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ملخص الدراسة
دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان

هدفت الدراسة الى معرفة دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة

لحقوق االنسان واعتمدت الدراسة الحالية منهج البحث الكمي المسحي (االستبانة) ومنهج البحث
التحليلي) .وذلك لمالءمتهما لطبيعة هذه الدراسة وأهدافها ،وقد تكون مجتمع الدراسة من مؤسسات

المجتمع المدني في االردن البالغ عدده  4771مؤسسة وتم اخذ عينة عشوائية تبلغ ( )150فردا من
مجتمع الدراسة.
وللوصول إلى األهداف المحددة للمسح تم تصميم استبيان مسحي بصورته النهائية بعد اختباره
ومراجعته من قبل المختصين وتم التحقق من صدقه وثباته وقد اظهرت نتائج الدراسة- :
 أن دور مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان جاءت بدرجةمتوسطة حيث جاء بعد محددات متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية
الشاملة لحقوق االنسان بدرجة متوسطة ،كما جاء بعد حدود المعرفة بالخطة الوطنية الشاملة
لحقوق االنسان بدرجة متوسطة ،فاعلية متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية
الشاملة لحقوق االنسان بدرجة متوسطة ،أدوات مؤسسات المجتمع المدني في متابعة وتنفيذ

الخطة الوطنية لحقوق االنسان بدرجة متوسطة.

 وجود فروق ذات داللة احصائية على االبعاد " :حدود المعرفة بالخطة الوطنية الشاملة لحقوقاالنسان" ولصالح االناث ،و"محددات متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية
الشاملة لحقوق االنسان" ولصالح الذكور ،وبعد " فاعلية متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان" ولصالح الذكور.

 تمثلت أهم المعيقات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني في مجال متابعة تنفيذ الخطةالوطنية الشاملة لحقوق االنسان بما يلي:

 عدم توفر الدعم المادي إلكمال تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق االنسان. عدم االطالع على الخطة الشاملة لحقوق االنسان لعدم توفر معلومات مكتوبة. -الحاجة لتدريب جيد ألعضاء مؤسسات المجتمع المدني.

 عدم تعاون المجتمع المحلي مع مؤسسات المجتمع المدني.2

الفصل االول
خلفية الدراسة واهميتها
المقدمة:
نظ ار لتشعب وتعدد حقوق اإلنسان ،والتزاما بنهج اإلصالح المتدرج التي تسير به المملكة بقيادة
صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين حفظه اهلل ورعاه ،وحيث أن إعداد هذه الخطة يعد
سابقة على المستويين الوطني واإلقليمي ،فقد سعت اللجنة المكلفة بإعداد الخطة وفريق العمل المنبثق
عنها إلى التركيز على األمور التي تعد بمثابة أولويات وطنية وتحظى باهتمام الشريحة األوسع من
المواطنين ،مع التأكيد على اعتمادها كتجربة تعليمية يتم تطويرها والبناء عليها مستقبال.
وتلتزم الدولة بتوفير الحماية لحقوق اإلنسان من حيث صون كرامته وحرياته التي أرستها جميع الشرائع
السماوية وتعمل على إجراء إصالحات تشريعية وقضائية وتنفيذية تكفل ذلك وتراعي ما تضمنته الشرعة
الدولية لحقوق االنسان ،والمواثيق واالتفاقيات الدولية األخرى الصادرة عن األمم المتحدة والتي صادق
عليها االردن .وتعد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان الشاملة نهج تشاركي وحواري وتشاوري
وتعكس األولويات الوطنية وتشكل عامالً أساسياً في تعزيز مسيرة اإلصالح الشامل والبناء على ما تم
انجازه في سبيل تمكين المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم.
وينص الميثاق الوطني على أن احترام حقوق اإلنسان وتعميق النهج الديمقراطي وضمان التنمية
واستمرار توازنها وتحقيق الكفاية اإلدارية في المملكة أهداف وطنية أساسية تقتضي العمل على وحدة
النظام اإلداري للدولة األردنية وربط الهيئات المحلية بالسلطات المركزية ألغراض التوجيه والرقابة،
وتقوية البناء االجتماعي والسياسي واالقتصادي للدولة بتعزيز مفهوم اإلدارة المحلية في األقاليم
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والمحافظات ،بما يوفر الفرص العملية لممارسة الشعب حقه في إدارة شؤونه بنفسه ،ويضمن استمرار
التعاون بين الجهود الحكومية واألهلية وتوثيقها ،ويؤدي إلى ترسيخ العمل الديمقراطي وتمكين المواطنين
من المشاركة وتحمل المسؤولية في إطار من التوازن بين الحقوق والواجبات أهمية الوعي بهذه الحقوق
من قبل المواطن .
إن التوجيه بوضع هذه الخطة والتزام الدولة بكافة مكوناتها بهذا التوجيه يعد دليال واضحا على توفر
اإلرادة الجادة في تطوير حالة حقوق اإلنسان في المملكة والنهوض بها بما يستجيب لطموحات شعب
المملكة ويرقى لتطلعاته ،وان اعتماد النهج التشاركي في إعداد هذه الخطة والذي جاء تجسيدا لعنوانها
خطة وطنية شاملة لحقوق اإلنسان ،إنما جاء لخلق شعور عام بالمسؤولية الجماعية عما تضمنته
وليحفز كافة الجهات المعنية على التعاون لضمان حسن تنفيذها.1
الدراسات السابقة
دراسة موسى شتيوي  .)2011( 2هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني
في عملية اإلصالح السياسي ،وحجم المساهمة التي قامت بها تلك المؤسسات في ذلك اإلصالح،
والمعوقات التي تحد من قدرة المجتمع المدني على المساهمة في عملية اإلصالح في المرحلة القادمة.
واظهرت نتائج الدراسة ان مؤسسات المجتمع المدني كان لها مساهمات عديدة سبقت فترة الحراك
السياسي من خالل البرامج التي كانت توجهها ،والمبادرات التي قدمتها في مجاالت عديدة تخدم أهداف
المؤسسات وتحقق رؤيتها ،تمثلت بالمشاركة السياسية ،والوعي السياسي وبناء قدرات المؤسسات ،وتقديم
التدريب الالزم ،وعقد الندوات ،والمؤتمرات ،وورشات العمل.

 - 1الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان لألعوام  ، 2025 – 2016عمان :االردن.
 - 2المرجع السابق.
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كما أظهرت الدراسة بأن غالبية مؤسسات المجتمع المدني خاصة في العاصمة تعتمد بشكل شبه
كلي على التمويل من المؤسسات الدولية وبعض التمويل الحكومي ،ما قد يؤثر في طبيعة عملها قدرتها
على تكوين أو تشكيل أجندة أو أولويات عمل لهذه المؤسسات مرتبطة بالواقع الفعلي بقدر ما تكون
متأثرة بالتمويل المتاح .وحول عالقة المؤسسات مع المانحين فقد أظهرت الدراسة أن بعض مؤسسات
المجتمع المدني قادرة على التكيف مع معطيات المانحين الدوليين ومتطلباتهم في ظل غياب الدعم
المحلي ،في حين رفض البعض االخر الدعم من المؤسسات الدولية ،وكان هذا واضحاً عند الحركات
السياسية الصاعدة.
دراسة قام كير ) (Kerr,2003أعدها مركز تعليم المواطنة العالميInternational Citizenship 3
Educationبدراسة توجهات الطلبة من عمر  14سنة في)  ( 28دولة أشارت الدراسة إلى حقيقة وهي
أن تعليم التربية المدنية( المواطنة)عملية معقدة تحمل فرصا وأبعادا كثيرة للطلبة داخل المدرسة وخارجها
,كما وان الدراسة بينت أن العديد من الطلبة.
وأشارت نتائج الدراسة إلى حقيقة وهي أن تعليم التربية المدنية المواطنة عملية معقدة تحمل فرصا وأبعادا
كثيرة للطلبة داخل المدرسة وخارجها  ،كما وان الدراسة بينت أن العديد من الطلبة يعرفون عن مضامين
الديمقراطية األساسية ولكنهم ما زالوا يفتقدون المعرفة العميقة للممارسة  ،وان هؤالء يفهمون أن
الديمقراطية أنها ممارسة التصويت في االنتخابات  ،وخلصت إلى أن الطلبة الذين تزداد معارفهم المدنية
هم أكثر قدرة على المشاركة في أنشطة سياسية وأعمال تطوعية مثل الكبار.
-Kerr David and others (2003). Citizenship and Education Age 14: Asummary of the International Finding
and Preliminary Results For England.www.nfer.ac.uk/research/project-sumtemp.asp?.
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وفي دراسة تحليلية عن األحزاب األردنية وحقوق اإلنسان صادرة عن مركز الدراسات األردنية 4التابع
لجامعة اليرموك ،تبين أن  13حزبا نصت مواثيقها بنسبة  54 %على الحق بالمساواة وعدم التمييز،
وتوزعت تلك األحزاب على مختلف االتجاهات اليسارية والقومية واإلسالمية والوطنية  .وتناولت مواثيق
خمسة أحزاب بنسبة  21 %عن مبدأ تكافؤ الفرص القريب من المساواة ،وسبعة أحزاب بنسبة %29
عن الحقوق والمساواة في الكرامة.
وقد بينت نتائج الدراسة أن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان  ،تركز في
نشاطاتها على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة وضد الطفل والالجئين  ،وحريات التعبير واحترام حقوق الرأي  .وأظهرت الدراسة بأن الفئات
التي تتوجه إليها تلك المنظمات هي الطلبة والمعلمون والمدراء والمشرفون وذوو األطفال والمجتمع
المحلي  .وأن نشاطات تلك الجمعيات هي المحاضرات والدورات التدريبية وورشات العمل  ،وادماج
مفاهيم حقوق اإلنسان بالمواد التدريسية واللجوء إلى الحمالت اإلعالنية .ومثال على ما تقوم به تلك
المنظمات من نشاطات ،فقد أصدرت الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان كتاب بعنوان " تعلم حقوقك
وعلمها “ .كما أصدرت مؤسسة نهر األردن كتيب بعنوان " دليل تدريب المدربين “ ،إلى جانب توزيع
الفصل الثاني من الدستور األردني المتعلق بحقوق األردنيين وواجباتهم .وتعقد معظم تلك الجمعيات
دورات تدريبية حول تعليم حقوق اإلنسان لفئات مختلفة من الطلبة والمهتمين .وحول المواد التي يتم
التركيز عليها ،ذكرت الدراسة المواد التي نص عليها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقية الدولية
لحقوق الطفل واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وما يتعلق بحرية التعبير
واحترام الرأي والرأي اآلخر والتسامح وحل النزاعات.
. - 4نظام محمود بركات  ،األحزاب األردنية وحقوق اإلنسان  ،مركز الدراسات األردنية  ،جامعة اليرموك. 1998 ،
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إن أهم ما يميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة انها اجريت على منظمات
المجتمع المدني في موضوعها ،وكذلك مجتمعها ،وادواتها ،والمعالجات االحصائية ،في حين تناولت
الدراسة الحالية دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان.
أما الدراسات السابقة تناولت تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية اإلصالح
السياسي ،وحجم المساهمة التي قامت بها تلك المؤسسات في ذلك اإلصالح والمعوقات التي تحد من
قدرة المجتمع المدني على المساهمة في عملية اإلصالح  ،وكذلك حول مدى توافر بعض مفاهيم حقوق
اإلنسان في مناهج التعليم ،وكذلك عن واقع تعليم حقوق اإلنسان في األردن ،دراسة تحليلية عن
األحزاب األردنية وحقوق اإلنسان ،كما وتتميز أيضا هذه الدراسة بأنها أجريت في األردن ،وتناولت
متغيرات الجنس ،وعدد االعضاء في منظمات المجتمع المدني ،كما هو مبين في فصل نتائج الدراسة
التي لم تتطرق الدراسات االخرى اليها ،كما وأجريت في العام  ،2017أيضا استخدمت هذه الدراسة
منهجين معاً المنهج الكمي والمنهج النوعي ،في حين استخدمت الدراسات السابقة منهجاً واحداً إما كمي
أو نوعي.
مشكلة الدراسة
لغايات الوقوف على واقع حقوق اإلنسان في المملكة والتمكن من تحديد نقاط القوة والضعف والفرص
والتحديات والخروج بأفضل السبل لتعزيز نقاط القوة واستثمار الفرص من جهة ،ومعالجة نقاط الضعف
والتغلب على التحديات من جهة أخرى ،ودور المركز الوطني لحقوق االنسان في رصد أي انتهاك أو
قصور في هذا المجال واإلسهام في ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان في المملكة على صعيدي الفكر
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والممارسة ،وتحكم وتنظم العالقات بين السلطة والمجتمع مجموعة من القوانين واألنظمة وبعضها يحتاج
إلى تعديالت لتطويرها وجعلها أكثر مواءمة للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال حماية
وتعزيز حقوق اإلنسان ،لتسهم في االرتقاء باألداء الحكومي حيال حقوق اإلنسان في االردن ،وتوفر
مزيدا من الحماية القانونية والقضائية واإلدارية لحقوق اإلنسان وكرامته وحرياته األساسية ،ووجود ضعف
لتفعيل ألدوات مؤسسات المجتمع المدني في متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان
لحقوق االنسان ،وقلة تعاون المؤسسات الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة
الوطنية الشاملة لحقوق االنسان ،ووجود ضعف في تفعيل التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع
المدني ودورها في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان وعدم توفير الكوادر المؤهلة
لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان ،وضعف في تشجيع مؤسسات المجتمع المدني
لرصد انتهاكات حقوق االنسان في محيط عملها حماية لحقوق االنسان ،لذا جاءت هذه الدراسة الى

تعرف دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق
اإلنسان.
اهداف الدراسة
تهدف الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان في المملكة لمعالجة أوجه الخلل القائمة على صعيد
التشريعات والسياسات والممارسات للنهوض بحالة حقوق اإلنسان واالرتقاء بها بما يتوافق مع الثوابت
الوطنية لذا تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على:
 .1دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان في
االردن.
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 .2محددات متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان.
 .3حدود المعرفة بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان.
 .4فاعلية متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان.
 .5أدوات مؤسسات المجتمع المدني في متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق االنسان.
اسئلة الدراسة:
اجابت الدراسة عن االسئلة التالية:
السؤال األول :ما دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق
االنسان؟
السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة احصائية لدور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ الخطة
الوطنية الشاملة لحقوق االنسان باختالف متغيرات الجنس ،وعدد االعضاء؟
السؤال الثالث :ما أهم المعيقات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني في مجال متابعة تنفيذ الخطة
الوطنية الشاملة لحقوق االنسان؟
أهمية الدراسة:
تعد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان التي شكلت بتوجيهات ملكية للحكومة ،منهجية حقيقية
لتفعيل منظومة حقوق االنسان في االردن ،إذ تعد بمثابة معايير عالمية تضمن تمتع األفراد بمستوى
معيشي الئق ،بحيث ال ينتهك أي منها الحق في الحياة والحق في سالمة الجسد ضد التعذيب والحق
في المحاكمة العادلة ،وفي حرية التعبير ،وحرية الرأي ،والصحافة ،ومنع الرق واالتجار به ،إن الخطة
الوطنية الشاملة لحقوق االنسان جاءت قائمة على اسس سليمة واساسية واضحة تتمتع بأرضية قوية
9

وصلبة وتعد انطالقة جيدة لتفعيل مفاهيم حقوق االنسان في االردن ،بحيث تتسم بعدالتها ومساواتها
وعدم التمييز ،وتتسم بالشفافية والمساءلة ،وتكمن أهمية هذه الدراسة في احترام وترسيخ مبادئ النزاهة
في تنفيذ كافة اإلجراءات والنشاطات المتعلقة بهذه الخطة ،وتمثيلها لجوهر الكرامة اإلنسانية ،إذ تساعد
في تمكين اإلنسان من التمتع بكامل الحقوق التي نسبت إليه بفعل القوانين ،كما تمكن من تحقيق العدالة
بين الناس ،وتمثل جدية حقيقية من السلطة السياسية في االردن بأهمية مأسسة المنظومة الوطنية
لحقوق االنسان وضرورة العمل على النهوض بها ،ال سيما وان الخطة تطرقت الى جميع الحقوق
المدنية والسياسية واالجتماعية وحقوق كبار السن.

تعريف المصطلحات
تتضمن الدراسة المصطلحات التالية:

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان لحقوق االنسان :هي عبارة عن جهود منهجية حقيقية لتفعيل
منظومة حقوق االنسان في االردن ل 10سنوات قادمة تتضمن اطا ار تلتزم به الحكومة لتحقيق مجموعة
من االهداف الرئيسية تعنى بملف حقوق االنسان وركزت في مضامينها على محاور الحقوق المدنية
واالقتصادية والسياسية ومحور الفئات االكثر تعرضا لالنتهاك في المجتمع ( االطفال واالشخاص ذوي

االعاقة ) ،وتعزيز ثوابت وثقافة حرية وكرامة اإلنسان الستكمال بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة
القانون وصون كرامة اإلنسان وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين في مناخ من األخوة والتسامح
والتراحم بين أبناء األسرة األردنية الواحدة الكبير.5
 - 5و ازرة العدل االردنية ،الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان ،عمان ،االردن.
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واعتمدت الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان إطا اًر زمنياً محددا بعشرة أعوام اعتبا اًر من 2016 – 2025
ويتولى المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان وضع اآلليات المناسبة لتقييم وتنفيذ األنشطة الواردة في هذه
الخطة ومتابعتها من حيث :األولى :تقييم الجانب العملي للخطة من حيث التنفيذ ومدى الفاعلية والكفاءة
الثانية :تقييم المخرجات والنتائج ومدى تحققها وفق مؤشرات قياس موضوعية.

عدد من األشخاص ،وتقوم هذه
مؤسسات المجتمع المدني :هي عبارة عن
جمعيات يقوم بإنشائها ٌ
ّ
العمالية،
الحكومية ،والنقابات
قضية مشتركة ،وتشتمل هذه المؤسسات غير
الجمعيات على نصرة
ّ
ّ
ّ
ّ
المهنية ،وجميع مؤسسات العمل الخيري.6
الدينية والخيرّية ،والنقابات
والمؤسسات
ّ
ّ

 - 6غادة الحاليقة ،تعريف منظمات المجتمع المدني ،عمان ،االردن  ، mawdoo3.com. 2016 ،تاريخ النشر .2016/2/14
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اإلطار النظري
 الفصل االول :الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان المبحث االول :األسس واالعتبارات والمبادئ للخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان فياالردن.
 المبحث الثاني :حقوق اإلنسان في الشرعة الدولية. المبحث الثالث :حقوق االنسان في األردن. -المبحث الرابع :المالمح والقيم الجوهرية للخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.

 الفصل الثاني :المجتمع المدني المبحث االول :آليات مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق االنسان. المبحث الثاني :المجتمع المدني في االردن ودوره في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوقاالنسان.
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الفصل االول

اإلطار النظري
المبحث االول :األسس واالعتبارات والمبادئ للخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان
في االردن.
إن تعزيز حقوق اإلنسان وصون كرامته وحرياته األساسية واتاحة السبل لممارسة هذه الحقوق والتمتع
بها وانطالقا من خصائص حقوق اإلنسان بكونها حقوقا عالمية أصيلة مترابطة ومتكاملة وغير قابلة
للتجزئة ،وايمانا بضرورة تكاتف وتكامل الجهود المبذولة في مجال حمايتها وتعزيزها ،فقد تم إعداد
الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان انطالقاً من األسس واالعتبارات والمبادئ التالية:7
 الحفاظ على األمن الوطني بحيث ال يكون هناك تعارض بين متطلبات حماية األمن الوطني وبينتأمين احترام حقوق اإلنسان وفقاً للمبادئ التي ارتضاها المجتمع الدولي .ولهذا ،فان إجراءات مكافحة
جريمة اإلرهاب يجب أن تنظم بحيث ال ينتهك أي منها الحق في الحياة والحق في سالمة الجسد ضد
التعذيب والحق في المحاكمة العادلة وفي حرية التعبير وحرية الرأي والصحافة ومنع الرق واالتجار به،
ومبدأ الشرعية.
 -احترام وترسيخ مبادئ النزاهة في تنفيذ كافة اإلجراءات والنشاطات المتعلقة بهذه الخطة.

7

 -المركز الوطني لحقوق االنسان ،الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان ،2025-2016عمان ،االردن.
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 الشفافية والمساءلة ،واللذين يتجسدان في وضع خطط تنفيذية بنشاطات محددة واطار زمني واضحواعتماد خطة متابعة وتقييم فضال عن احترام حق الشركاء والمواطنين بشكل عام في الحصول على
المعلومات حول الخطوات المتخذة في سبيل تنفيذ الخطة.

المبحث الثاني :حقوق اإلنسان في الشرعة الدولية:
أكد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والعهدان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،والعهد الدولي
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على العديد من الحقوق أهمها:8
-1الحق في حماية الحياة وسالمة الجسم والعرض
نصت المادة  3من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية ،وفي
األمان على شخصه.
كما نصت اتفاقيات دولية عديدة أخرى على هذا الحق ،وأوضحت أن لكل شخص الحق في الحياة
ويعد هذا الحق من أهم حقوق اإلنسان ،إذ أن حق الحياة وهو أعز الحقوق ،يليها الحق
وسالمة جسمه ُ .
في حرمة جسم اإلنسان وسالمته وعدم المساس بسالمة الجسد ،والعمل الطبيعي لوظائف األعضاء.
وقد كفلت القوانين الوضعية هذا الحق ،ونظمت المساءلة الجنائية لكل من يعتدي عليه ويحدد المشرع
اعتداء على هذا الحق ،ومنها القتل ،والضرب ،والجرح ،واالعتداء النفسي
العقابي األفعال التي تشكل
ً
على المشاعر كالسب والشتم واالزدراء والتخويف ،واالعتداء على العرض كاالغتصاب وهتك العرض
والفعل الفاضح.
-2الحق في حماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن
8

 -نشأت عثمان الهاللي حقوق االنسان ودور المنظمات الدولية في حمياتها  ،المركز الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية  ،العدد ()3

السنة األولى مارس ،2005ص .56
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نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة(  ) 12منه على هذا الحق ،واكد عليه العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية في مادته السابعة عشر  ،وذلك بعدم تعريض أي إنسان لتدخل تعسفي في
حياته الخاصة ،أو في شئون أسرته أو مسكنه أو مراسالته ،وال لحمالت تمس شرفه وسمعته ،ولكل
شخص الحق في حماية القانون له من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت ،وأهم عناصر الحق في حرمة
الحياة الخاصة في المسكن ،المحادثات الشخصية ،المراسالت ،الحياة العائلية والعاطفية كما كفلت
الشرعة الدولية حق اإلنسان في عدم تفتيش شخصه أو تفتيش مسكنه إال وفقًا ألحكام القانون.
-3الحق في الحرية واألمن
ار
نصت المادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن جميع الناس يولدون أحرًا
بعضا بروح
ومتساوين في الكرامة والحقوق ،وهم قد وهبوا العقل والوجدان ،وعليهم أن يعاملوا بعضهم
ً
اإلخاء ،كما نصت المادة (  )3من اإلعالن على حق كل فرد في الحرية واألمان على شخصه ،كما
نصت المادة ( ) 4على عدم جواز استرقاق أحد أو استعباده ،وحظر الرق بجميع صوره.
-4حرية التنقل والعودة إلى الوطن
قضت الشرعة الدولية بأن لكل فرد الحق في حرية التنقل ،وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة
وله مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده ،وفي العودة إلى بلده المادة( )13من اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان ،المادة(  )12من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية.
-5الحق في الممارسة الديمقراطية :
أعطت الشرعة الدولية الحق لكل إنسان بالمشاركة في إدارة الحياة العامة لبلده ،إما مباشرة ،أو بواسطة
ممثلين يختارون في حرية .كما قررت أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ،ويجب أن تظهر اإلرادة
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في ظل انتخابات نزيهة تجري دورًيا باالقتراع العام ،وعلى قدم المساواة بين الناخبين ،وبالتصويت
السري ،أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

-6الحق في المساواة
نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مادته األولى على أن الناس متساوون في الكرامة والحقوق،
وذكر في مادته الثانية أن لكل الناس حق التمتع بكل الحقوق والحريات دون تمييز بسبب العنصر ،أو
اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي ،أو األصل ،أو الثروة ،أو المولد ،أو أي أوضاع أخرى
كما أقرت الشرعة الدولية حق اإلنسان في المساواة أمام القانون ،وقد صدرت مجموعة من االتفاقيات
الدولية لتحقيق المساواة منها االتفاقية الدولية للقضاء على التفرقة العنصرية ،واالتفاقية الدولية لقمع
جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ،واالتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة.
-7الحق في حرية الرأي والتعبير
أقر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير ،ويشمل حريته في
اعتناق اآلراء دون مضايقة ،وفي التماس األنباء واألفكار ،وتلقيها ،ونقلها لآلخرين بأية وسيلة ودونما
اعتبار للحدود المادة( )18وأقرت التشريعات المحلية للدول ذلك الحق وكفلتها في حدود وأطر معينة
تتسع وتضيق من دولة ألخرى.
-8الحق في التعليم :
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نصت المادة( )26من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حق كل البشر في التعليم ،فقررت أن
لكل شخص الحق في التعلم اإللزامي والمجاني على األقل في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية ،ويكون
تبعا لكفاءتهم.
متاحا للعموم ،ويكون التعليم العالي ً
التعليم الفني والمهني ً
متاحا للجميع ً
كما أوصت أن يكون الهدف من التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان ،وتعزيز احترام حقوقه وحرياته
األساسية ،وأن يعزز التعليم التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم ،وجميع الفئات العنصرية أو
الدينية وأن يؤيد دعوة األمم المتحدة وأنشطتها للسالم ،ولآلباء حق اختيار نوع التعليم الذي ُيقدم
ألوالدهم.
-9الحق في العمل
أوجبت المادة( )23من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لكل شخص حق العمل ،ومنحته الحرية
الختيار نوعه ،على أن يكون بشروط عادلة ومرضية ،وقررت حمايته من البطالة ،كما قرر ذات الحق
الكثير من المواد في العهدين الدوليين والمواثيق اإلقليمية ،واالتفاقات الدولية.
 -10الحق في الملكية الخاصة :
نصت المادة ( ) 17من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حق كل فرد في التملك بمفرده ،أو
باالشتراك مع غيره ،كما قضت بعدم جواز تجريد أي إنسان من ملكه تعسفًا.
 -11مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص :
قضت الشرعة الدولية بعدم إدانة أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في
جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي .كما ال يجوز أن توقع عليه أية عقوبة أشد من
حينه يشكل ً
تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل.
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 -12الحق في قرينة البراءة :
وصفت الشرعة الدولية اإلنسان بداية بأنه برئ من أي اتهام يوجه إليه حتى تثبت إدانته عن طريق
محاكمة علنية تتوافر فيها كل ضمانات الدفاع عنه المادة ( ) 1/11من اإلعالن العالمي لحقوق
ويعد هذا الحق من
االنسان المادة ( ) 2/13من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ُ
الضمانات الهامة لإلنسان بوجه عام ،إذ تحميه من تعسف السلطة ،وتجعل اإلنسان مفترض فيه البراءة،
وبالتالي غير ملزم بإثباتها.وقد سايرت القوانين الوطنية الشرعة الدولية في هذا المجال ،واعتبرت أن
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
 -13الحق في العدل :
نظمت الشرعة الدولية هذا الحق في المادتين ( 7و  )8من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،المادة (
 ) 9من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقضت المادة(  ) 7من اإلعالن بأن الناس متساوون
في حماية القانون ،ونصت المادة(  ) 8من اإلعالن بأن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية
المختصة إلنصافه من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
كما اكدت المادة( )10من اإلعالن على استقالل القضاء وحصانته ،فالمحاكمة يجب أن تتم أمام
محكمة مستقلة محايدة ،كما نصت المادة( )1/11من االعالن على حق الدفاع عن المتهم أصالة أو
بالوكالة.

المبحث الثالث :حقوق االنسان في االردن
نص الميثاق الوطني األردني الصادر عام  ،1991على التزام األردن بمبادئ حقوق اإلنسان
وبالتعددية السياسية ،فقد عرف الفصل الثاني من الميثاق الدولة األردنية أنها دولة القانون والتعددية
18

السياسية وأنها دولة ديمقراطية ،تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها من إرادة الشعب ،وتلتزم
بتوفير الضمانات القانونية والقضائية واإلدارية لحماية حقوق اإلنسان وكرامته وحرياته التي أرسى اإلسالم
قواعدها وأكدها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وحدد الميثاق المرتكزات األساسية لدولة القانون بأنها
االلتزام في ممارسة الديمقراطية بمبادئ العدالة االجتماعية ومقتضياتها ،والتأكيد على أن تكون القوانين
بعامة ملتزمة باحترام حقوق المواطن األساسية وحرياته العامة ،ومن الضمانات التي نص عليها الميثاق
ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات الغير ،وضمان الحريات األساسية لجميع المواطنين بما
يحمي مرتكزات المجتمع الديمقراطي وحقوق الفرد ويكفل حرية التعبير عن الرأي واعالنه بحرية كاملة،
في إطار الدستور ،وتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجاال ونساء بدون تمييز.9
واستندت حقوق اإلنسان في األردن ،إلى المواثيق (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،1948
واالتفاقيات الدولية الالحقة  )1966والمؤتمرات الدولية التي تتناول حقوق اإلنسان كاملة ،وعدم األخذ
بما يتالءم قدرات العاملين والناشطين في حقوق اإلنسان فقط ،وترك ما ال يريدونه ،وأن ال يطلب من
األشخاص الذين يتلقونه التعرف على دراسة حقوق اإلنسان في اإلطار النظري ،من دون أن يمارسونه
مع محيطهم ،وأن يكون الهدف من دراسة حقوق اإلنسان هو تشجيع المتلقين على العمل ضد انتهاكات
حقوق اإلنسان في بلدانهم والبلدان األخرى ،أي أن يكونوا نشيطين من خالل تضامنهم مع األفراد الذين
قد يتعرضون لالنتهاكات في الداخل والخارج ،ألن احترام حقوق اإلنسان ،مرتبط بشتى مناحي الحياة في
األسرة والمدرسة والعمل ،مما يجعل من الضروري على القائمين على التدريس أن يكونوا مؤمنين فعال
بحقوق اإلنسان ،وال يأخذونه على محمل أداء الوظيفة العادية كتدريس أي مادة أخرى في الجامعات ،وأن
9

الميثاق الوطني ،سليمان صويص  ،واقع تعليم حقوق اإلنسان في األرد ن  ،البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان  ،عمان ،

 ، 2005ص . 13 .
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يرتبط تدريس حقوق اإلنسان باستراتيجية أوسع في المجتمع تهدف إلى التنشئة السياسية المرتبطة
بالمشاركة السياسية ،وأن يسبق تدريس حقوق اإلنسان في الجامعات ،تدريسه في المراحل الثانوية
واإلعدادية ،تحضي ار للطالب وتهيئته لتلقي ثقافة حقوق اإلنسان ،ألن معرفة الفرد بحقوقه ،تؤدي إلى
فوائد كثيرة من ضمنها ،خلق مجتمعات قائمة على احترام حقوق اإلنسان ،والتنوع الثقافي والمشاركة
السياسية واالنتماء الوطني ،إال أنه ال يكفي تدريس حقوق اإلنسان لالدعاء بوجود ثقافة حقوقية في
المجتمع ،بل ال بد من ممارستها واحترامها ،ألن تدريس حقوق اإلنسان ال بد أن يرتبط بمدى القدرة على
العمل على تطبيقها وعلى تنمية الحس اإلنساني وتعميق الوعي بها ،كما أنه ال بد أن يمتد تعليم حقوق
اإلنسان ليشمل جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العالية كل مرحلة بالطبع بالقدر الذي يتالءم مع
قدرات طلبتها.10
وتعمل جميع تلك الجمعيات من أجل نشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع األردني ،والعمل على
تدريس مبادئ حقوق اإلنسان في مستويات التعليم المختلفة ،وتنظيم الدورات والحلقات الدراسية والتثقيفية،
واشاعة المساواة والعدل والتسامح بين أفراد المجتمع األردني ،وتستند تلك الجمعيات والمراكز ،إلى فلسفة
أنه كلما زادت المعرفة القانونية والوعي القانوني ،كلما كانت هناك مسؤولية أعلى واستق ارر أكثر في
المجتمع األردني ،ما يعزز حرية وكرامة اإلنسان ووالءه للوطن.11

المبحث الرابع :المالمح والقيم الجوهرية للخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

 - 10أحمد سعيد نوفل تدريس حقوق اإلنسان في الجامعات والمجتمع األردني ،عمان ،االردن.
11

 -المرجع السابق.
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القيم الجوهرية للخطة الوطنية لحقوق اإلنسان استنادا إلى المرتكزات السابقة وانطالقا من خصائص
حقوق اإلنسان بكونها حقوقا عالمية أصيلة مترابطة ومتكاملة وغير قابلة للتجزئة ،وايمانا بضرورة تكاتف
وتكامل الجهود المبذولة في مجال حمايتها وتعزيزها ،فقد تم إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق
اإلنسان انطالقاً من األسس واالعتبارات للمبادئ التالية:12
 الحفاظ على األمن الوطني بحيث ال يكون هناك تعارض بين متطلبات حماية األمن الوطني وبينتأمين احترام حقوق اإلنسان وفقاً للمبادئ التي ارتضاها المجتمع الدولي .ولهذا ،فان إجراءات
مكافحة جريمة اإلرهاب يجب أن تنظم بحيث ال ينتهك أي منها الحق في الحياة والحق في سالمة
الجسد ضد التعذيب والحق في المحاكمة العادلة وفي حرية التعبير وحرية الرأي والصحافة ومنع
الرق واالتجار به ،ومبدأ الشرعية.
 احترام وترسيخ مبادئ النزاهة في تنفيذ كافة اإلجراءات والنشاطات المتعلقة بهذه الخطة. الشفافية والمساءلة ،واللذين يتجسدان في وضع خطط تنفيذية بنشاطات محددة واطار زمني واضحواعتماد خطة متابعة وتقييم فضال عن احترام حق الشركاء والمواطنين بشكل عام في الحصول
على المعلومات حول الخطوات المتخذة في سبيل تنفيذ الخطة.

12

 -المركز الوطني لحقوق االنسان ،الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان ،2025-2016عمان ،االردن.
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الفصل الثاني

المجتمع المدني

ُي َعِّرف المجتمع المدني بأنه مجموعة التنظيمات التي تنشأ باإلرادة الحرة ألعضائها والتي تمأل المجال
العام بين األسرة والسوق والدولة ،بهدف خدمة مصلحة أو قضية أو التعبير عن مشاعر مشتركة بشكل
رسمي يحترم حق اآلخرين في أن يفعلوا نفس الشيء.13
خاصا من العالقات بين الدولة
أما موسوعة الديمقراطية :فقد عرفت المجتمع المدني باعتباره "نمطًا
ً
والتكوينات االجتماعية مثل األسرة وتنظيمات رجال األعمال والتجمعات والحركات التي تعمل بشكل
ويعد تواجد
مستقل عن الدولة ،وهذا النمط الخاص من العالقات يتواجد في مختلف النظم السياسيةُ ،
مهما في
أمر ضرورًيا إلقامة النظم الديمقراطية ،كما أنها تلعب ًا
بعض متطلبات المجتمع المدني ًا
دور ً
االنتقال من النظم السلطوية والشمولية إلى النظم الديمقراطية.14
المنظمات غير الحكومية
من التعريفات الشائعة للمنظمات غير الحكومية تعريف البنك الدولي الذي يعرف المنظمات غير
تماما أو إلى حد كبير
الحكومية على أنها تتضمن العديد من الجماعات والمؤسسات التي تكون مستقلة ً
عن الحكومة والتي لها أهداف إنسانية أو تعاونية باألساس أكثر من كونها أهدافًا تجارية .وتعريف األمم
المتحدة التي عرفت المنظمة غير الحكومية باعتبارها تنظيم غير هادف إلى الربح ،أعضاؤه مواطنون
أو جماعات من المواطنين ينتمون إلى جماعة أو أكثر ،تتحدد أنشطتهم بفعل اإلرادة الجماعية
13

سعد الدين إبراهيم عملية التحول الديمقراطي في مصر 1993-1983؛ سلسلة دراسات مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العالم

العربي( القاهرة :مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية باالشتراك مع دار األمين للنشر والتوزيع.)1995 ،

14

 -سعد الدين إب ارهيم ،الموجة الثالثة للديمقراطية :التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين ،ترجمة :عبد الوهاب علوب ،مقدمة تحليلية

بقلم ،القاهرة :دار سعاد الصباح (.)1993
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لألعضاء ،استجابة لحاجات واحدة أو أكثر من الجماعات التي تتعاون معها المنظمات غير
الحكومية.15
وتعرف منظمة األمم المتحدة المنظمات غير الحكومية بأنها" :مجموعات طوعية ال تستهدف الربح
ينظمها مواطنون على أساس محلي أو قطري أو دولي ،ويتمحور عملها حول مهام معينة ويقودها
أشخاص ذوو اهتمامات مشتركة ،وهي تؤدي طائفة متنوعة من الخدمات والوظائف اإلنسانية ،وتطلع
الحكومات على شواغل المواطنين ،وترصد السياسات وتشجع المشاركة السياسية على المستوى
المجتمعي.16
وتعرفها شهيدة الباز 17بأنها المنظمات التي تتمتع بحد أدنى من المؤسسية بحيث ال تتخذ شكل النشاط
المؤقت ،والتي ال تهدف إلى الربح ،فإن هي حققته وجهته إلى الغرض الذي أنشئت من أجله ،كما أنها
ذاتيا ،وال ترتبط بأحزاب سياسية أو تسعى للوصول إلى
تتمتع باستقالل نسبي عن الدولة وتدير أنشطتها ً
السلطة ،وان كان هذا ال يمنع إمكانية أدائها وظائف سياسية مثل تدعيم المشاركة السياسية للمرأة مثالً.
في حين ترى أماني قنديل

18

أن استخدام تعبير المنظمات غير الحكومية أنه ليس هو التعبير أو

المصطلح الوحيد الذي يعبر عن نفس الظاهرة .فهناك تعدد واختالفات في المصطلحات التي تصف

 - 15حسنين توفيق إبراهيم  ،بناء المجتمع المدني  :المؤشرات الكمية والكيفية  ،الندوة الفكرية لمركز دراسات الوحدة العربية .

16
17

 حسنين توفيق إبراهيم  ،بناء المجتمع المدني  :المؤشرات الكمية والكيفية  ،الندوة الفكرية لمركز دراسات الوحدة العربية . -المرجع السابق.

 .18أماني قنديل ،الجمعيات األهلية والثقافة والتنشئة السياسية في مصر :قراءة في التااريخ االجتمااعي والسياساي ،بحاث مقادم إلاى الماؤتمر السانوي
السابع للبحوث السياسية :الثقافاة السياساية فاي مصار باين االساتم اررية والتغيار ،القااهرة :مركاز البحاوث والد ارساات السياساية بكلياة االقتصااد والعلاوم
السياسية 7-4 ،ديسمبر  ،1993ص ص .4-3
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أيضا تعدد واختالفات في المصطلحات التي تصف القطاع الذي
المنظمات غير الحكومية وهناك
ً
يضمها وكل منها يركز على بعد معين أو سمة معينة أو واقع لهذه المنظمات.
إن مفهوم المنظمات غير الحكومية يتمثل بأنها منظمات تطوعية إلى حد ما ،ال توزع األرباح على
مجلس اإلدارة أو األعضاء ،ال تسعى إلى الربح ،لها إدارة ذاتية ،لها هيكل رسمي منظم ،خاصة إلى حد
كبير؛ فهي مستقلة عن الحكومة ،هي غير سياسية بمعنى أنها ال تخضع في أنشطتها لمرشح سياسي أو
حزب سياسي ولكن لها أن تتبنى أهدافًا سياسة مثل دعم الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان).19
مفهوم الجمعيات (المنظمات) األهلية
انتقاالً من العام (المجتمع المدني) إلى الخاص (المنظمات غير الحكومية) إلى األكثر خصوصية
أحيانا في السياق
(الجمعيات/المنظمات األهلية) يمكن تحديد مالمح الجمعيات األهلية والتي تُعرف
ً
بالمنظمات التطوعية الخاصة ،فيما يلي:20
 .1أنها تنظيمات ذات مالمح مؤسسية ولوائح منظمة لعملها ومحددة لمجاالت نشاطها ولعضوية األفراد
يخيا من حيث النشأة
فيها ،وهي من هذه الزاوية تختلف عن الطرق الصوفية التي كانت أسبق تار ً
حيث يعود تاريخ نشأتها إلى القرن الثاني الهجري ،في حين تعود نشأة الجمعيات األهلية في مصر
إلى أواخر القرن التاسع عشر الميالدي.

19
20

 وائل أحمد عالم  ،المركز الدولي للمنظمات غير الحكومية في األمم المتحدة طبعة .1997 -أماااني قنااديل ،الجمعيااات األهليااة والثقافااة والتنشاائة السياسااية فااي مصاار :ق اراءة فااي التاااريخ االجتماااعي والسياسااي ،بحااث مقاادم إلااى المااؤتمر

السنوي السابع للبحوث السياسية :الثقافاة السياساية فاي مصار باين االساتم اررية والتغيار ،القااهرة :مركاز البحاوث والد ارساات السياساية بكلياة االقتصااد
والعلوم السياسية 7-4 ،ديسمبر  ،1993ص ص .4-3
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 .2أنها تنظيمات تطوعية نشأت بمبادرات شعبية ،وبالتالي فهي تعكس مطالب واحتياجات مجتمعية
ثقافية واجتماعية واقتصادية ،وفي بعض األحيان سياسية.
 .3أنها تنظيمات ال تهدف إلى الربح ،حتى وان كانت تقدم خدمات بمقابل مادي ،باعتبار أن هذا
المقابل يغطي نفقة الخدمة ،كما أن العائد ال ُيوزع على أعضاء الجمعية أو مجلس إدارتها وانما
ُيوجه لدعم النشاط.
 .4تتبنى الجمعيات أهداف ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ،وبالتالي فهي قد تنشط في
مجال واحد أو عدة مجاالت في نفس الوقت وفقاً لطبيعة اللوائح المنظمة لها.
 .5تخضع الجمعيات إلى قانون ينظم تكوينها وتأسيسها ،والى إشراف جهة إدارية محددة ،ويتناول هذا
القانون تفاصيل عالقة الجمعيات بالدولة.
وظائف المجتمع المدني.
.

يسعى المجتمع المدني بصفه عامة إلى تحقيق الوظائف واألهداف التالية
أ-

تحقيق النظام واالنضباط في المجتمع :فهو أداة لفرض الرقابة على سلطة الحكومة وضبط السلوك،

ففي كل منظمة أو جمعية يوجد مجموعة من القواعد بخصوص الحقوق والواجبات التي تترتب على الفرد نتيجة
النضمامه إلى عضويتها ،ويعتبر التزام األعضاء بهذه القواعد شرطاً لقبولهم داخل المنظمة واستمرارهم فيها.
ب-

تحقيق الديمقراطية :يتم من خالل المجتمع المدني قيام األفراد بالتعبير عن آرائهم بحرية،

واالشتراك االختياري في الحياه العامة ،وفي المجال السياسي ،ويعني ذلك تحقيق الممارسة الديمقراطية
من خالل المنظمات والجمعيات التي يتكون منها المجتمع المدني ،إن مشاركة الفرد داخل المنظمة في
ممارسة حقوق الديمقراطية  ،كالدخول في حوار من األعضاء اآلخرين والتنافس على القيادة بالترشيح
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والتصويت في االنتخابات التي تجري فيها تصبح بمثابة طريقة يتعلم فيها الفرد أصول هذا السلوك
الديمقراطي على المستوى الجماعة الصغيرة التي ينتمي إليها ليمارسه بنفس الحماس واإليجابية بعد ذلك
على مستوى المجتمع ككل.
ج-التنشئة السياسية واالجتماعية.
تعكس هذه الوظيفة قدرة المجتمع المدني على اإلسهام في عملية بناء المجتمع أو إعادة بنائه من جديد
من خالل غرسة لمجموعة من القيم والمبادئ في نفوس األفراد من أعضاء جمعياته ومنظماته ،وعلى
رأسها الوالء واالنتماء والتعاون والتضامن واالستعداد لتحمل المسؤولية ،والمبادرة بالعمل اإليجابي،
واالهتمام والتحمس للشؤون العامة للمجتمع ككل ،يما يتجاوز االهتمامات الخاصة والمصالح الشخصية.
د-الوفاء بالحاجات وحماية الحقوق.
يسعى المجتمع المدني إلى الدفاع عن حقوق اإلنسان ،ومنها حرية التعبير ،والتجمع والتنظيم وتأسيس
الجمعيات ،أو االنضمام إليها ،والحق في المساواة والمشاركة في االنتخابات وحرية التصويت والحوار
والنقاش العام حمل القضايا المختلفة ،والمجتمع الذي هو الملجأ الذي يلجأ إليه األفراد لحمايتهم من
استبداد الدولة ،أو استغالل السوق ،كل من الدولة والسوق قد يهدد بتصرفاته الحريات والحقوق
اإلنسانية ،ويمارس القهر واالستغالل ضد الفئات الضعيفة في المجتمع ،وال تجد هذه الفئات من ملجأ
سوى المجتمع المدني وتنظيماته ،لممارسة الضغط على الحكومة الحترام تلك الحقوق ووقف التعدي
عليها ،أو الضغط على قوى السوق كالمنتجين والتجار وأصحاب المشروعات مثل النقابات وجمعيات
حماية المستهلك.
26

هـ-الوساطة والتوفيق :يعد المجتمع بمثابة همزة الوصل بين الحكام والمحكومين ،حيث يقوم بتوفير
قنوات االتصال ،ونقل أهداف ورغبات الحكومة والمواطنين بطريقة سلمية ،وتتمثل فائدة المجتمع
المدني هنا في قيامة بعملية تلقي طلبات المواطنين ،وابالغها للحكومة ،األمر الذي يسهم في تحقيق
التوازن االجتماعي في الدولة.
و -توفير الخدمات ومساعدة المحتاجين :فضال عن قيام تنظيمات المجتمع المدني للدفاع عن
حقوق ومصالح األفراد ،تقوم أيضاً بمد يد العون والمساعدة للمحتاجين والفئات الضعيفة التي توجد
على هامش المجتمع وتتنوع أشكال المساعدة ،فيمكن أن تكون مالية ،أو في شكل تقديم خدمات ،مثال
 :بناء المدارس أو المستشفيات لتوفير خدمات التعليم أو العالج مجاناً أو بأسعار رمزية ،وتقديم
المعونات إلى األرامل واأليتام وضحايا الكوارث والمعاقين والالجئين وأسر السجناء بإقامة مراكز التأهل
والرعاية االجتماعية وتحويل المشروعات الصغيرة إلعانة األسر التي بدون عائل أو إقامة دورات
التدريب لرفع المهارات مثل تعليم الفتيات حياكة المالبس.

ح-تحقيق التنمية الشاملة
يعد االتجاه السائد اآلن في تحقيق التنمية هو ما يسمى (بالتنمية بالمشاركة ) ذلك ألن التجارب
السابقة في التنمية كان يتم فرضها من جانب الحكومة على المحكومين دون إشراكهم فيها ،بينما أثبتت
حاالت أخرى أن مشاركة المستويات الشعبية الدنيا هي خير ضمان لتحقيق النجاح ،ولذلك فإن
27

المشكلة في التنمية ليست في قلة الموارد المالية وانما في كيفية إدارة واستغالل تلك الموارد ،وهذه
الكيفية تتوقف بدورها على طبيعة ونوعية البشر الذين يقومون باستغاللها ،لذا فإن االستثمار الحقيقي
البد أن يتم في الثورة البشرية وليس المادية فقط ،وهنا تبرز أهمية المجتمع المدني في القيام بهذا النوع
من االستثمار ،حيث يتم من خالل منظمات تنمية وتطوير المهارات والقدرات الفردية لألعضاء بشكل
يقلل من العبء على الحكومة حيث يصبح لمؤسسات المجتمع المدني دور شريك للدور الحكومي في
تنفيذ برامج وخطط التنمية الشاملة بمختلف جوانبها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبشرية وهي
تتلقى من الحكومة الدعم والمساندة للقيام بهذا الدور.

المبحث االول :آليات مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق االنسان
توجد عالقة وثيقة بين مؤسسات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان ،إذ أن مؤسسات المجتمع المدني
تعمل على حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية المرتبطة بها ،والضغط على الحكومات من أجل
تحقيق ذلك ،إذ تعد مؤسسات المجتمع المدني صلة ما بين الدولة من جهة واألفراد من جهة ثانية،
والشك أن وجود مثل هذه المؤسسات غير الحكومية دليل على وجود حالة من التعددية والديمقراطية،
التي تشكل أهم مرتكزات حقوق اإلنسان ،ويؤكد الصلة الوثيقة بين مؤسسات المجتمع المدني وحقوق
اإلنسان ،ما جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن من " حق كل شخص أن ينشئ وينضم إلى
نقابات حماية لمصلحته ،وال شك أن توفير الضمانات لحقوق اإلنسان وحمايتها ال يتحقق بوجود
الضمانات الدستورية والقضائية فحسب بل بوجود مؤسسات مجتمع مدني فاعلة ومؤثرة في الدفاع عن
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حقوق االنسان والعمل على حمايتها وتعزيزها ،فضالً عن دورها في نشر الوعي بثقافة وقيم حقوق
اإلنسان .21

بدور هاماً في حماية حقوق اإلنسان انطالقا من أن هذه الحماية جزء
تضطلع مؤسسات المجتمع المدني اً
من مهمة أساسية تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان والتي ترمي إلى حماية
حقوق اإلنسان من االنتهاك أو المصادرة ،من خالل أعمال المراقبة والرصد ،وأعمال التقصي
والتحقيقات واعداد التقارير ،ورعاية ضحايا االنتهاكات وغيرها من اآلليات التي تسعى إلى حشد التأييد
والعمل على توافق وانسجام القوانين والسياسات وفقاً للشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ،وتهدف عملية
حماية حقوق اإلنسان إلى دعم الضحايا ومؤازرتهم ،واخبار الرأي العام وحشد دعمة ،والتأثير على
صناع القرار ،ومراقبة مدى إعمال القانون ،وتوسيع قاعدة المؤيدين لنشر ثقافة حقوق اإلنسان وحمايتها
واحترامها .22
كما تقوم مؤسسات المجتمع المدني بنشر تقاريرها بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان على المستوى العالمي،
وذلك من أجل إظهار الممارسات التي تقوم بها بعض الدول والتي تمثل انتهاكات جسيمه وصارخة
لحقوق اإلنسان ،وغنى عن البيان إن نشر مثل هذه التقارير يؤثر في مركز الدول األدبي والسياسي

21

 -جاداهلل ،رانيا فؤاد عبدالحكيم( .)2015دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الالجئين ،الدوحة .

22

 -أحمد الرشيدي حقوق اإلنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق الطبعة األولى.. 2006 ،
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على المستوى الدولي الذي بدورة يؤدي إلى شحذ همم الدول وغيرها من أجل احترام حقوق االنسان
وتعزيزها وكفالتها لمواطنيها ولغيرهم حفاظاً على سمعتها السياسية واألدبية .23
وتتنوع أشكال آليات الحماية التي تلجأ إليها مؤسسات المجتمع المدني في سبيل حماية وتعزيز حقوق
اإلنسان ،وتتمثل هذه االليات في اآلليات الرقابية والدفاعية وفيما يلي لهذه اآلليات على النحو التالي- :
 -1اآلليات الرقابية لمؤسسات المجتمع المدني.
تمثل الرقابة التي تلجأ إليها مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان عنص اًر فاعالً
لبيان مدى جودة عملها في أداء المهام المناطة بها ،كما أنها تسهم في تطوير األدوات.

ومن هذا المنطلق فان مؤسسات المجتمع المدني في سعيها نحو مراقبة أوضاع حقوق اإلنسان تلجأ
أحيانا إلى أسلوب كشف االنتهاكات كسالح تملكه تلك المؤسسات وتمارسه بحق الحكومات التي تنهك
أو تصادر حقوق اإلنسان ،وتلعب التقارير التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني وبعثات تقصي
الحقائق التي تقوم بها ،دو اًر مهماً في توجيه االهتمام العالمي إلى أوضاع حقوق اإلنسان السائد في
الدولة .24
-2رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان:
يعرف الرصد بأنه يصف العمل النشط في تجميع المعلومات والتحقق منها واستعمالها فو اًر من أجل
معالجة مشاكل حقوق اإلنسان ،ويشمل رصد حقوق اإلنسان جمع المعلومات عن الحوادث وأحداث
المراقبة االنتخابات والمحاكمات والمظاهرات وزيارة المواقع مثل أماكن االعتقال ومخيمات الالجئين

23
24

 المرجع السابق -هاللي  ،شريف ( .)2013مهارات الرصد والتوثيق .
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والمناقشات مع السلطات الحكومية للحصول على المعلومات ومتابعة وسائل العالج وغير ذلك من
إجراءات المتابعة الفورية ،ويشمل المصطلح أنشطة التقييم في مقر األمم المتحدة أو المكتب المركزي
للعملية وكذلك تجميع الحقائق شخصياً وغير ذلك من األعمال في الميدان ،و فضال عن ذلك يتسم
الرصد بصفة زمنية حيث أنه يجري عادة في فترة طويلة من الوقت .25
وبهذا الخصوص تؤدي مؤسسات المجتمع المدني دو اًر أساسياً وفاعالً في مجال رصد وتوثيق انتهاكات
حقوق اإلنسان ،فهذه المؤسسات مؤهله بشكل كلي للقيام بمراقبة دقيقة ألوضاع حقوق اإلنسان من
خالل أعضائها والذين هم في الغالب باحثون ميدانيون مدربون قادرون على رصد ما يقع من انتهاكات
حال حدوثها ،وتمتاز هذه المؤسسات بقدرتها على الوصول وبشكل مباشر إلى االنتهاكات واالتصال
بضحاياه بسهولة ويسر وانشاء عالقات متميزة ما بين الضحية وبين الجهة المدافعة عنه.
-3المنظمات الدولية غير الحكومية كآلية لحماية حقوق اإلنسان.
تشكل المنظمات غير الحكومية حجر األساس في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في كل مكان من
العالم ،فهي تؤثر في مناقشات وق اررات واجراءات مختلف هيئات األمم المتحدة الخاصة باتفاقيات حقوق
اإلنسان واالجراءات الموضوعية وتقم معلومات لها حول اوضاع البلدان بشكل عام او حول حاالت
محددة من شأنها ان تثري عمل هذه الهيئات في رصد االوضاع وتقديم توصيات محددة للبلدان.26
كما تعمل المنظمات غير الحكومية لرفع مستوى الوعي وتبادل المعلومات واجراء البحوث والتحليل
وتعبئة الناس آلليات األمم المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان ،ويلعب المجتمع المدني والمنظمات

25
26

 هاللي  ،شريف .مهارات الرصد والتوثيق (.)2013 -سعيد سالم جويلي ،المنظمات غير الحكومية في النظام القانوني الدولي – دار النهضة العربية طبعة .2003 – 2002
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الميدانية دو ار مكمال يستطيع تقديم معلومات إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،واآلليات،
اإلجراءات الخاصة ،وآليات تقديم الشكاوى وصوتا حاض ار في مجلس حقوق اإلنسان ،والمعلومات التي
تقدمها المنظمات غير الحكومية هي غاية في األهمية إذ أنها غالبا ما تكون صوتا لضحايا انتهاكات
حقوق اإلنسان أو الفئات المعرضة لالنتهاكات أو المهمشة ،أما البلدان التي يكون فيها للمفوضية
السامية لحقوق اإلنسان مكاتب ميدانيه ،فإن المنظمات غير الحكومية تسهم فيها بتقديم المعلومات
وتنفيذ مشاريع وطنية أو إقليميه.27
وتوفر العديد من المنظمات غير الحكومية التدريب وتضطلع ببرامج للتثقيف والتربية على حقوق
اإلنسان كما تتابع وترصد االمتثال لتوصيات الهيئات واآلليات واإلجراءات الخاصة ،وتسهم مؤخ ار
باالستعراض الدوري العالمي ( Universal Periodic Review .)UPRواذا تقدم بلد بتقرير دوري
إلى إحدى الهيئات أو اآلليات ،تستطيع المنظمات غير الحكومية ان تقدم تقريرها الخاص ألعضاء
اللجنة المكلفة النظر في التقرير ،وعادة ما يسمى هذا التقرير الخاص ب "تقرير الظل" ،وبإمكان
المنظمات غير الحكومية أيضا استعراض تقاريرها أمام اللجنة وحضور جلسات مراجعة تقارير البلدان،
هذه الجلسات التي تكون علنية وموثقة على أشرطة تسجيل ،هذا وكما يرد في هذا العدد من المجلة في
المقال حول المراجعة الدورية العالمية  -UPR -يسمح للمنظمات غير الحكومية تقديم المعلومات،

27

 -علي الصاوي التنظيمات غير حكومية والتحول الديمقراطي في الوطن العربي مجلة شؤون عربية العدد ( )75سبتمبر .1993
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والمشاركة في المشاورات الوطنية ،ورصد وحضور استعراض الدول خالل المرحلة المؤدية إلى اعتماد
التقرير النهائي.28

المبحث الثاني :المجتمع المدني في االردن ودوره في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة
لحقوق االنسان.

لقد شهدت بداية القرن الحادي والعشرين نضوجاً لدور مؤسسات المجتمع المدني في مجال الرصد

لمدى التزام الدول باالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق االنسان ،والتطور األكبر لدور هذه المؤسسات في
مثل هذا المجال تمثل في إعطاء هذه المؤسسات الحق في تقديم ما يسمى بتقارير الظل ،والتي تكون
موازية للتقارير التي تتقدم بها الدول ،وتتكون منظمات المجتمع المدني من الهيئات التي تسمى
المؤسسات الثانوية مثل الجمعيات األهلية ،والنقابات المهنية والعمالية ،وشركات األعمال ،والغرف
التجارية والصناعية ،المؤسسات الخيرية والجمعيات المدنية ،والهيئات التطوعية ،وجمعيات حقوق
اإلنسان ،وجمعيات حقوق المرأة ،والنوادي الرياضية ،وجمعيات حماية المستهلك ،وما شابهها من
المؤسسات التطوعية والمقصود أن نطاق المجتمع المدني ينحصر في المؤسسات والمنظمات غير
الحكومية التي يقوم نشاطها على العمل التطوعي ،فهو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة.
لقد شهد األردن في عام  ،1989تحوالً تاريخياً تمثل في إلغاء األحكام العرفية واعادة الحياة البرلمانية
والدخول في مرحلة من االنفتاح السياسي ،الذي ساهم في إعادة النظر بتواجد المجتمع المدني ،وشهدت
هذه المرحلة بروز عالقة جديدة بين الدولة والمجتمع المدني واستعادت األحزاب السياسية المعارضة
شرعيتها ،واسهمت في نمو وازدهار المجتمع المدني بتدخل حكومي أقل ،وسجلت من جديد بعد صدور
 - 28عدنان عبدالحميد القرشي وآخرون ،المجتمع المدني في دول مجلس التعاون مفاهيمه ومؤسساته وأدواره المنتظرة سلسلة الدراسات االجتماعية
والعمالية ( )43إصدار ا لمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبعة األولى
.2006
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قانون ينظم عملها ،وأقدمت الحكومة على إشراك المجتمع المدني في لجنة الميثاق الوطني عام ،1991
والذي اسهم في تقديم الرؤية الوطنية لمستقبل الدولة األردنية ،وأنشئت المؤسسات المدنية التي تعمل
في مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية والدراسات واألبحاث ،وبدأت مرحلة االنفتاح الحكومي على
المجتمع المدني تبرز بشكل أفضل ،وكذلك أجواء العالقة اإليجابية الحذرة تسود بين الطرفين.29
إن انفتاح األردن الثقافي واالقتصادي والسياسي واالجتماعي على العالم وانخراطه في العولمة بشكل
متسارع بات يفرض على الدولة ضرورة إعادة صياغة عالقته مع المجتمع المدني ومراجعة وتحديث
القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المجتمع المدني وتؤطر نشاطاته المختلفة بهدف تمكين المجتمع
المدني للقيام بدوره في عملية التنمية المستدامة.
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إن وجود عالقة تشاركية بين الدولة والمجتمع المدني ضرورة تمليها عمليات الترابط الواقعي بفعل
الجغرافيا والسياسة إذ يعمل كالهما في نطاقا جغرافيا واحد واعتبارات سياسية تجعل من كالهما يسعى
إلى تحقيق مجتمع افضل وهو مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون ،إن الدولة والمجتمع المدني
متالزمان ومترابطان ،فالدولة تستمد من المجتمع المدني قيمها وقواها وسياستها ،وفي الوقت نفسه تمثل
الدولة الوعاء واإلطار الذي يحتضن حركة المجتمع ويؤطره ،وفي حال وجود االتساق والديناميكية بين
الدولة والمجتمع المدني ،تترسخ الديمقراطية ،إذ يتولى المجتمع المدني عملية التعبير عن مصالح
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المجتمع وبلورتها وتقديمها إلى المؤسسات الحكومية التي تقوم بدورها بعملية تحويلها وانتاجها بصيغة
ق اررات وسياسات عامة.31
لقد أصبح هناك تحول جذري في عالقة المجتمع المدني مع الدولة ،حيث اسهمت بشكل كبير في
تقرب الدولة نحو المجتمع المدني ،فالمتابع لخطابات جاللة الملك عبداهلل الثاني أو كتب التكليف
الملكي للحكومة وخططها وخطاب المؤسسة التشريعية يجد أن هناك دائماً إشارة إلى المجتمع المدني
ودوره في إدارة شؤون الدولة باعتباره شريكاً أساسياً ،ما أعطى المجتمع المدني الحرية والحركة والقدرة
على المبادرة وان كان هناك تفاوت في حرية الحركة بين مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في
مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان والمشاركة السياسية وبين المؤسسات التي تعمل في مجال العمل
االجتماعي والتطوعي. 32
نشااأت فااي األردن عاادة منظمااات معنيااة بحقااوق اإلنسااان ،باادءاً ماان المؤسسااات الوطنيااة إلااى اللجااان
البرلمانية ،والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان ،ومن أهام تلاك المؤسساات الوطنياة "المركاز
الوطني لحقوق اإلنسان" الذي بدأ نشاطاته في شهر حزيران  /يونيو  2003بعاد صادوره بمرساوم ملكاي،
من أجل تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان في المملكة وترسيخ ثقافتها على صعيدي الفكر والممارسة ،ومراعاة
عادم التميياز باين الماواطنين ،ويتضامن اختصاصاه مراجعاة التشاريعات ،وبحاث الشاكاوى المتعلقاة بحقاوق
اإلنسان ،والتصدي ألية تجاوزات أو انتهاكات بتسويتها أو إحالتها إلى السالطة التنفيذياة أو التشاريعية أو
المرجع القضائي المختص إليقافها وازالة آثارها ،ومع أن المركاز شابه رسامي إال أناه يلعاب دو ار مهماا فاي

31

سوسن الطويل ،رؤية و ازرة التنمية السياسية وتجربتها في مجال الشراكة مع األحزاب والمجتمع المدني ،مركز األردن الجديد ،األيام الدراسية،

التقرير الثالث. 2008 ،
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تعزيز ثقافة اإلنسان ومراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان في االردن ،والقيام بحماالت توعياة وتثقياف فاي هاذا
المجال ،وابداء المشورة وتقديم التوصيات والنظر بالشكاوي المقدمة إليه ،وتعزيز النهج الديمقراطي لتكوين
نموذج متكامل ومتوازن قائم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية واحترام سيادة القاانون ،ومان
أجاال تحقيااق تلااك األهااداف ،يعماال المركااز علااى التحقااق ماان م ارعاااة حقااوق اإلنسااان فااي األردن ،ومعالجااة
التجاااوزات أو أيااة انتهاكااات ،كمااا يقااوم بتاادريس مبااادئ حقااوق اإلنسااان فااي الجامعااات والماادارس ،وعماال
الد ارس ااات والبح ااوث القانوني ااة والسياس ااية المتعلق ااة بحق ااوق اإلنس ااان ،وعق ااد الن اادوات والمحاضا ارات وتنظ اايم
الاادورات التدريبيااة والحلقااات الد ارسااية والتثقيفيااة فااي الماادارس والجامعااات األردنيااة ،ولكااون تعلاايم حقااوق
اإلنساان كانات مان ضامن اهتماماات المركاز ،فقاد شاكل وحادات خاصاة للتثقياف والتوعياة بحقاوق اإلنساان
لكي تقوم بعملها في أوساط الطلبة في الجامعات والمدارس. 33
والى جاناب المركاز الاوطني لحقاوق اإلنساان ،توجاد عادة م اركاز وجمعياات المجتماع المادني ،تنشاط فاي
مجال حقوق اإلنسان في األردن ،تقوم بنشر الثقافة اإلنسانية وترسايخ مباادئ الحرياة والديمقراطياة وحقاوق
اإلنسا ااان ،وتا ااوفير منبا اار لنشا ااطاء حقا ااوق اإلنسا ااان ،وتنفي ا اذ ب ا ارامج وتنظا اايم دورات التا اادريب ورش العما اال
والمحاضرات ،وبحث ومعالجة أسباب تعثر الحريات وحقوق اإلنسان في األردن ،ودعم منظمات المجتمع
الماادني المختص ااة بحق ااوق اإلنس ااان ،وم اان تل ااك المؤسس ااات ،الهيئ ااة األردني ااة للثقاف ااة اإلنس ااانية ،والجمعي ااة
األردنيااة لحقااوق اإلنسااان ،ومركااز ميازان ومركااز عدالااة ومركااز عمااان لد ارسااات حقااوق اإلنسااان (.)1999
وتغطي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقاوق اإلنساان نطاقااً واساعاً مان االهتماماات ،ويعمال
بعضااها باختصاااص عااام ،وفااي مجااالي التعزيااز والحمايااة ،مثاال" :المنظمااة العربيااة لحقااوق اإلنسااان فااي

33

 -المركز الوطني لحقوق اإلنسا ن  ،كتيب تعريف بالمركز  ،عمان .2005 ،
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األردن" ( ،)1987و"الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان" ( ،)1996كما يتخصص بعضها في مجال تعزيز
حقوق اإلنسان وحده ،مثل" :مركز التدريب العربي لحقوق اإلنساان" (. )1998و"الجمعياة الوطنياة للحرياة
والنهج الديمقراطي( جند ) " ( ،)1993و "مركز حماية وحرية الصحفيين" ( .)1999ويتخصاص بعضاها
في دعم حقوق الفئات األكثر حاجة للادعم ،كالنسااء واألطفاال ،مثال" :المعهاد الادولي لتضاامن النسااء فاي
األردن" (. 34) 1998
شغل المجتمع المدني في األردن مكانة مرموقة خالل العقدين األخيرين ،حيث بدأ في لعب أدوا اًر
جديدة تتمثل في اعتباره شريكا للحكومة والقطاع الخاص في مواجهة المشاكل االقتصادية واالجتماعية
التي تجتاح البالد ،إن منظمات المجتمع المدني تلعب دو ار جوهريا في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة
االعتراف بالدور الهام للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية ورصد تنفيذ حقوق اإلنسان ،إن التعاون بين
يقدم فرصة مهمة لترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان داخل
المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ّ
الدولة ،والتأكد من أن المؤسسات الوطنية على استعداد لتعزيز وحماية ورصد تنفيذ حقوق اإلنسان،
وحيثما كانت مثل هذه الشراكات قوية كانت هناك خطوات إيجابية فيها في مجال تعزيز وحماية حقوق
اإلنسان. 35
وتلعب منظمات المجتمع المدني أدوا ار مهمة على الساحة العامة ،حيث تعمل هذه المنظمات على
تحقيق انسجام في سياق الحوار الشعبي حول مواضيع حساسة مثل المواطنة ،كما تعمل على تقديم
 - 34برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،UNDPوضع حقوق اإلنسان في الدول العربية .2004 ،
35
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اقتراحات لتطوير القوانين الخاصة حول حقوق التجمع والتنظيم والتعبير ،وكذلك النظام االنتخابي.
وتسهم الجهات الفاعلة األخرى مثل المؤسسات األكاديمية في بناء المؤسسات الوطنية من خالل
توفير القدرات النظرية والتقنية في التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان ودعم القدرة على إنتاج البحوث
القائمة على األدلة والنتائج ،وتعمل الجهات الفاعلة مثل البرلمانات بمثابة آلية الرقابة .إلى جانب خلق
األطر القانونية المحلية.36
لقد كان لمؤسسات المجتمع المدني مساهمات عديدة سبقت فترة الحراك السياسي من خالل البرامج
التي كانت توجهها ،والمبادرات التي قدمتها في مجاالت عديدة تخدم أهداف المؤسسات ،وتحقق رؤيتها،
تمثلت بالمشاركة السياسية ،والوعي السياسي ،فضال عن بناء قدرات المؤسسات ،وتقديم التدريب الالزم،
وعقد الندوات ،والمؤتمرات ،وورشات العمل ،وفي فترة التحول الديمقراطي في األردن ،وتحديداً العام
 ، 2011ركزت مؤسسات المجتمع المدني في عملها على قضايا الساعة ،وتمثل هذا في الموضوعات
التي انخرطت فيها ،وكان لها تأثير جيد نوعاً ما رغم التحديات التي واجهتها ،أسواء كانت داخلية أم
خارجية ،وتركزت الموضوعات التي عملت عليها المؤسسات حول اإلصالحات السياسية بتقديم
مقترحات للقوانين ومناقشة البعض منها ،فضال عن أنها تركزت حول تعزيز دور الشباب والمرأة في
المشاركة والتعبير عن الرأي ،وحول قضايا تتعلق بتحقيق حكم القانون ،ومكافحة الفساد.37
لقد أظهر التقرير الذي أطلقه مركز الحياة (راصد) ،إنجاز ما نسبته(  ) % 11.9من نشاطات الخطة
الوطنية الشاملة لحقوق االنسان الشاملة لحقوق بشكل كامل خالل عامين ،وانجاز(  ) % 5.7بشكل جزئي

36
37
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و(  ) % 46.4بدرجة محدودة ،فيما ال يزال(  )% 36من الخطة دون تنفيذ ،وخلص التقرير إلى أنه تم
بالمجمل إنجاز(  ) % 16.6من مضامين الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان ،مشي ار إلى أن
( ) % 15من أنشطة الخطة تحققت بشكل كامل وانجا از يسجل للجهات القائمة على تنفيذ الخطة" ،وأشار
التقرير إلى أن الخطة تحتوي على ثالثة محاور رئيسية يندرج تحتها(  ) 17هدفا و() 64هدفا فرعيا ينبثق
عنها(  ) 224نشاطا فرعيا موزعة على أهداف الخطة بغية تحقيقها لتنفيذ(  ) % 69منها خالل العامين
 ،"2017 – 2016كما أظهر أن(  ) 62قانوناً أدرجتا في الخطة لغايات التعديل ،تم تعديل(  ) 20قانوناً
منها ،و( ) 7قوانين ال تزال ما بين مسودة ومشروع قانون ،فيما تبقى  35قانوناً بال إجراء ،وأشار التقرير
الى أن "الحكومة منفتحة على كافة التوصيات والمالحظات التي تردها واألخذ بها والعمل على معالجتها
وتحسينها وتطويرها بما يعزز منظومة حقوق اإلنسان في األردن والذي أصبح نموذجا على صعيد
المنطقة".38

الفصل الثالث :الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة الحالية منهجي البحث المسحي الكمي حيث تم تطوير اداة الدراسة(االستبيان) لتعرف
دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان ،ومنهج البحث
التحليلي لتعرف المعيقات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني في مجال متابعة تنفيذ الخطة الوطنية
الشاملة لحقوق االنسان وذلك لمالءمتهما لطبيعة هذه الدراسة وأهدافها.
 -38مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني" راصد" تقرير حول انجازات مضامين الخطة الوطنية لحقوق االنسان في االردن ،تم نشره في الثالثاء 28
تشرين الثاني  /نوفمبر .2017
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مجتمع الدراسة وعينته:
تكون مجتمع الدراسة من منظمات المجتمع المدني من( ) 4771مؤسسة في االردن 39وتم اخذ عينة
عشوائية بلغت ( )150فردا من مجتمع الدراسة .
اداة الدراسة:
للوصول إلى األهداف المحددة للمسح تم تصميم استبيان مسحي بصورته النهائية بعد اختباره
ومراجعته من قبل المختصين وللتحقق من صدق أداة الدراسة تم عرض األداة على مجموعة من
المحكمين المختصين في الجامعات االردنية ،إلبداء آراءهم ومالحظاتهم ومقترحاتهم بصدد فقرات
االستبانة من حيث مدى مالءمتها لموضوع الدراسة ،ومدى انتمائها للمجال الذي وضعت فيه .

ثبات األداة
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بطريقتين هما الثبات بطريقة اإلعادة من خالل التطبيق على عينة
استطالعية من خارج عينة الدراسة بلغ عددها ( )25ثم إعادة التطبيق بعد أسبوعين ،وحسب معامل
االرتباط بيرسون وقد تراوحت قيمته ما بين ( )0.79و ( ،)0.89كما تم حساب االتساق الداخلي بداللة
معادلة كرونباخ الفا وتراوحت قيمته ما بين ( )0.84و ( ،)0.90وهي جميعها مناسبة ألغراض الدراسة
الحالية.
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الجدول( ) 1
معامالت االرتباط (بيرسون) واالتساق الداخلي (كرونباخ
كروبناخ الفا

ارتباط بيرسون

0.90

0.86

0.84

0.87

0.88

0.79

0.85

0.88

االبعاد
محددات متابعة مؤسسات المجتمع

المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة

الفا)
الرقم

3

لحقوق االنسان
حدود المعرفة بالخطة الوطنية الشاملة
لحقوق االنسان
فاعلية متابعة مؤسسات المجتمع

المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة

1

4

لحقوق االنسان
أدوات مؤسسات المجتمع المدني في

متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق

2

االنسان
total

0.89

إجراءات الدراسة
 تم تطوير أداة الدراسة ،واستخراج دالالت صدقها وثباتها.
 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها.


تم استحصال احصائية بأعداد مؤسسات المجتمع المدني في االردن.

 وزعاات االسااتبانات علااى اف اراد مؤسسااات المجتمااع الماادني فااي االردن وتاام اسااترجاعها وادخالهااا
الحاسوب لتحليلها.
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 تاام األخااذ بعااين االعتبااار تاادرج المقياااس المسااتخدم فااي أداة الد ارسااة ،وقاايم المتوسااطات الحسااابية
التااي توصاالت إليهااا الد ارسااة ،ثاام اسااتخدمت المعادلااة ادناااه للحكاام علااى دور مؤسسااات المجتمااع
المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان وعلى النحو اآلتي:
الحد االعلى لمقياس – الحد االدنى لمقياس

=

1–5

عدد الفئات

=

 1.33طول الفئة

3

وتكون الفئات كاآلتي :
 2.33_______1منخفض
 3.67 _______ 2.34متوسط
 5.00 _______ 3.68مرتفع

المعالجة اإلحصائية:
تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
-

لإلجابة عن سؤال الدراسة االول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب.

-

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم استخدام اختبار  t-testوتحليل التباين االحادي One Way

-

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث تم استخدام التك اررات لإلجابة على المعيقات.

-

ومعامل ارتباط بيرسون إليجاد ثبات اداة الدراسة واستخدام معادلة كرونباخ الفا ( Cronbach-

 ANOVAواختبار شيفية إليجاد الفروق.

 )Alphaإليجاد معامل االتساق الداخلي لألداة.
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نتائج الدراسة
يتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة وعلى النحو االتي:

السؤال األول :ما فاعلية دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية
الشاملة لحقوق االنسان ؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة متابعة مؤسسات
المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان.
الجدول()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفاعلية دور مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية
الشاملة لحقوق االنسان مرتبة
الدرجة
متوسط

الرتبة

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

1

0.58

3.15

2

0.63

2.90

تنازلياً.

االبعاد
محددات متابعة مؤسسات المجتمع
المدني لتنفيذ الخطة الوطنية

الرقم

3

الشاملة لحقوق االنسان
متوسط
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حدود المعرفة بالخطة الوطنية
الشاملة لحقوق االنسان

1

فاعلية متابعة مؤسسات المجتمع

متوسط
3

0.69

2.78

المدني لتنفيذ الخطة الوطنية

4

الشاملة لحقوق االنسان
متوسط

4

0.59

2.71

0.49

2.85

أدوات مؤسسات المجتمع المدني
في متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية

2

لحقوق االنسان
متوسط

Total

يالحظ من الجدول( )2أن درجة فاعلية مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق
االنسان جاءت بدرجة متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )2.85بانحراف معياري ( ،)0.49وجاءت
االبعاد في الدرجة المتوسطة ،وجاء بعد " محددات متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة
الوطنية الشاملة لحقوق االنسان" بالرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.15وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة
االخيرة جاء بعد" أدوات مؤسسات المجتمع المدني في متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق
االنسان لحقوق االنسان" بمتوسط حسابي ( )2.71وانحراف معياري ( )0.59وبدرجة متوسطة.

وفيما يلي سيتم عرض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات كل بعد:
اوالً :بعد "محددات متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان"
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا البعد ،والجدول ( )3يبين ذلك.
الجدول()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد " محددات متابعة مؤسسات المجتمع المدني
لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان" مرتبة
44

تنازلياً.

الدرجة

الرتبة

متوسط
1
متوسط
2

االنحراف
المعياري
0.74

المتوسط

الحسابي
3.29

الفقرات
عدم تعاون المؤسسات الرسمية مع مؤسسات المجتمع
المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق
االنسان.

0.75

3.21

الرقم

17

عدم التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني يحد من
قدرتها على متابعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق

19

االنسان
متوسط
3
متوسط
متوسط

4

0.75

3.11

0.79

3.09

تحد التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني
من دورها في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق
االنسان.

0.84

3.05

0.58

3.15

عدم معرفة مؤسسات المجتمع المدني بمحاور الخطة
الوطنية الشاملة لحقوق االنسان

16

18

عدم ثقة األفراد بقدرة مؤسسات المجتمع المدني في
احداث التغيير يحد من متابعتها لتنفيذ الخطة الوطنية

20

الشاملة لحقوق االنسان.
متوسط

total

يالحظ من الجدول( )3ان درجة ممارسة مؤسسات المجتمع المدني لفقرات بعد " محددات متابعة
مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان" جاءت بدرجة متوسطة اذا بلغ
المتوسط الحسابي ( )3.15وبانحراف معياري ( ،)0.58وجاءت جميع الفقرات بالدرجة المرتفعة ،وفي
الرتبة األولى جاءت الفقرة ( )17والتي تنص على " عدم تعاون المؤسسات الرسمية مع مؤسسات
المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان" ،بمتوسط حسابي ()3.29
وانحراف معياري ( ،)0.74وفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة ( )20والتي تنص على " عدم ثقة األفراد
بقدرة مؤسسات المجتمع المدني في احداث التغيير يحد من متابعتها لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة
لحقوق االنسان" ،بمتوسط حسابي ( )3.05وانحراف معياري (.)0.58
وقد تعزى هذه النتيجة الى قيام منظمات أخرى بتوفير تدريب على التوثيق من منظور النوع االجتماعي
لضمان تسليط الضوء على االنتهاكات ،وتقديم التوصيات التي من شأنها توفير سبل الحماية لحقوق
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االنسان ،وقد تعزى هذه النتيجة الى قيام منظمات المجتمع المدني بدور محوري للغاية لحماية حقوق
اإلنسان ف تقوم بالتوثيق ،والمناصرة على المستويين المحلي والدولي ،كما تقوم بتوفير المساندة والدعم
القانوني والنفسي والطبي.
ثانياً :بعد " حدود المعرفة بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان"
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا البعد والجدول ( )4يبين

ذلك.

الجدول()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد " حدود المعرفة بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق
االنسان " مرتبة
الدرجة
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

الرتبة
1
2
3
4
5

تنازلياً.

االنحراف

المتوسط

0.78

3.15

0.68

3.13

0.82

2.95

مؤسستي على اطالع بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق

0.91

2.64

شاركت مؤسستي بإعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق

0.86

2.64

0.63

2.90

المعياري

الفقرات

الحسابي

مؤسستي معنية بمتابعة قضايا حقوق االنسان
أعضاء المنظمة التي انتمي لها يدركون مفهوم حقوق
االنسان
االنسان
االنسان
نظمت مؤسستي فعاليات مرتبطة بمحاور الخطة الوطنية
الشاملة لحقوق االنسان

الرقم
1
2
3
4
5

total

يالحظ من الجدول( )4ان درجة ممارسة مؤسسات المجتمع المدني لفقرات بعد " حدود المعرفة
بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان " جاءت بدرجة متوسطة اذا بلغ المتوسط الحسابي ()2.90
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وبانحراف معياري ( ،)0.63وجاءت جميع الفقرات بالدرجتين المرتفعة والمتوسطة ،وفي الرتبة األولى
جاءت الفقرة ( )1والتي تنص على " مؤسستي معنية بمتابعة قضايا حقوق االنسان " ،بمتوسط حسابي
( )3.15وانحراف معياري ( ،)0.78وفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة ( )5والتي تنص على " نظمت
مؤسستي فعاليات مرتبطة بمحاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان " ،بمتوسط حسابي ()2.64
وانحراف معياري (.)0.86

وقد يعزى ذلك الى ان الجهد الذي بذل بإعداد خطة حقوق اإلنسان ُيحترم ،فهي تضع مجموعة أهداف
أساسية مثل حماية الحق في الحياة والسالمة الجسدية ،وتعزيز وترسيخ االستقالل المؤسسي للسلطة
القضائية ،وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة ،وكذلك الحق في الجنسية واإلقامة واللجوء والتنقل،
وتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ،وحماية الحق في التجمع السلمي وتكوين األحزاب
والجمعيات والنقابات واالنضمام إليها ،فضال عن أهداف رئيسية أخرى تنبثق عن محاور أساسية.
وحددت األهداف التي سيتم العمل عليها ،والجهات المنفذة ومؤشر القياس ،وواقع الحال ان االلتزام بها
وتطويرها بالتشاور مع األطراف الفاعلة ووضع مؤشرات قياس منضبطة ستشكل خطوة في الطريق
الصحيح.
ثالثاً :بعد " فاعلية متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان"
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا البعد ،والجدول ( )5يبين
الجدول()5
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ذلك.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد " " فاعلية متابعة مؤسسات المجتمع المدني
لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان " مرتبة
الدرجة
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

الرتبة
1
2
3
4
5

تنازلياً.

االنحراف

المتوسط

المعياري

الحسابي

0.89

2.97

0.74

2.94

0.81

2.87

يتفاعل المجتمع المحلي بإيجابية مع اجراءات مؤسستي

0.84

2.77

تتناسب برامج مؤسستي مع محاور الخطة الوطنية

0.85

2.37

0.59

2.71

الفقرات
يتوفر مؤسستي الكادر المؤهل لمتابعة تنفيذ الخطة
الوطنية الشاملة لحقوق االنسان
تسعى مؤسستي لرصد انتهاكات حقوق االنسان في
محيط عملها
في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان
الشاملة لحقوق االنسان
يتوفر لدى مؤسستي االمكانيات المادية لمتابعة تنفيذ
الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان

الرقم
21
24
25
23
22

total

يالحظ من الجدول( )5ان درجة ممارسة مؤسسات المجتمع المدني لفقرات بعد " فاعلية متابعة
مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان " جاءت بدرجة متوسطة اذا بلغ
المتوسط الحسابي ( )2.71وبانحراف معياري ( ،)0.59وجاءت جميع الفقرات بالدرجة المتوسطة ،وفي
الرتبة األولى جاءت الفقرة ( )21والتي تنص على " يتوفر مؤسستي الكادر المؤهل لمتابعة تنفيذ الخطة
الوطنية الشاملة لحقوق االنسان" ،بمتوسط حسابي ( )2.97وانحراف معياري ( ،)0.89وفي الرتبة
االخيرة جاءت الفقرة ( )22والتي تنص على " يتوفر لدى مؤسستي االمكانيات المادية لمتابعة تنفيذ
الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان " ،بمتوسط حسابي ( )2.37وانحراف معياري ( .)0.85وقد
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تعزى هذه النتيجة الى الدور المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني لحقوق االنسان من خالل توفير
الكادر المؤهل واستخدام كافة الوسائل اإلعالمية ،ووسائل االتصال االجتماعي بأكثر حرفية حيادية
ومصداقية العالية لرصد وتوثيق حالة حقوق االنسان في االردن وتقصي الحقائق من خالل جمع
المعلومات والبيانات والبينات وتحليلها .ومتابعة التعامل مع الشكاوى والتزام الشفافية في اإلدالء
بالمعلومات ومراقبة الدور الرقابي والحقوقي وتوسيع القاعدة االجتماعية للدفاع عن لحقوق االنسان من
خالل مؤسسات المجتمع

المدني.

رابعاً :بعد" أدوات مؤسسات المجتمع المدني في متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق االنسان"
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا البعد ،والجدول ( )6يبين

ذلك.

الجدول()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد " أدوات مؤسسات المجتمع المدني في متابعة
وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق االنسان " مرتبة
الدرجة
متوسط

الرتبة
1

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

3
2

تنازلياً.

االنحراف

المتوسط

0.76

2.94

يكفل القانون لمؤسستي أدوات رقابية لمتابعة تنفيذ الخطة

0.86

2.79

تقوم مؤسستي بمخاطبة المركز الوطني لحقوق االنسان اذا ما

0.84

2.77

تتعاون مؤسستي مع مؤسسات اخرى لمتابعة تنفيذ الخطة

0.93

2.76

تتلقى مؤسستي شكاوي من األفراد تتعلق بانتهاكات حقوق

0.76

2.68

تلجأ مؤسستي لوسائل األعالم لبسط رقابتها على محاور

المعياري

الفقرات

الحسابي

الوطنية

علمت باي انتهاك لحقوق االنسان في محيط عملها
الوطنية الشاملة لحقوق االنسان
االنسان
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الرقم
6
11
8
7
12

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان
0.81

2.67

تشارك مؤسستي في تنفيذ جزء من الخطة الوطنية الشاملة

0.89

2.66

ينقص مؤسستي المعرفة والخبرة الكافية لمتابعة تنفيذ الخطة

0.85

2.64

تتواصل مؤسستي مع جهات دولية لضمان تنفيذ الخطة

0.90

2.58

تصدر مؤسستي تقارير حول حالة حقوق االنسان في االردن

متوسط

0.80

2.58

تقوم مؤسستي بأجراء ابحاث ودراسات ترتبط بمحاور الخطة

متوسط

0.59

2.71

total

متوسط
متوسط

5

متوسط
متوسط

4

لحقوق االنسان

الوطنية الشاملة لحقوق االنسان
الوطنية الشاملة لحقوق االنسان

الوطنية الشاملة لحقوق االنسان

15
10
13
9
14

يالحظ من الجدول( )6ان درجة ممارسة مؤسسات المجتمع المدني لفقرات بعد " أدوات مؤسسات
المجتمع المدني في متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان لحقوق االنسان " جاءت
بدرجة متوسطة اذا بلغ المتوسط الحسابي ( )2.71وبانحراف معياري ( ،)0.59وجاءت جميع الفقرات
بالدرجة المتوسطة ،وفي الرتبة األولى جاءت الفقرة ( )6والتي تنص على " يكفل القانون لمؤسستي
أدوات رقابية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان" ،بمتوسط حسابي ( )2.94وانحراف
معياري ( ،)0.76وفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة ( )14والتي تنص على " تقوم مؤسستي بأجراء
ابحاث ودراسات ترتبط بمحاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان" ،بمتوسط حسابي ()2.37
وانحراف معياري (.)0.85
وقد تعزى هذه النتيجة الى استخدام منظمات المجتمع المدني اآلليات واألدوات المتاحة لحقوق االنسان
التي تمكنها من حماية حقوق االنسان وفي هذا السياق جاء اإلعالن بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان
عام  1998والذي يتضمن آليات حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان ،باعتباره عهد دولي خاص
لحماية الحق في الدفاع عن حقوق اإلنسان .وهو يؤكد على الحقوق التي لها أهميتها في الدفاع عن
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حقوق اإلنسان والتي تشتمل على حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير
والحق في الحصول على المعلومات وتقديم المساعدة القانونية وتطوير أفكار جديدة في مجال حقوق
اإلنسان ومناقشتها .واعتبر هذا العهد شرط مسبق من أجل خلق بيئة تم َكن المدافعين عن حقوق
اإلنسان من القيام بعملهم .كذلك أصبح هنالك مقرر خاص في إطار المفوضية السامية لحقوق
االنسان لدعم تنفيذ االعالن المتعلق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان.
السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة احصائية لدور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ الخطة
الوطنية الشاملة لحقوق االنسان باختالف متغيرات الجنس ،وعدد االعضاء؟

تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقاً لمتغيراته:
اوالً :متغير

الجنس:

اوالً :باستخدام الرسم

البياني:
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يالحظ من التمثيل البياني أن هنالك فروقاً ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدور مؤسسات المجتمع
المدني في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان باختالف متغير الجنس.
ثانيا :تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالختبار التائي لعينتين مستقلتين لدور مؤسسات المجتمع المدني
في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان باختالف متغيرات الجنس ،وعدد االعضاء ،والمجتمع
الذي تخدمه ،والجدول ( )7يبين

ذلك.
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الجدول()7
المتوسطات الحسابية واالختبار التائي لعينتين مستقلتين لدور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ
الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان باختالف متغير الجنس
اختبار ت

درجة
الداللة

الحرية

قيمة ت

.000

148

-3.801

.207

148

-1.268

.005

148

2.855

.017

148

-2.416

148

-1.557

.122

االنحراف المعياري

المتوسط

0.60

2.79

0.62

3.22

0.53

2.67

0.73

2.81

0.48

3.23

0.76

2.93

0.62

2.70

0.81

3.01

0.44

2.81

0.61

2.95

التسلسل
ذكور
اناث
ذكور
اناث
ذكور
اناث
ذكور
اناث
ذكور

حدود المعرفة بالخطة

1

الوطنية الشاملة لحقوق
االنسان
أدوات مؤسسات المجتمع

2

المدني في متابعة وتنفيذ
الخطة الوطنية لحقوق
االنسان
محددات متابعة مؤسسات

3

المجتمع المدني لتنفيذ

الخطة الوطنية الشاملة
لحقوق االنسان
فاعلية متابعة مؤسسات
المجتمع المدني لتنفيذ

4

الخطة الوطنية الشاملة
لحقوق االنسان
total

اناث

يالحظ من الجدول( )7وجود فروق ذات داللة احصائية على االبعاد " :حدود المعرفة بالخطة الوطنية
الشاملة لحقوق االنسان" ولصالح االناث بسبب انه منحت حقوق اإلنسان المرأةَ مكانة هامة وساوتها
بالرجل ،كما أنها أنقذتها من االستغالل واالنتهاك ،إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن الحقوق التي ُمنحت
السماوية.
الدولية لم تكن أكثر عدالً من تلك الممنوحة لها من األديان
للمرأة من قبل المنظمات
ّ
ّ
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و"محددات متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان" ولصالح
الذكور ،و بعد " فاعلية متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان"
ولصالح الذكور وقد يعزى ذلك الى انشغال المرأة بعملها واطفالها واعمال البيت حيث ال يوجد الوقت
الكافي مثل الرجل للتفرغ للعمل في منظمات المجتمع المدني ،إذ كانت قيم الداللة الخاصة ب "ت" اقل
من ( )0.05لكل بعد ،بينما لم توجد فوق ذات داللة احصائية على الدرجة الكلية وعلى " أدوات
مؤسسات المجتمع المدني في متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق االنسان" فقد بلغت قيم الداللة
الخاصة با "ت" أكبر من (.)0.05
عدد االعضاء:
تم تقسيم متغير عدد االعضاء إلى ثالثة فئات( :أقل من  )40ومن ( 41الى  )60و ( 61فما فوق)،
وتم ايجاد المتوسطات الحسابية لدور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق
االنسان باختالف فئات عدد األعضاء ،والجدول( )8يبين ذلك.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية لدور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق
االنسان باختالف فئات عدد األعضاء ،والجدول( )7يبين
المتوسط

ذلك.

االنحراف المعياري

الحسابي

العدد

الفئات

االبعاد

0.59

3.08

45

اقل من 40

حدود المعرفة بالخطة الوطنية

0.68

2.76

68

60 -41

0.53

2.95

37

 61فما فوق

0.63

2.90

150

Total
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الشاملة لحقوق االنسان

0.61

2.93

45

1.00

0.54

2.56

68

2.00

0.60

2.71

37

3.00

0.59

2.71

150

Total

0.47

3.24

45

1.00

0.69

3.12

68

2.00

0.49

3.10

37

3.00

0.58

3.15

150

Total

0.65

3.08

45

1.00

0.68

2.61

68

2.00

0.64

2.75

37

3.00

0.69

2.78

150

Total

0.50

3.05

45

1.00

0.46

2.72

68

2.00

.46

2.84

37

3.00

0.50

2.85

150

Total

أدوات مؤسسات المجتمع المدني
في متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية
لحقوق االنسان
محددات متابعة مؤسسات المجتمع
المدني لتنفيذ الخطة الوطنية
الشاملة لحقوق االنسان
فاعلية متابعة مؤسسات المجتمع
المدني لتنفيذ الخطة الوطنية
الشاملة لحقوق االنسان
الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول( )8وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدور مؤسسات المجتمع المدني
في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان باختالف فئات عدد األعضاء ،ولمعرفة فيما إذا كانت
(Oneهنالك فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين االحادي
والجدول ( )9يبين ذلكWay Anova).
الجدول()9
نتائج تحليل التباين بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ
الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان باختالف فئات عدد األعضاء
تحليل التباين االحادي
الداللة

قيمة
ف

متوسط المربعات

درجات

مجموع المربعات

الحرية

55

.022

3.935

.005

5.584

.471

.757

.002

6.739

.002

6.590

1.520

2

3.040

بين المجموعات

حدود المعرفة بالخطة

.386

147

56.779

داخل المجموعات

الوطنية الشاملة لحقوق

149

59.819

الكلي

1.847

2

3.695

بين المجموعات

.331

147

48.630

داخل المجموعات

149

52.325

الكلي

.259

2

.518

بين المجموعات

محددات متابعة

.343

147

50.357

داخل المجموعات

مؤسسات المجتمع

149

50.875

الكلي

الوطنية الشاملة لحقوق

2.948

2

5.896

بين المجموعات

فاعلية متابعة مؤسسات

.437

147

64.306

داخل المجموعات

المجتمع المدني لتنفيذ

149

70.202

الكلي

1.481

2

2.962

بين المجموعات

.225

147

33.041

داخل المجموعات

149

36.003

الكلي

االنسان
أدوات مؤسسات المجتمع
المدني في متابعة وتنفيذ
الخطة الوطنية لحقوق
االنسان

المدني لتنفيذ الخطة
االنسان

الخطة الوطنية الشاملة
لحقوق االنسان
الكلي

يالحظ من الجدول( )9وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مؤسسات المجتمع المدني
في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان باختالف فئات عدد األعضاء ،عند مستوى الداللة
( ،)0.05=αعلى الدرجة الكلية وعلى جميع االبعاد باستثناء بعد " محددات متابعة مؤسسات المجتمع
المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان" فقد بلغت قيم مستوى الداللة الخاصة با "ف" اقل
من ( ) 0.05لهذه المجاالت ،ولمعرفة عائدية هذه الفروق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية،
والجدول( )10يبين ذلك.
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الجدول()10

نتائج اختبار "شيفيه" لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية درجة ممارسة مؤسسات المجتمع
المدني في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان باختالف فئات عدد األعضاء
المقارنات المتعددة
شيفيه
ابعاد الثقة 95%
الحد االعلى

الداللة

الحد

الخطأ الفروق بين

المعياري المتوسطات

عدد )(J
الموظفين

عدد )(I

الموظفين

المتغير التابع

)(I-J

االدنى
.6239

.0332

.025

.32856* .11943

60-41

.4742

-.2080

.629

.13309 .13792

 61فما فوق

-.0332

-.6239

.025

 -.32856* .11943اقل من 40

.1185

-.5094

.309

-.19547 .12696

 61فما فوق

.6426

.0960

.005

.36931* .11053

60-41

.5315

-.0998

.243

.21586 .12764

 61فما فوق

-.0960

-.6426

.005

 -.36931* .11053اقل من 40

.1371

-.4440

.428

-.15346 .11750

 61فما فوق

.7781

.1495

.002

.46379* .12710

60-41

.6926

-.0334

.084

.32961 .14678

 61فما فوق

-.1495

-.7781

.002

 -.46379* .12710اقل من 40

.1999

-.4683

.612

-.13418 .13512

 61فما فوق

.5560

.1054

.002

.33067* .09111

60-41

.4665

-.0538

.150

.20634 .10521

 61فما فوق

-.1054

-.5560

.002

 -.33067* .09111اقل من 40

.1152

-.3638

.441

 61فما فوق

-.12432 .09685

=α 0.05مستوى الداللة عند مستوى *

57

اقل من ()40
60-41
اقل من ()40

حدود المعرفة
بالخطة الوطنية
الشاملة لحقوق
االنسان

أدوات مؤسسات
المجتمع المدني في

متابعة وتنفيذ الخطة
60-41

اقل من ()40

الوطنية لحقوق
االنسان
فاعلية متابعة
مؤسسات المجتمع

المدني لتنفيذ الخطة
60-41

الوطنية الشاملة
لحقوق االنسان

اقل من ()40
total
60-41

يالحظ من الجدول( )10أن الفروق بين المتوسطات الحسابية في درجة ممارسة مؤسسات المجتمع
المدني في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان باختالف فئات عدد األعضاء تعزى للمؤسسات
ذوي عدد األعضاء (أقل من  )40عضو.
وقد تعزى ذلك للمؤسسات ذوي عدد األعضاء (أقل من  )40عضو الى انهم يشتركون في أداء عمل
موحد ،ويتحمل كل فرد منهم مسؤوليات ومهام جزئية معينة في هذا العمل ،ولدى أفراد الفريق التعاطف
واالنتماء الذي يساعدهم على سهولة األداء والرضا عن هذا العمل ،والفريق يعني وجود نوع من التفاعل
والتداخل بين األعضاء يتوقف على طبيعة المهمة الموكولة إليه ألدائها وكذلك مقدرة كل فرد من أفراد
الفريق على إنجازها ،وال تستطيع مجموعة من األفراد أن تعمل كفريق إال بعد أن يحدث التعارف بين
أ عضائها ويتم تحديد األدوار لكل عضو فيها داخل نطاق عمل الفريق وفي اتجاه تحقيق الهدف .
نتائج االجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي نصه  :ما هي أهم المعيقات التي تواجهها مؤسسات
المجتمع المدني في مجال متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان:
لإلجابة عن هذا السؤال تم اجراء مسح الستجابات عينة الدراسة واستخراج االنماط المتكررة لإلجابة
والتك اررات لكل اجابة ،والجدول( )11يبين

ذلك.

الجدول()11

أهم المعيقات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني في مجال متابعة تنفيذ الخطة
الوطنية الشاملة لحقوق االنسان

المعيق

التكرار

عدم توفر الدعم المادي لكمال للخطة الوطنية لحقوق االنسان

67

عدم االطالع على الخطة الشاملة لحقوق االنسان لعدم توفر معلومات

36

الحاجة لتدريب جيد ألعضاء مؤسسات المجتمع المدني

33

مكتوبة
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عدم تعاون المجتمع المحلي مع مؤسسات المجتمع المدني

25

بعد تحليل نتائج هذا السؤال يتضح من خالل اجابات افراد عينة الدراسة ان أهم المعيقات التي تواجهها
المؤسسة التي يعمل بها االفراد في مجال متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان جاء
بالدرجة االولى عدم توفر الدعم المادي لكمال الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان لحقوق االنسان
وجاء بالدرجة الثانية عدم توفر دعم للنساء وخاصة االرامل وجاء بالدرجة الثالثة عدم االطالع على
الخطة الشاملة لحقوق االنسان لعدم توفر معلومات مكتوبة وجاء بالدرجة الرابعة الحاجة لتدريب جيد
لألعضاء واخي ار جاء عدم تعاون المجتمع المحلي مع مؤسسات المجتمع المدني.
وقد تعزى هذه المعيقات الى ضعف التنسيق بصورة واضحة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة
والمركز الوطني لحقوق االنسان االمر الذي يقف حائل في وجه تقدم هذه المنظمات ودعمها السيما ان
هذه هي التجربة الوليدة األولى لهذه المنظمات وال بد من إسنادها ودعمها لتتمكن من تجاوز العقبات
مستقبالً.
وقد يعزى ذلك الى أن هناك منظمات كثيرة جدا ادت الى اضعاف دورها وتسبب في بعثرة جهودها
فتوحيد جهود هذه المنظمات يكسبها فاعلية اكثر ،كما ان اكثر المنظمات مجتمع المدني تتمركز في
المناطق الغنية بالمال والثقافة والتي تتلقى نصيب األسد في حين نرى أن هناك تقاعساً أو إهماالً قد
يكون متعمد للمناطق الفقيرة ،والتي هي في األصل تعاني من اإلهمال في كل شيء.
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كما ان ضعف وضبابية وغموض مصادر الدعم والتمويل المالي لمنظمات المجتمع المدني بسبب عدم
التزام بعض هذه المنظمات بمعايير الشفافية والنزاهة والوضوح في كشف مصادر تمويلها وطريقة
صرفها ونوعية مشاريعها مما يؤدي الى فقدان استقالليتها وارادتها ودورها في التخطيط والقرار والنشاط
وحتى شرعية وجودها بين منظمات المجتمع المدني النتفاء شروط ومعايير انتمائها الى بيت وخيمة
واهداف هذه المنظمات.
هذه العوامل مجتمعه ال تعدو أن تكون أسباباً مؤثرة بصورة مباشرة على تطور منظمات المجتمع المدني
ويبدو أن تطوير هذه المنظمات وتأهيلها بالشكل الذي يتالءم والتوجه الديمقراطي للبلد يتطلب التآزر
والتعاون بين الجهات الحكومية وهذه المنظمات ثم أن الحكومة مطالبة بدعم هذه المنظمات واسنادها
لتحقيق أهم وابرز األهداف الضرورية.

الفصل الخامس االستنتاجات والتوصيات
بعد التحليل االحصائي واالجابة على اسئلة الدراسة تم التوصل الى االستنتاجات التالية- :
اظهرت نتائج الدراسة ما يلي- :
 إ ن درجة فاعلية مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان جاءتبدرجة متوسطة ،وجاءت االبعاد في الدرجة المتوسطة ،وجاء بعد محددات متابعة مؤسسات المجتمع
المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان" بالرتبة األولى وبدرجة متوسطة ،وفي الرتبة
الثانية جاء بعد حدود المعرفة بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان وبدرجة متوسطة ،وفي الرتبة
الثالثة جاء بعد فاعلية متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان
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وبدرجة متوسطة وفي الرتبة الرابعة جاء بعد أدوات مؤسسات المجتمع المدني في متابعة وتنفيذ الخطة
الوطنية الشاملة لحقوق االنسان لحقوق االنسان وبدرجة متوسطة.
 إن متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان جاءت بدرجةمتوسطة.
 إن حدود المعرفة بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان جاءت بدرجة متوسطة. إن فاعلية متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان جاءتبدرجة متوسطة.
 إن أدوات مؤسسات المجتمع المدني في متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان لحقوقاالنسان جاءت بدرجة متوسطة.
 وجود فروق ذات داللة احصائية على االبعاد " :حدود المعرفة بالخطة الوطنية الشاملة لحقوقاالنسان" ولصالح االناث ،و"محددات متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة
لحقوق االنسان" ولصالح الذكور ،وبعد

" فاعلية متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة

الوطنية الشاملة لحقوق االنسان" ولصالح الذكور.
 الفروق بين المتوسطات الحسابية في درجة ممارسة مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ الخطةالوطنية الشاملة لحقوق االنسان باختالف فئات عدد األعضاء تعزى للمؤسسات ذوي عدد األعضاء
(أقل من  )40عضو.
 تمثلت أهم المعيقات التي تواجهها مؤسستك في مجال متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملةلحقوق االنسان بما يلي:
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 عدم توفر الدعم المادي لكمال الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان لحقوق االنسان. عدم توفر دعم للنساء وخاصة االرامل. عدم االطالع على الخطة الشاملة لحقوق االنسان لعدم توفر معلومات مكتوبة. الحاجة لتدريب جيد ألعضاء مؤسسات المجتمع المدني. -عدم تعاون المجتمع المحلي مع مؤسسات المجتمع المدني.

وفي ضوء النتائج واالستنتاجات توصي الدراسة بما يلي-:
 تفعيل أدوات مؤسسات المجتمع المدني في متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوقاالنسان لحقوق االنسان.
 ضرورة التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني بما فيه خدمة معرفة ادوارها وتطويرفاعليتها وتعاونها في الميدان.
 رفع مستوى وعي منظمات المجتمع المدني في االردن حول وظيفة وأهمية المركز الوطنيلحقوق اإلنسان.
 تشجيع المرأة في حقها في العمل خارج المنزل وحقها في تقاضي األجر العادل وفي اختيارالعمل أو الوظيفة.
 رفع مستوى الوعي بشأن التمييز بين الجنسين في األجور وتقيم األساليب التي تتبعها النساء فيالتفاوض مع أرباب العمل بشأن هذه القضية.
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 االعتماد على النهج التطوعي في عمل مؤسسات المجتمع المدني والتشبيك مع المؤسساتالمماثلة سواء على الصعيد الوطني او االقليمي او على الصعيد الدولي ،وغيرها من النتائج
والتوصيات التي سيصار إلى رفعها لكافة الجهات المعنية.
 تفعيل تعاون المؤسسات الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة الوطنيةالشاملة لحقوق االنسان.
 تفعيل التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني ودورها في متابعة تنفيذ الخطةالوطنية الشاملة لحقوق االنسان.
 تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لرصد انتهاكات حقوق االنسان في محيط عملها حمايةلحقوق االنسان.
 تشجيع مؤسسات المجتمع المدني بإجراء ابحاث ودراسات ترتبط بمحاور الخطة الوطنية الشاملةلحقوق االنسان.
 تشجيع الحكومة على تقديم مبادرات إنسانية لدعم منظمات المجتمع المدني في المجتمع. التأهيل المؤسساتي لمنظمات المجتمع المدني على قاعدة األهلية واالستقاللية والكفاءةاإلدارية
 تنويع تمويل مشاريع مؤسسات المجتمع المدني وفق ض وابط وآليات تضمن الشفافيةوالمصداقية في التدبير
 تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة ،وممثلي منظمات المجتمع المدني إلعدادمشروع وثيقة لتعزيز حماية حقوق اإلنسان.
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 ضرورة التشاركية مع مجلس النواب ومع كل المؤسسات المعنية بحقوق االنسان ،للنهوضبحقوق االنسان كونها راصدة للحكومات ومرشدة وراسمة للسياسات في ذات الوقت.
 تبادل االفكار واآلراء والمعلومات ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بتقديم تقرير دوريشامل لحقوق االنسان ،لمعرفة وبحث آليات التعاون المشترك والتعرف الى اهم المشكالت التي
يواجهها االردن في مجال حقوق اإلنسان.
 االسهام في دعم وتمويل مؤسسات المجتمع االردني واالتفاق عليه ما بين الحكومة ومؤسساتالمجتمع المدني.

 تخفيف التدخالت والقيود من حيث المنع والحظر والموافقات والمنع في انشطة مؤسساتالمجتمع المدني ،وااللتزام بالدستور .
 إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية التطور والتحديث ووضع السياسات فيما يتعلقبالتشريعات والقوانين الناظمة لعمل منظمات المجتمع المدني.
 وضع استراتيجية اعالمية مشتركة ما بين الحكومة والمجتمع المدني يتولى ابراز الشراكةالحقيقية لدور ومساهمات المجتمع المدني.
 إيجاد آليات للتواصل والتنسيق بين الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية التي تمثل المجتمعالمدني من اجل تحقيق التعاون والمعلومات وتبادل الخبرات والحصول على البيانات.
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 أماني قنديل ،دور المنظمات غير الحكومية في التنمية ،جريدة البيان .1999/6/11 االمم المتحدة ،الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان27 May ، HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) ،.2008
 االمم المتحدة ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،ديسمبر.1948 /www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.htm.
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زينااب عبااد العظاايم ،الاادور المتغياار للمنظمااات غياار الحكوميااة فااي ظاال العولمااة ،فااي :نجــوى

 -دستور المملكة األردنية الهاشمية ،حقوق االردنيين وواجباتهم.
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