النفي لحاالتهم.ب. 

معاناة كبار السن من األمراض املزمنة كالضغط والسكري وأمراض القلب وغرها.ج. 

حاجــة العاملــن يف الــدار إىل التدريــب عــى حقــوق كبــار الســن وكيفيــة التعامــل معهــم وتهيئــة البيئــة املحيطــة لتكــون ســهلة الوصــول وآمنــة د. 

لكبــار الســن.

كثيف الجهود يف مجال النظافة والتعقيم لكافة املرافق. ه. 

247 - رد وزارة الصحة املتضمن اإلنجازات والتحديات 2020م بواسطة الريد اإللكروين.

248- ورشة عمل نظمها املجلس الوطني لشؤون األرسة يف عام 2020م وشارك املركز فيها، إطالق دراسة أثر القرار الحكومي عى التقاعد املبكر.

249 - تقرير حول التحقق من أوضاع حاالت كبار يف السن يف أحد دور اإليواء/ ع جنوب عمّن، تاريخ:2020/3/9م، وتابع هاتفياً أوضاعهم يف دارين آخرين يف إقليم الشمل والوسط نظراً ملنع 

الزيارات الرصدية وقاية لهم.
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حامية كبار السن من العنف: 

ــة األمــن  ــات الصــادرة عــن مديري ــاً للمعلوم ــار الســن خــالل عــام 2020، وفق ــا كب ــي تعــرض له ــف الت ــاه عــدد حــاالت العن ــر الجــدول أدن يظه

ــام250:  الع

عدد القضايا الواقعة عىل 
كبار السن

جنيسالقضايا
حاكم إداري

)إجراءات(251
جسدي

مكتب خدمة
)دراسة إجتامعية(

355435عدد املجني عليهم

يبنّي الرسم البياين التايل توزيع حاالت العنف التي تعرض لها كبار السن خالل العام 2020م.

أثر جائحة كورونا عىل حقوق كبار السن: 

رصد املركز اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز وحمية حقوق كبار السن، وأهمها:

نــرشت وزارة الصحــة برامــج توعويــة حــول أثــر وبــاء كورونــا عــى كبــار الســن وطــرق الوقايــة منــه مــن خــالل وســائل اإلعــالم املرئيــة واملســموعة 	 

ومواقــع التواصــل االجتمعــي. 

ــة، 	  ــوزارة، والتأكــد مــن التزامهــا بالروتوكــوالت الصحي ــع لل ــواء التــي تتب ــة عــى دور اإلي ــة للرقاب ــارات دوري ــة زي ــة االجتمعي ــذت وزارة التنمي نّف

والتأكيــد عــى جميــع العاملــن أخــذ االحتياطــات الالزمــة ملنــع نقــل أي عــدوى لضــمن ســالمة املنتفعــن252. 

كثفــت وزارة التنميــة االجتمعيــة الزيــارات امليدانيــة املفاجئــة لــدور اإليــواء، وقيامهــا مبتابعــة شــكوى حــول منــع رصف اإلعاشــة للمنتفعــن يف 	 

إحــدى دور إيــواء كبــار الســن يف محافظــة الزرقــاء253، وقــد أصــدرت قــراراً بوقــف الــدار عــن العمــل ملخالفتهــا نــص املــادة )9( مــن نظــام ترخيــص 

دور رعايــة املســنن، كــم وجهــت إنــذاراً لــدار إيــواء أخــرى بســبب نقــص الكــوادر العاملــة الــذي أثـّـر عــى الخدمــات املقدمــة لكبــار الســن.

250 -اإلحصائية الصادرة عن مديرية األمن العام : كتاب رقم :ق/2431/2، تاريخ 2021/1/13م

251-  إدارة حمية األرسة ، قسم القضايا، تاريخ : 2021/2/14م.

252-  رد وزارة التنمية االجتمعية بواسطة الريد اإللكروين حول دور الوزارة فرة انتشار فروس كورونا عام 2020م.

253-  تقرير حول رصد أوضاع املنتفعن من خدمات مركز إيوايئ / قطاع خاص خالل جائحة كورونا لعام 2020م
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ــن غــر 	  ــة تســتهدف املواطن ــات الحصــول عــى مســاعدات عيني ــة الســتقبال طلب ــة إلكروني ــة للضــمن االجتمعــي خدم إطــالق املؤسســة العام

ــار الســن.  ــم كب ــدرة منه ــف أرسة غــر مقت ــة )100( أل ــاً، واســتفادت مــن هــذه الخدم ــوق ســن )70( عام ــن ف املقتدري

تحويل النفقات الشهرية ملستحقيها من كبار السن من خالل صندوق تسليف النفقة.	 

إطالق منصة حكيم اإللكرونية املختصة بطلب األدوية، إال أن بعض سكان املناطق النائية مل يستفيدوا من هذه الخدمة.  	 

مــن خــالل تحليــل الرصــد الــذي قــام بــه املركــز حــول اإلجــراءات الحكوميــة املتخــذة لتعزيــز وحميــة حقــوق كبــار الســن254، يــورد املركــز املالحظــات 

لتالية:  ا

ــا يف دور 	  ــات بفــروس كورون ــوع إصاب ــة يف الحــّد مــن وق ــة االجتمعي ــل وزارة التنمي ــة املتخــذة مــن قب ــة والوقائي ســاهمت اإلجــراءات االحرازي

ــة.  الرعاي

أدى منــع زيــارات كبــار الســن املنتفعــن مــن خدمــات دور اإليــواء مــن قبــل ذويهــم إىل التأثــر عــى حالتهــم النفســية، الــذي ترافــق مــع ضعــف 	 

وجــود برامــج نفســية مســاندة. 

ــار الســن عــى تقديــم الطلبــات 	  نقــص يف أدويــة األمــراض املزمنــة بســبب تعطيــل عمــل املراكــز الصحيــة األوليــة والشــاملة، ولعــدم مقــدرة كب

ــارة املستشــفى.  ــة أو زي ــة املزمن ــة للحصــول عــى هــذه األدوي اإللكروني

املشاركة السياسية لكبار السن:

 رصــد املركــز املشــاركة السياســية لكبــار الســن يف االنتخابــات النيابيــة للمجلــس التاســع عــرش مبــا فيهــا مــن خــالل الزيــارات امليدانيــة ملراكــز اقــراع 

وعددهــا )23( مركــزاً، وبــن التقريــر الصــادر عــن املركــز حــول مجريــات العمليــة االنتخابيــة لعــام 2020م واقــع مشــاركة كبــار الســن يف االنتخابــات، 

وذلــك عــى النحــو التــايل: 

 بلــغ عــدد كبــار الســن الناخبــن املســجلن لغايــات االقــراع ممــن بلغــوا ســن 60 عامــاً فأكــر )511.261( ناخبــاً وناخبــًة مــن أصــل )4.647.835( 	 

وبنســبة )11%(. كــم بلــغ عــدد املرشــحات واملرشــحن فــوق ســن )60( عامــاً فأكــر )360( مرشــحة ومرشــح أي بنســبة )20.4%( مــن مجمــوع 

الــكي للمرشــحن واملرشــحات والبالــغ عددهــم )1693(255. 

ــن املرشــحن إىل الطابــق 	  ــم نقلهــم مــن خــالل رجــال األمــن العــام أو مندوب ــار الســن حيــث كان يت ــة مراكــز االقــراع الســتقبال كب ضعــف تهيئ

ــة خاصــة بهــم. ــك لعــدم توفــر تســهيالت بيئيّ ــوي ملمرســة حقهــم يف االقــراع، وذل العل

أصــدر املركــز ســتة بيانــات حــول مجريــات العمليــة االنتخابيــة، أشــار ثالثــة منهــا إىل املشــاركة السياســية لكبــار الســن يف االنتخابــات، حيــث تضمــن 	 

»البيــان الثــاين« صعوبــة وصــول كبــار الســن إىل معظــم مراكــز االقــراع. أمــا “البيــان الرابــع« فـــأشار إىل اســتمرار شــكاوى الناخبــن )كبــار الســن( 

مــن صعوبــة الوصــول إىل مراكــز االقــراع لــإلدالء بأصواتهــم والتجمهــر وعــدم االلتــزام بارتــداء الكممــات حســب الروتوكــول الصحــي. أمــا »البيــان 

الســادس« فنــوه بعــدم اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بالســالمة العامــة يف بعــض مراكــز االقــراع، وضعــف شــديد يف توفــر التســهيالت البيئيــة املداخــل 

واملمــرات الداخليــة والخارجيــة لتكــون مالمئــة لالســتخدام مــن قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن. 

بلغ عدد الفائزين يف مجلس النواب التاسع عرش ممن بلغت أعمرهم )61( عاماً فأكر )21( فائزا256ً.	 

254-  من خالل التواصل الهاتفي يف ظل الجائحة مع إدارات الدور اإليوائية يف عام 2020م، نظراً ملنع الزيارات الرصدية من قبل وزارة التنمية االجتمعية وقاية لهم.

255-  تقرير املركز الوطني لحقوق اإلنسان حول مجريات االنتخابات النيابية / مجلس النواب التاسع عرش لعام 2020م، كانون الثاين لعام 2021م.

256-  تقرير املركز الوطني لحقوق اإلنسان حول مجريات االنتخابات النيابية / مجلس النواب التاسع عرش ، كانون الثاين لعام 2021م.
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التوصيات: 

يؤكِّد املركز عى التوصيات الواردة يف تقاريره السنويّة السابقة، ويجدد تأكيده عى التوصيات التالية: 

سن قانون خاص لتنظيم حقوق كبار السن. . 1

رضورة تعديل قانون العمل ليشمل املصلحة العليا لكبار السن فيم يتعلق بحقهم يف العمل.. 2

رضورة دعــم دور رعايــة املســنن )القطــاع الخــري( ماديــاً مــن خــالل اقتطــاع جــزء مــن أربــاح املؤسســات والــرشكات الربحيــة بصــورة . 3

منتظمــة لغايــات االســتمرار يف دعــم هــذه الفئــة مــن املجتمــع. 

توّسع وزارة الصحة يف خدماتها لتشمل الرعاية املنزلية، وتعين أطباء أخصائين أمراض شيخوخة.. 4

تدريب العاملن يف وزارة التنمية االجتمعية يف دور اإليواء عى حقوق كبار السن، وكيفية التعامل معهم.. 5

رضورة تأهيــل دور اإليــواء برامــج متكــن كبــار الســن مــن االنخــراط برياضــات صحيــة وأنشــطة حيويــة تعــزز مــن تفاعلهــم ومتكينهــم . 6

الذهنــي والجســدي والنفــي.  

حقوق كبار السن
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ملخص تحليل الشكاوى
تلقــى املركــز الوطنــي مــن 2020/1/1م لغايــة 2020/12/31م )433( شــكوى، منهــا )310( شــكوى ذات عالقــة بالحقــوق املدنيّــة والسياســيّة، و)89( 

شــكوى ذات عالقــة بالحقــوق االقتصاديـّـة واالجتمعيّــة والثقافيّــة، كــم بلــغ عــدد الشــكاوى ذات العالقــة بحقــوق الفئــات األكــر حاجــة للحميــة )34( 

شكوى.

جــاءت نتيجــة متابعــة الشــكاوى الــواردة إىل املركــز عــى النحــو التــايل:   تحقيــق نتيجــة مرضيــة يف )186( شــكوى بنســبة)43%( مــن املجمــوع الكي 

للشــكاوى، وإغــالق )9( شــكاوى دون الوصــول إىل نتيجــة مرضيــة وبنســبة)2%( وإغــالق )43( شــكوى لخروجهــا عــن اختصــاص املركــز بنســبة)%10(، 

أيضــاً إغــالق )42( شــكوى لعــدم ثبــوت أي انتهــاك فيهــا وبنســبة )10%(،  باإلضافــة إلغــالق )7( شــكاوى لعــدم تعــاون املشــتيك ومبــا نســبته )%1(، 

وإغــالق )12( شــكوى بنــاًء عــى رغبــة املشــتيك بنســبة )3%(، ومــا زال منهــا )133( شــكوى قيــد املتابعــة أي مــا نســبته )31%( مــن املجمــوع الــكي 

للشــكاوى، وإغــالق شــكوى واحــدة بســبب الوفــاة ومــا نســبته )0%(، وبلــغ عــدد مقدمــي الشــكاوى مــن الجنســية األردنيــة )386( مشــتيك بنســبة 

)89%( بينــم )47( شــكوى مقدمــة مــن جنســيات أخــرى بنســبة)11%( كــم هــو مبــن يف الرســم البيــاين املرفــق.
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كام ويظهر الرسم البيايّن أدناه تحليالً للشكاوى حسب الجهة املشتىك عليها خالل عام 2020م:

ويوّضح الرسم البيايّن أدناه تحليالً للشكاوى حسب املحافظة. 

ملخص تحليل الشكاوى
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ويوّضح الرسم الالحق تحليل الشكاوى حسب الجنس.

كام يظهر الرّسم البيايّن املرفق تحليالً للشكاوى حسب جنسية مقّدمها.

ملخص تحليل الشكاوى
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التحديات التي تواجه آليات متابعة الشكاوى يف املركز: 

عــدم اســتجابة الجهــات املعنيــة ملخاطبــات املركــز أو تأخــر ردودهــا أو تقديــم ردوداً شــكلية غــر مقنعــه أو عــدم تزويــد املركــز بالوثائــق الالزمــة 	 

الســتكمل عمليــة التحقــق يف بعــض الّشــكاوى، ومــم يســاهم يف ذلــك عــدم كفايــة النــص الــوارد يف قانــون املركــز يلــزم الجهــات املعنيــة بإجابــة 
مخاطبــات املركــز، الــذي اكتفــى بالنــص عــى إجابــة املركــز دون إبطــاء ودون تحديــد مــدة زمنيــة ثابتــة.2

عدم رغبة املشتكن يف متابعة الشكوى ألسباب خاصة و/أو عدم تعاونهم يف بعض الحاالت.. 1

صعوبــة إثبــات شــكاوى التعذيــب وســوء املعاملــة، وعــدم وجــود منظومــة وطنيــة واضحــة لحميــة الشــهود وتعويــض الضحايــا، وعــدم وجــود . 2

جهــة مســتقلة ومحايــدة تتــوىل عمليــة التحقيــق وفقــاً للمعايــر الدوليــة. 

ــة . 3 ــول إىل النتيج ــة للوص ــراف كاف ــن األط ــة م ــات الالزم ــات واملعلوم ــى البين ــول ع ــا والحص ــض القضاي ــق يف بع ــتكمل التحق ــى اس ــل ع العم

ــر الشــامل والجــزيئ. ــرة الحظ ــك خــالل ف ــئة بســببها وذل ــود الناش ــا والقي ــة يف ظــل جائحــة كورون ــة هــذه العملي ــة، وصعوب املطلوب

.
ً
 بوجود تعميم صادر من دولة رئيس الوزراء ويحمل الرقم 5820/18/11/1 تاريخ 2011/3/22م واملبين فيه مدة الرد خالل 30 يوما

ً
2 -  علما
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