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 ةمصادر كبت الحريات و ية الى ان الظلم و عقاب الحرب العالمية الثانأتوصلت االسرة الدولية في 
ثورات او حركات صراعات دامية و ئيسية لما شهدته البشرية من حروب و من االسباب الر الحقوق 

ثورات الربيع أعقاب في اليوم العالم العربي يشهدها  و التي شهدها  قريب منها تلك تمرد واحتجاجات
 . العربي

الدولي على اساس السالم قامة إ بهدفأصاًل التي أنشأت )ميثاق المنظمة الدولية  غاب عنلما و 
عطائها بشكل واضح و حقوق االنسان د مفاهيم يتحد( احترام حقوق االنسانالعدل والتعاون و  المكانة ا 

المبادئ  ان الدول لم تعطمع و  .لحقوق االنسان لسد هذه الثغرةجاء االعالن العالمي المناسبة 
تحديد هذه تعريف و االقل في على الميثاق فقد نجح المكانة التي تستحقها المضامين التي حواها و و 

القواعد نفسها على الجميع كقواعد ثم فرضت هذه المبادئ و  .تعيينها كحقوق لكل البشرالحقوق و 
 .عرفية في القانون الدولي االنساني

 .هغالبية دساتير الدول التي تم اعتمادها بعد صدور منه اقتبست ف

نصوص قانونية و بشكل معاهدتين دوليتين كما تمت ترجمة هذه المضامين و المبادئ العامة الى 
لعهد الدولي للحقوق االقتصادية او ( م6611)المدنية و السياسية  قو قالعهد الدولي للح:هما 

 .‘بالئحة حقوق االنسان العالمية’ما يعرف اليوم  مجتمعةلتشكل ( م6611)الثقافية واالجتماعية و 

الثابتة هو و بحقوقهم المتساوية و  البشرالكرامة المتأصلة في ان االعتراف بهو جوهر هذه الالئحة 
ن غاية ما يرنو اليه هؤالء لم، و في العا السالم  و  العدل  و  أساس الحرية    هو انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد  ا 
 .و الحاجة  و يتحرر من الخوف   العقيدة  و  بحرية القول  

 .التعذيب او المعاملة القاسية و المهينة حظرو سبب، ‘ ألي’التمييز ’ وقد حظر االعالن العالمي 

نشاء النقابات و و في إنشاء االحزاب و الجمعيات  حق الفردالى جانب و  يؤكد االعالن ، االنضمام اليهاا 
 .و الفقر على الحق في العمل و الحماية من البطالة
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 ،المساواةة والكفاءة و على اساس الجدار  ص في تقلد الوظائف العامةعلى حق االشخانص و 
 الذيو " الشعب هو مصدر السلطات"اعمااًل لمبدأ ان لبالدهم  االشتراك في ادارة الشؤون العامةو 

  .الركيزة االساسية لحكم القانون و المساءلة للمسؤول العاماالعالن يعتبره 

على كل فرد  "منه  96/6غفل االعالن مسؤولية الفرد تجاه مجتمعه حيث تنص المادة ال ي  أخيرًا و 
 ."لشخصيته ان تنمو نموًا حرًا كامالً  وحدهواجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه 

و كذلك للنظام  (المعنوي المادي و)تعتبر حيوية للشخص وكيانه ووجوده  الحريات التي منو 
ا مو اكد عليهاألمن و الرفاه المجتمعي على حٍد سواء  حفظاالستقرار و تحقيق  السياسي بما في ذلك

  .حرية التجمع السلميو حرية الرأي و التعبير  ، همااالعالن

 السيدات و السادة ،

 في األردن؟االعالن العالمي جاء بها التي هذه الحقوق و الحريات  ما هو واقع 

المبادئ الواردة واعد و قالكثير من المعايير و ال 99الى  5في المواد من يستلهم الدستور األردني 
من  عددفجوة بين الدستور و فهناك  .إليها  إشكالية البد من التنويه   هنا توجد  لكن. اإلعالنفي هذا 
 691المادة ب جاءبالرغم من التعديل الذي  و الحريات و ذلك قو قممارسة هذه الحالتي تنظم القوانين 

البد من التذكير  هناو  .هذا الحقجوهر الذي ينظم على ضرورة ان ال يمس القانون لتي تنص و ا
بخالف ، و والحريات االساسية حقوق االنسان هو فقط ما ينسجم مع الدستور و يحترم ‘القانون’بان 

 .قانون يصبح نصًا تعسفياً ذلك فإن اي 

و تمس  تنسجم مع الدستور التي يرى المركز الوطني لحقوق االنسان انها الالقوانين من أبرز و 
قانون الجرائم و  ،قانون مكافحة اإلرهاب :هي ‘بدرجات متفاوتة’لو و  اتنظمه وق التيجوهر الحق
قانون تشكيل و  ،قانون الحق في الحصول على المعلوماتو  ،قانون منع الجرائمو  ،اإللكترونية
السنوية توصيات بتعديل هذه الوطني لحقوق االنسان تضمنت تقارير المركز و . الجمعيات
هذه و تنفيذ  مراجعةبأن تبادر إلى ،  م9069منذ عام  قد وجه جاللة الملك الحكومةو  .التشريعات
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 على الطلب منو مثلهما دولة الرئيس عمر الرزاز دأب رئيسا الحكومتين السابقتين  و ،توصياتال
  .العمل على تنفيذ توصيات المركزالرسمية و االجهزة التابعة لها المؤسسات و  الوزراء

كجزء من تجاوب الحكومة مع التوجيهات الملكية إقرار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان  تم و 
االمتثال و  كآلية لتنفيذ هذه التوصياتمنصب المنسق الحكومي إنشاء  وجاءمنذ ثالث سنوات تقريبًا ، 

، لرزاز الحاليةقبيل مجيء حكومة الدكتور الكن العمل على تنفيذ هذه التوصيات للتوجيهات الملكية، 
  .الشديد بالبطءاتسم 

هة نظر من وجدأب المنسق الحكومي على اصدار ما يوصف بالتقرير االيضاحي  لقدبالمقابل 
المطلوب هو تقرير مقابل على تقرير المركز السنوي و كأن نظر فريقه الحكومي  وجهة  الحكومة او

من توصيات مقدمة بموجب هذه ممارسة ال تشكل الرد المناسب على ما في تقرير المركز تقرير، و 
من قانون العقوبات و التطورات االيجابية التي شهدها القضاء  801باستثناء إلغاء المادة و . قانونه

بشكل د العتيتنفيذًا لتوصيات اللجنة الملكية المكلفة بتطوير القضاء بقي التقرير االيضاحي الحكومي 
اتسم بطابع االستعراض تعامل مع المسائل غير الجوهرية و اساسي في نطاق إدارة االنتهاك و ال

هنا لسياسات الناتجة عن قصور في ا ائية عادية تعالج بعض االنتهاكاتلخطوات إجر االعالمي 
تشريعات االنتهاكات الجوهرية سواء كانت ف .اللحظة ما تكون وليدة عادةً  ،او ممارساتهناك و 

التي تؤثر على حقوق االنسان بشكٍل  عامةالسياسات لاو مراجعة ل ،او سن غيرها ،مطلوب تعديلها
نهجي، لكن التعذيب و لو بشكل غير مغير شكل من اشكال فيها  و وقعت حاالت مورس. واضح

من من قبل بعض ادارات االة و حسب ما ورد للمركز من شكاوي تمارس المعاملة القاسية و المهين
البنى تعتبر  و االهم و دون التقليل مما سبق التنويه اليه من اشكال القصور. بشكل اوسعالعام 

او سن تشريعات العقبة الرئيسية امام تعديل تلك التشريعات االجتماعية و االقتصادية و  السياسية
 .لهاحقيقي  اختراقاي عصية على ما تزال جديدة 

التكيف مع الى جانب على محاربة اإلرهاب و مواجهة التطرف تركز ثرت السياسات الحكومية التي أ و
 .بشكل عامفي االردن على حالة حقوق االنسان  ،تبعات الوضع اإلقليمي ، خاصة اللجوء السوري
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لتعامل مع نشطاء الحراك او ضمان حرية الرأي و التعبير، و ، محاربة الفقر و البطالةجهود  تعتبرو  
 .السياسات المشار اليها اعالهاالكثر تأثرًا بتبعات  اعمال الفساد سياسات العامة و ال منتقديالشعبي و 

 السيدات و السادة،

للتقدم بشكل جدي في سياسات احترام و حماية ال تتوفر لكثير من دول المنطقة  فرصةيمتلك االردن 
الصالح القبول بافهناك قبول شعبي للنظام الملكي وتمسك بسلمية االحتجاج و  .حقوق االنسان

 .أثر مباشر على حياة الناسالمتدرج لكن بشكل ملموس وذي مضمون و 

في االقليم تجاه القضايا الدولية  االردن لدورالتوجه الدولي االيجابي أيضًا  كما يسعف النظام  
 . الساخنة

. فريقه الوزاريعمر الرزاز و . المركز الوطني لحقوق االنسان آمااًل كبيرة على دولة ديعقد  ختاماً 
من اكثر المسؤولين تقديرًا  وربما انهولفترة طويلة، مجلس أمناء المركز عضو سابق في  دولتهف
دراكاً و  عادة و دورها في تحقيق االمن و االستقرار و جذب االستثمار حقوق االنسان همية احترام ال ا  وا 

هناك عدد من  انب صة ليذكرهذه الفر المركز لذلك ينتهز  .المواطنينجسور الثقة بين الدولة و 
قانون محكمة أمن الدولة ، و قانون منع الجرائم: تؤثر على الحريات العامة أبرزها التشريعات التي

قانون و  ،و قانون األحوال الشخصية المؤقتعليه، قانون الجرائم اإللكترونية و التعديالت المقترحة و 
، قانون الحق في الحصول على المعلومات و  ،الدولةووثائق أسرار حماية و قانون  ،مكافحة اإلرهاب

مثل جموع مركز مثله لايتطلع و الى معالجة سريعة و جادة و جوهرية  جميع هذه القوانين تحتاج
 .في القريب العاجل و في عهد هذه الحكومة بشأنها النفراٍج حقيقيٍ  المواطنين

 موسى بريزات                                                                        

 المفوض العام لحقوق االنسان  

60/69/9061      


