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 مقّدمة

(، COVID-19حربرا  جرثومّيرة  بسربب انتشرار فيرروس كورونرا الُمسرتجد ) ;423شيد العالم بأسره أواخر عام 

تطررّورة قرردرة الّسرريطرة عمررى ذات ُنظررم صررحّية مُ  سرراع نطاقيررا فقرردت دور  عديرردة  سرررعة إنتشررار العرردول واتّ  بسررببو 

، مررا اسررتدعى إعررالن منظمررة ، وبالتّررالي تعرراعفت أعررداد الُمصررابين والوفيررات بصررورة  ميولررة  تفشرري ىررذا الوبرراا

 حة(.)جائ وباا عالميّ الُمستجد فيروس ىذا البأّن  4242آذار  33بتاريخ الّصحة العالمّية 

ة الممكّيررة بالُموافقررة عمررى قرررار مجمررس الرروزراا بتطبيررق قررانون الررّدفاع رقررم اإلراد عمررى المسررتول الررداخمي صرردرت

تعّمنت توجييا  صريحا  بحمايرة ، ة إلى رئيس الوزرااعمن عوابط حّددتيا الرسالة الممكيّ  4;;3( لسنة 35)

الحقرررروق والحّريررررات العاّمررررة لمُمررررواطنين فرررري عرررروا توسرررريل نطرررراق صررررالحية الحكومررررة فرررري ظررررل تمررررك الظررررروف 

 ارستثنائّية.

المباشر  رلوزراا العديد من أوامر الّدفاع ذات األثشيدت الُحقبة الزمنّية لتطبيق قانون الّدفاع إصدار رئيس ا

عمى  عادة موععة حقوق اإلنسان كمسألة أمن وطنيّ ُممّحة  إل عرورة   أوجدت والتيعمى حقوق اإلنسان، 

كما أظيرت ىذه ، كوروناشكل حقوق اإلنسان بعد جائحة حول محورّيا  ، وطرحت تساور  لداخميّ المستول ا

 عمى المستول العالمّي. إعادة الّنظر في مستول الّتعامن اإلنسانيّ  الجائحة مدل الحاجة إلى

تساؤر  ميّما  حول مدل نجاح الحكومة المتتالية  الواقعّية إلصدار أوامر الّدفاع تكما طرحت الحار

واطنية الفاعمة، وبث شعور الطمأنينة لدل المواطن بأّنو شريك في تعزيز المُ واإلعالم  التّنظيمات اإلجتماعّيةو 

ا يذلل صعوبات الّتطبيق أمام جيات إنفاذ القانون، ويؤسس الّدفاع، ممّ في صياغة النواىي الواردة في أوامر 

 لحالة وطنّية واعية نحن بأمس الحاجة إلييا أردنّيا  سواا  حاليا  أو في المستقبل.

في الحقوق المدنّية والسياسّية عمى  4;;3( لسنة 35قانون الّدفاع رقم ) أثر رصد ييدف ىذا التّقرير إلى   

، رصده المركز وما تمقاه من شكاول ومن خالل ما األردنّي والمعايير الدولّية لحقوق اإلنسان عوا الدستور
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وتحديد ا منذ ارنتياكات ورصد ، (4;;3عام ) األولى لتطبيق أحكام ىذا القانون منذ سّنوباعتبارىا الّتجربة 

بتفعيل قانون الدفاع وما تبعو  بما في ذلك لمواجية وباا كورونا،  وارحترازية دةشدّ خاذ اإلجرااات المُ تّ بداية ا

إلى شير ويغطي ىذا التقرير الفترة الزمنية من شير آذار  يات،دت مجموعة من الحقوق والحرّ من أوامر قيّ 

 .محاور ثمانعمن  وذلك وجزئي ا م التي شيدت حظر ا شامال  4242أيار لعام 

 حالة الطوارئ.المبادئ والمعايير الدستورّية إلعالن المحور األول: 

 أثر حالة الّدفاع عمى الحق في اإلقامة والّتنقل. المحور الثاني:

 أثر حالة الّدفاع عمى الحق في ُمحاكمة عادلة.المحور الثالث: 

 أثر حالة الّدفاع عمى حقوق نزرا مراكز اإلصالح والتّأىيل.  المحور الرّا  :

 الّتعبير.أثر حالة الّدفاع عمى حّرية المحور الخامس: 

 أثر حالة الّدفاع عمى الحّق في الخصوصية. المحور الّسادس:

 التوصيات المحور السا  :

 الشكاول التي تمقاىا المركز المحور الثامن:
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لحقـوق اإلنسـان موقف المركز الـوطنّي ) إلعالن حالة الطوارئ الّتنظيم الدستوريّ : المحور األول

 :(من تفعيل قانون الدفاع

تطبيررق قررانون الررّدفاع تحررّررا  مؤقتررا  مررن التّقيررد الحرفررّي بأحكررام مبرردأ المشررروعية، بالقرردر الررذي المجرروا إلررى ُيعتبررر 

، شررريطة ظررام ارجتمرراعيّ لعررمان ديمومررة النّ  ؛ُيمّكررن الّسررمطات العاّمررة مررن القعرراا عمررى المخرراطر اإلسررتثنائّية

 قابة القعائّية.وتصّرفاتيا لمرّ ليا خعوع أعما

وفق  واستقرارىا مّيز الدستور األردنّي بين حالتين واقعيتين لُمواجية الظروف ارستثنائّية التي ُتيدد كيان الدولة

 ُحكمين دستورّيين عمى الّنحو التّالي: 

 حالة الطوارئ العادّية. الحالة األولى:

( مررن الدسررتور، والترري تررنص عمررى التّررالي : إذا حرردث مررا 346يتمثّررل التّنظرريم الدسررتورّي ليررذه الحالررة بالمررادة )

يستدعي الّدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون بإسم قانون الرّدفاع ُتعطرى بموجبرو الّصرالحية 

العرررورية بمررا فرري ذلررك صررالحية وقررف قرروانين إلررى الّشررخص الررذي ُيعّينررو القررانون إلتخرراذ التّرردابير واإلجرررااات 

الّدولة العادّية لتأمين الّدفاع عن الوطن ويكرون قرانون الرّدفاع نافرذ المفعرول عنردما ُيعمرن عرن ذلرك برإرادة ممكّيرة 

 تصدر بناا  عمى قرار من مجمس الوزراا . 

ت الُمبرّررة لتطبيرق ىرذا القرانون؛ الحرار 4;;3( لسرنة 35حّددت المادة الثانية من قرانون الرّدفاع األردنرّي رقرم )

و فري منطقرة منيرا بسربب وقروع أنحراا المممكرة أة فري جميرل المة العامّ و السّ أ من الوطنيّ د األوقوع طوارئ تيدّ 
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 رنتشراا أوة و كروارث عاّمرأحة سرمّ ة مُ و فتنرة داخمّيرأعرطرابات او حردوث أد بوقوعيرا، و قيرام حالرة تيردّ أحرب، 

 3.وباا

دابير تخررراذ التّرررارئررريس الررروزراا سرررتثنائّية بموجرررب ىرررذا القرررانون، فقرررد مرررن  القرررانون الّصرررالحيات اروعرررن نطررراق 

ة المعمول كام القوانين العاديّ أحقيد بدون التّ بفاع عن المممكة ة والدّ المة العامّ مين السّ أجرااات العرورية لتواإل

لقرراا القرربض عمررى ا  قامررة، و إلنتقررال واشررخاص فرري ارجتمرراع واريررة األوعررل قيررود عمررى حرّ ، بمررا فرري ذلررك بيررا

و أ عمل   يّ أبالقيام ب شخص   يّ أتكميف م، و ظام العام واعتقاليوالنّ  من الوطنيّ و الخطرين عمى األأشتبو بيم المُ 

، قرررانون آخرررر يّ أحكررام أقيرررد بدون التّ برررمررراكن والمركبررات شرررخاص واألفترريش األ، وتعرررمن قدرترررو خدمررة   يّ أاا أد

، باإلعرافة إلررى سرتحقةين وارلتزامرات المُ جيرل الوفراا بالردّ أالمنقولرة وغيرر المنقولررة وتمروال عرل اليرد عمرى األوو 

عررالن قبررل عايررة واإلعبيررر والدّ سررومات وجميررل وسررائل التّ شرررات والرّ حف والمطبوعررات والنّ مراقبررة الرسررائل والّصرر

 4.دادىاإعماكن أغالق ا  نشرىا وعبطيا ومصادرتيا وتعطيميا و 

 الظروف اإلستثنائّية األشد خطورة.حالة الحالة الثانية: 

أّما التّنظيم الدستورّي لُمواجية الظروف اإلستثنائّية األشرد خطرورة ، والتري يثبرت عردم نجاعرة مواجيتمرا بموجرب 

( مرن الدسرتور، 347الّصالحيات الواردة في قانون الّدفاع الُمقرّرر فري ظرل الظرروف الطارئرة، فيتمثّرل بالمرادة )

. فرري حررال حرردوث طرروارئ خطيرررة ُيعتبررر معيررا أّن التّرردابير واإلجرررااات بُمقتعررى 3لي : والترري تررنص عمررى التّررا

المادة الّسابقة من ىذا الدستور غير كافية لمّدفاع عن المممكرة فممممرك بنراا  عمرى قررار مجمرس الروزراا أن ُيعمرن 

. عنررد اإلعررالن عررن األحكررام 4بررإرادة ممكّيررة األحكررام العرفّيررة فرري جميررل أنحرراا المممكررة أو فرري أّي جررزا  منيررا. 

العرفّيرررة لمممرررك أن ُيصررردر بمقتعرررى إرادة  ممكّيرررة  أّي تعميمرررات  قرررد تقعررري الّعررررورة بيرررا ألغرررراض الرررّدفاع عرررن 

                                                           
ٌّة، العدد )3991( لسنة 31قانون الّدفاع رقم )  .3991آذار  13(، 1133، الجرٌدة الرسم
1
 

1
 (.1،3، المادتٌن )3991( لسنة 31قانون الّدفاع رقم ) 
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المممكة بقطل الّنظرر عرن أحكرام أّي قرانون معمرول برو ويظرل جميرل األشرخاص القرائمين بتنفيرذ تمرك الّتعميمرات 

تّررب عمررى أعمرراليم إزاا أحكررام القرروانين إلررى أن ُيعفرروا مررن تمررك المسررؤولية ُعرعررة  لممسررؤولية القانونّيررة الترري تتر 

 بقانون خاص يوعل ليذه الغاية .

عرالن  برالُمطمق خرال الدسرتور األردنريّ  برأن  و النتيجة نخمص  مرن إحاطرة الّمجروا إلرى تطبيرق قرانون الرّدفاع وا 

حالة األحكام العرفّية بعوابط دستورّية تكفل حماية الحقوق والحّريات العاّمة إبان مواجية الحارت اإلستثنائّية 

لرة عروابط رئيسرية لّمجروا إلرى حا عردة التري أقرّرتة فري الّدسراتير الُمقارنرة، دالروار األصرول المعيارّيرة عمى غرار 

  الطوارئ واختبار مدل استمراريتيا.

نبثرق ، فت4;;3( لسرنة 35تجاه أوامر الّدفاع بموجب قانون الرّدفاع رقرم )  الّضمانات القانونّيةيتعمق أّما فيما 

بمثابررة قرررارات إدارّيررة تنظيمّيررة قابمررة لمطعررن بيررا مررن طبيعررة الّتكييررف القررانونّي ألوامررر الررّدفاع الترري ُتعتبررر 

جتيررادات القعررائّية لمحكمررة العرردل الُعميررا فرري ، واسررتقرار ار5والّتعررويض أمررام جيررة القعرراا اإلداريّ باإللغرراا 

 المرحمة الّسابقة لجيتي القعاا اإلدارّي )المحكمة اإلدارّية، والمحكمة اإلدارّية الُعميا(.

 :موقف المركز الوطنّي لحقوق اإلنسان من تفعيل قانون الدفاع

بيانا أعرب خاللو عن موقفو من م 4242آذار لعام  39 بتاريخ  الوطنّي لحقوق اإلنسانأصدر المركز  أوًًل:

 تفعيل قانون الدفاع جاا فيو:

ُيتابل اإلجرااات الحكومّية اليادفة إلى منل انشار فيروس كورونا، وما تداولتو الّصحف اليومّية  إّن المركز 

( في عوا ارتفاع 4;;3( لسنة )35بيق قانون الّدفاع رقم )والمواقل اإلخبارّية اإللكترونّية حول إمكانية تط

                                                           
1
 م.3991لسنة 1المادة الثامنة من قانون الدفاع رقم   
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مرتكزات وصفيا ثالث المركز الوطنّي عمى  يؤكدفي ىذا الّصدد و  .عدد اإلصابات بفيروس كورونا

 وىي؛، باألسياسية

وقت ذاتو ُيشيد المركز الوطنّي باإلجرااات الحكومّية الوقائّية والعالجّية لمنل انتشار فيروس كورونا، وبال أوًًل:

ُيييب بالجميل عمى التّقيد التّام بالّتوجييات وباإلرشادات والّتعميمات الصحّية الّصادرة عن الجيات الحكومّية 

 .المعنية، والتي من شأنيا حفظ حياة المواطنين وعمان تمّتعيم بالحّق في الّصحة والّسالمة العاّمة

( 69يرل المركز أّن الّصالحيات القانونّية الُمخّولة لوزير الّصحة بموجب قانون الصحة العامة رقم ) ثانيًا:

 .( وتعديالتو كافية في المرحمة الحالية لُمواجية حارت انتشار فيروس كورونا:422لسنة )

والمواثيق الدولية لألفراد التأكيد عمى عرورة إحترام وصون كافة الحقوق والحريات التي كفميا الدستور  ثالثًا:

( لحارت محددة وبأعيق الحدود وبعرورة تقدير مدل 4;;3وأن يكون المجوا لتفعيل قانون الدفاع لسنة )

المشروطة لتطبيق ىذا القانون بموجب المادة الثانية منو بارستناد إلى حقائق ” انتشار اآلفة أو الوباا“درجة 

مجار  لمّشك أّن تطبيق قانون الّدفاع ىو الّسبيل الوحيد لُمواجية الظروف عممّية وقانونّية تّؤكد بما ر يدع 

التي ُتيّدد الّسالمة العاّمة واألمن والّنظام العام، وويؤكد المركز عمى عرورة الحفاظ عمى حالة التوازن بين 

عالا ة العصون وحماية حقوق األفراد وحرياتيم وبين درا كل من شأنو أن ييدد األمن الوطني والسالم امة وا 

 .ياالمصمحة الوطنية العم

 خاللو عمى اآلتي: أكدّ آذار  02 تاريخ ثانًيا: ًلحًقا لتفعيل قانون الدفاع أصدر المركز  يانا 

يتابل المركز الوطني لحقوق اإلنسان ما يجري عمى الساحة المحمية والعالمية من مواجية شاممة مل وباا  

 كورونا  الذي يشكل تحديا  خطيرا  لإلنسانية في ىذه المرحمة الخطيرة من تاريخ البشرية، ونسأل اهلل أن يتغمب 
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لمركز يتوجو بالشكر إلى الحكومة شعبنا عمى ىذه المحنة وكل شعوب األرض، وفي ىذا السياق فأن ا

والجيش والقطاع الصحي وكل المؤسسات العاممة عمى حماية الناس وحفظ حياتيم عمى الصعيد الرسمي 

 .والشعبي، وكل من يقدم جيوده في ىذه المواجية الشاممة

 :وفي ىذا الخصوص نود أن نشير إلى بعض األمور األساسية في ىذه المرحمة الحرجة

طنين وكل األفراد عمى اإللتزام التام بالتعميمات الصادرة عن الجيات المختصة وعرورة التعاون نحث الموا -

 .عمى حفظ حياتنا جميعا  بروح المسؤولية الوطنية العالية، وعدم تمقي المعمومات من اإلشاعات غير الموثقة

نسان، وحفظ الكرامة اآلدمية لألفراد نطالب الحكومة وأجيزة إنفاذ القانون بعرورة اإللتزام بمعايير حقوق اإل -

والمخالفين، مل عدم المجوا إلى استخدام العنف، وتفعيل قانون الدفاع في أعيق الحدود وعدم المساس 

 .بالحريات السياسية والمدنية وحرية التعبير وعدم المساس بالممكية الخاصة

اعرراة ظررروفيم اإلسررتثنائية عنررد إصرردار ترروفير العنايررة الالزمررة ألصررحاب اإلعاقررة والحاجررات الخاصررة، ومر  -

 .التعميمات والقيام باإلجرااات، وعرورة تأمين المسمتزمات الطبية والتموينية بالطرق الممكنة

توفير العناية المناسبة لمالجئ األيتام ودور رعاية العجزة وكبار السن، من حيث تأمين الغذاا والعالج  -

 .دارةوالحماية وتشديد الرقابة عمى أعمال اإل

والموقوفين في مراكز اإلصالح والتأىيل، وتوفير  نزرا مراكز ارصالح والتأىيلعرورة العناية بأحوال  -

 .العناية الصحية الالزمة وتسييل عممية التواصل مل ذوييم في ىذه الفترة الحرجة

يواا، وعرورة معاعفة عمل مؤسسات حماية األطفال والمعنفات، وعرورة اإلبقاا عمى فت  مراكز اإل -

اإلستماع ألصحاب الشكاول وتوفير العناية المطموبة حتى ر يتم إستغالل الظروف اإلستثنائية من قبل 

 .بععيم



10 
 

عرورة اإللتفات إلى حقوق أصحاب األعمال اليومية والمحالت الصغيرة المتعررة من فترة الحجر وكذلك  -

 . تمف وتأمين سبل توصيل منتوجاتيمأصحاب المزارع واإلنتاج اليومي الذي يتسارع إليو ال

وسوف يواصل المركز ميمتو في إستقبال شكاول المواطنين ورصد الحالة القائمة والتواصل مل أصحاب 

  .القرار من أجل التعاون عمى حفظ حقوق األفراد وصون حرياتيم ليبقى وطننا حرا  كريما  

دعا خاللو إلى عرورة إعادة تقدير مدل عرورة  ام  يانً 0202حزيران لعام  02ثالثًا: أصدر المركز  تاريخ 

استمرار العمل في قانون الدفاع الذي أدل إلى عرقمة عجمة ارقتصاد الوطنّي، وأدل إلى المساس بالحقوق 

والحريات العامة. كما وأكّد المركز من خالل البيان ذاتو إلى توسيل نطاق المشاورات مل المؤسسات والجيات 

 جل المشاركة في تصحي  األوعاع المختمفة. ذات العالقة من ا
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 في اإلقامة والّتنقل. : أثر حالة الّدفاع عمى الحقّ المحور الثاني

وعمررى صررعيد المعررايير الدولّيررة  6.( مررن الدسررتور األردنررّي عمررى الحررّق فرري اإلقامررة والتّنقررل;نّصررت المررادة )    

( مررن العيرررد 34والمررادة ) 7اإلعرررالن العررالمّي لحقرروق اإلنسررران،( مررن 35، فقررد نّصرررت المررادة )لحقرروق اإلنسرران

 8لحقوق المدنّية والسياسّية عمى ىذا الحّق.الخاص  با الدوليّ 

 مرن( 6بموجرب المرادة ) أّما فيما يتعّمق بالمعايير الدولّية الخاّصة بالحّق في اإلقامة والتّنقل، فيعتبر ىذا الحرقّ 

حرررارت طائفرررة الحقررروق القابمرررة لمتّقييرررد والّتحمرررل فررري  العيرررد الررردولي الخررراص برررالحقوق المدنيرررة والسياسرررية، مرررن

  :الّنحو التّاليعمى  الطوارئ عمن مجموعة عوابط ُمجتمعة

 أن تكون الّتدابير اإلستثنائّية في أعيق الحدود. . أ

)قواعد القرانون  بة عمييا بمقتعى القانون الدوليّ ترتّ لاللتزامات األخرل المُ  الُمّتخذة دابيرعدم منافاة التّ  . ب

 الدولّي العرفّية(.

ين أو غرررة أو الررردّ ون أو الجرررنس أو المّ العررررق أو المّرررقرررائم  عمرررى  عمرررى تمييرررز   ا ىرررذه التّررردابيرعررردم انطررروا . ت

 .األصل ارجتماعيّ 

د بيرررا لرررم تتقّيررر حررردة، باألحكرررام التررريتّ عرررن طريرررق األمرررين العرررام لألمرررم المُ فرررورا  األطرررراف  إخطرررار الرررّدول . ث

فيو  ينيفي التاريخ الذي تُ  كما عمى الدولة توجيو مثل ىذا اإلخطاروباألسباب التي دفعتيا إلى ذلك. 

 .قيدعدم التّ 
                                                           

و يمنررل مررن أامررة فرري جيررة مررا قاإل ردنرريّ أن يحظررر عمررى أر يجرروز . 4. مررن ديررار المممكررة ر يجرروز إبعرراد أردنرريّ . 3( مررن الدسررتور األردنررّي : ;المررادة ) 6
 ُيمزم باإلقامة في مكان معين إّر في األحوال الُمبّينة في القانون .التّنقل ور أن 

فرد حق في  لكلّ . 4 .نقل وفى اختيار محل إقامتو داخل حدود الدولةية التّ لكل فرد حق في حرّ .3( من اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان : 35المادة ) 7
  .مغادرة أي بمد، بما في ذلك بمده، وفى العودة إلى بمده

. لكّل فرد  يوجد عمى نحو قانونّي داخل إقميم دولة ما حّق حّرية التّنقل فيو وحّرية إختيار 3( من العيد الدولّي لمحقوق المدنّية والسياسّية : 34)المادة   8
 . لكّل فرد  حّرية مغادرة أّي بمد، بما في ذلك بمده .4مكان إقامتو. 
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 لحّق في اإلقامة والّتنقل.االتّأثير عمى أوامر الّدفاع ذات  لحقوق اإلنسان من أوًًل: موقف المركز الوطنيّ 

 اإلنسان من أمر الّدفاع الثاني.موقف المركز الوطنّي لحقوق  . أ

، وُنشر في الجريدة الرسمّية بعددىا رقم م4242آذار  42صدر أمر الّدفاع الثاني بتاريخ 

(. تعّمن أمر الّدفاع ىذا حظرا   لتنّقل األشخاص وتجواليم في جميل مناطق المممكة 7849)

وإلشعار  آخر، باإلعافة إلى إغالق المحالت جميعيا في  4242آذار  43ابتداا  من تاريخ 

الحبس لمدة سنة عمى من يخالف  المممكة حتى إشعار  آخر. وقّرر أمر الّدفاع إيقاع عقوبة

 وفي ىذا ارطار يشير المركز إلى اآلتي:معمون أمر الّدفاع ىذا والبالغات الّصادرة بُمقتعاه. 

أجازت المادة الّرابعة من العيد الدولّي لمحقوق المدنّية والسياسّية لمدول األطراف الّتحمل من  .1

ّددة، ومن ىذه الحقوق التي يجوز بعض ارلتزامات الواردة بو عمن عوابط معيارّية مح

 تقييدىا ىو الحّق في اإلقامة والتّنقل. 

ُمقّررة بموجب أمر الّدفاع ىرذا ر تنسرجم مرل سياسرة التي كانت   أّن عقوبة الحبس يرل المركز .0

إّتخرراذ  والترري تمثمررت فررينتشررار جائحررة كورونررا يررا والمجمررس القعررائّي فرري ُمواجيررة االحكومررة ذات

دارّيرررا  والمحكرررومين  جممرررة مرررن القررررارات قعرررت برررإخالا سررربيل اآلرف مرررن الموقررروفين قعرررائّيا  وا 

ومراكرررز التوقيرررف  بموجرررب قررررار تنفيرررذّي تجّنبرررا  رسرررتمرارية اكتظررراظ مراكرررز اإلصرررالح والتأىيرررل

 ، وبالتّالي معاعفة فرصة انتشار العدول.المؤقت
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 موقف المركز الوطنّي لحقوق اإلنسان من أمر الّدفاع الثالث. . ب

، وُنشر في الجريدة الرسمّية بعددىا رقم م4242لعامآذار  48صدر أمر الّدفاع الثالث بتاريخ 

تنّقل األشخاص وتجواليم في جميل ىذا العقوبات الُمتعّمقة بحظر  (. عّدل أمر الّدفاع:784)

مناطق المممكة، حيث قّرر إيقاع عقوبات الغرامة والحبس وحجز المركبات عمى من يخالف 

 أمر الّدفاع ىذا والبالغات الّصادرة بُمقتعاه.معمون 

تدارك أمر الّدفاع الثالث اإلشكاليات القانونّية والعممّية التي اعترت أمر الّدفاع الثاني، من  .1

خالل تبني مبدأ الّتفريد العقابّي عبر فرض عقوبة الغرامة ألول مخالفة مل وقف المالحقة في 

تاريخ وقوع المخالفة. كما من من الغرامة خالل أسبوع  حال قيام المخالف بدفل الحّد األدنى

 الغرامة حتى في حارت الّتكرار.امكانية اقتصار العقوبة عمى وأبقى أمر الّدفاع 

اقتصار اإلجراا العبطّي في أمر الّدفاع ىذا عمى حجز المركبة لمدة ؤيد المركز الوطنّي يُ  .0

ُمرتكبة في /د( والتي تعتبر األموال والوسائل ال9)ثالثين يوما ، وعدم المجوا إلى تطبيق المادة 

 الجريمة مصادرة  عمنا .

 موقف المركز الوطنّي لحقوق اإلنسان من أمر الّدفاع الثاني عشر. . ت

عتبر إلغاا فكرة الحبس في حال ُمخالفة اإللتزام بحظر الّنقل والّتجول إجراا  محمودا  وينسجم مل يُ  .1

، والحّد من اإلكتظاظ في مراكز اإلصالح والتأىيل سياسية الدولة في التّباعد الجس دّي بشكل  عام 

 بشكل  خاص. 

أمر الّدفاع ىذا إعادة المركبة المعبوطة بدون التقّيد بمدة الحجز  تاحةيرّحب المركز الوطنّي بإ .0

 ( يوما .52الواردة في أمر الدفاع الثاني والبالغة )
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ومراعاة لمبدأ التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة قتصادّية الّصعبة لمُمواطنين في عوا األوعاع ار .3

لتزام الغرامة في حال تكرار فعل عدم اريتحّفظ المركز الوطنّي عمى معاعفة مقدار المفروعة،

دينار بدر  من ( 3222_422بحظر تنّقل األشخاص وتجواليم، وفرض غرامة مقدارىا )

 ( دينار.722_322)

 الصمة:أثناء تط يق أوامر الّدفاع ذات  اإلقامة والّتنقلحرية الحّق في   المتعمقةنتياكات اًل   ثانيا:

أربعمائة شخص  من رصد المركز الوطنّي في اليوم األول لتطبيق أمر الّدفاع الثاني عبط ما يقارب

، إّر أّنو ونظر ا تحويميم إلى المحاكمنّية لغايات مّمن خالفوا أمر الّدفاع ىذا، ليتم ايداعيم في المراكز األم

يقاع العقوبة  ارقتصارعمىررتفاع أعداد الُمخالفين تّم  توقيل الُمخالفين عمى تعّيدات  تقتعي جمبيم وا 

، وىو ما أثبت صعوبة تطبيق ىذه العقوبة الُمشّددة الواردة في أمر الّدفاع الثاني بحّقيم في حال الّتكرار.

قابمة لمّتطبيق مبدأ سيادة القانون؛ فالعقوبة قبل وععيا يجب أن تكون عقوبة  خرق األمر الذي أّدل إلى

بدون غمو، مل عرورة البحث دائم ا عن عقوبات بديمة تتناسب والمرحمة  تالئمة ومستول اإلثم الجنائيّ مُ و 

 التي تشيدىا الدولة.

ررا 5;8لقرراا القرربض عمررى مررا يقررارب )إرصررد المركررز الرروطنّي  .1 خررالفوا أمررر الرردفاع الثرراني مّمررن ( شخص 

اطق بإسرم مديريرة األمرن العرام جول خالل اليوم الثراني مرن سرريان ىرذا األمرر. وقرد أعمرن الّنرلتّ احظر ب

ومدرسرة الحسررا  ،تحرويميم وحجرزىم داخررل مدرسرة الممررك طرالل بمنطقرة خررو مرن تررّم عربطيم سرريتمّ  برأنّ 

ت ة لمقررروات المسررمحة / الجرريش العربررري. كمررا تّمرررنسرريق مررل القيرررادة العامررة بالتّ قافررة العسررركريّ الثانويررة لمثّ 

جرراا إّتخراذ اإلومرن ثرم  ا ،يومر (36)لمردة  األشخاص سيتم حجررىم صرحّيا   ّن ىؤرااإلشارة رحق ا إلى أ

ة فرري حسررب القواعررد العاّمررلرردل العررابطة العدليررة  فرررادّن احتجرراز األيجررد المركررز الرروطنّي بررأو زم.الرراّل 
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 ، سراعة   (46)يجرب أن ر يتجراوز  وتعديالترو 83;3( لسنة ;رقم ) ةقانون أصول المحاكمات الجزائيّ 

( 36. وعميرو، فرإّن حجرز األشرخاص لمردة )يرةلمحرّ  حجرز ا غيرر مشرروع  ذلرك اإلجرراا يعرّد  ىرذاوبخرالف 

 .يوما ، ومن ثّم اّتخاذ اإلجراا القانونّي الاّلزم ليس لو أّي سند  قانونيّ 

الواردة اليو صعوبات واجيت ارفراد خاصة ممن انقطعوا عن رصد المركز من خالل الشكاول   .0

 عائالتيم ولم يتمكنوا من ارلتحاق بيم بسبب الحظر.

 ةرصّد المركز من خالل المقاطل الفمميّ ، حيث اد أثناا تطبيق أوامر الّدفاعاألفر بعض إسااة معاممة  .3

أفراد انفاذ القانون بعض قيام ل ديةحارت فر  واصل ارجتماعيّ ( التي انتشرت عبر مواقل التّ )الفيديو

رب عمى بعض األفراد أثناا إلقاا القبض عمييم بسبب خرق في بعض الحارت بارعتداا بالعّ و 

 األفعال: وتالًيا أ رز المالحظات عمى ىذه جول.حظر التّ 

سااة معاممتيم انتياكا  يُ  - في عدم  لمحقّ  عّد ارعتداا عمى األفراد أثناا إلقاا القبض عمييم وا 

يينة، وىو الحّق الذي كفمو الدستور األردنّي ة أو المُ عرض لممعاممة القاسية أو الالإنسانيّ التّ 

 ( التي9بموجب المادة ) ةالدولّي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسيّ (، والعيد :بموجب المادة )

ألحكام اتفاقية ومخالفة  أيعا  يتيم معاممة  إنسانّية، عاممة المحرومين من حرّ مُ  وجوبعمى  تأّكد

 يينة.ة أو المُ ة أو الالإنسانيّ عاممة القاسيّ مناىعة التعذيب وغيره من عروب المُ 

رتكب من قبل األفراد وبين بين الفعل المُ  ن من خالل مقاطل الفيديو أّن ىناك عدم تناسب  يتبيّ  -

 نوع   فراد كانوا ر يحممون أيّ ستخدمة من قبل مرتبات األمن العام؛ حيث أّن األة المُ القوّ مقدار 

لرجال األمن العام؛ وكان يتوجب عمى مرتبات األمن العام  الح ور يبدون مقاومة  من أنواع السّ 

ة لحقوق اإلنسان والمنظومة لممعايير الدوليّ  ا  ة استنادعامل بما تستوجبو معايير استخدام القوّ التّ 

 العام. قانون األمن ة  وخاصّ  ،القانونية الوطنّية
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توقيرررف بعرررض الُمرررواطنين بموجرررب أحكرررام قرررانون منرررل  ّكرررام اإلدارّيرررين إلرررىحُ جررروا اللرصرررد المركرررز الررروطنّي  .2

موقررف المركرز ثابرت بررأن حيرث أّن  ،أمررر الرّدفاع الثراني تيمخرالففرري حرال مُ  م76;3( لسرنة 9الجررائم رقرم )

نطررروي عمرررى اعترررداا  عمرررى اختصررراص الّسرررمطة القعرررائّية ىرررذا القرررانون وبالترررالي اإلجررررااات الناجمرررة عنرررو ت

صرراحبة ارختصرراص األصرريل فرري المالحقررة الجزائّيررة، كمررا وُيشررّكل إىرردارا  لُمقتعرريات الحررّق فرري محاكمررة  

 وفيما يمي أ رز الحاًلت:عادلة. 

صرادر   توقيرف المعرروف بعرريس الحجرر ومجموعرو مرن أقاربرو بقررار  م ترّم 4242آذار  53بتاريخ  -

البحرر  منطقرة فري لدل مغادرتو الحجر الصرحيّ  قّدموعيد الذي التّ  خالفتولمُ  ؛محافظ العاصمةمن 

 .عدم ارختالط باآلخرينن تعمّ المُ و  ،الميت

مرن محرافظ إربرد؛ صرادر   خرين بقرار  موظف في بمدية إربد وآتوقيف تّم م 4242نيسان  8بتاريخ  -

 ساعات الحظر. لُمخالفتيم قرار حظر فت  المحال التجارّية أثناا

مقطعرررا   بقرررار  صرررادر  مرررن محرررافظ إربرررد؛ لنشررررهشرررعبّي  فنررران م ترررّم توقيرررف4242نيسررران  3بترراريخ  -

نطررروي عمرررى اسرررتخفاف  بجائحرررة تفقررررة  غنائّيرررة  يتعرررّمن عمرررى مواقرررل الّتواصرررل اإلجتمررراعّي ُمصرررّورا  

أّن تررراريخ إقامررة الحفمرررة يعرررود لترراريخ  سرررابق  عمرررى إعررالن تطبيرررق قرررانون  كورونررا، عمرررى الررّرغم مرررن

  الّدفاع.

فررري العديرررد مرررن محافظرررات  مراقبرررة تنفيرررذ حظرررر التجرررولمررردل رصرررد المركرررز الررروطنّي تباينرررا  جمّيرررا  فررري  .5

 المممكة، وكذلك في المناطق المختمفة داخل المحافظات ذاتيا.
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مر الدفاع الثالث تّم تالفي العديد من ارشكاليات الواردة أعاله ويؤكد المركز عمى أنو مل اصدار ا      

ويثمن المركز قيام ، تدارك ىذا األمر اإلشكاليات القانونّية والعممّية التي اعترت أمر الّدفاع الثانيحيث 

 الحكومة بمراجعة أوامر الدفاع الصادرة بما يمبي تحقيق الغاية المنشودة منيا.
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 ّدفاع عمى الحق في ُمحاكمة عادلةالمحور الثالث: أثر حالة ال

اسررتقاللية مثررل كفررل الدسررتور األردنررّي صررراحة  بعررض المبررادئ والمعررايير األساسررّية لمحررّق فرري محاكمررة عادلررة؛ 

قرينة البرااة، عالنية الجمسات كقاعدة عاّمة، ومحاكمرة الّشرخص أمرام قاعريو الطبيعرّي مرل الّسمطة القعائّية، 

ل الدسرررتور الرررّنص وبالوقرررت ذاترررو أغفررر .مرررن الدسرررتور (323/4تمثّرررل بالمرررادة ) إدراج اسرررتثناا عمرررى ىرررذا المبررردأ

، عدم جوازوىي صراحة  عمى بعض تمك المبادئ الحقرة تكرار مُ  ؛ عدم رجعية القوانين، وحّق اإلستعانة بمحام 

( 33، :) نسران، فقرد نّصرت المادترانة لحقروق اإلوعمرى صرعيد المعرايير الدولّير،... . الّشخص عن الفعل ذاترو

( مررن العيررد الرردولّي لمحقرروق المدنّيررة والسياسررّية عمررى ىررذا 36والمررادة ) 9مررن اإلعررالن العررالمّي لحقرروق اإلنسرران،

 الحّق.

 الخامس.مر الّدفاع أ لحقوق اإلنسان من أوًًل: موقف المركز الوطنيّ 

، وُنشرررر فررري الجريررردة الرسرررمّية بعرررددىا رقرررم م4242لعرررامآذار  52صررردر أمرررر الرررّدفاع الخرررامس بتررراريخ 

شرريعات دد والمواعيد المنصوص عمييا في التّ سريان جميل المُ (. تعّمن أمر الّدفاع ىذا وقف ;784)

 .افذةالنّ 

يرّحب المركز الوطنّي بفحول أمر الّدفاع ىذا؛ لحسمو ألي جدل  مستقبمّي حول الُمدد القانونّية المتعمقة 

ة واإلدارّية التي يشمميا. وبالوقت ذاتو ُيؤّكد عمى أّن ىذا األمر تعّمن أثررا  كاشرفا ، باإلجرااات القعائيّ 

                                                           
ة إلنصافو الفعمي من أية أعمال تنتيك ة المختصّ جوا إلى المحاكم الوطنيّ شخص حق المّ  لكلّ  ق اإلنسان : ( من اإلعالن العالمّي لحقو :المادة ) 9

كل شخص متيم بجريمة يعتبر بريئا إلى . 3( من اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان : 33، المادة ) الحقوق األساسية التي يمنحيا إياه الدستور أو القانون
ر يدان أي شخص بجريمة بسبب . 4 .قانونا في محاكمة عمنية تكون قد وفرت لو فييا جميل العمانات الالزمة لمدفاع عن نفسو أن يثبت ارتكابو ليا

كانت أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينو يشكل جرما بمقتعى القانون الوطني أو الدولي، كما ر توقل عميو أية عقوبة أشد من تمك التي 
  .ت الذي ارتكب فيو الفعل الجرميسارية في الوق
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حيرررث أّن الفقرررة والقعررراا اإلدارّي اسرررتقّر عمرررى اعتبرررار الظرررروف الطارئرررة سرررببا  مرررن أسرررباب وقرررف ُمررردد 

 الطعن.

 قرارات قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا. ثانيا:

فرري سرربيل تقمرريص فُرررص ومحكمررة أمررن الدولررة  عررن المجمررس القعررائيّ  ّصررادرة  رصررد المركررز مجموعررة قرررارات  

مررن جيررة  مرفررق العدالررة عمررل ديمومررة  وعررمان راكررز اإلصررالح والتّأىيررل مررن جيررة ،انتشررار الوبرراا بررين نررزرا م

 ، بما فييا استراتيجية تعامل قطاع العدالة مل أزمة انتشار فيروس كورونا. أخرل

 أوًًل: أ رز القرارات.

 38أجيررل التمقررائّي لمّنظررر فرري الرردعاول المنظررورة لرردل المحرراكم جميعيررا خررالل الفترررة الواقعررة مررا بررين التّ  . أ

 م، واعتبار ىذه الُمدد جزاا  من العطمة القعائّية.4242نيسان  37ولغاية  4242آذار 

سرتعجمة، لمُ في الّنظر بثالثة أنواع من القعايا ىي؛ الطمبرات ا محاكم المممكة جميعيا أعمالاستمرار  . ب

 القعايا الجزائّية التي يوجد بيا موقوفين، استقبال الطعون القانونّية وطمبات إخالا الّسبيل.

استمرارية عمل دوائر النيابرة العاّمرة، والحفراظ عمرى اسرتمرارية عمرل المحراكم بالحرد األدنرى خرالل فتررة  . ت

 حظر تنّقل األشخاص وتجواليم.

مين فرري محرراكم المممكررة جميعيررا، حيررث أنرريط بيررم الّنظررر فرري انتررداب عرردد مررن القعرراة والمرردعين العررا . ث

دد الّتوقيررررف، والّنظررررر فرررري قعررررايا مخالفررررات أوامررررر الررررّدفاع، وجميررررل الطمبررررات الُمسررررتعجمة، وتمديررررد ُمرررر

 األحداث.

اسررتمرارية عمررل محكمررة الّتمييررز ابتررداا  مررن األسرربوع الثرراني لحظررر تنّقررل األشررخاص وتجررواليم، والترري  . ج

 %( من مجموع القعايا الواردة.:;أنجزت ما نسبتو )
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%( مررن مجمرروع القعررايا الررواردة إلييررا 322انجرراز محرراكم ارسررتئناف والبدايررة ارسررتئنافّية مررا نسرربتو ) . ح

 تدقيقا .

اسررتمرارية عمررل دوائررر التّنفيررذ خررالل فترررة حظررر تنّقررل األشررخاص وتجررواليم، وتحويررل المبررال  المودعررة  . خ

 .باستخدام الّتحويل البنكّي ارلكترونيّ 

( جمسة محاكمة عرن ُبعرد، فري الجررائم الجنائّيرة والجنحّيرة عمرى حرد  سرواا، والموقروف عمرى 475عقد ) . د

 ذّمتيا عددا  من المشتكى عمييم.

م 4242نيسرران  ;3توجيرو عطوفرة رئريس المجمرس القعرائّي مخاطبررة  إلرى دولرة رئريس الروزراا بتراريخ  . ذ

 تعّمنت طمبا  بمن  المحامين تصاري  تنقل وتجوال.

م، والتي 0202( لسنة 72خذىا المجمس القضائّي  موجب قراره رقم )اإلجراءات القضائّية التي اتّ انيًا: ث

 . كورونامن  انتشار و اء من اًلكتظاظ في مراكز اإلصالح والتّأىيل؛ ل الحدّ تيدف إلى 

المحاكمررات ( مررن قررانون أصررول 336اإلفررراج عررن جميررل الموقرروفين فرري الجررن  وعمررال  بأحكررام المررادة ) . أ

 .منل سفر اتوقيف بقرار الجزائية استبدال مذكرات التّ 

محكررروم بعقوبرررة حررربس ر تتجررراوز ثالثرررة أشرررير أو بغرامرررات  ة عمرررى كرررلّ تأجيرررل تنفيرررذ األحكرررام الجزائّيررر . ب

 واإلفراج عنو مل منل سفره.

قابمرو ( مرن قرانون العقوبرات المتعمقرة بإصردار شريك ر يُ 643في الجرائم المنصوص عمييا في المادة ) . ت

يكات المحكروم ة عمرى كرل محكروم عميرو ر تتجراوز مجمروع قريم الّشررصيد تأجيل تنفيرذ األحكرام الجزائّير

 فييا مبم  مئة ألف دينار.
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فري  دراسة قعايا الموقوفين في الجنايات التري تخررج عرن اختصراص محكمرة الجنايرات الكبررل والبرتّ  . ث

شررارة منررل سررفر عررن إت ظررروف القعررية تسرم  بررذلك مررل وعررل إمكانيرة اإلفررراج عررن الموقرروف إذا كانرر

 فرج عنو.المُ 

يون ر تتجرراوز مجمرروع الرردّ  مرردنيّ  فرري ديررن   محكرروم   تأجيررل حرربس كررلّ وفرري القعررايا التنفيذّيررة الحقوقّيررة،  . ج

 .المحكوم فييا مبم  مئة ألف دينار، واإلفراج عنيم ومنل سفرىم

 .مة انتشار فيروس كورونا الُمستجداستراتيجية تعامل قطاع العدالة م  أز ثالثًا: 

م تشكيل لجنة قعائّية عميا وبمشاركة وزارة 4242( لسنة 95، 94قّرر المجمس القعائّي بموجب قراريو رقم )

العدل ونقابة المحامين لغايات ووعل خّطة لتسيير قطاع خالل الظروف ارستثنائّية، حيث أقّرت ىذه الّمجنة 

و مراجعة ىذه اًلستراتيجّية وال الغ ُمستجد، استراتيجية تعامل قطاع العدالة مل أزمة انتشار فيروس كورونا ال

 ( صفحة نوجز أ رز ما جاء  يا  التّالي:22عدد صفحتيا )

 ىي:تعّمنت ارستراتيجية ىذه؛ ثالثة أىداف استراتيجّية مقّسمة وفقا  لثالث مراحل  . أ

ى تسيير قطاع العدالة خالل فترة الحظر بصورة  تكفل الحفاظ عماليدف اًلستراتيجّي األول:   -

 الحقوق وعمانات الحّق في محاكمة  عادلة.

تسيير قطاع العدالة خالل فترة ما بعد الحظر وقبل انتياا األزمة  اليدف اًلستراتيجّي الثاني:  -

 بصورة  تكفل الحفاظ عمى الحقوق وعمانات الحّق في محاكمة  عادلة.

وبصورة  اعتيادّية بصورة  تكفل  تسيير قطاع العدالة بعد انتياا األزمة اليدف اًلستراتيجّي الثّالث: -

 الحفاظ عمى الحقوق وعمانات الحّق في محاكمة  عادلة.
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جاء  يا أقّرت ارستراتيجية صراحة  بأّن تسيير مرفق العدالة كان بالحد األدنى لتسيير قطاع العدالة.  . ب

 ." قطاع العدالة، وبالحّد األدنى، من تسيير متطمبات العدالة وتمّكنالتّالي :"

جمسات المحاكمة لمخالفي أوامر الّدفاع المتعمقة بحظر تجّول األشخاص وتنّقميم عبر تقنية عقد  . ت

(Microsoft Teams( ونظام )Huawei .) 

دفل رسوم الوكارت أو رسوم ارّدعاا أ رزىا :"( إجراا وخدمة الكترونّية، 36توفير إمكانية تقديم )  . ث

، مثول المتيم أو المشتكى عميو أمام الييئة الحاكمة الشخصّي، تسجيل الدعاول، تبمي  لوائ  ارتيام

 ". عبر التقنيتين المذكورتين، سماع الّشيود ...

حقة لفت  القطاعات سمسة من عمن اليدف ارستراتيجّي الثالث في المرحمة الاّل  ارستراتيجيةأقّرت  . ج

 تمثمة  اإلجراءات التّاليةوالمُ اإلجرااات اليادفة لمحّد من اركتظاظ في مراكز اإلصالح والتّأىيل، 

وسل في تطبيق : الّتوسل في تطبيق بدائل الّتوقيف، والّتوسل في تطبيق العقوبات المجتمعّية، التّ 

صالحات في القعايا ارقتصادّية الّتدابير غير الّسالبة لمحّرية لألحداث، الّتوسل في إجراا المُ 

جوء إلى  رنامج المساعدة الّتوس  في المّ ، والعريبة والجمارك كّمما توّفرت شروطيا القانونّية

 القانونّية". 

 جذرّية   ساعدة القانونّية إجراا تعديالت  جوا إلى برنامج المُ الّتوسل في المّ ىذا الُمقترح الُمتعّمن  يفرض

 م.;423 معاملالسنوّي ساعدة القانونّية وفق ما جاا في توصيات المركز في تقريره عمى نظام المُ 

 محكمة أمن الّدولة.را عا:       



23 
 

اإلجررررااات لمنرررل انتشرررار وبررراا كورونرررا فررري مراكرررز اإلصرررالح  اّتخرررذت محكمرررة أمرررن الّدولرررة جممرررة  مرررن

والتّأىيرررل، وتمرررك اإلجررررااات اليادفرررة إلرررى كفالرررة عرررمانات الحرررّق فررري الُمحاكمرررة العادلرررة أثنررراا تطبيرررق 

 :ةالتّالياإلجرااات القعائّية بإجرااات حظر تنّقل األشخاص 

( موقوفا  من قبل محكمة أمن الّدولة والنيابة العاّمة لممحكمة. تجدر اإلشارة بأّن 6.373إخالا سبيل ) . أ

قرررارات إخررالا الّسرربيل ىررذه شررممت الموقرروفين فرري الُجررن  باإلعررافة إلررى الجنايررات الترري تسررم  ظررروف 

 القعايا إخالا سبيميم.

استمرار الّنظر فري بعرض الطمبرات الرواردة إلرى المحكمرة مرن نرزرا مراكرز اإلصرالح والتّأىيرل أنفسريم،  . ب

 إخالا الّسبيل باعتماد الّتعيد الشخصّي من الّنزيل نفسو في حال قبول الطمب. وأ رزىا:

مرة أمرن عمانا  لحّق الّدفاع الُمقّدس، وتطبيقا  لمعمون حظر تنّقل األشرخاص وتجرواليم، أرجرأت محك . ت

 39الّدولررة عقررد جمسررات المحاكمررة أثنرراا فترررة الحظررر الكمررّي والجزئررّي خررالل الفترررة الُممترردة مررن ترراريخ 

 حزيران. ;3آذار ولغاية 

؛ لعررمان تسرريير عمررل -بالحررّد األدنررى-اسررتمرارية عمررل دائرررة النيابررة العاّمررة فرري محكمررة أمررن الّدولررة  . ث

 الّدائرة.

فتمّثمرت الُمسـتحدثة لمُمحاكمـة خـالل مرحمـة الفـتز الجزئـّي لمقطاعـات، أّما فيما يتعمّـق  ـأ رز اإلجـراءات 

، وفرررق التّقنيرررات الحديثرررة وبالتّرررالي عقرررد العديرررد مرررن جمسرررات المحاكمرررة ،تجييرررز قاعرررة الُمحاكمرررة عرررن ُبعررردب

 صوصا  في القعايا اإلرىابّية.خو 

 الّدفاع.إشكاليات الّتمت   الحّق في محاكمة عادلة أثناء تط يق قانون : خامساً 
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عادلررة أثنرراا تطبيررق قررانون حاكمررة الواقعررة عمررى الحررّق فرري مُ والّشرركاول  ارنتياكرراترصررد المركررز مجموعررة  مررن 

 والتي جاء في أ رزىا التّالي:، الّدفاع

بمحام  أمام الّعابطة العدلّية والمّدعين  ارستعانةعدم تمّكن الُمواطنين مّمن خالفوا أوامر الّدفاع من  .1

 العامين عمى حد  سواا.

زمة لغايات تقديم لى الموقوفين لمحصول عمى الوكارت الاّل إن المحامين من الوصول عدم تمكّ  .0

 بعاد.و الطعن ببعض القرارات مثل قرار اإلأ إخالا الّسبيل بموجب كفالةطمبات 

حرمان العديد من الّنساا من تسجيل وطرح أحكام الّنفقة في دوائر التّنفيذ، مّما عاعف عمى ىؤرا  .3

 .ارقتصادّيةالّنساا ومن ىم بحعانتيّن حّدة صعوبة الظروف 

واطنين من تأّخر البّت في الّدعاول المدنّية والجزائّية عمى وجو رصد المركز مخاوف العديد من المُ  .6

 ارقتصاديّ رّكبة عمى الّصعيدين جتمعّية  مُ ب عمى ىذا من إشكاليات  مُ الخصوص، وما يترتّ 

 عمى حد  سواا. وارجتماعيّ 

، فقرد رصرد المركرز والجزئري الحظرر الشرامل أثنراا فتررةأّما فيما يتعّمق بمدل توفير عمانات الُمحاكمة  .7

 :جمسات الُمحاكمة.من خالل تتّبل العديد من األحكام القعائّية ثبوت عدم حعور محامين دفاع 

حعررور محررامين جمسررات الُمحاكمررة عبررر    الجزئررّي لمقطاعررات يّسرررت بعررض المحرراكمفرري مرحمررة الفررت .8

 .;بتصاري  مرور ُمؤقتة المحافظين لغايات تزويد المحامين  التّنسيق مل 

 عميوتوقيف حدث بسبب ُمخالفتو أوامر الّدفاع المتعمقة بحظر تنّقل األشخاص وتجّوليم، والُحكم  .9

 ( دينارا ، حيث وردت لممركز شكول بيذا الخصوص.77بالغرامة مبم  )

                                                           
، 4242/;;:، 3424/4242، 4242/:346، 3466/4242، 3472/4242)من أبرز القرارات التي رصدتيا المركز بيذا الّصدد، القرارات التّالية: 1

3454/4242 ،346;/4242 ،3426/4242 ،3462/4242 ،3467/4242). 
قام المركز بتنفٌذ زٌارات مٌدانٌة للمحاكم. 
9
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قضية م  يانًا حول متا عتو 0202حزيران  2ُيشار  يذا الّصدد  أّن المركز قد أصدر  تاريخ     

توقيف مجموعة من األحداث في دور تر ية ورعاية األحداث  ناًء عمى أوامر الّدفاع الُمتعمقة 

 .من انتشار فيروس كورونا الُمستجد حظر الّتجول لمحّد 

حقوق  اتفاقيةوجوب مراعاة المبادئ األساسّية الواردة في   عمى في بيانو ىذا وأكد المركز الوطنيّ 

اات كافة  التي تنتيجيا الدولة، عمى في الّتشريعات واإلجراالطفل، وخاصة  مبدأ مصمحة الطفل الفُ 

ة حقوق الطفل رقم الّتصديق عمى اتفاقي بموجب قانون  ارتفاقيةنطالقا  من الُمصادقة عمى ىذه ا

تشرين األول  38( بتاريخ 69:9، والمنشور في الجريدة الرسمّية بعددىا رقم ) 4228( لسنة 72)

تتمّتل ىذه المبادئ بقيمة قانونّية تسمو عمى القوانين العادّية بموجب القرار التفسيرّي  والتي ،4228

در عن المحكمة الدستورّية، ما يفرض مراعاتيا باعتبارىا عمانات  م الّصا4242( لسنة 3رقم )

 .ومرتكزات  قانونّية  غير قابمة  لمّتحمل من ُمقتعياتيا في ظل تطبيق قانون الّدفاع

في ظل عدم تعّمن أوامر الّدفاع لتنظيم  خاص  في حال ّشدد المركز عمى أّنو و وفي ىذا اإلطار 

ارلتزام بالقاعدة العاّمة الواردة في قانون األحداث عرورة حداث، مخالفة حظر الّتجول من قبل األ

أّن قانون األحداث  ، وأشار إلى مة بعدم جواز توقيفيم في الُجن م، والمتمثّ 4236( لسنة 54رقم )

ذاتو ألغى إيقاع عقوبة الغرامة عمى األحداث وانتيج القانون استبدال العقوبات التقميدّية بعقوبات  بديمة  

 .يدف إلى تحقيق فمسفة العدالة اإلصالحّية لألحداثت

عمى عرورة ارلتزام بنيج العدالة اإلصالحّية في الظروف والحارت كافة  فيما وأشار البيان أيعا  

يتعمق باألحداث، واربتعاد عن العقوبات الّسالبة لمحّرية في ظل تطبيق أوامر الّدفاع، خاصة  في ظل 

لّصحة النفسّية لمحدث، وتبعاتو ارجتماعّية، ومخاطر انتقال العدول الجرمّية. ما يرتّبو من إعرار  با

 . ومراعاة مبدأ مصمحة الطفل الفعمى في اإلجرااات والّتشريعات كافة التي تتخّذىا الدولة
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إلى فئتين؛  بقطاع العدالة، يمكن تقسيمياالقرارات واإلجرااات الُمّتخذة وبصورة عامة يرل المركز أن          

الفئة األولى: قرارات إيجابّية أسيمت في تقميص فرص انتقرال العردول لنرزرا مراكرز اإلصرالح والتّأىيرل، والفئرة 

الثانيرة قررارات انحصررت فري ترحيرل مردل اإلجررااات القعرائّية إلرى أجرل آخرر، واعتبرار الحرّق فري الّصرحة ذو 

 حاكمة عادلة.أولوية عمى سائر الحقوق كافة  بما فييا الحق في م

ن  استراتيجية تعامل قطاع العدالة مل أزمة المركز الوطنّي لحقوق اإلنسان ُيرّحب بإقرار المجمس القعائّي وا 

   دي المركز مالحظاتو التّالية:يُ ، وفي الوقت ذاتو انتشار فيروس كورونا الُمستجد

أولوية قصول الى  كورونا كمات العادلة أثناا جائحةكفالة مبادئ الحّق في المحا عرورة إيالا -

 جانب عمان سير مرفق العدالة.

الّتوسل في تطبيق بدائل الّتوقيف، والّتوسل في تطبيق العقوبات بعرورة  ارستراتيجيةأقّرت  -

صالحات الّتوسل في إجراا المُ و وسل في تطبيق الّتدابير غير الّسالبة لمحّرية لألحداث، التّ و المجتمعّية، 

جوا إلى ارقتصادّية والعريبة والجمارك كّمما توّفرت شروطيا القانونّية، الّتوسل في المّ في القعايا 

وبيذا الّصدد يؤّكد المركز عمى عرورة تفعيل ىذه األىداف، واإلسراع برنامج المساعدة القانونّية . 

عمى نظام  جذرّية   إجراا تعديالت  في إقرار األسس الكفيمة بعمان تطبيقيا، باإلعافة إلى عرورة 

 م.;423 معاملالسنوّي ساعدة القانونّية وفق ما جاا في توصيات المركز في تقريره المُ 
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 ق نزًلء مراكز اإلصالح والتّأىيلأثر حالة الّدفاع عمى حقو المحور الرّا  :

 
 وانتأهيم. إدارة مزاكز اإلصالح  أوالً: سهسهة اإلجزاءات انُمتّخذة من

عهى ذنك و إداسج يشاكض اإلصالح ٔانتّأْٛم جًهحً يٍ اإلجشاءاخ يُز تذاٚح جائحح كٕسَٔا،سصذ انًشكض اتّخار 

  :اننحو اآلتي

 انمزحهة األونى:

( ٕٚياً كحجرش صرحٙ نرذٖ يشكرض إصرالح ٔتأْٛرم 41تسكٍٛ أ٘ َضٚم جذٚذ نًذج ) تذاٚح انجائحح كاٌ ٚتى فٙ -

ٔتعذ إجشاء انفحٕصاخ انخاصرح ٔ انتأكرذ يرٍ  رذو إصراتتّ ترانفٛشٔط، ٚرتى تٕصٚعرّ نًشكرض اإلصرالح  ،انثهقاء

( 41انًشكض نهُضٚم ٔقثم تسكُّٛ فٙ انًٓاجع ٚرتى انرتحفع  هٛرّ نًرذج ) ٔتاستالؤانتأْٛم األقشب نًكاٌ سكُّ، 

كرض انرز٘ ٚتأكرذ يرٍ دسجرح قثم يخهطح انُرضءء ٚرتى لالنٓرا  شورّ ٔتدركم دٔس٘  هرٗ مٛرة انًش ذاً جذٚ اً ٕٚي

 حشاستّ، ٔفٙ حال لهِٕ يٍ انفٛشٔط ٚتى تٕصٚعّ  هٗ انًٓاجع.

ٔرنررل نهحررذ يررٍ اَتدرراس  انٓاتفٛررح اءتصرراءخنٓررى تررءجشاء  تانسررًاح  ٔاءكتفرراءأْررانٙ انُررضءء  صٚرراساخ يُررع -

 انفٛشٔط تٍٛ انُضءء.

 انتعقٛى انذٔس٘ نكافح يشافق يشاكض اإلصالح ٔانتأْٛم. -

 رٔ٘ انُضءء تٕوع أٚح أياَاخ َقذٚح نهُضءء نذٖ أقشب يشكض أيُٙ اٚتى ءحقًا اٚصانٓا انٗ انُضٚم.تٕجّٛ -

 انمزحهة انثانية:

 وهي: ،( يشاكض ألشٖ كًشاكض حجش صحٙ  ٔ ذو اءكتفاء تًشكض اصالح ٔتأْٛم انثهقاء1ا تًاد ) -

 ستذ.يشكض اصالح ٔتأْٛم تاب انٕٖٓ/ إ :شمال انممهكة

 صالح ٔتأْٛم تٛشٍٚ.شكض اصالح ٔتأْٛم انجٕٚذج، يشكض إي ة:وسط انممهك

 يشكض اصالح ٔتأْٛم انطفٛهح. جنوب انممهكة:

 وافح إنٗ إجشاء اءتصاءخ.سثٕ ٍٛ تذءً يٍ ثالث، تاإلقع يشتٍٛ أًاح نألْانٙ تضٚاسج انُضءء تٕاانسّ  -
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 انساليح انعايح. دٔاخاءصالح ٔتٕفٛش أدٔاخ انتعقٛى ٔأ اءستًشاس فٙ تعقٛى يشاكض -

 والتي كان ليا أكبر األثر في الحد من انتشار فيروس كورونا بين النزرا، إرّ ن المركز اإلجرااات أعاله، يثمّ 

نزًلء مراكز اإلصالح والتّأىيل ومراكز اًلحتجاز   المتعمقة  اًلشكالياتمجموعًة من و يشير إلى رصده أنّ 

كما قام المركز  تنفيذ أر   زيارات تفقدية لمراكز  الشكاوى التي تمقاىا.والّتوقيف المؤقت، وذلك من خالل 

لى تنفيذ زيارات ل عض النزًلء  ناء عمى الشكاوى إضافة ،  اإلخالل فترة الحظر الشامل صالح والتأىيلاإل

 تي:  ي تمقاىا، وقد جاء أ رز ما رصده المركز عمى الّنحو اآلالت

لدل نزرا مراكز ارصالح والتأىيل،  كاف   عقيم والكمامات بشكل  رصد المركز عدم توفر ادوات الت .1

، ار أنو تمذ تالفي ىذه رتداا الكماماتجميعا بإات ارمن العام بارعافة الى عدم التزام مرتب

 ارشكاليات رحقا.

 لمركز أكثر من شكول تتعمق بعدم قدرة ذويإلى ا وردّ  ،زرا في ارتصال بالعالم الخارجيّ حق النّ  .0

؛ في ظل بالشكل المطموب نزرا مراكز اإلصالح والتأىيل من التواصل مل أبنائيم في ىذه المراكز

بسبب تفشي فيروس  قرار الحكومة المتعمق بوقف تنفيذ الزيارات لمدة أسبوعين كإجراا احترازيّ 

دت راكز التي شيكورونا، باإلعافة إلى عدم قيام بعض النزرا باإلتصال بذوييم خاصة في الم

رميمين(. كما كان ىناك اأعمال شغب )مركز إصالح وتأىيل باب اليوا، مركز إصالح وتأىيل 

الح الح وتأىيل باب اليوا إلى مركز إصشكاول من عدم السماح لمنزرا الذين تّم نقميم من مركز إص

 العام. وقد تم حل ىذه ارشكاليات بالتعاون مل مديرية األمن وتأىيل ارميمن باإلتصال مل ذوييم.

ت حيث تمقى المركز شكاول من سوا أوعاع احتجاز المخالفين اركتظاظ في مراكز التوقيف المؤق .3

العام فتحت من مل اإلشارة إلى أن مديرية األ ،تجول في بعض مراكز التوقيف المؤقتمر حظر الأل
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أحد ثناا توقيفو في ين من ارنتياكات التي تعرض ليا أد المشتكفي ارنتياكات التي أوردىا أح تحقيقا

 المراكز.

مراكز الّتوقيف تتعمق بنزرا  خالل فترة الحظر الشامل ولاشكتمقى المركز الوطنّي مجموعة من ال .2

  وذلك عمى الّنحو التّالي:المؤقت ومراكز اإلصالح والتّأىيل، 

عمى المعاممة سوا والتأىيل تتعمق بتعرعيم ل اإلصالحا في احد مراكز زربعض النّ  شكول من -

 ثارة الشغب.إذاتو  لمركزفي ا إثر محاولة مجموعة

 غير موجودة في المركز. ة  خاصّ  شكول من ذوي أحد النزرا بخصوص حاجتو إلى أدوية   -

تمقى المركز شكاول من عدم تمكن بعض النزرا من تمقي المساعدة القانونية بسبب عدم قدرة  -

التأخر في تقديم الكفارت والتاخر في المحامين في الوصول الييم في ظل فرض حظر التجول و 

 البت ايعا في ىذه الكفارت في حال تقديميا.

 .اإلجراءات المتخذة من ق ل المركز الوطني لحقوق اإلنسانثانيًا: 

قام المركز الوطني لحقوق اإلنسان بالتواصل مل مديرية األمن العام بخصوص المالحظات والقيام  أوًًل:

 ويثمن المركز ارستجابة العالية لمديرية األمن العام في ىذا الصدد.باإلجرااات الالزمة، 

قام بتنفيذ عدة زيارات رصدية لمتحقق في الشكاول الواردة وارطالع عمى أوعاع البيئة ارحتجازية وتم  ثانًيا:

 مخاطبة الجيات المعنية وتقديم التوصيات الالزمة.

مراعاة المعايير الدولّية الخاّصة بحقوق نزرا مراكز التوقيف صدار بيان حول عرورة قام المركز بإ ثالثًا:

 :بتاريخ  خاصة  في ظل الظرف الطارئ المتعمق بتفشي وباا كورونا المؤقت ومراكز ارصالح والتأىيل 

المستمر  طار متابعة ورصد المركزفً إ  حيث جاء نص ال يان عمى النحو اآلتي:، م4242نيسان من عام 
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اإلنسان أثناء مواجهة فٌروس كورونا واإلجراءات االحترازٌة المتخذة من قبل الحكومة ألوضاع حقوق 

وإذ ٌؤكد المركز على  وفً ظل الشكاوى التً ٌتلقاها وٌتعامل معها، لغاٌات الحّد من انتشار هذا الفٌروس،

سات تتخذ ٌوّد أساسٌة فً أٌة اجراءات أو ممار أّن حماٌة حقوق اإلنسان وحرٌاته ٌجب أن تكون ركٌزة  

: اآلتي: على التأكٌد ٌجب أن ٌتم وفق اإلجراءات توقٌف األفراد المخالفٌن ألوامر الدفاع احتجاز وّن إ أوًلا

المحرومٌن من حرٌتهم بكرامة وإنسانٌة وتوفٌر األفراد ضمن معاملة ٌة وبصورة  تالقانونواألصول 

األردنً والمعاٌٌر الدولٌة لحقوق اإلنسان والمنظومة لهم بما ٌنسجم مع الدستور ضمانات المحاكمة العادلة 

  القانونٌة الوطنٌة.

مراعاة عدم حدوث أي تحترم الكرامة اإلنسانٌة، مع التأكٌد على  ٌة ظروف ابٌئة االحتجازالوأن تكون ظروف 

حٌث أّن هذا بتفشً فٌروس كورونا  صة فً ظل الظروف الحالٌة المتمثلةخابٌن الموقوفٌن  اكتظاظ 

ا على صحة الموقوفٌن وحٌاتهم.خطرا جاالكتظاظ قّد ٌؤدي إلى زٌادة تفشً الوباء ال قدر هللا مما ٌشكل   سٌم 

وضرورة اتخاذ  للمحتجزٌنعلى ضرورة توفٌر مستلزمات الوقاٌة فً السٌاق ذاته كما ٌؤكد المركز 

 جمٌعها".اإلجراءات الالزمة لتعقٌم مراكز التوقٌف 

جرااات لمحّد من أية جممة من اإلي بداية فترة الحظر الشامل بوعل ورقة موقف تتعمن قام المركز وف را ًعا:
بشكل قد جاا و  تبعات قد تتعمق بانتشار المرض وتحمي في الوقت ذاتو حقوق نزرا مراكز اإلصالح والتأىيل

 خاص:

 واداريا  في مراكز اإلصالح والتأىيل . تخفيض نسبة الموقوفين قعائي ا -

واتخرررراذ لمنررررزرا  الالزمررررة  فحوصرررراتالإجررررراا لررررك بمررررا فرررري ذ جممررررة مررررن اإلجرررررااات الصررررحية الوقائيررررةاتخرررراذ -
اإلجررررررااات الالزمرررررة لتعقررررريم مرافرررررق مراكرررررز اإلصرررررالح والتأىيرررررل  جميعيرررررا وتررررروفير أدوات التعقررررريم والكمامرررررات  

 ومستمزمات النظافة الشخصية لمنزرا بشكل دائم. 

اصابة بفيروس كورونرا حارت  أو اكتشاف  حال اإلشتباه بأية حالة لغايات العزل في تجييز غرف خاصة -
 والمستمزمات الطبية المطموبة في مثل ىذه الحارت. ؤىمةوتوفير الكوادر الطبية الم
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تررروفير مسرررتمزمات عرررن  ، فعرررال  تررروفير مسرررتمزمات الوقايرررة مرررن أدوات ومالبرررس خاصرررة لمرتبرررات األمرررن العرررام-
 .غيرىاالوقاية من معقمات وكمامات و 
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 حّرية الّتع ير أثر حالة الّدفاع عمىالمحور الخامس: 

وعمرى صرعيد المعرايير الدولّيرة  32(.37الحرّق فري حّريرة الّتعبيرر بموجرب المرادة ) كفل الدستور األردنّي صرراحة  

( مررن ;3والمررادة ) 33( مررن اإلعررالن العررالمّي لحقرروق اإلنسرران،33، :لحقرروق اإلنسرران، فقررد نّصررت المادترران )

 العيد الدولّي لمحقوق المدنّية والسياسّية عمى ىذا الحّق.

حقا  مطمقا ؛ إذ يجيز العيد الدولي ليس وفقُا لممعايير الدولّية لحقوق اإلنسان، ىو ية الّتعبير حرّ  في الحقّ 

بشروط محددة معترف بيا الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لمدول األطراف وعل قيود عمى الحقوق ال

( الفقرة الثالثة؛ حيث أشارت ىذه الفقرة إلى انو: تستتبل ممارسة الحقوق ;3لنص المادة ) ا  وذلك وفق

المنصوص عمييا في الفقرة الثانية من ىذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعمى ذلك يجوز اخعاعيا 

عرورية :أ.رحترام حقوق ارخرين او لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون  وأن تكون 

سمعتيم.ب.لحماية ارمن القومي او النظام العام او الصحة العامة او اآلداب العامة . وتيدف ىذه القيود الى 

 .تحقيق نوع من التوازن بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة ومصالحيا المشتركة

وصفتو المجنة المعنية بحقوق اإلنسان والمنبثقة ىذه القيود يجب أن تخعل لمحددات أو حسب ما  أنّ  إرّ   

ب أن تخعل عن العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باإلختبار الثالثي؛ فالقيود الواردة يج

 حو اآلتي:النّ عمى لشروط 

                                                           
تصروير وسررائر وسرائل التعبيررر عرررب بحريرة عررن رأيرو برالقول والكتابررة والن يُ أدنري أر تكفرل الدولررة حريرة الرررأي، ولكرل  ( الدسرتور األردنررّي : 37المرادة ) 32

  .ن ر يتجاوز حدود القانونأبشرط 

شخص حق التمتل بحرية الرأي والتعبير، ويشمل ىذا الحق حريتو في اعتناق اآلراا دون  لكلّ  ( من اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان : ;3المادة ) 33
  .معايقة، وفى التماس األنباا واألفكار وتمقييا ونقميا إلى اآلخرين، بأية وسيمة ودونما اعتبار لمحدود
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بشكل واع  ومحدد ودقيق، بحيث يستطيل الشخص ان  عميو في القانون ون القيد منصوصا  أن يك أوًًل:

يعبط سموكو وفقا لمنص القانوني. ور يكتفى بذلك بل يقتعي ىذا الشرط ان يكون القانون دقيقا ومحددا في 

صياغة بنود التقييد وأن ر يتم المجوا الى الصياغة التشريعية الفعفاعة والتي تحتمل التأويل او ارجتياد 

 ى مصراعيو بغية اىدار الحق والتالعب بو.وتفت  الباب عم

؛ اذ يجب ان تكون الغاية من التقييد غاية مشروعة  أن تكون  القيود عرورية لخدمة غاية مشروعة :ثانياً 

وقد حدد العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قائمة بالغايات المشروعة تتمثل في حماية ارمن 

 الصحة العامة ، اآلداب العامة واحترام حقوق ارخرين وحرياتيم .القومي، النظام العام ، 

التناسب، فالقيود المفروعة يجب أن ر تكون مفرطة ويجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتيا المتمثمة : ثالثاً 

 في حماية المجتمل وارفراد و أن تكون متناسبة مل المصمحة التي ستحمييا.

اشى أن التدابير التقييدية يجب أن تتم (49)قوق اإلنسان في التعميق العام رقم وقد أشارت المجنة المعنية بح

نة قل الوسائل مقار أتكون  أنلتحقيق وظيفتيا الحمائية، ويجب ن تكون مناسبة أمل مبدأ التناسب، ويجب 

التي سبة مل المصمحة ن تكون متناأويجب  ،ن تحقق النتيجة المنشودةأبغيرىا من الوسائل التي يمكن 

  .ستحمييا ...
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عمى حّرية الثّامن من منطمق أثره أمر الّدفاع  لحقوق اإلنسان من موقف المركز الوطنيّ أوًًل: 

 الّتع ير.

(. 7855نيسان الماعي، وُنشر في الجريدة الرسمّية بعددىا رقم ) 37صدر أمر الّدفاع الثامن بتاريخ 

بيدف منل انتقال العدول، وحماية الحياة الخاّصة  تعّمن أمر الّدفاع ىذا تجريم جممة من األفعال

 لمُمصابين أو الُمخالطين أو الُمشتبو بإصابتيم.

  :التّاليتين حظتينيؤّكد المركز الوطنّي في عوا مراجعة فحول أمر الّدفاع عمى الُمال

من شأنيا  حول الوباانشر أو إعادة  نشر أو تداول أي أخبار تعّمن أمر الّدفاع ىذا تجريم :  .1

واصرررل أو وسرررائل التّ  تصرررالإلأو ا إلعرررالم، أو إثرررارة  اليمرررل بيرررنيم عبرررر وسرررائل اساترويرررل الّنررر

تفرررت  المجرررال  ةفعفاعرررة وعاّمرروعميرررو، فقررد انطرررول ىررذا الّتجرررريم عمرررى عبررارات   . عّي جتمررارا

عـايير وًل يتوافق م  الشروط الواجب توفرىـا فـي القيـود وفـق الم لمّتوسل في المالحقة الجزائّية

 الدولية لحقوق اًلنسان.

ولم تكن ىنراك  ،طارفي ىذا اإل كافية   القائمة حاليا  المنظومة الجزائّية األردنّية  بأنّ يرل المركز  .0

العقوبررة المفروعررو عمررى ىررذا الفعررل  نّ دد. كمررا أمررر دفرراع خرراص فرري ىررذا الّصررحاجررة إلقرررار أ

 ظة.غمّ مُ  عقوبة  

 .أثناء فترة الحظر الشاملحّرية الّتع ير المتعمقة   اإلشكالياتثانيًا: أ رز 

رصد المركز الوطني لحقوق اإلنسان توقيف  عض األفراد عمى خمفية التع ير عن آرائيم خالل فترة 

 خر جاء ألس اب أخرى: و اء كورونا المستجد وال عض اآل الحظر الشامل،  عضيا كان يتعمق
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عمى اثر نشر مادة تتعمق بعمال المياومة ومعاناتيم م قناة تمفزيونّية ومدير أخبارىا مدير عاتوقيف  .1

شأنيا  القيام بأعمال من تيمة ليما  محكمة أمن الدولةوّجيت النيابة العاّمة لدل وقد  خالل الحظر.

 من قانون منل اإلرىاب.  الثانية المادةتعريض أمن المجتمل لمخطر استنادا  إلى 

فترة تطبيق أحكام قانون الّدفاع،  والّنشطاا خالل الحراكييناستمرار توقيف الوطنّي  رصد المركز .0

حيث تم توقيف نائب سابق وتوجو تيمة التحريض عمى تقويض نظام الحكم. كما تم اعتقال ما 

 يقارب من ثالثة نشطاا اخرين.

توقيف اكاديمي عمى خمفية شكول تقدم بيا مجموعة من الموظفين في رئاسة الوزراا بحقو وتم توجيو  .3

 (33)حكام المادة عبر الوسئل ارلكترونية خالفا  أل يمة اعادة نشر ما ينطوي عمى ذم وقدح وتحقيرت

 باا كاذبة.مة إذاعة أنيمن قانون الجرائم ارلكترونية وجر 

اثناا قيامو بتصوير عودة  واإلسااة حد المصورين في احدل الصحف اليومية الى العربأتعرض  .2

 ارردنيين العالقين في الخارج في مطار الممكة عمياا الدولي.

عداده تقرير اصالح وتأىيل البمقاا عمى خمفية إتوقيف صحفي يحمل الجنسية البنغالية في مركز  .5

 لتنفيذ قرار اربعاد الصادر بحقو. حول معاناة البنغاليين اثناا الحجر الصحي تمييدا  

يعمالن في أحد المواقل ارلكترونية  رفل قعية مطبوعات ونشر بحق صحفيينحد الوزراا بقيام أ .6

 ارخبارية ينتقدان عمل الوزارة خالل جائحة كورونا.

 .لحقوق اإلنسان ادرة عن المركز الوطني  البيانات الص  ثالثاا: 

 عمى النحو اآلتي:ذلك و أصدر المركز عدة بيانات فيما يتعمق بتوقيف األفراد عمى خمفية التعبير عن آرائيم، 
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تابل  : بيان ا عام ا حول حرية التعبير عن الرأي جاا فيوم 4242حزيران 32أصدر المركز بتاريخ  أوًًل:

يا تتعمق بحرية التعبير عن الرأي، خمفية قعامى المركز مؤخرا توقيف عدد من من النشطاا والحراكيين ع

: يعّد الحق في حرية الّتعبير بما في ذلك التماس مختمف  : يوفي ىذا السياق يؤكد المركز عمى اآلت أور 

أشكال المعمومات وتداوليا الركيزة األساسية لبناا أي مجتمل ديمقراطّي حقيقي قائم عمى عمان المشاركة  

األفراد. وتتجاوز أىمية ىذا الحق الفرد نفسو وشعوره بكيانو ووجوده إلى أىميتو العامة في القرارات التي تيم 

ة ويدعم لمدولة ولممجتمل في آن معا. فعمان ممارسة حرية التعبير يدعم اإلستقرار واألمن ويعزز التعددي

حديدا  العيد الدولي ثاني ا: يؤكد المركز عمى أّن المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وت حيوية المجتمل وفاعميتو.

(  أكّد عمى أنو ر يجوز ان يكون احتجاز او توقيف 5/;الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة )

ارشخاص ىو القاعدة العامة، كما أّن عممية التوقيف ذاتيا تتنافى والمبدأ الدستوري األصيل المتمثل في 

بما نصت عميو المنظومة القانونية الوطنية وتحديدا المادة قرينة البرااة. ويؤكد المركز عمى عرورة التقيد 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي أكدت عمى أن التوقيف تدبير استثنائي، ور يكون ار 336)

وفق مبررات وعوابط معينة. ويؤكد المركز في الوقت ذاتو عمى عرورة عدم توقيف األشخاص بموجب 

سعي نحو إلغاا ىذا القانون الذي يتعمن صالحيات تشكل تجاوزا عمى أعمال السمطة قانون منل الجرائم وال

ثالث ا: يؤكد المركز عمى أّن قصور بعض التشريعات الوطنية والصي  القانونية ذات السمة العمومية  القعائية.

ة بموجب والفعفاعة في  بعض ىذه التشريعات قد ساىم إلى حد كبير في توسيل قاعدة األعمال المجرم

ىذه القوانين وشكمت قيود ا عمى حرية التعبير عن الرأي خالف ا لمدستور األردني الذي أكد في المادة الخامسة 

من الدستور األردني التي أكدت عمى عدم جواز أن تؤثر القوانين  3/:34عشر منو عمى ىذا الحق والمادة 

اتيا. وخالف أ لممعايير الدولية المتعمقة بحرية التي تصدر بموجب الدستور عمى جوىر الحقوق أو تمس أساسي

إن المركز الوطني إذ يؤكد عمى   التعبير والتي أجازت فرض قيود عمى ىذه الحرية عمن شروط معينة.
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أىمية حماية األمن الوطني لمدولة يدعو السمطات إلى توخي الحرص الكامل لعمان حرية الفرد في ممارسة 

 . أيو بمختمف الصي  واألشكال بما فييا الكتابة والنشر والتعميقحقو في التعبير السممي عن ر 

أصدر المركز بيان ا يتعمق بأحد الموقوفين ومتابعة قعيتو في ظل الظروف التي رافقت توقيفو وعمى  ثانًيا:

 النحو اآلتي:

ًّ لحقوق اإلنسان تابع المركز  مع الجهات المعنٌة للوقوف وقّد قام بالتواصل  (...)قضٌة توقٌف السٌد  الوطن

وعلى  .من تواصله مع ذوٌه ومعرفة مكان وجوده، و واالطمئنان على وضعه التوقٌفعلى أسباب وحٌثٌات 

وفً هذا االطار  ى أوضاعه والتأكد من تواصله معهم.قام المركز باالتصال مع عائلته وطمأنتهم علإثر ذلك 

 لسٌد سلٌم البطاٌنة.ٌؤكد المركز على أنه مستمر فً متابعة أوضاع ا

وخالل المدة المحددة شخص ٌتم توقٌفه على القضاء  إلى سرعة عرض أيّ  فً الوقت ذاته ٌدعو المركزو

فً القانون وإعالمه بالتهم المسندة إلٌه حسب المعاٌٌر الدولٌة لحقوق اإلنسان المتعلقة بضمانات المحاكمة 

ا بالدستور األردنً والمنظومة  القانونٌة الوطنٌة فً هذا السٌاق، وتمكٌن األفراد الذٌن ٌتّم العادلة والتزام 

 "توقٌفهم مباشرة من التواصل مع ذوٌهم لإلطمئنان على أوضاعهم.
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 أثر حالة الّدفاع عمى الحّق في الخصوصية. :المحور الّسادس

( مرررن اإلعرررالن 34)المرررادة  ة لحقررروق اإلنسررران صرررراحة  الحرررّق فررري الخصوصرررّية بموجررربالمعرررايير الدولّيررر تكفمررر

 35.دولّي لمحقوق المدنّية والسياسّية( من العيد ال39والمادة ) 34العالمّي لحقوق اإلنسان،

لحقوق اإلنسان من أمر الّدفاع الثّامن من منطمق أثره عمى الحّق في موقف المركز الوطنّي أوًًل: 

 الخصوصية.

(. 7855الجريدة الرسمّية بعددىا رقم ) نيسان الماعي، وُنشر في 37صدر أمر الّدفاع الثامن بتاريخ 

تعررّمن أمررر الررّدفاع ىررذا تجررريم جممررة مررن األفعررال بيرردف منررل انتقررال العرردول، وحمايررة الحيرراة الخاّصررة 

 لمُمصابين أو الُمخالطين أو الُمشتبو بإصابتيم.

 التّالية:عمى الُمالحظات  مراجعة فحول أمر الّدفاع في عوايؤّكد المركز الوطنّي 

اإلنتياكررات الترري وقعررت عمررى خصوصررية األفررراد الُمصررابين أو المخررالطين أو الُمشررتبو أبرررزت  .1

ابترداا  مرن  جراوزاتالمنظومرة القانونيرة الوطنّيرة القائمرة فري وعرل حرد ليرذه التّ بإصابتيم قصور 

 قيررام أيّ تحديررد مرردلول الحررّق فرري الخصوصررية وترروفير الحمايررة القانونّيررة لررو، مررا اسررتمزم حظررر 

. وىرو ارلترزام الممقرى ق بحياتيموكل ما يتعمّ تيم عرض لخصوصيبالتّ  أو معنويّ  طبيعيّ  شخص  

( مررن العيررد الرردولّي الخرراص بررالحقوق المدنّيررة 39عمررى عرراتق الدولررة األردنّيررة بموجررب المررادة )
                                                           

ة أو في شؤون أسرتو أو مسكنو أو في حياتو الخاصّ  ر يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفيّ ( من اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان : 34المادة ) 34
  .في أن يحميو القانون من مثل ذلك التدخل أو تمك الحمالت حقّ  شخص   شرفو وسمعتو. ولكلّ  مراسالتو، ور لحمالت تمّس 

ٌّة :"31المادة ) 31 ٌّة والسٌاس ًّ الخاص بالحقوق المدن ، أو غير قانونيّ  تعسفيّ  يحوز تعريض أي شخص، عمى نحور  .3( من العهد الدول
من حق كل شخص أن يحميو . 4 .ة تمس شرفو أو سمعتوحمالت غير قانونيّ  في خصوصياتو أو شؤون أسرتو أو بيتو أو مراسالتو، ور أليّ  لتدخل  

 س .انون من مثل ىذا التدخل أو المساالق
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( الّصررادر عررن لجنررة الحقرروق المدنّيررة 38والسياسررّية، وبالّنطرراق الموعرروعّي لمّتعميررق العررام رقررم )

 والسياسّية.

جررراات نصررروص حمايرررة خصوصرررية األفرررراد الُمصرررابين أو المخرررالطين أو الُمشرررتبو بإصرررابتيم    .0

 .نصوصا  فعفاعة وعامة وتفت  المجال لمّتوسل في المالحقة الجزائّية

يرل المركز بأّن العقوبات الواردة في حرال اإلعترداا عمرى خصوصرية األفرراد ىرؤرا، والمتمثمرة   .3

، أو بكمتررا ىرراتين العقرروبتين ثالثررة آرف دينررارمقرردارىا  مررةسررنوات أو بغرا ثثررالبررالحبس حتررى  

 ىي عقوبات مغّمظة تتجاوز جسامة الفعل الُمرتكب.

 .أثناء تط يق قانون الّدفاع الحّق في الخصوصية  اًلشكاليات المتعمقةثانيًا: أ رز 

ة محق في الحياة الخاصّ ل ا  انتياكرصد المركز  ،تزامن ا مل تسجيل حالة اإلصابة األولى بكورونا في األردن

 نمط ا متكرر ا من قبل األفرادة لألفراد ل اإلعتداا عمى الحياة الخاصّ شكّ ، حيث )الحق في الخصوصية( لألفراد

 . ةوأحيان ا من قبل بعض الجيات الرسميّ ، أنفسيم

  الخصوصية:نتياك الحق في الية ًل لتّ ا األنماط 4;;3رصد المركز الوطنّي 

 نشر البيانات الشخصية لألفراد المرعى، بما في ذلك نشر قوائم بيذه األسماا. .1

 ل جزاا  طار ما يشكّ إتيم أو نشر مقاطل فيديو تدخل في و صور عائالأ نشر صور األفراد المصابين .0

 ة لألفراد.من الحياة الخاصّ 

 صابين.ة بالمُ ة الخاصّ نشر الوثائق الرسميّ  .3
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حدل المستشفيات الحكومية بنشر بيانات المرعى الذين خالطوا أحد ارطباا المصابين قامت إ .2

بكورونا عبر مواقل التواصل ارجتماعي ليقوموا بإجراا فحص كورونا وقد قام المستشفى بارعتذار 

 بانتياك خصوصية ىؤرا المرعى. اتخاذ اجرااات قانونية بحق من قامرحقا دون 

ة حول )مرفقة بتعميقات صوتيّ  جولة خالل فترة حظر التّ قطل فيديو( لمشاجرة عائميّ )م ةمميّ فنشر مادة  .5

 ما يحدث خالل فترة الحظر بين العائالت(.
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 وصياتالتّ : سا  المحور ال

 تي:اية ىذا التقرير يوصي المركز  اآلفي ني 

عالن حالة األحكام العرفّية بعوابط دستورّية تكفل حماية  - إحاطة الّمجوا إلى تطبيق قانون الّدفاع وا 

ة في دالوار األصول المعيارّية الحقوق والحّريات العاّمة إبان مواجية الحارت اإلستثنائّية عمى غرار 

 .الّدساتير الُمقارنة

ر الدفاع عمى السمطة القعائية صاحبة عرورة اقتصار عممية التوقيف بسبب مخالفة أوام-

 ارختصاص األصيل بيذه الصالحية.

مراعاة عدم اركتظاظ في مراكز التوقيف المؤقت حماية لممحتجزين من مخاطر تفشي وباا كورونا -

 ومراعاة اجرااات السالمة العامة والتباعد بين األفراد.

اتخاذ اإلجرااات القانونية الالزمة الشخصية و حماية الحق في الخصوصية لألفراد وخاصة بياناتيم  -

بحق كل من يخترق الحياة الخاصة لألفراد سواا من قبل من يمثل السمطات الرسمية او من قبل 

 األفراد العاديين.

نشر أو إعادة  نشر أو تداول أي أخبار حول تعديل أمر الدفاع الثامن بإلغاا البند المتعمن -

أو  تصالإلأو ا إلعالم، أو إثارة  اليمل بينيم عبر وسائل اساالوباا من شأنيا ترويل النّ 

، ومن شأن ىذا النص توسيل عّي؛ حيث أن التشريعات القائمة كافيةجتمارواصل اوسائل التّ 

 نطاق المالحقة الجزائية.

جرااات الكفيمة بديمومة مرفق القعاا وفي الوقت توسيل نطاق المحاكمة عن بعد، واتخاذ ار-

 العمل عمى الحّد من انتشار الوباا داخل المحاكم.ذاتو 

 زيادة مدة المكالمات الياتفية وعدد مراتيا لنزرا مراكز اإلصالح والتأىيل.-
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 مراعاة التباعد وعدم اركتظاظ في مراكز التوقيف المؤقت.-

الّتوسل بعرورة  مة انتشار فيروس كورونا الُمستجدتعامل قطاع العدالة م  أز  استراتيجية أقّرت -

وسل في تطبيق الّتدابير غير التّ و في تطبيق بدائل الّتوقيف، والّتوسل في تطبيق العقوبات المجتمعّية، 

العريبة والجمارك كّمما توّفرت صالحات في قعايا الّتوسل في إجراا المُ و الّسالبة لمحّرية لألحداث، 

وبيذا الّصدد يؤّكد المركز عمى مساعدة القانونّية . جوا إلى برنامج الشروطيا القانونّية، الّتوسل في المّ 

عرورة تفعيل ىذه األىداف، واإلسراع في إقرار األسس الكفيمة بعمان تطبيقيا، باإلعافة إلى 

ساعدة القانونّية وفق ما جاا في توصيات المركز في عمى نظام المُ  جذرّية   إجراا تعديالت  عرورة 

 م.;423 معاملالسنوّي تقريره 
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 .)الحظر الشامل( كورونا جائحة: الشكاوى التي تمقاىا المركز خالل أزمة ثامنالمحور ال

 (79) 32/7/4242 تاريخذار وحتى آ :3من  تمقى المركز الوطني لحقوق ارنسان خالل الفترة الممتدة

 تي:النحو اآل عدة توزعت عمىشكول وطمب مسا

   م0202الساخن خالل فترة جائحة كورونا  الّشكاوى التي تم استق اليا ع ر الخط
 

 

عدد  احلق موضوع الطلب
 الشكاوى

الوصول اىل 
 نتيجة مرضية

الوصول عدم 
اىل نتيجة 

 مرضية

خارج 
اختصاص 

 املركز

عدم ثبوت 
 اإلنتهاك

عدم تعاون 
 املشتكي

بناء على 
 رغبة املشتكي

اجلنسية  املستأنفة احملفوظة قيد املتابعة
 اردين

اجلنسية 
 اخرى

السبة املئوية 
حبسب 

 احلق

 %3442 0 5 0 0 3 0 0 0 1 0 2 6 احلق يف العمل

 والتنقلاحلق يف حرية االقامة 
 

 %   موزعة على احلقوق الفرعية التالية  9

 %7457. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 توقيف اداري

 %1471 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 وقيف قضائيت

 %2485 0 5 7 7 0 7 7 0 4 7 1 5 املنع من االقامة والتنقل

 %2428 0 4 0 0 7 0 0 1 7 0 3 4 حقوق االشخاص ذوي االعاقة

 %7457 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 املرأةحقوق 
 %2428 0 4 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 طفلالحقوق 

 %16453 1 29 0 0 1 0 0 0 10 0 18 29 حقوق نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل

 %2428 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 حقوق كبار السن 
  7 57 0 7 4 7 1 2 16 7 31 57 اجملموع

  %7 %177 %7 %7 %2428 %7 %7457 %1414 %9412 %7 %17467 %177 النسبة املئوية

 

 

 

 

 

   م0202الّشكاوى التي تم استق اليا ع ر الخط الساخن خالل فترة جائحة كورونا 
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منيرررررررررررررررا  شررررررررررررررركول، 57م 32/27/4242م لغايرررررررررررررررة 25/4242/:3تمقرررررررررررررررى المركرررررررررررررررز الررررررررررررررروطني مرررررررررررررررن   

 برررررررررررررررالحقوقذات عالقرررررررررررررررة  شررررررررررررررركول 8، وةة والسياسررررررررررررررريّ برررررررررررررررالحقوق المدنّيرررررررررررررررشررررررررررررررركول ذات عالقرررررررررررررررة  38

، كمررررررررررررا بمرررررررررررر  عرررررررررررردد الشرررررررررررركاول ذات العالقررررررررررررة بحقرررررررررررروق الفئررررررررررررات ةة والثقافّيررررررررررررة وارجتماعّيررررررررررررارقتصرررررررررررراديّ 

 جاات نتيجة متابعتيا عمى النحو التالي:   . شكول 35األكثر حاجة لمحماية 

غالق ،من المجموع الكمي لمشكاول% 39.89شكول بنسبة  53تم تحقيق نتيجة مرعية في  شكول  38 وا 

فييا وبنسبة  ثبوت أي انتياك شكول لعدم 4كما تم إغالق ، %34.;بنسبة اختصاص المركز  لخروجيا عن

 6منيا زال  ، وما%2.79لعدم تعاون المشتكي وبما نسبتو  واحدة شكول باإلعافة إلغالق،  3.36%

 ردنية.لمشكاول، وجميعيم من الجنسية األ من المجموع الكمي %:4.4أي ما نسبتو  شكول قيد المتابعة

 

م0202طم ات المساعدة التي تم استق اليا ع ر الخط الساخن خالل فترة جائحة كورونا       

 

 

   م0202طم ات المساعدة التي تم استق اليا ع ر الخط الساخن خالل فترة جائحة كورونا 
ذات  وجميعياطمب مساعدة،  (:3)م 4242/ 25/ 32م ولغاية 25/4242/:3 من تمقى المركز الوطني   

بنتيجة مرعية وبنسبة طمب  :3ما الرر إغالق  وتمعالقة بالحقوق ارقتصادّية وارجتماعّية والثقافّية. 

322%.  

عدد  احلق موضوع الطلب
 الشكاوى

الوصول اىل 
 نتيجة مرضية

عدم الوصول 
اىل نتيجة 

 مرضية

خارج 
اختصاص 

 املركز

عدم 
ثبوت 
 اإلنتهاك

عدم 
تعاون 
 املشتكي

بناء على رغبة 
 املشتكي

قيد 
 املتابعة

 اجلنسية املستأنفة احملفوظة
 اردين

جنسيات 
 اخرى

النسبة 
املئوية لكل 

 حق

 %100 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 احلق يف مستوى معيشي مالئم

  0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 اجملموع

  %0 %100 %7 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %100 النسبة املؤية
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