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 مةالمقدّ : أوالً   

كتقػػػػػديـ االردف التقػػػػػارير  ـ،3122عمػػػػػى ضػػػػػكء انخػػػػػراط االردف فػػػػػي مبػػػػػادرة الشػػػػػراكة لمحككمػػػػػات الشػػػػػفافة منػػػػػذ عػػػػػاـ 
الطكعيػػػػػة مقركنػػػػػا بااللتزامػػػػػػات المتعمقػػػػػة بػػػػػػذلؾ كالشػػػػػركع فػػػػػي تنفيػػػػػػذ تمػػػػػؾ فػػػػػػي الخطػػػػػة الثانيػػػػػة، تػػػػػػـ إعتمػػػػػاد الخطػػػػػػة 

ات إسػػػػتقباؿ الشػػػػكاكل كمتابعتهػػػػا كالعمػػػػؿ معهػػػػا بجديػػػػة الثالثػػػػة كالتػػػػي تضػػػػمنت التػػػػزاـ جديػػػػد حػػػػكؿ تفعيػػػػؿ كتعزيػػػػز  ليػػػػ
بمػػػػػػا فيػػػػػػػا إحالتهػػػػػػػا الػػػػػػػى القضػػػػػػاء، كالػػػػػػػذم ينقسػػػػػػػـ بطبيعػػػػػػػة الحػػػػػػػاؿ الػػػػػػى قسػػػػػػػميف: القسػػػػػػػـ االكؿ كالمتعمػػػػػػػؽ بشػػػػػػػكاكل 
انتهاكػػػػػػات حقػػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف، كالقسػػػػػػـ الثػػػػػػاني كالمتعمػػػػػػؽ بشػػػػػػكاكل االفػػػػػػراد حػػػػػػكؿ الخػػػػػػدمات التػػػػػػي تقػػػػػػدمها الم سسػػػػػػات 

 الرسمية ذات العالقة. 

مػػػػػا بالنسػػػػػبة لمقسػػػػػـ الثػػػػػاني المتعمػػػػػؽ بشػػػػػكاكل االفػػػػػراد حػػػػػكؿ الخػػػػػدمات التػػػػػي تقػػػػػدمها الم سسػػػػػات كالػػػػػكزارات العامػػػػػة ا
فقػػػػػد بػػػػػذلت كزارة تطػػػػػكير القطػػػػػاع العػػػػػاـ كالم سسػػػػػات الشػػػػػريكة جهػػػػػكدان فػػػػػي سػػػػػبيؿ تنفيػػػػػذ هػػػػػذا الشػػػػػؽ مػػػػػف االلتػػػػػزاـ.  

اء عمػػػػػػى تكجهػػػػػػات دكلػػػػػػة رئػػػػػػيس نػػػػػػب ـ22/5/3122تػػػػػػـ اسػػػػػػتحداث نظػػػػػػاـ إدارة الشػػػػػػكاكل الحككميػػػػػػة بتػػػػػػاري  حيػػػػػػث 
الػػػػػػكزراء حػػػػػػكؿ ضػػػػػػركرة إيجػػػػػػاد جهػػػػػػة مركزيػػػػػػة كمتخصصػػػػػػة تكػػػػػػكف مسػػػػػػ كلة كبشػػػػػػكؿ مباشػػػػػػر عػػػػػػف متابعػػػػػػة شػػػػػػكاكل 
المػػػػكاطنيف مػػػػل كافػػػػة الجهػػػػات الحككميػػػػة كقيػػػػاس مػػػػدل جديػػػػة كاهتمػػػػاـ كالتػػػػزاـ هػػػػذ  الجهػػػػات فػػػػي حػػػػؿ هػػػػذ  الشػػػػكاكل 

 .ضمف اإلمكانات المتاحة

( ضػػػػػػابط ارتبػػػػػػاط يقكمػػػػػػكا بمتابعػػػػػػة كحػػػػػػؿ الشػػػػػػكاكل 211كمػػػػػػا يزيػػػػػػد عػػػػػػف   ( جهػػػػػػة حككميػػػػػػة 4: كيػػػػػػرتبط بالنظػػػػػػاـ  
دامػػػػػػػة النظػػػػػػػاـ كحػػػػػػػدة مختصػػػػػػػة فػػػػػػػي كزارة تطػػػػػػػكير القطػػػػػػػاع كاالقتراحػػػػػػػات الػػػػػػػكاردة الكتركنيػػػػػػػان  ، كيشػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى إدارة كاح

العػػػػػػػاـ هػػػػػػػي كحػػػػػػػدة ادارة الشػػػػػػػكاكل الحككميػػػػػػػة كالتػػػػػػػي تتبػػػػػػػل لمديريػػػػػػػة تطػػػػػػػكير الخػػػػػػػدمات الحككميػػػػػػػة، كتقػػػػػػػـك الكحػػػػػػػدة 
لمالحظػػػػػات كاالقتراحػػػػػات كالشػػػػػكاكل المتعمقػػػػػة بالػػػػػدكائر الحككميػػػػػة كخػػػػػدماتها كمتابعػػػػػة حمهػػػػػا عػػػػػف طريػػػػػؽ باسػػػػػتقباؿ ا

عمػػػػى الػػػػدكائر  ضػػػػباط االرتبػػػػاط، كتقػػػػكـ ب عػػػػداد تقػػػػارير دكريػػػػة فنيػػػػة ترفػػػػل لدكلػػػػة رئػػػػيس الػػػػكزراء ليػػػػتـ تعميمهػػػػا الحقػػػػان 
سػػػػمكب  القضػػػػايا كالظػػػػكاهر السػػػػمبية بالمعنيػػػػة، كاتخػػػػاذ اإلجػػػػراءات المناسػػػػبة لمحػػػػد مػػػػف شػػػػكاكل المػػػػكاطنيف كمعالجػػػػة 

عػػػػػف التكهنػػػػػات كتحقيقػػػػػا لر يػػػػػا جاللػػػػػة الممػػػػػؾ فػػػػػي رفػػػػػل مسػػػػػتكل جػػػػػكدة الخػػػػػدمات المقدمػػػػػة لممػػػػػكاطنيف  عممػػػػػي بعيػػػػػدان 
عتبػػػػػػارهـ شػػػػػريؾ أساسػػػػػػي فػػػػػػي عمميػػػػػة التطػػػػػػكير المسػػػػػػتمر  كسػػػػػماع صػػػػػػكت متمقػػػػػي الخدمػػػػػػة كاالهتمػػػػػػاـ بمقترحػػػػػاتهـ ب

 .لخدمات القطاع العاـ
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الشػػػػػػكاكل الحككميػػػػػػػة نافػػػػػػذة مركزيػػػػػػة تضػػػػػػػمف سػػػػػػرية الشػػػػػػككل كالتعامػػػػػػػؿ معهػػػػػػا كحمهػػػػػػا بمهنيػػػػػػػة كيعتبػػػػػػر نظػػػػػػاـ إدارة 
 . 2كشفافية كذلؾ بعد التأكد مف هكية المشتكي مف خالؿ قكاعد بيانات تـ ربطها بالنظاـ

امػػػػا بالنسػػػػػبة لمشػػػػػؽ االكؿ مػػػػػف االلتػػػػػزاـ فػػػػػ ف التنفيػػػػػذ الفعمػػػػػي لػػػػػا يبػػػػػدأ مػػػػػف خػػػػػالؿ إعػػػػػداد هػػػػػذ  الكرقػػػػػة المرجعيػػػػػة مػػػػػف 
دارة نقػػػػػػاش كطنػػػػػػي حػػػػػػكؿ تطػػػػػػكير نظػػػػػػاـ كطنػػػػػػي فعػػػػػػاؿ خػػػػػػال ؿ تحميػػػػػػؿ كاقػػػػػػل الحػػػػػػاؿ كبنػػػػػػاء االطػػػػػػار العممػػػػػػي لهػػػػػػا كاح

لشػػػػػكاكل حقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف نظػػػػػران لطبيعػػػػػة العمػػػػػؿ عمػػػػػى الشػػػػػكاكل كالتحػػػػػديات التػػػػػي تكاجػػػػػا أنظمػػػػػة الشػػػػػكاكل المتعمقػػػػػة 
 ية. بحقكؽ االنساف بشكؿ متخصص كليس الخدمات التي تقدـ مف الم سسات كالكزارات المعن

كلعػػػػػػػؿ عمميػػػػػػػة الفصػػػػػػػؿ العممػػػػػػػػي كالفكػػػػػػػرم بػػػػػػػيف الجكانػػػػػػػػب الخدميػػػػػػػة كأحػػػػػػػد متطمبػػػػػػػػات االيفػػػػػػػاء بػػػػػػػالحقكؽ كااليفػػػػػػػػاء 
بمضػػػػػمكف الحػػػػػؽ تحتػػػػػاج الػػػػػى مقاربػػػػػات فكريػػػػػة عميقػػػػػة اال أف الحػػػػػدكد الفاصػػػػػمة م سسػػػػػيان فػػػػػي هػػػػػذا اإلطػػػػػار يمكػػػػػف 

ضػػػػػػمكف االلتػػػػػػزاـ بشػػػػػػقيا األكؿ البنػػػػػػاء عميهػػػػػػا كاالنطػػػػػػالؽ منهػػػػػػا لتقػػػػػػديـ أفضػػػػػػؿ السػػػػػػبؿ كالطػػػػػػرؽ الم سسػػػػػػية لتنفيػػػػػػذ م
كالثػػػػػاني، كهػػػػػذا يتطمػػػػػب بالضػػػػػركرة إعػػػػػادة تقيػػػػػيـ مػػػػػا تػػػػػـ إنجػػػػػاز  كأحػػػػػد منهجيػػػػػات العمػػػػػؿ لتنفيػػػػػذ الشػػػػػؽ الثػػػػػاني مػػػػػف 
االلتػػػػػزاـ كبػػػػػػذات الكقػػػػػػت بنػػػػػػاء تصػػػػػػكر كطنػػػػػي شػػػػػػمكلي حيػػػػػػاؿ تنفيػػػػػػذ االلتػػػػػػزاـ المتعمػػػػػؽ ببنػػػػػػاء نظػػػػػػاـ شػػػػػػكاكل كطنػػػػػػي 

 فعاؿ. 

تسػػػػػتقبؿ الشػػػػػكاكل كالتظممػػػػػات كااللتماسػػػػػات المتعمقػػػػػة بحقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف  كهنػػػػػا البػػػػػد مػػػػػف التػػػػػذكير بػػػػػأف الجهػػػػػات التػػػػػي
متعػػػػددة كمتنكعػػػػة كتكػػػػاد تتقػػػػاطل االعمػػػػاؿ كالجهػػػػكد التػػػػي تقػػػػـك بهػػػػا هػػػػذ  الجهػػػػات، كتػػػػ دم فػػػػي بعػػػػض االحيػػػػاف الػػػػى 
إزدكاجيػػػػػة فػػػػػي العمػػػػػؿ كأحيػػػػػاف أخػػػػػرل تكػػػػػكف االسػػػػػتجابة مػػػػػف بعػػػػػض الم سسػػػػػات  يػػػػػر فاعمػػػػػة ممػػػػػا يػػػػػ دم بالنتيجػػػػػة 

 يؽ نتائج مرضية لرفل االنتهاؾ عف الحؽ محؿ الشككل. الى عدـ تحق

هػػػػػذا فضػػػػػالن، عػػػػػف إنتشػػػػػار فهػػػػػـ خػػػػػاطت ك تػػػػػداخؿ بالمفػػػػػاهيـ ك المصػػػػػطمحات حػػػػػكؿ مضػػػػػمكف الشػػػػػكاكل كالتظممػػػػػات 
كااللتماسػػػػػات كاالعتراضػػػػػات كالطمبػػػػػات ك يرهػػػػػا مػػػػػف المصػػػػػػطمحات كالتػػػػػي تػػػػػ ثر عمػػػػػى فهػػػػػـ الصػػػػػالحيات المنكطػػػػػػة 

لػػػػذم يزيػػػػد المسػػػػألة تعقيػػػػدان، كهنػػػػا نكػػػػكف بػػػػأمس الحاجػػػػة الػػػػى التفريػػػػؽ بػػػػيف الخػػػػدمات بالجهػػػػة متمقيػػػػة الشػػػػككل األمػػػػر ا
 المقدمة كالشكاكل المتعمقة بالحؽ االصيؿ كفقا لممعايير الدكلية كالدستكرية. 

كبػػػػػذات الكقػػػػػت، نلػػػػػدك بػػػػػأمس الحاجػػػػػة الػػػػػى تبيػػػػػاف الفهػػػػػـ الحقيقػػػػػي لهػػػػػذ  المصػػػػػطمحات كتحديػػػػػد منػػػػػاط الصػػػػػالحيات 
 لمقتضيات القانكف الذم منحها هذ  الصالحية.  الخاصة بكؿ جهة كفقان 

                                                           
 . http://www.mopsd.gov.jo/ar/Pages/CMU.aspxانظر الرابط االلكتركني لكزارة تطكير القطاع العاـ:  2
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كعميػػػػػػػا، فػػػػػػػ ف مسػػػػػػػألة المتابعػػػػػػػات كااللتماسػػػػػػػات كالمطالبػػػػػػػات المترتبػػػػػػػة عمػػػػػػػى الخػػػػػػػدمات المقدمػػػػػػػة مػػػػػػػف الم سسػػػػػػػات 
الرسػػػػػمية كالتػػػػػي تمثػػػػػؿ القسػػػػػـ الثػػػػػاني مػػػػػف الهػػػػػدؼ الرابػػػػػل تخػػػػػرج منهجيػػػػػان عػػػػػف حػػػػػدكد هػػػػػذ  الكرقػػػػػة ب عتبػػػػػار أف كزارة 

ت العديػػػػػد مػػػػػف الجهػػػػػكد الم سسػػػػػية لبنػػػػػاء نظػػػػػاـ كطنػػػػػي خػػػػػاص ب سػػػػػتقباؿ شػػػػػكاكل األفػػػػػراد تطػػػػػكير القطػػػػػاع العػػػػػاـ بػػػػػذل
 عمى الخدمات المقدمة مف الم سسات الرسمية. 

فالحػػػػدكد المنهجيػػػػة لمكرقػػػػة المرجعيػػػػة تنحصػػػػر فػػػػي تطػػػػكير كبنػػػػاء تصػػػػكر حػػػػكؿ تنسػػػػيؽ كمتابعػػػػة الشػػػػكاكل المتعمقػػػػة 
م سسػػػػػات المخكلػػػػػة بػػػػػذلؾ كالػػػػػذم يعتبػػػػػر تنفيػػػػػذان لمقسػػػػػـ ب نتهاكػػػػػات حقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف كفقػػػػػا ل ختصاصػػػػػا التشػػػػػريعي لم

 االكؿ مف االلتزاـ الرابل مف أهداؼ الخطة الثالثة لمبادرة شراكة الحككمات الشفافة.
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 ثانيًا: األهــداف

تهػػػػػػػدؼ هػػػػػػػذ  الكرقػػػػػػػة المرجعيػػػػػػػة الػػػػػػػى تحميػػػػػػػؿ كاقػػػػػػػل نظػػػػػػػاـ شػػػػػػػكاكل حقػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػاف مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ تحميػػػػػػػؿ االطػػػػػػػار 
اسػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػكاكل كتحميػػػػػػؿ االطػػػػػػار التنظيمػػػػػػي لعمػػػػػػؿ الشػػػػػػكاكل فػػػػػػي  تات التػػػػػػي تمتمػػػػػػؾ صػػػػػػالحياالتشػػػػػػريعي لمجهػػػػػػ

 تمؾ الجهات كالم سسات كتشخيص  ليات العمؿ المستقبمي بما يحقؽ االهداؼ التالية: 

جراءات إستقباؿ كمتابعة الشكاكل لدل الم سسات كالجهات التي تستقبؿ الشكاكل.  .2  تحميؿ  ليات كاح

 الية كاالختصاص القانكني لمجهات التي تستقبؿ الشكاكل. تحميؿ نطاؽ الك  .3

 دراسة فعالية نظـ الشكاكل مف حيث سهكلة االستخداـ كالمتابعة كالفعالية.  .4

 تطكير إجراءات متابعة الشكاكل بما يضمف سرعة االستجابة كعدـ االزدكاج في االجراءات.  .5

 كافة االجراءات ذات العالقة بالشكاكل. السعي الى ترسي  قيـ النزاهة كالشفافية كالمساءلة في  .6

بنػػػػػاء تصػػػػػكرات حػػػػػكؿ تطػػػػػكير نظػػػػػاـ شػػػػػكاكل فعػػػػػاؿ لحقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف يضػػػػػمف سػػػػػرعة االسػػػػػتجابة كاالحالػػػػػة  .7
 الى القضاء في الحاالت التي تستدعي ذلؾ. 

تقيػػػػػػيـ كاقػػػػػػل كطبيعػػػػػػة العمػػػػػػؿ عمػػػػػػى الخػػػػػػدمات كالشػػػػػػكاكل المتعمقػػػػػػة بحقػػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف مػػػػػػف الم سسػػػػػػات ذات  .8
 العالقة. 

 يد االحتياجات المستقبمية لتفعيؿ نظاـ شكاكل كطني.تحد .9
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 ثالثًا: المنهجية

كفقػػػػػػان لطبيعػػػػػػة الكرقػػػػػػة المرجعيػػػػػػة كالحػػػػػػدكد العمميػػػػػػة كالفكريػػػػػػة الخاصػػػػػػة بطبيعػػػػػػة االلتػػػػػػزاـ محػػػػػػؿ الكرقػػػػػػة كالدراسػػػػػػة تػػػػػػـ 
حميػػػػػػؿ العممػػػػػػي  إتبػػػػػػاع المنهجيػػػػػػات العمميػػػػػػة المبنيػػػػػػة عمػػػػػػى التحميػػػػػػؿ كالمراجعػػػػػػة كفقػػػػػػان إلصػػػػػػكؿ منهجيػػػػػػات البحػػػػػػث كالت

كبػػػػػذات الكقػػػػػػت إسػػػػػػتخداـ كافػػػػػػة األدكات العمميػػػػػػة الخاصػػػػػػة بػػػػػػذلؾ، مػػػػػػف جمسػػػػػػات إسػػػػػػتماع كنقػػػػػػاش كزيػػػػػػارات ميدانيػػػػػػة 
كتحميػػػػػػؿ كمراجعػػػػػػػة لمسػػػػػػياؽ الم سسػػػػػػػي كالتشػػػػػػريعي، كللايػػػػػػػات اإلطػػػػػػػالع عمػػػػػػى كافػػػػػػػة التحػػػػػػديات كبنػػػػػػػاء التصػػػػػػػكرات 

سسػػػػػػػات المجتمػػػػػػػل المػػػػػػػدني بشػػػػػػػكؿ عممػػػػػػػي تػػػػػػػـ تصػػػػػػػميـ إسػػػػػػػتمارة متخصصػػػػػػػة تػػػػػػػـ تكزيعهػػػػػػػا عمػػػػػػػى العديػػػػػػػد مػػػػػػػف م  
 كالمختصيف لجمل مالحظاتهـ عمى نظاـ الشكاكل الكطني. 

كتضػػػػػػمنت ايضػػػػػػان منهجيػػػػػػة إعػػػػػػداد هػػػػػػذ  الكرقػػػػػػة المرجعيػػػػػػة عقػػػػػػد جمسػػػػػػات مركػػػػػػزة مػػػػػػف الجهػػػػػػات المعنيػػػػػػة بالشػػػػػػكاكل 
المتعمقػػػػػػػة بحقػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػاف. كالبنػػػػػػػاء التراكمػػػػػػػي لممعمكمػػػػػػػات كالممارسػػػػػػػات الفضػػػػػػػمى المطبقػػػػػػػة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػكاكل 

الصػػػػػعيد المحمػػػػػػي كاإلقميمػػػػػي كالػػػػػػدكلي. كأعتمػػػػػدت المنهجيػػػػػػة عمػػػػػى تحميػػػػػػؿ بيئػػػػػة العمػػػػػػؿ الداخميػػػػػة لمم سسػػػػػػات  عمػػػػػى
ذات العالقػػػػػػة ك ليػػػػػػػات تطكيرهػػػػػػا مػػػػػػػف منظػػػػػػػكر حمايػػػػػػة حقػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف كالحريػػػػػػػات االساسػػػػػػػية. كالبعػػػػػػد التقنػػػػػػػي فػػػػػػػي 

ادر البشػػػػػػػرية الم همػػػػػػػة تطػػػػػػػكير اإلمكانيػػػػػػػات المتػػػػػػػكفرة كتحسػػػػػػػيف بيئتهػػػػػػػا، مػػػػػػػل األخػػػػػػػذ بعػػػػػػػيف اإلعتبػػػػػػػار جاهزيػػػػػػػة الكػػػػػػػك 
 لتفعيؿ ذلؾ. 

كللايػػػػػات الخػػػػػركج بنتػػػػػائج حقيقيػػػػػة ككاقعيػػػػػة إعتمػػػػػدت منهجيػػػػػة إعػػػػػداد هػػػػػذ  الدراسػػػػػة عػػػػػرض النتػػػػػائج عمػػػػػى القطاعػػػػػات 
المسػػػػتهدفة مػػػػف هػػػػذ  الدراسػػػػة كأخػػػػػذ التلذيػػػػة الراجعػػػػة كاالسػػػػتنتاجات كالتكصػػػػػيات كتحميػػػػؿ مضػػػػمكمنها حتػػػػى يتسػػػػػنى 

 التكصيات كاالستنتاجت لمتطبيؽ الفعمي. لنا التأكيد مف كاقعية كقابمة كافة 

كعميػػػػػا تػػػػػـ عقػػػػػد كتنفيػػػػػذ سمسػػػػػمة مػػػػػف المقػػػػػاءات مػػػػػل الم سسػػػػػات ذات العالقػػػػػة كمناقشػػػػػة سػػػػػبؿ تطػػػػػكير نظػػػػػاـ شػػػػػكاكل 
 كطني كفعاؿ كتمثمت هذ  الجهات في: 

 هيئة النزاهة كمكافحة الفساد.  -
 مجمس النكاب.  –لجنة الحريات كحقكؽ االنساف  -
 ادارة حماية االسرة.  -
 المركز الكطني لحقكؽ االنساف.  -
 كزارة الداخمية.  -
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 مديرية االمف العاـ.  –مكتب الشفافية كحقكؽ االنساف  -
 مكتب المنسؽ الحككمي لحقكؽ االنساف.  -
 المجمس القضائي.  –دائرة النيابات العامة  -

ة إسػػػػػػتقباؿ مػػػػػػل االشػػػػػػارة كالتأكيػػػػػػد عمػػػػػػى أف هػػػػػػذ  الجهػػػػػػات يمكػػػػػػف اإلضػػػػػػافة إليهػػػػػػا جهػػػػػػات أخػػػػػػرل تنػػػػػػاط بهػػػػػػا مهمػػػػػػ
الشػػػػػكاكل أك ذات عالقػػػػػة بنظػػػػػاـ الشػػػػػكاكل الػػػػػكطني، كعميػػػػػا فػػػػػ ف عػػػػػدـ حصػػػػػر الجهػػػػػات عمػػػػػى كجػػػػػا التحديػػػػػد يمثػػػػػؿ 

 نقطة كمحدد عاـ لتطكير النظاـ ب ستمرار. 

كال بػػػػػد مػػػػػف التأكيػػػػػد عمػػػػػى دكر العديػػػػػد مػػػػػف الجهػػػػػات الفعالػػػػػة كالمػػػػػ ثرة فػػػػػي نظػػػػػاـ الشػػػػػكاكل الػػػػػكطني مثػػػػػؿ االعػػػػػالـ 
 المجتمل المدني. بكافة مككناتا كم سسات 
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جػػػػاء ظهػػػػكر مصػػػػطمن حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف نتيجػػػػة طبيعيػػػػة لالنتهاكػػػػات التػػػػي شػػػػهدتها البشػػػػرية فػػػػي العقػػػػكد المنصػػػػرمة، 
ت مسػػػػػػاس بكرامتػػػػػػا اإلنسػػػػػػانية، كالتػػػػػػي أرتكبػػػػػػت فيهػػػػػػا أبشػػػػػػل االنتهاكػػػػػػات كاالعتػػػػػػداءات عمػػػػػػى اإلنسػػػػػػاف، ككانػػػػػػت ذا

كتشػػػػػكؿ منظكمػػػػػة حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف الحػػػػػد االدنػػػػػى المجمػػػػػل عميػػػػػا مػػػػػف قبػػػػػؿ جميػػػػػل األمػػػػػـ كالشػػػػػعكب كالػػػػػنظـ القانكنيػػػػػة 
باعتبػػػػػػار هػػػػػػذ  الحقػػػػػػكؽ الزمػػػػػػة كضػػػػػػركرية كال يمكػػػػػػف االسػػػػػػتلناء عنهػػػػػػا لضػػػػػػماف الكرامػػػػػػة اإلنسػػػػػػانية كالعػػػػػػيش الكػػػػػػريـ 

التمييػػػػػػز، كهػػػػػػذ  الحقػػػػػػكؽ متطػػػػػػكرة كمتجػػػػػػدد  كحيكيػػػػػػة كترافػػػػػػؽ  عمػػػػػػى أسػػػػػػاس مػػػػػػف العدالػػػػػػة كالحريػػػػػػة كالمسػػػػػػاكاة كعػػػػػػدـ
 اإلنساف عبر مراحؿ التطكر لتضمف لا الحماية في كافة مجاالت الحياة كفي كافة الظركؼ. 

اال أف الجكامػػػػػػػل المشػػػػػػػتركة كالخصػػػػػػػائص لتمػػػػػػػؾ الحقػػػػػػػكؽ باتػػػػػػػت هػػػػػػػي  لػػػػػػـ يظهػػػػػػػر تعريػػػػػػػؼ مكحػػػػػػػد لحقػػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػػاف
فحقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف عالميػػػػػة مترابطػػػػػة فيمػػػػػا بينهػػػػػا ك يػػػػػر مػػػػػف خاللهػػػػػا،  االكثػػػػػر شػػػػػيكعان كالتػػػػػي يػػػػػتـ تعريػػػػػؼ المصػػػػػطمن

قابمػػػػػػػػة لمتجزئػػػػػػػػة أك االنتقػػػػػػػػاص أك التقسػػػػػػػػيـ سػػػػػػػػكاء كانػػػػػػػػت حقكقػػػػػػػػان مدنيػػػػػػػػة أك سياسػػػػػػػػية أك اقتصػػػػػػػػادية كاجتماعيػػػػػػػػة أك 
تضػػػػػامف بينهػػػػػا تك كتتفاعػػػػػؿ ثقافيػػػػة ف نهػػػػػا حقػػػػػكؽ متسػػػػػاكية ال تقبػػػػػؿ المسػػػػاس بهػػػػػا فهػػػػػي تتػػػػػرابط بعضػػػػػها مػػػػل الػػػػػبعض 

حمايػػػػة هػػػػذ  الكرامػػػػة الهػػػػدؼ النهػػػػائي اف رامػػػػة اإلنسػػػػانية هػػػػي الجػػػػكهر كالمبػػػػدأ النػػػػاظـ لكافػػػػة الحقػػػػكؽ، ك الك باعتبػػػػار
  مف إقرارها.

كػػػػاف لمنظمػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة الػػػػدكر األكبػػػػر فػػػػي إبػػػػراز هػػػػذا المصػػػػطمن عمػػػػى حيػػػػز الكجػػػػكد مػػػػف خػػػػالؿ إقػػػػرار العديػػػػد 
ط بهػػػػا مهمػػػػة تعزيػػػػز كحمايػػػػة حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف، مػػػػف االتفاقيػػػػات كانشػػػػاء العديػػػػد مػػػػف الم سسػػػػات كالككػػػػاالت التػػػػي أنػػػػي

 . 2:59إلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف في العاشر مف ديسمبر اها اتإصدار ككاف أكؿ 

 الػػػػػكيالت كاالنتهاكػػػػػات كاسػػػػػعة النطػػػػػاؽ نتيجػػػػػةفػػػػػي أعقػػػػػاب الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة جػػػػػاء ذلػػػػػؾ كػػػػػردة فعػػػػػؿ طبيعيػػػػػة 
كالجئػػػػػػيف كأسػػػػػػرل. مػػػػػػف هنػػػػػػا بػػػػػػرزت حاجػػػػػػة قكيػػػػػػة  التػػػػػػي خمفػػػػػػت ماليػػػػػػيف الضػػػػػػحايا بػػػػػػيف قتمػػػػػػى كمصػػػػػػابيف كجرحػػػػػػى

. كمنظكمػػػػػة عػػػػػابرة لمحػػػػػدكد لصػػػػػيا ة حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف عمػػػػػى أسػػػػػاس قػػػػػانكني كرفػػػػػل مكانتهػػػػػا فػػػػػي العالقػػػػػات الدكليػػػػػة
هيئػػػػػة األمػػػػػـ كإلعطػػػػاء مسػػػػػألة حقػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف المزيػػػػد مػػػػػف األهميػػػػة فػػػػػي الميثػػػػػاؽ تػػػػـ التأكيػػػػػد عمػػػػى أف مػػػػػف مقاصػػػػد 
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( ضػػػػػػركرة  أف يشػػػػػػيل فػػػػػػي العػػػػػػالـ احتػػػػػػراـ حقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف 66مػػػػػػف المػػػػػػادة   كمبادئهػػػػػػا بمكجػػػػػػب الفقػػػػػػرة  ج  المتحػػػػػػدة
كالحريػػػػػػػات األساسػػػػػػػية لمجميػػػػػػػل بػػػػػػػال تمييػػػػػػػز بسػػػػػػػبب الجػػػػػػػنس أك الملػػػػػػػة أك الػػػػػػػديف كال تفريػػػػػػػؽ بػػػػػػػيف النسػػػػػػػاء كالرجػػػػػػػاؿ 

. كمػػػػػػا عهػػػػػػد الميثػػػػػػاؽ لممجمػػػػػػس االقتصػػػػػػادم كاالجتمػػػػػػاعي بتقػػػػػػديـ كتنفيػػػػػػذ  كمراعػػػػػػاة تمػػػػػػؾ الحقػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػات فعػػػػػػالن 
 تعمؽ باحتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كمراعاتها. تكصيات ت

كهػػػذا مػػػا تػػػـ التأكيػػػد عميػػػا فػػػي ميثػػػاؽ االمػػػـ المتحػػػدة عنػػػد الحػػػديث عػػػف مقاصػػػد المنظمػػػة الدكليػػػة كالتػػػي تشػػػير الػػػػى 
ي حفػػػػػظ السػػػػػمـ كاألمػػػػػف الػػػػػدكلي، كتحقيقػػػػػان لهػػػػػذ  اللايػػػػػة تتخػػػػػذ الهيئػػػػػة التػػػػػدابير المشػػػػػتركة الفع الػػػػػة لمنػػػػػل األسػػػػػباب التػػػػػ

زالتهػػػػا، كتقمػػػػل أعمػػػػاؿ العػػػػدكاف ك يرهػػػػا مػػػػف كجػػػػك  اإلخػػػػالؿ بالسػػػػمـ، كتتػػػػذر ع بالكسػػػػائؿ السػػػػممية، كفقػػػػان اح تهػػػػدد السػػػػمـ ك 
  لمبادئ العدؿ كالقانكف الدكلي، لحؿ المنازعات الدكلية التي قد ت دم إلى اإلخالؿ بالسمـ أك لتسكيتها.

مػػػػى أسػػػػاس احتػػػػراـ المبػػػػدأ الػػػػذم يقضػػػػي بالتسػػػػكية فػػػػي إنمػػػػاء العالقػػػػات الكديػػػػة بػػػػيف األمػػػػـ عكمػػػػا تػػػػـ التأكيػػػػد عمػػػػى 
لكػػػؿ منهػػػا تقريػػػر مصػػػيرها، ككػػػذلؾ اتخػػػاذ التػػػدابير األخػػػرل المالئمػػػة لتعزيػػػز   الحقػػػكؽ بػػػيف الشػػػعكب كبػػػأف يكػػػكف

تحقيػػػػػػػؽ التعػػػػػػػاكف الػػػػػػػدكلي عمػػػػػػػى حػػػػػػػؿ المسػػػػػػػائؿ الدكليػػػػػػػة ذات الصػػػػػػػبلة االقتصػػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػػة ك  السػػػػػػػمـ العػػػػػػػاـ.
ى تعزيػػػػػػز احتػػػػػػراـ حقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف كالحريػػػػػػات األساسػػػػػػية لمنػػػػػػاس جميعػػػػػػان كالتشػػػػػػجيل عمػػػػػػى كالثقافيػػػػػػة كاإلنسػػػػػػانية كعمػػػػػػ

 ذلؾ إطالقان بال تمييز بسبب الجنس أك الملة أك الديف كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء.

كيقػػػػػل عػػػػػاتؽ حمايػػػػػة كتعزيػػػػػز حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف فػػػػػي الدرجػػػػػة االكلػػػػػى عمػػػػػى عػػػػػاتؽ الػػػػػدكؿ ب عتبارهػػػػػا صػػػػػاحبة الكاليػػػػػة 
بط كتنظػػػػػيـ العالقػػػػات بػػػػػيف االفػػػػػراد كالم سسػػػػات كبينهػػػػػا كأشػػػػخاص لمقػػػػػانكف الػػػػدكلي، كبػػػػػذات الكقػػػػػت العامػػػػة فػػػػػي ضػػػػ

يقػػػػػػل عمػػػػػػى عػػػػػػاتؽ جميػػػػػػل االفػػػػػػراد فػػػػػػي المجتمػػػػػػل االسػػػػػػهاـ إيجابػػػػػػان فػػػػػػي تعزيػػػػػػز نظػػػػػػـ الحمايػػػػػػة كالنهػػػػػػكض باألعبػػػػػػاء 
 المتعمقة بالحقكؽ كالكاجبات في مجتمل ديمقراطي. 

 أف مسػػػػػألة تفعيػػػػػؿ كضػػػػػماف تمتػػػػػل جميػػػػػل االفػػػػػراد بػػػػػالحقكؽ كالكاجبػػػػػات كعمػػػػػى الػػػػػر ـ مػػػػػف تمػػػػػؾ الجهػػػػػكد األمميػػػػػة اال
 . 2عمى أكمؿ كجهة ال يزاؿ يثير العديد مف االشكاليات نتيجة االنتهاكات الدائمة كالمستمرة
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مػػػػػػػف ك  نسػػػػػػػانيكالمسػػػػػػػتقرة فػػػػػػػي الضػػػػػػػمير اال حقػػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػػاف تسػػػػػػػتمد مبادئهػػػػػػػا مػػػػػػػف الكرامػػػػػػػة اإلنسػػػػػػػانية المتأصػػػػػػػمة
التضػػػػػػامف كالتسػػػػػػامن كالعدالػػػػػػة كالمسػػػػػػاكاة كالحريػػػػػػة كتمتػػػػػػاز حقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف بعػػػػػػدة خصػػػػػػائص يمكػػػػػػف إجمالهػػػػػػا بمػػػػػػا 

 : 2يمي

إذ تعتبػػػػػر أصػػػػػيمة كثابتػػػػػة ل نسػػػػػاف كمتأصػػػػػمة فيػػػػػا ككنػػػػػا إنسػػػػػاف، كطبيعيػػػػػة النشػػػػػأة أم  أصـــــيمة وأساســـــية: .2
جهػػػػة أك سػػػػمطة أك م سسػػػػة أك  كتسػػػػتمر معػػػػا حتػػػػى مماتػػػػا، كليسػػػػت مكتسػػػػبة مػػػػف أم تػػػػامنػػػػذ كالدتثبػػػػت لػػػػا 

منظمػػػػة، كال يعػػػػد تقنػػػػيف هػػػػذ  الحقػػػػكؽ فػػػػي قػػػػكانيف منشػػػػئان لهػػػػا بػػػػؿ كاشػػػػفان عنهػػػػا بهػػػػدؼ تنظػػػػيـ هػػػػذ  الحقػػػػكؽ 
كضػػػػػماف عػػػػػدـ انتهاكهػػػػػا، كهػػػػػي حقػػػػػكؽ نابعػػػػػة مػػػػػف الطبيعػػػػػة البشػػػػػرية ل نسػػػػػاف كأساسػػػػػية ال يمكػػػػػف ل نسػػػػػاف 

اف العػػػػػيش الكػػػػػريـ ل نسػػػػػاف، كبالتػػػػػالي أف يعػػػػػيش بػػػػػدكنها أك بمعػػػػػزؿ عنهػػػػػا، فبكفالػػػػػة هػػػػػذ  الحقػػػػػكؽ يػػػػػتـ ضػػػػػم
 ضماف الكرامة اإلنسانية مناط كاساس الحماية. 

ـــــة: .3  أك بمعنػػػػػى أنػػػػػا ينتفػػػػػل بهػػػػػذ  الحقػػػػػكؽ كػػػػػؿ إنسػػػػػاف عمػػػػػى كجػػػػػا األرض بلػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػف دينػػػػػا العالمي
، كتػػػػػكفر حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف الحمايػػػػػة ك يػػػػػر السياسػػػػػي جنسػػػػػا أك للتػػػػػا أك قكمتيػػػػػا أك لكنػػػػػا أك رأيػػػػػا السياسػػػػػي

متجػػػػاكزة بػػػػذلؾ الحػػػػدكد الكطنيػػػػة كاإلقميميػػػػة، فهػػػػي ذات طػػػػابل عػػػػالمي يتمتػػػػل بهػػػػا كػػػػؿ البشػػػػر لكػػػػؿ شػػػػخص 
 بلػػػػض النظػػػػر عػػػػف جنسػػػػياتهـ أك دكلهػػػػـ، كعميػػػػا حظيػػػػت هػػػػذ  الحقػػػػكؽ ب جمػػػػاع التيػػػػارات كالػػػػنظـ السياسػػػػية

المختمفػػػػػة فػػػػػي العػػػػػالـ، كيسػػػػػتفيد مػػػػػف هػػػػػذ  الحقػػػػػكؽ كػػػػػؿ إنسػػػػػاف باسػػػػػتثناء الحقػػػػػكؽ السياسػػػػػية التػػػػػي  كالقانكنيػػػػػة
تثبػػػػػػػت لمػػػػػػػكاطني الدكلػػػػػػػة باعتبػػػػػػػارهـ االقػػػػػػػدر عمػػػػػػػى تحديػػػػػػػد مصػػػػػػػيرهـ السياسػػػػػػػي كاالقتصػػػػػػػادم كاالجتمػػػػػػػاعي 

 . كهذا تعبير عف المكاطنة كالجكامل المشتركة بينهـ

بمػػػػػا أف حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف أصػػػػػيمة فبالتػػػػػالي ال يمكػػػػػف لمفػػػػػرد أف يتنػػػػػازؿ أك يتصػػػػػرؼ  غيـــــر قابمـــــة لمتصـــــرف: .4
ف جػػػػػػا ز ذلػػػػػػؾ فػػػػػػي الحقػػػػػػكؽ المدنيػػػػػػة كمػػػػػػف خػػػػػػالؿ ضػػػػػػكابط تنظيميػػػػػػة بهػػػػػػا كال تسػػػػػػتطيل السػػػػػػمطة إللائهػػػػػػا، كاح

كتشػػػػػػريعات تضػػػػػػمف ممارسػػػػػػة هػػػػػػذ  الحقػػػػػػكؽ، كعميػػػػػػا فػػػػػػ ف أم كثيقػػػػػػا أك تصػػػػػػرؼ بمكجبػػػػػػا يتنػػػػػػازؿ اإلنسػػػػػػاف 
 .3عف حقكقا االصيمة يعتبر باطالن كال يرتب أثر
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بمعنػػػػػى أنػػػػػا تػػػػػـ االتفػػػػػاؽ عمػػػػػى صػػػػػيا تها بمكجػػػػػب كثػػػػػائؽ دكليػػػػػة تشػػػػػكؿ فػػػػػي مجمكعهػػػػػا  حقـــــوق مقننـــــة: .5
ايير حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف المعتػػػػػرؼ بهػػػػا عالميػػػػان، كتشػػػػػكؿ محػػػػالن ل جمػػػػاع مػػػػف الكافػػػػػة بعيػػػػدان عػػػػف المبػػػػػررات معػػػػ

، كمػػػػػا ركعػػػػػي كضػػػػػعها فػػػػػي كثػػػػػائؽ دكليػػػػػة ضػػػػػمف اتفاقيػػػػػات ذات صػػػػػفة كالثقافيػػػػػةكالحجػػػػػج الفمسػػػػػفية كالدينيػػػػػة 
ات دكليػػػػة الزاميػػػػة كتعاقديػػػػة، كالتػػػػي تعمػػػػف الػػػػدكؿ مكافقتهػػػػا عمػػػػى مضػػػػامينها بمحػػػػض إرادتهػػػػا، كتخضػػػػل  ليػػػػ

لمراقبػػػػػة صػػػػػػحة تطبيػػػػػػؽ هػػػػػػذ  الحقػػػػػػكؽ كطنيػػػػػػان، كتقػػػػػػدـ هػػػػػػذ  ا ليػػػػػػات الدكليػػػػػػة نمكذجػػػػػػان ألفضػػػػػػؿ الممارسػػػػػػات 
 تطبيؽ تمؾ الحقكؽ. في عماؿ إالتي يجب عمى الدكؿ السعي لبمك ها لضماف أفضؿ 

ـــــتالزم .6 همػػػػػاؿ أك إهػػػػػدار حػػػػػؽ التكامـــــل وال : حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف متالزمػػػػػة ال يتصػػػػػكر الحػػػػػديث عػػػػػف أم حػػػػػؽ كاح
فهػػػػػػي منظكمػػػػػػة متكاممػػػػػػة بػػػػػػالر ـ مػػػػػػف تنكعهػػػػػػا كتعػػػػػػددها تبقػػػػػػى  ،ك إعطػػػػػػاء اكلكيػػػػػػة لحػػػػػػؽ عمػػػػػػى أخػػػػػػرأخػػػػػػر أ

مترابطػػػػة كمتشػػػػابكة بحيػػػػث يسػػػػتند كػػػػؿ حػػػػؽ عمػػػػى أخػػػػر، كبعبػػػػارة أخػػػػرل ف نػػػػا مػػػػل التسػػػػميـ بعمكميػػػػة حقػػػػكؽ 
اإلنسػػػػػػاف كاطالقهػػػػػػا إال أف ممارسػػػػػػة أم مػػػػػػف هػػػػػػذ  الحقػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػات ال يجػػػػػػكز أف يػػػػػػتـ عمػػػػػػى نحػػػػػػك يقػػػػػػكد 

ف الحػػػػؽ فػػػػي حريػػػػة الػػػػرأم كالتعبيػػػػر ال أية بليرهػػػػا مػػػػف الحقػػػػكؽ كالحريػػػػات. كمػػػػف ذلػػػػؾ، مػػػػثال، الػػػػى التضػػػػح
 . يجكز ممارستا باالعتداء عمى حرمة الحؽ في الحياة الخاصة أك الحؽ في الشرؼ أك االعتبار

: حيػػػػػث ظهػػػػػرت هػػػػػذ  الحقػػػػػػكؽ تبعػػػػػان لالنتهاكػػػػػات التػػػػػي كقعػػػػػت عميهػػػػػا كمػػػػػرت بمراحػػػػػػؿ متطـــــورة وتراكميـــــة .7
رضػػػػت فيهػػػػا لكثيػػػػر مػػػػف التعػػػػديالت كالتفاصػػػػيؿ الناتجػػػػة عػػػػف حركػػػػة البشػػػػر فػػػػي ممارسػػػػتها، كهػػػػي متتابعػػػػة تع

نتػػػػػاج ثػػػػػكرات كمطالػػػػػب شػػػػػعبية طكيمػػػػػة، شػػػػػهدت البشػػػػػرية خاللهػػػػػا أبشػػػػػل صػػػػػكر االنتهاكػػػػػات لهػػػػػذ  الحقػػػػػكؽ، 
كتجمػػػػػػى االهتمػػػػػػاـ بهػػػػػػا فػػػػػػي العصػػػػػػر الحػػػػػػديث مػػػػػػف خػػػػػػالؿ ميثػػػػػػاؽ األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة الػػػػػػذم تضػػػػػػمف االشػػػػػػارة 

دئ ليمثػػػػػػػؿ مجمكعػػػػػػػة المبػػػػػػػا 2:59ثػػػػػػػـ تػػػػػػػال  اإلعػػػػػػػالف العػػػػػػػالمي لحقػػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػػاف عػػػػػػػاـ  الصػػػػػػػريحة إليهػػػػػػػا،
كالقكاعػػػػػد العامػػػػػة االخالقيػػػػػة التػػػػػي حػػػػػددت معػػػػػايير حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف بصػػػػػفتا عامػػػػػة دكف أم صػػػػػفة  إلزاميػػػػػة، 
ثػػػػػـ تػػػػػػال ذلػػػػػػؾ تقنػػػػػيف الحقػػػػػػكؽ المدنيػػػػػػة كالسياسػػػػػية كاالقتصػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػة كالثقافيػػػػػة، كلطبيعػػػػػػة التيػػػػػػارات 

يػػػػة  نػػػػذاؾ بػػػػيف رأسػػػػمالية كاشػػػػتراكية تػػػػـ فصػػػػؿ هػػػػذ  الحقػػػػكؽ فػػػػي كثيقتػػػػيف همػػػػا العهػػػػديف الػػػػدكلييف عػػػػاـ الفكر 
إلػػػػػػػى الحقػػػػػػػكؽ الجماعيػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي السػػػػػػػالـ كاألمػػػػػػػف الػػػػػػػدكلييف كالتنميػػػػػػػة للايػػػػػػػة الكصػػػػػػػكؿ ، 2:77

ليػػػػػة كالبيئػػػػػة، كتطػػػػػكرت إلػػػػػى حقػػػػػكؽ الفئػػػػػات األكثػػػػػر عرضػػػػػة لالنتهػػػػػاؾ، ك إفػػػػػراد العديػػػػػد مػػػػػف االتفاقيػػػػػات الدك 
 . لحماية هذ  الحقكؽ مثؿ الطفؿ كالمرأة كذكم اإلعاقة كالعماؿ المهاجريف

 

 



      

  
 

04 

 

 

ذكػػػػػرت المجنػػػػػة المعنيػػػػػة بحقػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف المنبثقػػػػػة عػػػػػف العهػػػػػد الػػػػػدكلي الخػػػػػػاص بػػػػػالحقكؽ المدنيػػػػػة كالسياسػػػػػية فػػػػػػي 
بػػػػػأف التنفيػػػػػذ ال يعتمػػػػػد فقػػػػػط عمػػػػػى القػػػػػكانيف الدسػػػػػتكرية أك التشػػػػػريعية التػػػػػي ال تكػػػػػكف فػػػػػي (  4   تعميقهػػػػػا العػػػػػاـ رقػػػػػـ

مػػػػف الضػػػػركرم لفػػػػت انتبػػػػا  الػػػػدكؿ األطػػػػراؼ إلػػػػى أف االلتػػػػزاـ بمقتضػػػػى ك حػػػػد ذاتهػػػػا كافيػػػػة فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف األحيػػػػاف. 
تكفػػػػػؿ لجميػػػػػل  العهػػػػػد ال يقتصػػػػػر عمػػػػػى احتػػػػػراـ حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف، بػػػػػؿ إف الػػػػػدكؿ األطػػػػػراؼ قػػػػػد تعهػػػػػدت كػػػػػذلؾ بػػػػػأف

األفػػػػػراد الخاضػػػػػعيف لكاليتهػػػػػا التمتػػػػػل بهػػػػػذ  الحقػػػػػكؽ. كيتطمػػػػػب هػػػػػذا الجانػػػػػب قيػػػػػاـ الػػػػػدكؿ األطػػػػػراؼ بأنشػػػػػطة محػػػػػددة 
 3لتمكيف األفراد مف التمتل بحقكقهـ.

طبيعػػػػة  ذلػػػػؾ عمػػػػىيتكقػػػػؼ ك يف طبيعػػػػة االلتزامػػػػات المفركضػػػػة عمػػػػى الػػػػدكؿ بمكجػػػػب معاهػػػػدات حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف تبػػػػات
عػػػػػػف كاجػػػػػػب االحتػػػػػػراـ كالحمايػػػػػػة كالكفػػػػػػاء  االلتزامػػػػػػاتمفػػػػػػركض بمكجبهػػػػػػا كال تخػػػػػػرج هػػػػػػذ  ال كااللتػػػػػػزاـكػػػػػػؿ معاهػػػػػػدة 

 كتكفير سبؿ انصاؼ كطنية.  كاالعماؿ التدريجي

 واًل: ماذا يعني االلتزام باالحترام؟ا

كأف تحتػػػػـر كتضػػػػمف احتػػػػراـ  تػػػػزاـ بػػػػاالحتراـ الكاقػػػػل عمػػػػى الدكلػػػػة أف الدكلػػػػة ممزمػػػػة باالمتنػػػػاع عػػػػف التػػػػدخؿليعنػػػػي اال
 ، كيسػػػػػتتبل هػػػػػذا االلتػػػػػزاـ حظػػػػػر أم أفعػػػػػاؿ مػػػػػف جانػػػػػب الحككمػػػػػاتالحقػػػػػكؽ ضػػػػػمف البنػػػػػاء الم سسػػػػػي كالثقػػػػػافي تمػػػػػؾ

ض التمتػػػػل الفعمػػػػي كالحقيقػػػػي بػػػػالحقكؽ، ففػػػػي صػػػػدد الحػػػػؽ فػػػػي التعمػػػػيـ عمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ يتقػػػػك  ك يرهػػػػا مػػػػف شػػػػأنها 
س خاصػػػػػػة كمجانيػػػػػػة يعنػػػػػػي هػػػػػػذا االلتػػػػػػزاـ أنػػػػػػا يجػػػػػػب عمػػػػػػى الحككمػػػػػػات أف تحتػػػػػػـر حريػػػػػػة ا بػػػػػػاء فػػػػػػي إنشػػػػػػاء مػػػػػػدار 

لكافػػػػػة افػػػػػراد المجتمػػػػػل ضػػػػػمف المعػػػػػايير التػػػػػي تكفػػػػػؿ تمتػػػػػل جميػػػػػل افػػػػػراد المجتمػػػػػل بهػػػػػذا  التعمػػػػػيـ االبتػػػػػدائي كالثػػػػػانكم
الحػػػػػؽ دكف تمييػػػػػز كتكزيػػػػػل المػػػػػكارد بعدالػػػػػة فػػػػػي كافػػػػػة المنػػػػػاطؽ الجلرافيػػػػػة كتمبػػػػػي معػػػػػايير التػػػػػكافر كالجػػػػػكدة بشػػػػػكؿ 

 .  كاؼ 

 ثانيًا: ماذا يعني االلتزام بالحماية؟

تطمػػػػػب االلتػػػػػزاـ بالحمايػػػػػة مػػػػػف الػػػػػدكؿ أف تحمػػػػػي األفػػػػػراد مػػػػػف التجػػػػػاكزات التػػػػػي ترتكبهػػػػػا جهػػػػػات  يػػػػػر الدكلػػػػػة مثػػػػػؿ ي
الحػػػػػػؽ فػػػػػػي التعمػػػػػػيـ إذ يجػػػػػػب أف تحمػػػػػػي الدكلػػػػػػة حػػػػػػؽ األطفػػػػػػاؿ فػػػػػػي التعمػػػػػػيـ مػػػػػػف تػػػػػػدخؿ أطػػػػػػراؼ أخػػػػػػرل كقيامهػػػػػػا 
                                                           

 2د. عبد الكريـ عمكاف، الكسيط في القانكف الدكلي العاـ ، حقكؽ اإلنساف ، مكتبة دار الثقافة ،عماف ، ط2
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لشػػػػػػػركات التجاريػػػػػػػة، بمحػػػػػػػاكالت التػػػػػػػدخؿ، بمػػػػػػػا فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ المدرسػػػػػػػكف كالمدرسػػػػػػػة كاألديػػػػػػػاف كالمػػػػػػػذاهب كالعشػػػػػػػائر كا
كتتمتػػػػػل الػػػػػدكؿ بهػػػػػامش عػػػػػريض لمتقػػػػػدير فػػػػػي صػػػػػدد هػػػػػذا االلتػػػػػزاـ، كعمػػػػػى سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ فػػػػػ ف الحػػػػػؽ فػػػػػي سػػػػػالمة 
الشػػػػػخص كأمنػػػػػا يفػػػػػرض عمػػػػػى الػػػػػدكؿ مكافحػػػػػة ظػػػػػاهرة العنػػػػػؼ المنزلػػػػػي ضػػػػػد المػػػػػرأة كالطفػػػػػؿ كهػػػػػي ظػػػػػاهرة كاسػػػػػعة 

ضػػػػػػد ابنػػػػػػا ال يشػػػػػػكؿ انتهاكػػػػػػان االنتشػػػػػػار ر ػػػػػػـ أف كػػػػػػؿ فعػػػػػػؿ مػػػػػػف أفعػػػػػػاؿ العنػػػػػػؼ يرتكبػػػػػػا زكج ضػػػػػػد زكجتػػػػػػا أك أب 
لحقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف يمكػػػػػف محاسػػػػػبة الدكلػػػػػة عميػػػػػا، إال أف الحككمػػػػػات تضػػػػػطمل بمسػػػػػ كلية اتخػػػػػاذ تػػػػػدابير إيجابيػػػػػة فػػػػػي 
شػػػػػػكؿ قػػػػػػكانيف جنائيػػػػػػة أك مدنيػػػػػػة أك قػػػػػػكانيف أسػػػػػػرة أك قػػػػػػكانيف إداريػػػػػػة تتصػػػػػػؿ بهػػػػػػذا المكضػػػػػػكع، كفػػػػػػي شػػػػػػكؿ تػػػػػػدريب 

، ة الػػػػػكعيمف أجػػػػػؿ تخفػػػػػيض حػػػػػاالت كقػػػػػكع العنػػػػػؼ المنزلػػػػػيالشػػػػػرطة كالهيئػػػػػة القضػػػػػائية أك فػػػػػي شػػػػػكؿ حمػػػػػالت لزيػػػػػاد
فالدكلػػػػػة بمػػػػػا لهػػػػػا مػػػػػف صػػػػػالحيات يجػػػػػب أف تػػػػػنهض بمسػػػػػ كلياتها تجػػػػػا  حمايػػػػػة منظكمػػػػػة حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف مػػػػػف أم 

 تدخؿ أك انتهاؾ. 

 ؟1ثالثًا: ماذا يعني االلتزام بالوفاء

يػػػػػػة ممارسػػػػػػة حقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف، كفػػػػػػي إجػػػػػػراءات إيجابيػػػػػػة لكفالػػػػػػة إمكان باتخػػػػػػاذاللتػػػػػػزاـ هػػػػػػذا اُتطالػػػػػػب الػػػػػػدكؿ بمكجػػػػػػب 
صػػػػػػدد الحػػػػػػؽ فػػػػػػي التعمػػػػػػيـ مػػػػػػثالن يجػػػػػػب عمػػػػػػى الدكلػػػػػػة أف تػػػػػػكفر الطػػػػػػرؽ كالكسػػػػػػائؿ لحصػػػػػػكؿ الجميػػػػػػل عمػػػػػػى التعمػػػػػػيـ 
لػػػػػي المجػػػػػاني كاإللزامػػػػػػي كالتعمػػػػػيـ الثػػػػػػانكم المجػػػػػاني كالتػػػػػػدريب المهنػػػػػي كتعمػػػػػيـ الكبػػػػػػار كمحػػػػػك األميػػػػػػة بمػػػػػا فػػػػػػي  األك 

ككػػػػػػذلؾ  ،لعمكميػػػػػػة الكافيػػػػػػة أك تػػػػػػكفير عػػػػػػدد كػػػػػػاؼ  مػػػػػػف المدرسػػػػػػيفذلػػػػػػؾ الخطػػػػػػكات الالزمػػػػػػة مثػػػػػػؿ إنشػػػػػػاء المػػػػػػدارس ا
األكليػػػػػػػة الشػػػػػػػاممة ك يرهػػػػػػػا كاالدكيػػػػػػػة  كفالػػػػػػػة الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي الصػػػػػػػحة يتطمػػػػػػػب تػػػػػػػكفير المستشػػػػػػػفيات كالمراكػػػػػػػز الصػػػػػػػحية

كمػػػػػػا يتطمػػػػػػب ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف كػػػػػػكادر كمبػػػػػػاني كمسػػػػػػتمزمات  كالمطػػػػػػاعيـ كتحضػػػػػػير الخػػػػػػدمات الفندقيػػػػػػة فػػػػػػي المستشػػػػػػفيات
 طبية.

 ؟2عمال التدريجيمبدأ األرابعًا: ماذا يعني 

التػػػػدريجي عمػػػػى التزامػػػػات الدكلػػػػػة اإليجابيػػػػة بالكفػػػػاء كالحمايػػػػة، فػػػػالحؽ فػػػػي الصػػػػحة مػػػػػثالن ال  األعمػػػػاؿينطبػػػػؽ مبػػػػدأ 
يضػػػػػمف حػػػػػؽ كػػػػػؿ شػػػػػخص فػػػػػي الصػػػػػحة الجيػػػػػدة كمػػػػػل ذلػػػػػؾ، ف نػػػػػا ُيمػػػػػـز الػػػػػدكؿ كفقػػػػػان لمقػػػػػدرات االقتصػػػػػادية، ب نشػػػػػاء 

دأ أف يضػػػػػمف لمجميػػػػػل إمكانيػػػػػة الكصػػػػػكؿ إلػػػػػى الخػػػػػدمات كتسػػػػػيير نظػػػػػاـ صػػػػػحي عمػػػػػكمي يسػػػػػتطيل مػػػػػف ناحيػػػػػة المبػػػػػ

                                                           
 . 3126م الؼ مشترؾ ، اصدارات معهد االعالـ االردني، عاـ . دليؿ التلطية الصحفية لحقكؽ االنساف،  2
. مكتب المفكض السامس لحقكؽ االنساف، هيئة االمـ المتحدة ، مفاهيـ رئيسية حكؿ حقكؽ االنساف، الرابط: 3
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الصػػػػػحية األساسػػػػػية كيعنػػػػػي اإلعمػػػػػاؿ التػػػػػدريجي أف تضػػػػػل الحككمػػػػػات أهػػػػػدافان كعالمػػػػػات قيػػػػػاس لكػػػػػي تقمػػػػػؿ تػػػػػدريجيان 
مػػػػف معػػػػدؿ كفيػػػػات األطفػػػػاؿ كتزيػػػػد عػػػػدد األطبػػػػاء كترفػػػػل نسػػػػبة السػػػػكاف الػػػػذيف يحصػػػػمكف عمػػػػى التطعػػػػيـ ضػػػػد بعػػػػض 

 ك تحسيف المرافؽ الصحية األساسية. األمراض المعدية كالكبائية أ

فمػػػػػف الكاضػػػػػن أف المعيػػػػػار الصػػػػػحي فػػػػػي البمػػػػػداف الفقيػػػػػرة قػػػػػد يكػػػػػكف أقػػػػػؿ مػػػػػف المعيػػػػػار الصػػػػػحي فػػػػػي البمػػػػػداف اللنيػػػػػة 
الحككمػػػػػػػة بالكفػػػػػػػاء بػػػػػػػالحؽ فػػػػػػػي الصػػػػػػػحة، كلكػػػػػػػف الليػػػػػػػاب الكامػػػػػػػؿ  اللتزامػػػػػػػاتبػػػػػػػدكف أف يشػػػػػػػكؿ ذلػػػػػػػؾ أم انتهػػػػػػػاؾ 

امػػػػػػػة أك االسػػػػػػػتبعاد المتعمػػػػػػػد لػػػػػػػبعض المجمكعػػػػػػػات مثػػػػػػػؿ النسػػػػػػػاء لمتػػػػػػػدابير اإليجابيػػػػػػػة لتحسػػػػػػػيف نظػػػػػػػاـ الصػػػػػػػحة الع
 .2كاألقميات الدينية أك العرقية مف الكصكؿ إلى خدمات الصحة قد يشك ؿ انتهاكان لمحؽ في الصحة

 2: ماذا يعني االلتزام بتوفير ُسبل االنصاف الوطنيةرابعاً 

قضػػػػائية أك إداريػػػػة  –إلػػػػى سػػػػمطة كطنيػػػػة  يتطمػػػػب التمتػػػػل بػػػػالحقكؽ تػػػػكافر سػػػػبؿ انصػػػػاؼ تمكػػػػف االفػػػػراد مػػػػف المجػػػػكء
فػػػػػي حالػػػػػة انتهػػػػػاؾ أم حػػػػػؽ، لػػػػػذلؾ يجػػػػػب أف يػػػػػتمكف كػػػػػؿ شػػػػػخص يػػػػػدعي أف حقكقػػػػػا لػػػػػـ  –أك تشػػػػػريعية أك  يرهػػػػػا 

تكػػػػػف مكضػػػػػل االحتػػػػػراـ مػػػػػف التمػػػػػاس انصػػػػػاؼ فعػػػػػاؿ أمػػػػػاـ هيئػػػػػة محميػػػػػة مختصػػػػػة تتمتػػػػػل بسػػػػػمطة تػػػػػكفير الضػػػػػمانات 
ذ  السػػػػػبؿ الفع اليػػػػػة بمعنػػػػػى اف تتػػػػػاح هػػػػػذ  الكسػػػػػائؿ لمجميػػػػػل الكافيػػػػػة إلزالػػػػػة االنتهػػػػػاؾ كرفػػػػػل اثػػػػػار ، كيشػػػػػترط فػػػػػي هػػػػػ

 كيتمكف الجميل مف الكصكؿ إليها كتممؾ صالحيات إنفاذ قراراتها.

أمػػػػػػا بالنسػػػػػػبة لمحقػػػػػػكؽ الػػػػػػكاردة فػػػػػػي العهػػػػػػد الػػػػػػدكلي الخػػػػػػاص بػػػػػػالحقكؽ االقتصػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػة كالثقافيػػػػػػة، ف نػػػػػػا ال 
( منػػػػا بقيػػػػد  عػػػػاـ 5يفرضػػػػها العهػػػػد اال مػػػػا كرد فػػػػي المػػػػادة   تػػػػييحتػػػػكل عمػػػػى ايػػػػة احكػػػػاـ تسػػػػمن بتقييػػػػد االلتزامػػػػات ال

كالػػػػػػذم يجػػػػػػب اف تتػػػػػػكافر فػػػػػػي حالػػػػػػة التقييػػػػػػد أف يكػػػػػػكف منصكصػػػػػػان عميهػػػػػػا فػػػػػػي القػػػػػػانكف، كبمػػػػػػا يتفػػػػػػؽ مػػػػػػل طبيعػػػػػػة 
الحقػػػػػكؽ، كأف يكػػػػػكف هػػػػػدفها الكحيػػػػػد تعزيػػػػػز الرفػػػػػا  العػػػػػاـ فػػػػػي مجتمػػػػػل ديمقراطػػػػػي، ككػػػػػذلؾ أف ال تكػػػػػكف تعسػػػػػفية أف 

عقكلػػػػػة، كأف تكفػػػػػؿ لممتضػػػػػرريف الضػػػػػمانات كسػػػػػبؿ االنصػػػػػاؼ الكافيػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػمن لهػػػػػـ بػػػػػالطعف تمييزيػػػػػة أك  يػػػػػر م
( مػػػػف العهػػػػد تطبيقػػػػان  يػػػػر قػػػػانكني أك تعسػػػػفيا، كمػػػػا اشػػػػترطت اثبػػػػات أف 5ضػػػػد تطبيػػػػؽ القيػػػػكد الػػػػكاردة فػػػػي المػػػػادة  

                                                           
. الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، دليؿ لمم سسات الكطنية لحقكؽ االنساف، اصدارات االمـ المتحدة، سمسمة التدريب المهني 2

 . 3116، 24رقـ 
 تباينة، االلتزامات الدكلية لحقكؽ االنساف في النظاـ الداخمي. . د. عبد العاؿ الديرم، مقتضيات م 3
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قكؽ المنصػػػػكص القيػػػػكد التػػػػي أخػػػػذتها لػػػػيس مػػػػف شػػػػأنها أف تعرقػػػػؿ الػػػػنهج الػػػػديمقراطي لممجتمػػػػل، الػػػػذم يعتػػػػرؼ بػػػػالح
 عميها في ميثاؽ األمـ المتحدة كاإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف كيحترمها.

 1: نظام األمم المتحدة لحماية حقوق النسانخامساً 

تػػػػػـ تطػػػػػكير العديػػػػػػد مػػػػػف الطػػػػػرؽ كا ليػػػػػػات ضػػػػػمف منظكمػػػػػة األمػػػػػػـ المتحػػػػػدة لحمايػػػػػة كتعزيػػػػػػز حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف مػػػػػػف 
كالم لفػػػػػػة مػػػػػػف ك مػػػػػػف خػػػػػػالؿ االتفاقيػػػػػػات التػػػػػػي تعقػػػػػػد فػػػػػػي ذات السػػػػػػياؽ خػػػػػػالؿ البنػػػػػػاء الم سسػػػػػػي ل مػػػػػػـ المتحػػػػػػدة ا
كتكجػػػػػد  .بمكجػػػػػب االتفاقيػػػػػات متثػػػػػاؿ الػػػػػدكؿ األطػػػػػراؼ اللتزاماتهػػػػػا التعاهديػػػػػةإخبػػػػػراء مسػػػػػتقميف مكمفػػػػػيف برصػػػػػد مػػػػػدل 

للايػػػػػػة المحظػػػػػػة تسػػػػػػل اتفاقيػػػػػػات اساسػػػػػػية ضػػػػػػمف اليػػػػػػات االمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة التعاقديػػػػػػة انشػػػػػػأت بمكجبهػػػػػػا عشػػػػػػرة اليػػػػػػات 
 ي المكضحة بالشكؿ التالي:تعاقدية كه

                                                           
محمكد قنديؿ، نزار عبدالقادر ... ك خركف ، كتيب مفاهيـ حقكؽ اإلنساف،  الناشر، الشبكة العربية لمعمكمات حقكؽ اإلنساف ، القاهرة . 2

 .3119، عاـ النشر 
الرابط:  . االمـ المتحدة، مكتب المفكض السامي لحقكؽ االنساف،3

https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/StrengtheninginternationalHRmechanisms.aspx . 

 2اآلليات التعاهدية لحماية حقوق النسان

تاريخ الدخول حيز  تاريخ االعتماد اسم االتفاقية
 االختصار آلية المتابعة التنفيذ

االتفاقيػػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػػة لمقضػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػى 
جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ التمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 العنصرم

كانكف  32
 2:76األكؿ

لجنة القضاء عمى التمييز  5 / 2 / :2:7
 لعنصرما

ICERD 

العهػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػدكلي الخػػػػػػػػػاص بػػػػػػػػػالحقكؽ 
 المدنية كالسياسية

 ؿ كانكف األك 27
2:77 

2:87 / 4 / 34 
المجنة المعنية بالحقكؽ 
 المدنية كالسياسية

ICCPR 

العهػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػدكلي الخػػػػػػػػػاص بػػػػػػػػػالحقكؽ 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كالثقافية

كانكف األكؿ  27
2:77 

2:87 / 2 / 24 
ؽ المجنة المعنية بالحقك 

االقتصادية كاالجتماعية 
 كالثقافية

ICESCR 

اتفاقيػػػػػػػػػػػػػة القضػػػػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػػػػى جميػػػػػػػػػػػػػل 
 أشكاؿ التمييز ضد المرأة

كانكف األكؿ 29
2:8: 

29  / 8 /2:87 
المجنة المعنية بالقضاء 
 عمى التمييز ضد المرأة

CEDAW 
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 لجنة مناهضة التعذيب
كانكف األكؿ  21

2:95 
  لجنة مناهضة التعذيب 2:92/  :/  4

 قية حقكؽ الطفؿاتفا
تشريف الثاني  31

2:9: 
 CRC لجنة حقكؽ الطفؿ 2:98/  :/  4

االتفاقيػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػة لحمايػػػػػػػػػة حقػػػػػػػػػكؽ 
جميػػػػػػػػػل العمػػػػػػػػػاؿ المهػػػػػػػػػاجريف كأفػػػػػػػػػراد 

 أسرهـ

كانكف األكؿ  29
2::1 
 

 
3  /:  /2::1 

 

المجنة المعنية بالعماؿ 
 المهاجريف
 

ICRMW 

االتفاقيػػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػػة لحمايػػػػػػػػػػة جميػػػػػػػػػػل 
ختفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاص مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اال

 القسرم

كانكف األكؿ  31
3117 

4  /5  /2:99 
االمجنة المعنية بحاالت 

 االختفاء القسرم
CPED 

اتفاقيػػػػػػػػػػػػػة حقػػػػػػػػػػػػػكؽ األشػػػػػػػػػػػػػخاص ذكم 
 اإلعاقة

كانكف األكؿ   24
3117 

المجنة المعنية بحقكؽ  3114/  8/  2
 األشخاص ذكم اإلعاقة

CRPD 

 

البركتككػػػػػػػػػػػػػػػكؿ االختيػػػػػػػػػػػػػػػارم لمعهػػػػػػػػػػػػػػػػد 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكلي الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحقكؽ 

قتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اال
 كالثقافية

كانكف األكؿ   21
3119 
 

المجنة المعنية بالحقكؽ  3121/  23 /35
االقتصادية كاالجتماعية 

 كالثقافية

ICESCR - OP 

 

البركتككػػػػػػػػػػػػػػػكؿ االختيػػػػػػػػػػػػػػػارم لمعهػػػػػػػػػػػػػػػػد 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكلي الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحقكؽ 
المدنيػػػػػػػػػػة كالسياسػػػػػػػػػػية بشػػػػػػػػػػأف تقػػػػػػػػػػديـ 

 الشكاكل الفردية
 

كانكف األكؿ  27
2:77 

عنية بحقكؽ المجنة الـ 3118/  4/  41
 اإلنساف
 ICCPR-OP1 

البركتككػػػػػػػػػػػػػػػكؿ االختيػػػػػػػػػػػػػػػارم الثػػػػػػػػػػػػػػػاني 
الممحػػػػػػػػػؽ بالعهػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػدكلي الخػػػػػػػػػاص 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحقكؽ المدنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالسياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
كالهػػػػػػػػػػػػػػادؼ إلػػػػػػػػػػػػػػى إللػػػػػػػػػػػػػػاء عقكبػػػػػػػػػػػػػػة 

 اإلعداـ

كانكف األكؿ  26
2:9: 

تاري  الدخكؿ حيز 
المجنة المعنية بحقكؽ  التنفيذ

 اإلنساف
 

ICCPR-OP2 

ككػػػػػػػػػػػػكؿ االختيػػػػػػػػػػػػػارم التفاقيػػػػػػػػػػػػػة البركت
القضػػػػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػػػػى جميػػػػػػػػػػػػػل أشػػػػػػػػػػػػػكاؿ 

 التمييز ضد المرأة

كانكف األكؿ  21
2::: 

5  /2  /2:7: 
المجنة المعنية بالقضاء 
 عمى التمييز ضد المرأة

OP-CEDAW 

البركتككػػػػػػػػػػػػكؿ االختيػػػػػػػػػػػػػارم التفاقيػػػػػػػػػػػػػة 
حقػػػػػػػػػػػػػكؽ الطفػػػػػػػػػػػػػؿ بشػػػػػػػػػػػػػأف اشػػػػػػػػػػػػػتراؾ 

 3111 أيار  36
 لجنة حقكؽ الطفؿ 2:87 / 4/  34

 
OP-CRC-AC 
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 : 1اجراءات الشكاوى غير التعاقدية

 مجمس حقكؽ اإلنساف -
 االستعراض الدكرم الشامؿ -
 اإلجراءات الخاصة لمجمس حقكؽ اإلنساف -
 إجراء تقديـ الشكاكل الخاص بمجمس حقكؽ اإلنساف -

 
 
 

                                                           
. االمـ المتحدة، مكتب المفكض السامي لحقكؽ االنساف، الرابط: 2

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/pages/humanrightsbodies.aspx . 

األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المنازعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 المسمحة

البركتككػػػػػػػػػػػػكؿ االختيػػػػػػػػػػػػػارم التفاقيػػػػػػػػػػػػػة 
حقػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ الطفػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بشػػػػػػػػػػػػػػػػػأف بيػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػتلالؿ األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

 في البلاء كفي المكاد اإلباحية

 3111 أيار  36

24  /2  /2:87 
 لجنة حقكؽ الطفؿ

 
OP-CRC-SC 

 

البركتككػػػػػػػػػػػػػػكؿ االختيػػػػػػػػػػػػػػارم الثالػػػػػػػػػػػػػػث 
الممحػػػػػػػػػػؽ باتفاقيػػػػػػػػػػػة حقػػػػػػػػػػػكؽ الطفػػػػػػػػػػػؿ 

عمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجراءات تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديـ المت
 البال ات

 3122 ديسمبر :2

5/3125 

 OP-CRC- CP لجنة حقكؽ الطفؿ

البركتككػػػػػػػػػػػػكؿ االختيػػػػػػػػػػػػػارم التفاقيػػػػػػػػػػػػػة 
مناهضػػػػػػػػػػػػة التعػػػػػػػػػػػػذيب ك يػػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػػف 
ضػػػػػػػػػػػػػػػركب المعاممػػػػػػػػػػػػػػػة أك العقكبػػػػػػػػػػػػػػػة 
القاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية أك الالإنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانية أك 

 المهينة

كانكف األكؿ  29
3113 
 

29   /8 /2:87 
المجنة الفرعية لمنل 

 التعذيب
 

OP-CAT 

 

البركتككػػػػػػػػػػػػكؿ االختيػػػػػػػػػػػػػارم التفاقيػػػػػػػػػػػػػة 
 حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة

كانكف األكؿ  23
3117 

المجنة المعنية بحقكؽ  2:92/  :/  4
 األشخاص ذكم اإلعاقة

OP-CRPD 
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تكمف مهمتها الرئيسية في متابعة كمراقبة تنفيذ الدكؿ كيمثؿ الشكؿ التالي تفصيؿ  ليات حماية حقكؽ اإلنساف، كالتي 
 .االطراؼ لاللتزامات المفركضة عميها بمكجب هذ  االتفاقيات

 

 

 

 

 

 : مصفوفة حقوق االنسان  سادساً   

إف تطػػػػػػكير نظػػػػػػػاـ شػػػػػػػكاكل فعػػػػػػػاؿ لحقػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػاف يسػػػػػػتدعي كيتطمػػػػػػػب اف يػػػػػػػتـ تبنػػػػػػػي مصػػػػػػػفكفة حقػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػاف 
مػػػػػف المعػػػػػايير الدكليػػػػػة لحقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف ككفقػػػػػا لممعػػػػػايير الدسػػػػػتكرية كمػػػػػا كفمهػػػػػا الدسػػػػػتكر  لمحػػػػػاكر الشػػػػػكاكل انطالقػػػػػان 

حقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف فػػػػػي جكهرهػػػػػا حقػػػػػكؽ فػػػػػي حالػػػػػة االردنػػػػػي كضػػػػػمنتها القػػػػػكانيف المحميػػػػػة، كال بػػػػػد مػػػػػف التػػػػػذكير بػػػػػأف 
د  مصػػػدر ثػػػػراء حركػػػة كتطػػػكر كليسػػػػت حقكقػػػا سػػػاكنة، كفػػػػي الكقػػػت نفسػػػا تتميػػػػز بػػػالتنكع فيمػػػا بينهػػػػا، كهػػػذا التنػػػكع يعنػػػػ

اال انػػػػػا كللايػػػػػات المتطمبػػػػػات االكلػػػػػى لهػػػػػذ  الكرقػػػػػة ال بػػػػػد مػػػػػف اسػػػػػتعراض هػػػػػذ  الحقػػػػػكؽ بصػػػػػفة عامػػػػػة كالتػػػػػي لهػػػػػا، 
يمكػػػػف اف تشػػػػكؿ محػػػػاكر لنظػػػػاـ كطنػػػػي فعػػػػاؿ كلكػػػػف تحتػػػػاج الػػػػى جمسػػػػة نقاشػػػػية معتمقػػػػة لمحػػػػديث عػػػػف تفاصػػػػيؿ هػػػػذ  

 المصفكفة. 

 

 آليات تعاهديه آليات غير تعاهديه

)عمني(1235الجراء   

آليات األمم المتحدة لحقوق 
 النسان

)سّري(1503الجراء  المراجعة الدورية الشاممة  لجان 

 فرق عمل مقررون خاصون

 حسب الموضوع حسب الموضوع حسب البمد
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ـــــاة .2 ـــــي الحي كعػػػػػدـ تبريػػػػػر االعتػػػػػداء اك المسػػػػػاس بحيػػػػػاة اك  كيتعمػػػػػؽ بالحفػػػػػاظ عمػػػػػى حيػػػػػاة االفػػػػػراد :الحـــــق ف
 . 2إنهاء حياة أم انساف

ـــــة او الالإنســـــانية .3 ـــــة القاســـــية او المهين ـــــذيب او المعامم ـــــرة لمتع ـــــي عـــــدم التع : يجػػػػػب عػػػػػدـ الحـــــق ف
المسػػػػػػاس بػػػػػػأم انسػػػػػػاف كبػػػػػػأم شػػػػػػكؿ مػػػػػػف األشػػػػػػكاؿ كمػػػػػػف حػػػػػػؽ اإلنسػػػػػػاف أف يعػػػػػػيش بػػػػػػدكف خػػػػػػكؼ. كاف ال 

لمهينػػػػة اك الحاطػػػػة مػػػػف الكرامػػػػة، بكافػػػػة اشػػػػكالها الجسػػػػدية كالنفسػػػػية يتعػػػػرض لمتعػػػػذيب كالمعاممػػػػة القاسػػػػية كا
بػػػػػأم شػػػػػكؿ مػػػػػف االشػػػػػكاؿ، كمنػػػػػل أم تصػػػػػرؼ مػػػػػف شػػػػػأنا االنتقػػػػػاص مػػػػػف الكرامػػػػػة اإلنسػػػػػانية ، فػػػػػي كافػػػػػة 

 . 3الظركؼ كال سيما عند الخضكع إلجراءات التحقيؽ كاالحتجاز اك في السجكف

التػػػػي تضػػػػمف ل نسػػػػاف أف يعػػػػيش حياتػػػػا حػػػػران : كهػػػػك عكػػػػس العبكديػػػػة كهػػػػي الحــــق فــــي الحريــــة الشخصــــية .4
كال يكػػػػػػكف مسػػػػػػتعبدان، كاف ال يػػػػػػتـ تكقيفػػػػػػة اك حبسػػػػػػة اك حجػػػػػػز حريتػػػػػػا دكف محاكمػػػػػػة عادلػػػػػػة كاف يتنقػػػػػػؿ فػػػػػػي 

، كيعمؿ بمهنة حسب اختيار  الحر بالد  حسب ر بتا. كيعبر عف  رائا بشكؿ حر 
4. 

الفػػػػرد الػػػػى مجمكعػػػػة م سسػػػػة نقابيػػػػة : حريػػػػة التنظػػػػيـ هػػػػي انتمػػػػاء أك انتسػػػػاب الحــــق فــــي التجمــــع والتنظــــيم .5
اك حزبيػػػػػػة اك جمعيػػػػػػة اك نػػػػػػكادم اك كام شػػػػػػكؿ مػػػػػػف اشػػػػػػكاؿ االلتقػػػػػػاء الم سسػػػػػػي الجمػػػػػػاعي كذلػػػػػػؾ لتحقيػػػػػػؽ 
هػػػػدؼ معػػػػيف مثػػػػاؿ االنتمػػػػاء ألحػػػػد األحػػػػزاب السياسػػػػية. كيشػػػػمؿ هػػػػذا الحػػػػؽ التجمػػػػل كالسػػػػممي   التظػػػػاهر   

االعتصػػػػػامات كالمظػػػػػاهرات كاالضػػػػػرابات كهػػػػػك حريػػػػػة التعبيػػػػػر عػػػػػف الػػػػػرأم بكافػػػػػة اشػػػػػكاؿ التعبيػػػػػر السػػػػػممي ب
 . 5كالتعبير عف المكاقؼ

ــــديني .6 ــــد ال ــــي المعتق عتنػػػػاؽ الػػػػديف كالمعتقػػػػد الػػػػذم يريػػػػد كاف يمػػػػارس إف لكػػػػؿ إنسػػػػاف الحػػػػؽ فػػػػي إ: الحــــق ف
 . 6الشعائر كالطقكس الخاصة باعتقاد  شريطة عدـ مخالفة النظاـ العاـ كا داب العامة

                                                           
، منشكرات جامعة مينكستا، الرابط: 27. المجنة المعنية بالحقكؽ المدنية كالسياسية، التعميؽ العاـ رقـ 2

.html25gc-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc . 
ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك المهينة ، اعتمد   . إعالف حماية جميل األشخاص مف التعرض لمتعذيب ك ير  مف3

 . 2:86كانكف األكؿ/ديسمبر  :( الم رخ في 41-د) 4563ل مـ المتحدة،  كنشر عمي الم  بمكجب قرار الجمعية العامة
 . 3127. محاضرات في الحريات العامة، د بف بمقاسـ احمد، جامعة محمد بف دبا يف ، 4
ز الكطني . الحؽ في حرية التجمل كالتنظيـ كفؽ المعايير الدكلية كالدستكر االردني، اعداد صداـ ابك عزاـ كاخركف، منشكرات المرك5

 . 3125، 2لحقكؽ االنساف، ط
 . http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGreligion.html. دليؿ دراسي حرية الديف أك المعتقد، جامعة مينكستا، الرابط 6
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ـــل .7 ـــة والتنق ـــي االقام ف لكػػػؿ إنسػػػاف الحػػػؽ فػػػي التنقػػػؿ مػػػف مكػػػاف  خػػػر كمػػػف مكػػػاف سػػػكف كيعنػػػي أ :الحـــق ف
 . 2 خر كمف دكلا ألخرل ، دكف فرض قيكد اال المتعمقة بالصحة العامة كاالمف القكمي

مفػػػػػاد هػػػػػذا الحػػػػػؽ بانػػػػػا ال يجػػػػػكز إبعػػػػػاد أم مػػػػػكاطف عػػػػػف بمػػػػػد  أك منعػػػػػا مػػػػػف العػػػػػكدة  :الحـــــق فـــــي المجـــــوء .8
 .3ام بمد لمحماية مف التعرض لمخطرإليها، كمف حؽ ام شخص اف يطمب المجكء الى 

: مػػػف حػػػؽ أم انسػػػاف أف تػػػكفر لػػػا فرصػػػة العمػػػؿ ضػػػمف ظػػػركؼ عمػػػؿ امنػػػا مػػػل تمتعػػػا الحـــق فـــي العمـــل .9
 .4بكافة الحقكؽ مف العمؿ االضافي كالضماف االجتماعي كمكافاة نهاية الخدمة كاالجازة كاالمكمة

ــــة .: ــــي الممكي لكػػػػؿ انسػػػػاف أف يمتمػػػػؾ العقػػػػارات  : التممػػػػؾ هػػػػك كػػػػؿ شػػػػيء لػػػػا قيمػػػػة اقتصػػػػاديا كيحػػػػؽالحــــق ف
 .5ةكالمنقكالت، كال يمكف االعتداء عمى أمالكا أك أخذها منا دكف محاكمة عادل

ــــة وضــــماناتها .21 ــــي المحاكمــــة العادل : هػػػػذا الحػػػػؽ يحمػػػػي جميػػػػل حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف مػػػػف المػػػػس الليػػػػر الحــــق ف
راء تفتػػػػػيش ( عػػػػػدـ إجػػػػػ2مبػػػػػرر كيحمػػػػػؿ هػػػػػذا الحػػػػػؽ العديػػػػػد مػػػػػف العناصػػػػػر التػػػػػي يجػػػػػب تكافرهػػػػػا مػػػػػف حيػػػػػث: 

( ممنػػػػػكع فػػػػػرض 4سػػػػػاعة.  35( اعتقػػػػػاؿ الشػػػػػخص لمػػػػػدة تزيػػػػػد عمػػػػػى 3شػػػػػخص بػػػػػدكف أمػػػػػر مػػػػػف القاضػػػػػي. 
( 6( مػػػػػف حػػػػػؽ الشػػػػػخص معرفػػػػػة التهمػػػػػا المكجهػػػػػة لػػػػػا. 5عقكبػػػػػة السػػػػػجف أك دفػػػػػل  رامػػػػػة بػػػػػدكف محاكمػػػػػة. 

( الحػػػػػػؽ فػػػػػػي أف ينظػػػػػػر لممحاكمػػػػػػة 8( الحػػػػػػؽ فػػػػػػي المحاكمػػػػػػة العمنيػػػػػػة. 7يحػػػػػػؽ لممػػػػػػتهـ أف يمثػػػػػػؿ قضػػػػػػائيا. 
( الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي األجػػػػػػػراء المنصػػػػػػػؼ العػػػػػػػادؿ كالحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي الطعػػػػػػػف فػػػػػػػي 9 يػػػػػػػر تػػػػػػػابعيف ألم طػػػػػػػرؼ. قضػػػػػػػاة 

 . 6االحكاـ القضائية، ك يرها مف الضمانات

: هػػػػػذا الحػػػػػؽ أساسػػػػػي كجػػػػػكهرم كيتػػػػػين ل نسػػػػػاف مكاصػػػػػمة حياتػػػػػا الخاصػػػػػة بػػػػػدكف الحـــــق فـــــي الخصوصـــــية .22
حياتػػػػػا الشخصػػػػػية تػػػػدخؿ فػػػػػي خصكصػػػػػياتا أك المػػػػس فيهػػػػػا مثػػػػػؿ االعتػػػػداء الجسػػػػػدم كنشػػػػػر معمكمػػػػات عػػػػػف 

                                                           
 حرية التنقؿ.  23المادة  ، 38التعميؽ العاـ رقـ  :::2كرة السابعة كالستكف المجنة المعنية بالحقكؽ المدنية كالسياسية الد.  2
حؽ المجكء  بيف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف ، د. محمد أميف الميداني، الرابط: ".  3
FR-&lang=fr46https://acihl.org/articles.htm?article_id= . 

 . 479968net.org/ar/resources/-https://www.escr، الرابط:  الشبكة العالمية لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية. 4
 . 5::2، االردف، 2الصمية، د. حمد كحيد الديف سكار ، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيل، ط. الحقكؽ العينية ا 5
. دليؿ بشأف حقكؽ االنساف خاص بالقضاة كالمدعيف العاميف كالمحاميف، سمسمة التدريب حقكؽ االنساف في مجاؿ اقامة العدؿ، 6

 منشكرات االمـ المتحدة، الفصؿ السادس،  الرابط: 
ar.pdf7chapter:https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training . 
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أك سػػػػػجالتا الصػػػػػحية كأف كانػػػػػت هػػػػػذ  المعمكمػػػػػات صػػػػػحيحا. أك نشػػػػػر اسػػػػػـ أك صػػػػػكرة أنسػػػػػاف ر مػػػػػان عنػػػػػا. 
أك التنصػػػػػػػػػت عميػػػػػػػػػا اك االسػػػػػػػػػتماع اك االطػػػػػػػػػالع عمػػػػػػػػػى مراسػػػػػػػػػالتا كمكالماتػػػػػػػػػا ككػػػػػػػػػذلؾ حرمػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػاكف 

 . 2الخاصة كعدـ جكاز دخكلها اال في حاالت استثنائية كتحت رقابة القضاء

: أم العػػػػيش فػػػػي مسػػػػتكل معيشػػػػي معقػػػػكؿ كانسػػػػاني يناسػػػػب العػػػػيش توى معيشــــي مالئــــمالحــــق فــــي مســــ .23
 .  3الطبيعي ضمف الحدكد التي تكفؿ لمشخص العيش بعيدان عف الفقر كالعكز كااليكاء مف الفاقة

ــــي الصــــحة .24 : يقصػػػػد بػػػػا تػػػػكفير كتقػػػػديـ الخػػػػدمات الطبيػػػػة الالزمػػػػة لجميػػػػل المػػػػكاطنيف لمحفػػػػاظ عمػػػػى الحــــق ف
كاسػػػػػطة التػػػػػأميف الصػػػػػحي، كتػػػػػكفير جػػػػػكدة عاليػػػػػة مػػػػػف الخػػػػػدمات الطبيػػػػػة مػػػػػل سػػػػػهكلة صػػػػػحتهـ كيػػػػػتـ ذلػػػػػؾ ب

الكصػػػػػػػػكؿ اليهػػػػػػػػا كتػػػػػػػػكفير كافػػػػػػػػة المطػػػػػػػػاعيـ ضػػػػػػػػد االمػػػػػػػػراض السػػػػػػػػارية كانشػػػػػػػػاء مراكػػػػػػػػز العنايػػػػػػػػة بالصػػػػػػػػحة 
 . 4كاالمكمة

ــــــيم .25 ــــــي التعم : يكفػػػػػػؿ هػػػػػػذا الحػػػػػػؽ تربيػػػػػػة الػػػػػػنشء كاالجيػػػػػػاؿ كفقػػػػػػان لمنػػػػػػاهج مدرسػػػػػػية تتضػػػػػػمف قػػػػػػيـ الحــــــق ف
كؽ اإلنسػػػػػػاف كتعزيػػػػػػز قػػػػػػيـ المكاطنػػػػػػة، باإلضػػػػػػافة الػػػػػػى اعتبػػػػػػار التعمػػػػػػيـ االساسػػػػػػي مجػػػػػػاني الديمقراطيػػػػػػة كحقػػػػػػ

 .5كالثانكم كذلؾ كالتكجا تدريجيان نحك مجانية التعميـ الجامعي كاتاحتا لمجميل

ـــــة .26 ـــــات االجتماعي : يعتبػػػػػر الحػػػػػؽ فػػػػػي التأمينػػػػػات االجتماعيػػػػػة مػػػػػف الحقػػػػػكؽ االقتصػػػػػادية الحـــــق فـــــي التتمين
ف لمفػػػػرد بعػػػػض العػػػػيش األمػػػػف بعػػػػد بمك ػػػػا سػػػػف معينػػػػة اك عنػػػػد التعطػػػػؿ عػػػػف العمػػػػؿ كاالجتماعيػػػػة كالتػػػػي تػػػػ م

 . 6اك الشيخكخة اك بمكغ خدمة معينة خدمة لضماف تمبية متطمبات الحياة كضركرياتها

                                                           
 . /https://www.mohamah.net/law. الحؽ في الخصكصية ، الم لؼ ككثر عبد الهادم محمكد الجاؼ، الرابط: 2
 3الجمعية العامة، تقرير السكف الالئؽ كعنصر مف عناصر الحؽ في مستكل معيشي مناسب، الدكرة السبعكف، . تقرير االمـ المتحدة 3
 . _AR.pdf381_81https://www.hlrn.org/img/documents/A_منشكر عمى الرابط:  9/3126/
room/fact-http://www.who.int/ar/news-، الرابط: 3128ة ، منظمة الصحة العالمية، حقائؽ رئيسية، . الحؽ في الصح4

health-and-rights-sheets/detail/human . 
 3129حزيراف  29، 49لحؽ في التعميـ عف بعثتها الى ككت ديفكرا، مجحمس حقكؽ االنساف، الدكرة . تقرير المقررة الخاصة المعنية با5

dds-https://documents-الرابط : 
.pdf?OpenElement2923192F/G/PD29/231/92ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G . 

https://www.escr-الشبكة العالمية لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، الحؽ في الضماف االجتماعي ، الرابط: . 6
479947net.org/ar/resources/ . 
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: يحػػػؽ لممػػػػكاطف مخاطبػػػة السػػػػمطات العامػػػة فيمػػػػا بنػػػكبهـ اك يمسػػػػهـ الحـــق فــــي مخاطبــــة الســـمطات العامــــة .27
 طبة. بكافة كسائؿ التعبير كالمخا

: يعتبػػػر هػػػذا الحػػػؽ الكسػػػيمة التػػػي يسػػػتطيل اإلنسػػػاف مػػػف خاللهػػػا التعبيػػػر الحـــق فـــي حريـــة الـــرأي والتعبيـــر .28
عػػػػف  رائػػػػا كمعتقداتػػػػا كالمشػػػػاركة فػػػػي الحيػػػػاة العامػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ كافػػػػة كسػػػػائؿ التعبيػػػػر المرئيػػػػة كالمسػػػػمكعة 

 .2كالمكتكبة

ـــــة .29 ـــــرق والعبودي ـــــرة لم ـــــي عـــــدم التع كالسػػػػػخرة تتعػػػػػارض مػػػػػل فكػػػػػرة : حيػػػػػث اف الػػػػػرؽ كالعبكديػػػػػة الحـــــق ف
 الكرامة اإلنسانية مناط حماية ك دمية اإلنساف كلما لها مف انتهاؾ لكينكنة اإلنسانكامتهاف ألدميتا. 

ـــــي التنميـــــة .:2 : يتضػػػػػمف االعػػػػػالف العػػػػػالمي لمحػػػػػؽ فػػػػػي التنميػػػػػة الكثيقػػػػػة االهػػػػػـ التػػػػػي تتحػػػػػدث عػػػػػف الحـــــق ف
ف كاعمػػػػاؿ حقيقػػػػي لمحػػػػؽ فػػػػي تقريػػػػر مضػػػػمكف الحػػػػؽ فػػػػي التنميػػػػة حيػػػػث تػػػػـ اعتبػػػػار  حػػػػؽ مػػػػف حقػػػػكؽ اإلنسػػػػا

المصػػػػػير كيمػػػػػـز االفػػػػػراد كالجماعػػػػػات فػػػػػي تبنػػػػػي سياسػػػػػات تنمكيػػػػػة لتحقيػػػػػؽ رفػػػػػا  اإلنسػػػػػاف كاسػػػػػتخداـ المػػػػػكارد 
المتاحػػػػػة لتنميػػػػػة المنػػػػػاطؽ الناميػػػػػة كضػػػػػماف تكػػػػػاف  الفػػػػػرص لمجميػػػػػل لمكصػػػػػكؿ الػػػػػى كافػػػػػة المػػػػػكارد المتاحػػػػػة، 

 . 3تشريعات كالسياسات العمكميةكاتخاذ خطكات تدريجية كاعتماد تدابير عمى مستكل ال

أك  شػػػػػعب: حػػػػؽ كػػػػػؿ مجتمػػػػػل ذات هكيػػػػػة جماعيػػػػػة متميػػػػزة خاصػػػػػة بػػػػػا، مثػػػػػؿ الحـــــق فـــــي تقريـــــر المصـــــير .31
، كاف يقػػػػػػرر شػػػػػػكؿ النظػػػػػػاـ السياسػػػػػػي كاالقتصػػػػػػادم كالثقػػػػػػافي الػػػػػػذم يريػػػػػػد كيتناسػػػػػػب مػػػػػػل عػػػػػػة عرقيػػػػػػةمجمك 

دارة كافة ش كف حياتا، دكف ام تدخؿ اك اعتداء  . 4طمكحاتا كاح

ـــة ســـميمة .32 ـــي بيئ : حػػػؽ اإلنسػػػاف فػػػي أف يعػػػيش فػػػي بيئػػػة سػػػميمة كأمنػػػا كخاليػػػة مػػػف التمػػػكث كتػػػكفير الحـــق ف
 . 5يشاإلنساف كممارسة حياتا بصكرة طبيعيةكسط بيئي مناسب كصحي كنظيؼ صالن لع

                                                           
of-do/freedom-we-https://www.amnesty.org/ar/what-، حرية الرأم كالتعبير، الرابط: . منظمة العفك الدكلية 2

expression/ . 
 . اعالف الحؽ في التنمية، منشكرات االمـ المتحدة.  3
 . 23، التعميؽ العاـ رقـ 2:95الدكرة الحادية كالعشركف . المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف،  4
. الحؽ في البيئة السميمة في التشريل الدكلي كالكطني، رسالة ماجستير الطالب طاكسف فاطنة، جامعة قاصدم مرباح، قسـ الحقكؽ، 5

3126 . 
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: كالتػػػػػي ت كػػػػػد عمػػػػػى حػػػػػؽ كػػػػػؿ مكقػػػػػكؼ اك مػػػػػف محكػػػػػـك اف يتمتػػػػػل الحـــــق فـــــي ظـــــروف احتجـــــاز انســـــانية .33
بظػػػػركؼ احتجػػػػاز انسػػػػانية كمكاتيػػػػة كتتػػػػكافر فيهػػػػا كافػػػػة االحتياجػػػػات مػػػػف حيػػػػث االتصػػػػاؿ بالعػػػػالـ الخػػػػارجي 

يقػػػػػػاع عقكبػػػػػػات تأديبيػػػػػػة دكف ضػػػػػػمانات  يػػػػػػر كالصػػػػػػحة كالتعمػػػػػػيـ كالتشػػػػػػميس كعػػػػػػدـ التعػػػػػػرض لمتعػػػػػػذيب اك ا
 عادلة كفصؿ المحككميف عف المكقكفيف كاالحداث عف البالليف كالمرأة. 

ـــي المشـــاركة العامـــة .34 : كيػػػأتي ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ ضػػػماف مشػػػاركة االفػػػراد فػػػي االنتخابػػػات العامػػػة فػػػي الحـــق ف
اطف فػػػػػػي تسػػػػػػيير الشػػػػػػ كف كافػػػػػػة مسػػػػػػتكياتها كضػػػػػػماف الشػػػػػػفافية كالنزاهػػػػػػة لمعمميػػػػػػة االنتخابيػػػػػػة كاشػػػػػػراؾ المػػػػػػك 

 العامة في الدكلة التي يتمتل بجنسيتها، 

بػػػػأف تكفػػػػؿ القػػػػكانيف حػػػػؽ االفػػػػراد بػػػػأف بشػػػػلؿ الكظػػػػائؼ العامػػػػة كضػػػػماف أجػػػػر  الحــــق فــــي تقمــــد الوظــــائف: .35
كتأمينػػػػػات اجتماعيػػػػػة كاف تكػػػػػكف معػػػػػايير شػػػػػلؿ الكظػػػػػائؼ عمػػػػػى أسػػػػػس الكفػػػػػاءة كالمػػػػػ هالت كضػػػػػمف أطػػػػػر 

 الشفافية كالنزاهة كتكاف  الفرص.

: كيشػػػػتمؿ ذلػػػػؾ التػػػػكفير الكػػػػافي كالمالئػػػػـ كالمناسػػػػب لملػػػػذاء مػػػػف حيػػػػث الحــــق فــــي الحصــــول عمــــى ال ــــذاء .36
الجػػػػػػكدة كاالسػػػػػػعار لجميػػػػػػل المػػػػػػكاطنيف كالتحػػػػػػرر مػػػػػػف الجػػػػػػكع فػػػػػػي كػػػػػػؿ األكقػػػػػػات ، كاف يكػػػػػػكف هػػػػػػذا اللػػػػػػذاء 

 . 2صالن لالستهالؾ البشرم ضمف المكاصفات كالشركط الصحية المتخصصة

:  كيعنػػػػي الحػػػػؽ فػػػػي الحصػػػػكؿ عمػػػػى مػػػػا يكفػػػػي مػػػػف الميػػػػا  كالمرافػػػػؽ يــــا الحــــق فــــي الحصــــول عمــــى الم .37
الصػػػػػػػحية، عمػػػػػػػى أف تكػػػػػػػكف متاحػػػػػػػة كميسػػػػػػػرة  ماديػػػػػػػان كاقتصػػػػػػػاديان ك منػػػػػػػة مػػػػػػػف االخطػػػػػػػار كصػػػػػػػالحة ضػػػػػػػمف 

 المكاصفات العالمية لالستهالؾ البشرم ، كاف يستفيد منها الجميل ضمف مبادئ العدالة كالمساكاة . 

ــــي المســــاواة .38 ذا الحػػػػؽ بػػػػالتمتل بكافػػػػة حقػػػػكؽ االنسػػػػاف بشػػػػكؿ عػػػػاـ حيػػػػث يثبػػػػت لمفػػػػرد : يتعمػػػػؽ هػػػػ الحــــق ف
المسػػػػاكاة مػػػػل الجميػػػػل فػػػػي التمتػػػػل فػػػػي الحقػػػػكؽ بنػػػػاء عمػػػػى المراكػػػػز القانكنيػػػػة ل فػػػػراد ال بنػػػػاء عمػػػػى صػػػػفاتهـ 
الشخصػػػػػػية ، كعميػػػػػػا يجػػػػػػب اف تكفػػػػػػؿ القػػػػػػكانيف ضػػػػػػماف المسػػػػػػاكاة فػػػػػػي كافػػػػػػة االجػػػػػػراءات التػػػػػػي تػػػػػػ دم الػػػػػػى 

  التمتل بحقكؽ االنساف.

                                                           
 . 3115لمجمس المنظمة  238اعتمدت في الدكرة  . منظمة االمـ المتحدة ل  ذية كالزراعة، الخطكط التكجيهية بشأف الحؽ في اللذاء،2
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: مػػػػف حػػػػؽ كػػػػؿ شػػػػخص اف يضػػػػمف الحػػػػؽ فػػػػي تمقػػػػي كارسػػػػاؿ المراسػػػػالت الحــــق فــــي حرســــة المراســــالت .39
دكف أم تػػػػػدخؿ مػػػػػف أم جهػػػػػة أك االطػػػػػالع عميهػػػػػا اك التجسػػػػػس عمػػػػػى مضػػػػػمكنها ، أف كػػػػػاف هنػػػػػاؾ دكاعػػػػػي 

 أمنية يجب اف تتـ تحت اشراؼ كمراقبة القضاء كضمف حدكد معينة . 

ــــى القضــــاء .:3 ــــي المجــــوء ال شػػػػخص اف يمجػػػػأ لمقضػػػػاء لممقاضػػػػاة اك تقػػػػديـ الشػػػػكاكل : مػػػػف حػػػػؽ ام الحــــق ف
كاف يكػػػػكف هػػػػذا القضػػػػاء مسػػػػتقؿ كنزيػػػػا كعػػػػادؿ كيشػػػػكؿ مػػػػالذ كممجػػػػا الفػػػػرد فػػػػي حػػػػاؿ االعتػػػػداء عمػػػػى حقكقػػػػا 

 كاف يككف سريل كناجز كفعاؿ . 

ـــي الـــزواج وتتســـيس االســـرة واالمومـــة .41 : كيثبػػػت هػػػذا الحػػػؽ لمفػػػرد بػػػأف يكػػػكف لديػػػة حريػػػة االختيػػػار الحـــق ف
ياتػػػػػػا ، كاف يتػػػػػػكافر المرافػػػػػػؽ الم سسػػػػػػية التػػػػػػي تعنػػػػػػى بصػػػػػػحة االـ االنجابيػػػػػػة كتػػػػػػكفير المطػػػػػػاعيـ لشػػػػػػريؾ ح

 . 2الكفاية كالالمة لضماف الحفاظ عمى صحة االـ كالمكلكد

: كهػػػػػذا الحػػػػػؽ هػػػػػك اسػػػػػاس الحقػػػػػكؽ السياسػػػػػية التػػػػػي تثبػػػػػت لممػػػػػكاطف الػػػػػذم الحـــــق فـــــي التمتـــــع بالجنســـــية .42
ب الجنسػػػػية بقػػػػانكف كيحػػػػدد القػػػػانكف ضػػػػكابط عػػػػدـ سػػػػحب يحمػػػػؿ جنسػػػػية الدكلػػػػة ، كاف يػػػػنظـ شػػػػركط اكتسػػػػا

 الجنسية تعسفيان كاف يضمف ل فراد حؽ التظمـ كالمجكء الى القضاء . 

ــــة .43 ــــوق الفكري : كهػػػػذا النػػػػكع مػػػػف الحقػػػػكؽ يػػػػنظـ حقػػػػكؽ الممكيػػػػة الفكريػػػػة كالم لػػػػؼ كاف تضػػػػمف القػػػػكانيف الحق
انشػػػػاء الم سسػػػػات الكطنيػػػػة التػػػػي عػػػػدـ االعتػػػػداء عمػػػػى حقػػػػكؽ الم لػػػػؼ كشػػػػركط كاجػػػػراءات التصػػػػرؼ فيهػػػػا ك 

 تكفؿ كتصكف هذ  الحقكؽ. 

: بػػػػاف تكػػػػكف كافػػػػة االجػػػػراءات كالتشػػػػريعات تكفػػػػؿ لمشػػػػخص التمتػػػػل  كالنمػػػػك الحــــق فــــي المســــاهمة الثقافيــــة .44
فػػػػػػي اجػػػػػػكاء ثقافيػػػػػػة مناسػػػػػػبة دكف ام تػػػػػػدخؿ اك منػػػػػػل اك تقييػػػػػػد ، كيثبػػػػػػت لػػػػػػا الحػػػػػػؽ فػػػػػػي التكاصػػػػػػؿ كتمقػػػػػػي 

 الثقافية العالمية كيستفيد مف نتاج التقدـ العممي في العالـ . المعمكمات كاالطالع عمى المنتجات 

: كبمكجػػػػب هػػػػذا الحػػػػؽ يجػػػػب اتخػػػػاذ االجػػػػراءات الالزمػػػػة التػػػػي تكفػػػػؿ منػػػػل عــــدم التعــــرة للتجــــار بالبشــــر .45
كقمػػػػػل جػػػػػرائـ االشػػػػػرار ل تجػػػػػار بالبشػػػػػر بكافػػػػػة أشػػػػػكالا سػػػػػكاء العمػػػػػؿ الجبػػػػػرم اك القسػػػػػرم اك نقػػػػػؿ اك بيػػػػػل 

 تجارة النساء   البلاء   كعمالة االطفاؿ . االعضاء البشرية ، اك 

                                                           
األسرة، الرابط:  34، المادة  :2، التعميؽ العاـ رقـ ::2. المجنة المعنية بالحقكؽ المدنية كالسياسية، الدكرة التاسعة كالثالثكف 2
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 القسم الثاني: االطار الوطني لنظام شكاوى حقوق االنسان  

 اوال: خصائص نظام الشكاوى الفعال

اف نظػػػػػػاـ الشػػػػػػكاكل الػػػػػػكطني مػػػػػػف أهػػػػػػـ االجػػػػػػراءات كاالليػػػػػػات التػػػػػػي تعبػػػػػػر بمكضػػػػػػكعية كحيػػػػػػاد عػػػػػػف اإلرادة الكطنيػػػػػػة 
تعزيػػػػز كحمايػػػػػة حقػػػػكؽ االنسػػػػاف، ككانػػػػت مسػػػػػألة تطػػػػكير اجػػػػراءات كأنظمػػػػػة ألم دكلػػػػة حيػػػػاؿ سػػػػمككها كجػػػػػديتها فػػػػي 

كطنيػػػػة لمشػػػػكاكل محػػػػؿ جػػػػدؿ كنقػػػػاش عميػػػػؽ كطكيػػػػؿ مػػػػف حيػػػػث االطػػػػار الدسػػػػتكرم كالقػػػػانكني كالم سسػػػػي كطبيعػػػػة 
االجػػػػػراءات ك يرهػػػػػػا مػػػػػػف محػػػػػػددات يجػػػػػب أخػػػػػػذها بعػػػػػػيف االعتبػػػػػػار لتمبيػػػػػػة نظػػػػػاـ الشػػػػػػكاكل اللايػػػػػػة المقصػػػػػػكدة منػػػػػػا، 

 راد باإلجراءات الم سسية المتخذة. كلتعزيز ثقة االف

ضػػػػػركرة كجػػػػػكد بػػػػػرامج دكليػػػػػة مػػػػػف نػػػػػكع جديػػػػػد، بػػػػػرامج كقائيػػػػػة تسػػػػػعى لتػػػػػكفير  دكؿكمػػػػػف هػػػػػذ  المنطمقػػػػػات ايقنػػػػػت الػػػػػ
مقكمػػػػػات احتػػػػػراـ حقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف، تحػػػػػد مػػػػػف االنتهاكػػػػػات كتمنػػػػػل كقكعهػػػػػا اك تفاقمهػػػػػا ، كتقػػػػػـك عمػػػػػى معػػػػػايير دكليػػػػػة 

المميػػػػػة كال سػػػػػيما طريػػػػػؽ الشػػػػػكاكل الفرديػػػػػة ال يػػػػػزاؿ يحتػػػػػاج العديػػػػػد مػػػػػف كاضػػػػػحة، اال أف االنخػػػػػراط ضػػػػػمف االليػػػػػات ا
االجػػػػػراءات عمػػػػػى الصػػػػػػعيد االممػػػػػي لظهػػػػػػكر العديػػػػػد مػػػػػػف التحػػػػػديات كالعقبػػػػػات كالتعػػػػػػاكف مػػػػػف قبػػػػػػؿ الػػػػػدكؿ، كعميػػػػػػا، 
كرسػػػػػت االمػػػػػـ المتحػػػػػدة جهكدهػػػػػا فػػػػػي العقػػػػػديف االخيػػػػػريف عمػػػػػى حػػػػػث الػػػػػدكؿ لتطػػػػػكير أنظمػػػػػة شػػػػػكاكل ل فػػػػػراد حيػػػػػاؿ 

ؽ االنسػػػػػػػاف لضػػػػػػػماف االنصػػػػػػػاؼ الحقيقػػػػػػػي كالسػػػػػػػريل كالفعػػػػػػػاؿ كالمسػػػػػػػتقؿ كالمحايػػػػػػػد ألم مػػػػػػػزاعـ اك انتهاكػػػػػػػات حقػػػػػػػك 
 ادعاءات باالنتهاكات لحقكؽ االفراد.

تشػػػػػػير االدبيػػػػػػات العالميػػػػػػة الػػػػػػى أف هنػػػػػػاؾ العديػػػػػػد مػػػػػػف الخصػػػػػػائص كالمزايػػػػػػا التػػػػػػي يجػػػػػػب اف تتػػػػػػكافر فػػػػػػي أم نظػػػػػػاـ 
 شكاكل فعاؿ يمكف الحديث عنها عمى النحك التالي: 

ك تشػػػػػػػػػريعات فرعيػػػػػػػػػة كاف يكػػػػػػػػػكف أيكػػػػػػػػػكف االختصػػػػػػػػػاص محػػػػػػػػػدد بكػػػػػػػػػؿ كضػػػػػػػػػكح مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ قػػػػػػػػػكانيف اف  .2
لمم سسػػػػػػػػػػػػػػات المخكلػػػػػػػػػػػػػػة ب سػػػػػػػػػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػػػػػػػػػكاكل سػػػػػػػػػػػػػػمطات كافيػػػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػػػمن بػػػػػػػػػػػػػػأداء المهػػػػػػػػػػػػػػاـ المنكطػػػػػػػػػػػػػػة 
بها،فاالختصاصػػػػػػػػات المحػػػػػػػػددة بكضػػػػػػػػكح فػػػػػػػػي قػػػػػػػػانكف التأسػػػػػػػػيس مػػػػػػػػف اهػػػػػػػػـ دعػػػػػػػػائـ النجاح،كقػػػػػػػػد ثبػػػػػػػػت اف 

ؿ كفػػػػػػػاءة ادائهػػػػػػػا. كعميػػػػػػػا فػػػػػػػاف صػػػػػػػيا ة االختصػػػػػػػاص الم سسػػػػػػػة ذات االختصػػػػػػػاص الكاسػػػػػػػل اللػػػػػػػامض تقػػػػػػػ
الػػػػدقيؽ كالسػػػػمطات الكاضػػػػحة لػػػػا فائػػػػدة قصػػػػكل ل فػػػػراد التػػػػي جػػػػاءت الم سسػػػػة مػػػػف اجػػػػؿ حمايتهـ،كمػػػػا انػػػػا 

 يمنل التداخؿ كيحد مف التضارب. 



      

  
 

82 

 

كمػػػػػا أف فاعميػػػػػة أم م سسػػػػػة مخكلػػػػػة ب سػػػػػتقباؿ الشػػػػػكاكل يعتمػػػػػد بدرجػػػػػة كبيػػػػػرة عمػػػػػى سػػػػػهكلة الكصػػػػػكؿ الػػػػػى  .3
ني لمشػػػػػكاكل فكممػػػػػا كػػػػػاف النظػػػػػاـ سػػػػػهؿ الكصػػػػػكؿ اليػػػػػا مػػػػػف قبػػػػػؿ االفػػػػػراد كممػػػػػا زاد ذلػػػػػؾ مػػػػػف النظػػػػػاـ الػػػػػكط

كفػػػػاءة النظػػػػاـ، كيجػػػػػب اف ال يخػػػػتمط االمػػػػر كثيػػػػػران هنػػػػا لػػػػػدل بعػػػػض الم سسػػػػات حيػػػػػاؿ مسػػػػألة الشػػػػػكاكل اك 
ابػػػػػػداء الػػػػػػرأم اك االستشػػػػػػارة اك التكجيػػػػػػا اك  يرهػػػػػػا مػػػػػػف اشػػػػػػكاؿ النصػػػػػػن كالمشػػػػػػكرة كالػػػػػػذم تختمػػػػػػؼ بمكجبػػػػػػة 

دكار كميػػػػػػػان عػػػػػػػف دكر الشػػػػػػػكاكل كمتابعتهػػػػػػػا فالم سسػػػػػػػات المخكلػػػػػػػة ب سػػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػػكاكل لػػػػػػػـ تكجػػػػػػػد هػػػػػػػذ  اال
لمجػػػػػرد ابػػػػػداء الػػػػػرام كلكنهػػػػػا كجػػػػػدت كػػػػػي تػػػػػدرس الكاقػػػػػل عػػػػػف طريػػػػػؽ االتصػػػػػاؿ بػػػػػاألفراد ، كاتصػػػػػاؿ االفػػػػػراد 
بهػػػػا يكػػػػػكف عػػػػػادة عػػػػػف طريػػػػػؽ الشػػػػػكاكل اك التظممػػػػػات، كلػػػػذلؾ فػػػػػاف الكصػػػػػكؿ اليهػػػػػا كسػػػػػهكلة االتصػػػػػاؿ بهػػػػػا 

 د اف يككف متاحا ل فراد كلمجماعات التي انشئت مف أجمهـ. ال ب

سػػػػهكلة الكصػػػػكؿ، تمثػػػػؿ عمميػػػػة الكصػػػػكؿ السػػػػهؿ الػػػػى نظػػػػاـ الشػػػػكاكل أحػػػػد أهػػػػـ المعػػػػايير كالتػػػػي ال تتحػػػػدد  .4
م شػػػػػػػػرات نجاحهػػػػػػػػا فػػػػػػػػي االنتشػػػػػػػػار بػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي سػػػػػػػػهكلة االسػػػػػػػػتخداـ كجػػػػػػػػكدة الخػػػػػػػػدمات كالتكعيػػػػػػػػة بمضػػػػػػػػمكف 

راءات كتػػػػػػػكفير كافػػػػػػػة التجهيػػػػػػػزات المكجسػػػػػػػتية كالفنيػػػػػػػة لمقػػػػػػػدمي اجػػػػػػػراءات الشػػػػػػػكاكل كشػػػػػػػفافية كنزاهػػػػػػػة االجػػػػػػػ
جػػػػػػراء كمنػػػػػػاطؽ الػػػػػػبالد ككػػػػػػذلؾ القػػػػػػدرة عمػػػػػػى تكظيػػػػػػؼ إالشػػػػػػكاكل فضػػػػػػالن عػػػػػػف االنتشػػػػػػار االفقػػػػػػي فػػػػػػي كافػػػػػػة 

 كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة في ذلؾ. 

أحػػػػػػد االسػػػػػػس التػػػػػػي يقػػػػػػكـ عميهػػػػػػا النظػػػػػػاـ الفعػػػػػػاؿ لمشػػػػػػكاكل اف يصػػػػػػاحب ذلػػػػػػؾ حمػػػػػػالت  التكعيػػػػػػة الفعالػػػػػػة، .5
كطنيػػػػػػػة شػػػػػػػاممة لمتكعيػػػػػػػة كالتثقيػػػػػػػؼ بكافػػػػػػػة االجػػػػػػػراءات كالخطػػػػػػػكات الخاصػػػػػػػة بتقػػػػػػػديـ الشػػػػػػػكاكل مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ 
كسػػػػػائؿ اعػػػػػالـ مطمعػػػػػة بكضػػػػػن كلػػػػػديها القػػػػػدرة عمػػػػػى التفاعػػػػػؿ االيجػػػػػابي مػػػػػل النظػػػػػاـ، كيجػػػػػب اف تخاطػػػػػب 
حمػػػػػػالت التكعيػػػػػػة كالتثقيػػػػػػؼ كافػػػػػػة شػػػػػػرائن كفئػػػػػػات المجتمػػػػػػل بكسػػػػػػائؿ هػػػػػػذ  المجتمعػػػػػػات ال بكسػػػػػػائؿ قػػػػػػد ال 

فر اك ال يتػػػػاح ل فػػػػراد متابعتهػػػػا بشػػػػكؿ مسػػػػتمر كعميػػػػا يجػػػػب تصػػػػميـ هػػػػذ  الحمػػػػالت بكػػػػؿ عنايػػػػة كدقػػػػة تتػػػػكا
بمػػػػػا يضػػػػػمف كيكفػػػػػؿ سػػػػػرعة االنتشػػػػػار، كال ينفصػػػػػؿ ذلػػػػػؾ عػػػػػف االسػػػػػهاـ برفػػػػػل الػػػػػكعي العػػػػػاـ الثقػػػػػافي بحقػػػػػكؽ 

 االنساف كالذم ينعكس بدكر  عمى تفعيؿ كلجكء االفراد الى نظاـ الشكاكل. 

مصػػػػػػػػادرها كسػػػػػػػػرية الكثػػػػػػػػائؽ كالبيانػػػػػػػػات التػػػػػػػػي تػػػػػػػػرد الػػػػػػػػى الجهػػػػػػػػة المخكلػػػػػػػػة ب سػػػػػػػػتقباؿ سػػػػػػػػرية المعمكمػػػػػػػػات ك  .6
الشػػػػػػكاكل كعػػػػػػدـ اسػػػػػػتخدامها أل ػػػػػػراض أخػػػػػػرل تخػػػػػػالؼ اهػػػػػػداؼ المتابعػػػػػػة كاالنصػػػػػػاؼ، اذ يعتبػػػػػػر ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف 
كسػػػػائؿ تعزيػػػػػز الثقػػػػػة كمػػػػػف العكامػػػػػؿ الرئيسػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػاهـ فػػػػػي خمػػػػػؽ مصػػػػػداقية عاليػػػػػة فػػػػػي نظػػػػػاـ الشػػػػػكاكل 

 ف كفاعمية االداء لنظاـ الشكاكل. كبالتالي تساهـ في حس
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االشػػػػػػػخاص المعنيػػػػػػػيف فػػػػػػػي نظػػػػػػػاـ الشػػػػػػػكاكل بكافػػػػػػػة مراحمػػػػػػػة هػػػػػػػـ عكامػػػػػػػؿ النجػػػػػػػاح لمنظػػػػػػػاـ اذ يعتبػػػػػػػر االداء  .7
الجيػػػػد كالمسػػػػتكل المهنػػػػي كالحرفػػػػي لهػػػػـ  مػػػػف عكامػػػػؿ التػػػػأثير كالفعاليػػػػة فػػػػي نظػػػػاـ الشػػػػكاكل، فػػػػالككادر التػػػػي 

لخارجيػػػػػػة كتػػػػػػ مف بقضػػػػػػية االنسػػػػػػاف فػػػػػػي أم مكػػػػػػاف دكف تتمتػػػػػػل بالنزاهػػػػػػة كالحياديػػػػػػة كال تخضػػػػػػل لممػػػػػػ ثرات ا
االلتفػػػػػػات الػػػػػػى المػػػػػػػكف اك الجػػػػػػنس اك العػػػػػػرؽ ، كالكػػػػػػػكادر كػػػػػػذلؾ التػػػػػػي تتمتػػػػػػػل بالمعرفػػػػػػة كالعمػػػػػػـ كالمهػػػػػػػارات 
الالزمػػػػػة لسػػػػػػير العمػػػػػػؿ تػػػػػ دم بالنتيجػػػػػػة الػػػػػػى تعزيػػػػػػز الثقػػػػػة بم سسػػػػػػات الدكلػػػػػػة كأنظمتهػػػػػا فػػػػػػي التعامػػػػػػؿ مػػػػػػل 

 شكاكل االفراد.

ليػػػػػة اسػػػػػتقباؿ كمعالجػػػػػة الشػػػػػكاكل، فػػػػػالطرؽ كاالسػػػػػاليب التػػػػػي  عتمػػػػػد ايضػػػػػا عمػػػػػى فاعميػػػػػة نظػػػػػاـ الشػػػػػكاكل ت .8
يبنػػػػػػى عميهػػػػػػا نظػػػػػػاـ الشػػػػػػكاكل مهمػػػػػػة جػػػػػػدا، مػػػػػػف حيػػػػػػث االسػػػػػػتقباؿ كمحػػػػػػددات القبػػػػػػكؿ كالتحقػػػػػػؽ كالمتابعػػػػػػة 
كالصػػػػػالحيات كالتعػػػػػاكف مػػػػػل الجهػػػػػات المشػػػػػتكى عميهػػػػػا كالكثػػػػػائؽ ك يرهػػػػػا مػػػػػف مػػػػػدد كمكاعيػػػػػد، فكجػػػػػكد اليػػػػػة 

لجػػػػػػة الشػػػػػػكاكل ذات كمفػػػػػػة قميمػػػػػػة كسػػػػػػريعة كسػػػػػػهمة الفهػػػػػػـ كخاليػػػػػػة مػػػػػػف البيركقراطيػػػػػػة فعالػػػػػػة السػػػػػػتقباؿ كمعا
تػػػػ دم الػػػػى كسػػػػب ثقػػػػة االفػػػػراد كلجػػػػكئهـ الػػػػى اسػػػػتخداـ النظػػػػاـ  فػػػػي حػػػػاؿ تعرضػػػػهـ النتهػػػػاؾ مػػػػا،  فػػػػاألفراد 
اك المجمكعػػػػات الػػػػذيف يػػػػدعكف بحػػػػدكث انتهاكػػػػات لحقػػػػكقهـ يمجئػػػػكف عػػػػادة الػػػػى نظػػػػاـ شػػػػكاكل كأليػػػػة بديمػػػػة 

ت اك قبػػػػػػؿ الػػػػػػدخكؿ بػػػػػػاإلجراءات القضػػػػػػائية التػػػػػػي تختمػػػػػػؼ أطػػػػػػر تنظيمهػػػػػػا كاختصاصػػػػػػها عػػػػػػف لحػػػػػػؿ النزاعػػػػػػا
نظػػػػػػػاـ الشػػػػػػػكاكل، كبنػػػػػػػاء عميػػػػػػػا اذا كانػػػػػػػت اليػػػػػػػة نظػػػػػػػاـ الشػػػػػػػكاكل تعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى الكجػػػػػػػا الصػػػػػػػحين  فسػػػػػػػكؼ 
تسػػػػػػتخدـ بالتفضػػػػػػيؿ عمػػػػػػى االليػػػػػػات التقميديػػػػػػة ألسػػػػػػباب تتعمػػػػػػؽ بسػػػػػػهكلة الكصػػػػػػكؿ كالمركنػػػػػػة كالسػػػػػػرعة فػػػػػػي 

 فر الخبرة  كانعداـ الكمفة.اتخاذ االجراءات كتك 

كالقضػػػػػاء ، االعػػػػػالـ، كالمنظمػػػػػات  يػػػػػر الحككميػػػػػة   -عالقػػػػػة نظػػػػػاـ الشػػػػػكاكل بكافػػػػػة الم سسػػػػػات االخػػػػػرل   .9
كالحفػػػػػػػػاظ عمػػػػػػػػى هػػػػػػػػذ  العالقػػػػػػػػات يسػػػػػػػػاهـ فػػػػػػػػي فعاليػػػػػػػػة نظػػػػػػػػاـ  -كممثمػػػػػػػػي المجتمعػػػػػػػػات المحميػػػػػػػػة ك يػػػػػػػػرهـ 

ك الحػػػػػػػػاؿ بالنسػػػػػػػػبة  الشػػػػػػػػكاكل، فهػػػػػػػػذ  الم سسػػػػػػػػات  يمكنهػػػػػػػػا اف تسػػػػػػػػاعد فػػػػػػػػي تكصػػػػػػػػيؿ الشػػػػػػػػكاكل كمػػػػػػػػا هػػػػػػػػ
لممنظمػػػػات  يػػػػر الحككميػػػػة. كمػػػػا اف االعػػػػالـ لػػػػا اهميػػػػة كبػػػػرل فػػػػي حػػػػؿ العديػػػػد مػػػػف القضػػػػايا عػػػػف طريػػػػؽ 
حػػػػػث االجهػػػػػزة الحككميػػػػػة عمػػػػػى تصػػػػػحين اجراءاتهػػػػػا كتنفيػػػػػذ التكصػػػػػيات، لػػػػػذا ينبلػػػػػي  أف تكػػػػػكف مػػػػػف ضػػػػػمف 

المعمكمػػػػات عػػػػف كػػػػؿ الخطػػػػط لتفعيػػػػؿ نظػػػػاـ الشػػػػكاكل اقامػػػػة حػػػػكار دائػػػػـ مػػػػل كسػػػػائؿ االعػػػػالـ كاف تقػػػػدـ لهػػػػا 
حالػػػػػػػػػػػة تتعمػػػػػػػػػػػؽ بانتهػػػػػػػػػػػاؾ حقػػػػػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػػػػػاف،  فمػػػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػػػركؼ اف البيانػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػحفية كاالعالنػػػػػػػػػػػات 
كالتصػػػػػػػػريحات العامػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػعة االنتشػػػػػػػػار تزيػػػػػػػػد مػػػػػػػػف ثقػػػػػػػػة االفػػػػػػػػراد بنظػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػكاكل كتعػػػػػػػػزز المصػػػػػػػػداقية 

ات بػػػػػاإلجراءات المتخػػػػػذة كبشػػػػػكؿ عػػػػػاـ ينبلػػػػػي تكػػػػػكف عالقػػػػػات تكاصػػػػػؿ دائمػػػػػة كشػػػػػراكة حقيقيػػػػػة مػػػػػل م سسػػػػػ
 المجتمل المدني. 
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تعتبػػػػػر عمميػػػػػة المتابعػػػػػة كالتقيػػػػػيـ ألداء كفعاليػػػػػة نظػػػػػاـ الشػػػػػكاكل مػػػػػف أهػػػػػـ العناصػػػػػر الكاجػػػػػب تكافرهػػػػػا كفػػػػػؽ  .:
منهجيػػػػػػػات كاسػػػػػػػاليب عمميػػػػػػػة لالرتقػػػػػػػاء بالنظػػػػػػػاـ  كتجػػػػػػػاكز االخطػػػػػػػاء اف كجػػػػػػػدت فػػػػػػػي المسػػػػػػػتقبؿ، كالتقيػػػػػػػيـ 

يف قيػػػػػػاس النتػػػػػػائج المحققػػػػػػة يفتػػػػػػرض كجػػػػػػكد اهػػػػػػداؼ محػػػػػػددة سػػػػػػمفا لنظػػػػػػاـ الشػػػػػػكاكل حتػػػػػػى يتسػػػػػػنى لممسػػػػػػ كل
 عمى اساس هذ  االهداؼ.

 ثانيا: االطار الدستوري لحق االفراد في تقديم الشكاوى 

ل ردنيػػػػػػػيف الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي  كتعديالتػػػػػػػا عمػػػػػػػى مػػػػػػػا يمػػػػػػػي: 2:63( مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتكر االردنػػػػػػػي لسػػػػػػػنة  28 نصػػػػػػػت المػػػػػػػادة  
العامػػػػة بالكيفيػػػػة كالشػػػػركط  مخاطبػػػػة السػػػػمطات العامػػػػة فيمػػػػا ينػػػػكبهـ مػػػػف امػػػػكر شخصػػػػية اك فيمػػػػا لػػػػا صػػػػمة بالشػػػػ كف

كالمالحػػػػظ انػػػػا كمنػػػػذ ايػػػػراد هػػػػذا الػػػػنص الدسػػػػتكرم لػػػػـ يصػػػػدر عػػػػف السػػػػمطات المختصػػػػة فػػػػي  التػػػػي يعينهػػػػا القػػػػانكف.
المممكػػػػػة االردنيػػػػػة الهاشػػػػػمية قػػػػػانكف خػػػػػاص جػػػػػامل مػػػػػانل يػػػػػنظـ هػػػػػذا الحػػػػػؽ كانمػػػػػا جػػػػػاء تنظيمػػػػػا فػػػػػي جممػػػػػة قػػػػػكانيف 

لػػػػػؾ بحسػػػػػب اختصاصػػػػػات ككظػػػػػائؼ كػػػػػؿ هيئػػػػػة عمػػػػػى أناطػػػػػت هػػػػػذا الحػػػػػؽ بمجمكعػػػػػة مػػػػػف الهيئػػػػػات كالم سسػػػػػات كذ
 حد .كلهذا الحؽ اهمية خاصة تتجمى بما يمي:

انػػػػػا يعػػػػػد الكسػػػػػيمة القانكنيػػػػػة التػػػػػي تفضػػػػػي الػػػػػى تمكػػػػػيف صػػػػػاحبها مػػػػػف االتصػػػػػاؿ مباشػػػػػرة بالسػػػػػمطات العامػػػػػة  .2
 كي تطمل عمى تظمماتا.

 انا يمنن المكاطف دكرا ايجابيا في الحياة السياسية. .3

مػػػػػػة كم سسػػػػػػات الدكلػػػػػػة الف تصػػػػػػبن اكثػػػػػػر فعاليػػػػػػة كرشػػػػػػدا فػػػػػػي ادائهػػػػػػا لكاجباتهػػػػػػا، انػػػػػػا يػػػػػػدفل السػػػػػػمطات العا .4
 االمر الذم يسهـ في ارساء دعائـ دكلة القانكف كتعزيز قيـ الشفافية كالنزاهة كالحاكمية الرشيدة .

انػػػػػا يفضػػػػػي الػػػػػػى التكسػػػػػيل فػػػػػػي مجػػػػػاالت الحقػػػػػػكؽ كالحريػػػػػات العامػػػػػة كيخمػػػػػػؽ رأيػػػػػا عامػػػػػػا مسػػػػػتنيرا كيجعػػػػػػؿ  .5
  فاعال كايجابية مل المكاطنيف . الدكلة اكثر ت

كيختمػػػػػؼ حػػػػػؽ تقػػػػػديـ الشػػػػػكاكل الػػػػػى السػػػػػمطات العامػػػػػة عػػػػػف حػػػػػؽ التقاضػػػػػي كاالدعػػػػػاء عمػػػػػى االخػػػػػريف عبػػػػػر العديػػػػػد 
 مف االكجا كالمظاهر منها:

ف حػػػػػػؽ تقػػػػػػديـ العػػػػػػرائض كالشػػػػػػكاكل الػػػػػػى السػػػػػػمطات العامػػػػػػة يفضػػػػػػي الػػػػػػى تمكػػػػػػيف صػػػػػػاحبا الػػػػػػى المجػػػػػػكء إ .2
فػػػػػي حػػػػػيف اف حػػػػػؽ تقػػػػػديـ الػػػػػدعكل ضػػػػػد ا خػػػػػريف يعتبػػػػػر كسػػػػػيمة قانكنيػػػػػة لمسػػػػػمطات التشػػػػػريعية كالتنفيذيػػػػػة، 

 تمكف صاحبها مف المجكء الى السمطة القضائية المتمثمة بالمحاكـ لحماية حقا.
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اف حػػػػػؽ تقػػػػػديـ العػػػػػرائض كالشػػػػػكاكل الػػػػػى السػػػػػمطات العامػػػػػة ممنػػػػػكح لممػػػػػكاطنيف فقػػػػػط لمػػػػػدفاع عػػػػػف حقػػػػػكقهـ،  .3
جميػػػػػػل االشػػػػػػخاص سػػػػػػكاء كػػػػػػانكا كطنيػػػػػػيف اـ اجانػػػػػػب ، أمػػػػػػا حػػػػػػؽ تقػػػػػػديـ الػػػػػػدعاكل القضػػػػػػائية فهػػػػػػك متػػػػػػاح ل

 مقيميف اـ مجرد عابرم سبيؿ دفاعان عف حقكقهـ عبر الكلكج مف خالؿ بكابات القضاء.

كيػػػػػػذهب الػػػػػػبعض الػػػػػػى اف الحػػػػػػرص عمػػػػػػى االداء العػػػػػػاـ كحسػػػػػػف قيػػػػػػاـ مرافػػػػػػؽ كم سسػػػػػػات الدكلػػػػػػة بكظائفهػػػػػػا  .4
كطني الػػػػذم يتكجػػػػب عمػػػػى كػػػػؿ فػػػػرد يجعػػػػؿ حػػػػؽ تقػػػػديـ العػػػػرائض كالشػػػػكاكل يرقػػػػى الػػػػى مسػػػػتكل الكاجػػػػب الػػػػ

مباشػػػػػرتا بنفسػػػػػا، امػػػػػا بالنسػػػػػبة الػػػػػى مراجعػػػػػة المحػػػػػاكـ كالمجػػػػػكء الػػػػػى القضػػػػػاء فهػػػػػك امػػػػػر اختيػػػػػارم متػػػػػركؾ 
لصػػػػػػاحب الحػػػػػػؽ الػػػػػػذم لػػػػػػا مطمػػػػػػؽ الحريػػػػػػة بمراجعػػػػػػة المحػػػػػػاكـ ذات الصػػػػػػمة اك عػػػػػػدـ مراجعتهػػػػػػا لممطالبػػػػػػة 

 بالحؽ الذم يدعيا.

م سسػػػػػػػات العامػػػػػػػة ال يشػػػػػػػترط اف يمػػػػػػػس مصػػػػػػػمحة اف مكضػػػػػػػكع العػػػػػػػرائض كالشػػػػػػػكاكل التػػػػػػػي ترسػػػػػػػؿ الػػػػػػػى ال .5
شخصػػػػػية كمباشػػػػػرة تخػػػػػص مقػػػػػدمها ، كذلػػػػػؾ مػػػػػف منطمػػػػػؽ اعتبػػػػػار تقػػػػػديـ هػػػػػذ  العػػػػػرائض جػػػػػزءا مػػػػػف الكاجػػػػػب 
الػػػػكطني، فػػػػي حػػػػيف اف القاعػػػػدة العامػػػػة كاالصػػػػؿ العػػػػاـ  بػػػػأف مقػػػػدـ الػػػػدعكل القضػػػػائية ينبلػػػػي اف يكػػػػكف لػػػػا 

ا _ ام المصػػػػػػػمحة_ تلػػػػػػػدك دعػػػػػػػكا   يػػػػػػػر مصػػػػػػػمحة كقائمػػػػػػػة كمباشػػػػػػػرة كقانكنيػػػػػػػا مػػػػػػػف دعػػػػػػػكا  كالتػػػػػػػي بػػػػػػػدكنه
  مسمكعة كمستكجبة الرد .

( مػػػػف الدسػػػػتكر االردنػػػػي كتحميمهػػػػا بدقػػػػة يقكدنػػػػا الػػػػى اعتبػػػػار اف حػػػػؽ  28 كمػػػػف جهػػػػة أخػػػػرل ، فػػػػ ف قػػػػراءة المػػػػادة  
ثانيػػػػػا: اف ، انػػػػػا فػػػػػردم :أكال تقػػػػػديـ الشػػػػػكاكل كالعػػػػػرائض كمخاطبػػػػػة السػػػػػمطات العامػػػػػة يتصػػػػػؼ بػػػػػثالث صػػػػػفات كهػػػػػي

 امكانية تقديما الى جميل السمطات في البالد دكف استثناء.     ثالثا: لا دكر سياسي.

 أوال: انه حق فردي كتصل عام 

( مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر العامػػػػػػة بالعبػػػػػػارة المفتاحيػػػػػػة التاليػػػػػػة : ل ردنيػػػػػػيف الحػػػػػػؽ بمخاطبػػػػػػة السػػػػػػمطات 28خاطبػػػػػػت المػػػػػػادة   
يػػػػػل االردنيػػػػػيف سػػػػػكاء رسػػػػػمت بشػػػػػكؿ العامػػػػػة ..... الػػػػػ . ممػػػػػا يعنػػػػػي اف حػػػػػؽ تقػػػػػديـ الشػػػػػكاكل كالعػػػػػرائض مقػػػػػرر لجم

فػػػػػردم اك جمػػػػػاعي كسػػػػػكاء كانػػػػػت ممهػػػػػكرة بتكقيػػػػػل شػػػػػخص كاحػػػػػد اك ممهػػػػػكرة بتكقيػػػػػل عػػػػػدة اشػػػػػخاص كتسػػػػػمى فػػػػػي 
هػػػػػذ  الحالػػػػػة ك العريضػػػػػة الجماعيػػػػػة( ، كبهػػػػػذا فقػػػػػد جػػػػػاء الدسػػػػػتكر االردنػػػػػي مخالفػػػػػا لمعديػػػػػد مػػػػػف الدسػػػػػاتير االخػػػػػرل ، 

 المذاف حرما العرائض الجماعية. 2898يكي لعاـ كالدستكر االمر  28:2كمنها الدستكر الفرنسي لعاـ 
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كمػػػػف ناحيػػػػة اخػػػػرل ، فػػػػ ف الدسػػػػتكر االردنػػػػي لػػػػـ يعمػػػػؽ اسػػػػتخداـ هػػػػذا الحػػػػؽ عمػػػػى أم شػػػػرط فكممػػػػة االردنيػػػػيف تشػػػػمؿ 
الػػػػذككر كاالنػػػػاث ، كمػػػػا كتشػػػػمؿ البػػػػالليف ك يػػػػر البػػػػالليف اف لػػػػـ يػػػػرهف حػػػػؽ تقػػػػديـ العػػػػرائض بعمػػػػر معػػػػيف، بػػػػؿ انػػػػا 

 كالمكقكفيف كالمالحقيف حؽ استخداـ هذ  الرخصة. أتاح لممحككميف قضائيا

 ثانيا: ان لحق تقديم الشكاوى والعرائة دور سياسي 

كيتجمػػػػػػػى هػػػػػػػذا الػػػػػػػدكر مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ اظهػػػػػػػار حػػػػػػػؽ مخاطبػػػػػػػة السػػػػػػػمطات العامػػػػػػػة بمظهػػػػػػػر المعػػػػػػػالج لسػػػػػػػمبيات الػػػػػػػنظـ 
ة اسػػػػػػتعماؿ البرلمانيػػػػػػة كالػػػػػػنظـ السياسػػػػػػية عمػػػػػػى كجػػػػػػا العمػػػػػػكـ، فهػػػػػػك يحمػػػػػػي الحريػػػػػػة كيشػػػػػػكؿ ضػػػػػػمانا ضػػػػػػد إسػػػػػػاء

السػػػػمطة كهػػػػك يمثػػػػؿ حػػػػائال دسػػػػتكريا ضػػػػد التعسػػػػػؼ كاالسػػػػتبداد فمطالمػػػػا شػػػػكمت المصػػػػمحة الشخصػػػػية دافعػػػػا ل فػػػػػراد 
 اك حتى الجماعات لمتحرؾ االيجابي كابالغ القائميف عمى السمطات العامة بأم تصرؼ تعسفي

اختصاصػػػػػها الرقػػػػػابي عمػػػػػى كتحكمػػػػػي اك بػػػػػأم اجػػػػػراء  يػػػػػر قػػػػػانكني، كمػػػػػا كيتػػػػػين هػػػػػذا الحػػػػػؽ لمبرلمانيػػػػػات ممارسػػػػػة 
اعمػػػػػػاؿ الحككمػػػػػػات كالػػػػػػذم يعػػػػػػد اختصاصػػػػػػا أصػػػػػػيالن مػػػػػػف اختصاصػػػػػػاتها ذلػػػػػػؾ اف السػػػػػػمطة التشػػػػػػريعية   البرلمػػػػػػاف ( 
تقػػػػػؼ عػػػػػػادة فػػػػػػي مقدمػػػػػة السػػػػػػمطات العامػػػػػػة التػػػػػي يجػػػػػػكز ل فػػػػػػراد مخاطبتهػػػػػا ، كهػػػػػػك مػػػػػػا يسػػػػػهـ فػػػػػػي اظهػػػػػػار الػػػػػػدكر 

 السياسي لحؽ مخاطبة السمطات العامة.

دالالت الػػػػػدكر السياسػػػػػي لهػػػػػذا الحػػػػػؽ انػػػػػا يفسػػػػػن المجػػػػػاؿ امػػػػػاـ المػػػػػكاطنيف بػػػػػأف يتقػػػػػدمكا ككػػػػػذلؾ ف نػػػػػا مػػػػػف اكجػػػػػا ك 
بمقترحػػػػػات لقػػػػػكانيف كتشػػػػػريعات عمػػػػػى شػػػػػكؿ عػػػػػرائض كذلػػػػػؾ حينمػػػػػا يتظممػػػػػكا مػػػػػف تشػػػػػريل معػػػػػيف عبػػػػػر تقػػػػػديـ البػػػػػديؿ 
اك مػػػػػػف خػػػػػػالؿ التعبيػػػػػػر عػػػػػػف الحاجػػػػػػة لتنظػػػػػػيـ امػػػػػػر مجتمعػػػػػػي بشػػػػػػكؿ قػػػػػػانكني كحينهػػػػػػا يتبنػػػػػػى عػػػػػػدد مػػػػػػف اعضػػػػػػاء 

ف مضػػػػػػمكف العريضػػػػػػة التػػػػػػي يتقػػػػػػدـ بهػػػػػػا المػػػػػػكاطنيف كيتقػػػػػػدمكف بػػػػػػاقتراح مشػػػػػػركع قػػػػػػانكف اك اقتػػػػػػراع مشػػػػػػركع البرلمػػػػػػا
قػػػػانكف معػػػػدؿ لقػػػػانكف قػػػػائـ كيقكمػػػػكف ب قنػػػػاع ا مبيػػػػة النػػػػكاب بتبنػػػػي مػػػػا كرد فػػػػي العريضػػػػة كالتصػػػػكيت عميهػػػػا كهػػػػك مػػػػا 

 يشكؿ خير تجسيد لممارسة الدكر السياسي.

ت العامػػػػػػة دكر ككظيفػػػػػػة سياسػػػػػػية عبػػػػػػر لفػػػػػػت نظػػػػػػر القػػػػػػائميف عمػػػػػػى خالصػػػػػػة القػػػػػػكؿ، فػػػػػػ ف لحػػػػػػؽ مخاطبػػػػػػة السػػػػػػمطا
الم سسػػػػػات العامػػػػػة ألكجػػػػػا الخمػػػػػؿ كالفسػػػػػاد التػػػػػي تشػػػػػكب الم سسػػػػػات التػػػػػي يػػػػػديركها ، ككػػػػػذلؾ فهػػػػػي تشػػػػػكؿ كسػػػػػيمة 
فعالػػػػػة لتزكيػػػػػد البرلمانػػػػػات بالمعمكمػػػػػات الالزمػػػػػة لهػػػػػا كػػػػػي تمػػػػػارس رقابتهػػػػػا عمػػػػػى السػػػػػمطة التنفيذيػػػػػة كهػػػػػك مػػػػػا يشػػػػػكؿ 

 مطة التشريعية في الرقابة كاف كاف بشكؿ  ير مباشر.دعمان لكظيفة الس
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 ثالثا: انه حق يمارس امام السمطات العامة   

كيعنػػػػػي ذلػػػػػؾ اف الحػػػػػؽ الػػػػػذم حظػػػػػي بتنظػػػػػيـ كرعايػػػػػة دسػػػػػتكرية هػػػػػك حػػػػػؽ مخاطبػػػػػة السػػػػػمطات الرسػػػػػمية كالحككميػػػػػة 
ي هػػػػػػذا الحػػػػػػؽ كالم سسػػػػػػات ذات النفػػػػػػل العػػػػػػاـ ، كلػػػػػػيس الحػػػػػػؽ بمخاطبػػػػػػة م سسػػػػػػات القطػػػػػػاع الخػػػػػػاص بحيػػػػػػث يفضػػػػػػ

الػػػػػى تمكػػػػػيف الفػػػػػرد اك مجمكعػػػػػة مػػػػػف االفػػػػػراد الػػػػػى التقػػػػػدـ بالشػػػػػكاكل اك المطالبػػػػػات اك المالحظػػػػػات الػػػػػى السػػػػػمطات 
الرسػػػػػػػػػمية كالسػػػػػػػػػمطات العامػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػكؿ مكتػػػػػػػػػكب كدكف قيػػػػػػػػػد اك شػػػػػػػػػرط اال شػػػػػػػػػرط مراعػػػػػػػػػاة الشػػػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػػذم فرضػػػػػػػػػا 

 ط، كهي:القانكف.كمف ناحية اخرل ف ف حؽ مخاطبة السمطات العامة مقيد بثالثة ضكاب

 .استنفاذ جميل طرؽ الطعف المتاحة ابتداءن اماـ المكاطف لممطالبة بحقا 

  .احتراـ مبدأ تكزيل االختصاصات بيف السمطات العامة 

 .ضماف جدية مكضكع الشككل كالعريضة 

 استنفاذ جميع طرق الطعن المتاحة ابتداًء امام المواطن لممطالبة بحقه

تقػػػػػديـ العريضػػػػػة اك الشػػػػػككل اف يكػػػػػكف قػػػػػد اسػػػػػتنفذ كافػػػػػة السػػػػػبؿ التػػػػػي  اذ يتكجػػػػػب كػػػػػي يمػػػػػارس المػػػػػكاطف حقػػػػػا فػػػػػي
يقررهػػػػا التشػػػػريل لممحافظػػػػة عمػػػػى المصػػػػالن المعتػػػػدل عميهػػػػا، فػػػػ ذا كػػػػاف التصػػػػرؼ الضػػػػار قػػػػابالن لمطعػػػػف امػػػػاـ جهػػػػة 
قضػػػػػائية ، كجػػػػػب عمػػػػػى المػػػػػكاطف اف يسػػػػػمؾ طػػػػػرؽ الطعػػػػػف قبػػػػػؿ اف يمجػػػػػأ الػػػػػى اسػػػػػتخداـ الحػػػػػؽ بمخاطبػػػػػة السػػػػػمطات 

عريضػػػػة بمضػػػػمكف شػػػػككا  ، كهػػػػذا يعنػػػػي انػػػػا اذا تعػػػػذر عمػػػػى الفػػػػرد المجػػػػكء الػػػػى المحػػػػاكـ اك لػػػػـ يكػػػػف العامػػػػة كتقػػػػديـ 
القضػػػػػػػاء مختصػػػػػػػان بنظػػػػػػػر مكضػػػػػػػكع الشػػػػػػػككل ، فعندئػػػػػػػذ فػػػػػػػ ف لممػػػػػػػكاطف الحػػػػػػػؽ بمخاطبػػػػػػػة السػػػػػػػمطة العامػػػػػػػة كتقػػػػػػػديـ 

 العرائض.

 العامة احترام مبدأ توزيع االختصاصات بين السمطات

لتنفيذيػػػػة كالتشػػػػػريعية بعػػػػػدـ قبػػػػػكؿ ام عريضػػػػػة تػػػػدخؿ فػػػػػي عمػػػػػؿ القضػػػػػاء كالسػػػػػمطة كيتجمػػػػى ذلػػػػػؾ بػػػػػالتزاـ السػػػػػمطتيف ا
القضػػػػػػائية ، ذلػػػػػػؾ اف مثػػػػػػؿ هػػػػػػذا التصػػػػػػرؼ ينطػػػػػػكم عمػػػػػػى خػػػػػػرؽ بػػػػػػااللتزاـ الدسػػػػػػتكرم القاضػػػػػػي بالفصػػػػػػؿ مػػػػػػا بػػػػػػيف 

( مػػػػػف الدسػػػػػتكر عمػػػػػى اسػػػػػتقالليتا القضػػػػػاء كسػػػػػمطة كاسػػػػػتقالليتا 8:ك   (38السػػػػػمطات، كالػػػػػذم اكػػػػػد فػػػػػي المػػػػػادتيف  
ا يفػػػػػرض عمػػػػػى السػػػػػمطتيف التنفيذيػػػػػة كالتشػػػػػريعية عػػػػػدـ التػػػػػدخؿ فػػػػػي النزاعػػػػػات المعركضػػػػػة امػػػػػاـ القضػػػػػاء كػػػػػأفراد ممػػػػػ

حتػػػػػػى لػػػػػػك كانػػػػػػت هػػػػػػذ  النزاعػػػػػػات مكضػػػػػػكع الشػػػػػػككل مطركحػػػػػػة امامهػػػػػػا حتػػػػػػى يتحقػػػػػػؽ لمقضػػػػػػاء اسػػػػػػتقالليتا التامػػػػػػة 
 كالحصانة االكيدة مف كافة اشكاؿ التدخؿ كالتكجيا كااليحاء.
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كز لمسػػػػػػػمطة التشػػػػػػريعية اف تتػػػػػػدخؿ فػػػػػػي االعمػػػػػػػاؿ التػػػػػػي تػػػػػػدخؿ ضػػػػػػمف الكاليػػػػػػػة كضػػػػػػمف ذات السػػػػػػياؽ ف نػػػػػػا ال يجػػػػػػ
العامػػػػػة لمسػػػػػمطة التنفيذيػػػػػة   الحككمػػػػػة ( كتنػػػػػدرج فػػػػػي صػػػػػميـ اختصاصػػػػػاتها   كلكػػػػػف ذلػػػػػؾ ال يمنػػػػػل مػػػػػف البػػػػػت فػػػػػي 
بعػػػػػػض التظممػػػػػػات كالشػػػػػػكاكل التػػػػػػي تقػػػػػػدـ الػػػػػػى البرلمػػػػػػاف كالتػػػػػػي تنصػػػػػػب عمػػػػػػى بعػػػػػػض قػػػػػػرارات الحككمػػػػػػة المنطكيػػػػػػة 

كيػػػػػتـ النظػػػػػر فػػػػػػي هػػػػػذ  الشػػػػػكاكل كفقػػػػػػا  كف كتعسػػػػػؼ ظػػػػػاهر فػػػػػي اسػػػػػػتخداـ السػػػػػمطة،حا لمقػػػػػػانعمػػػػػى خركقػػػػػات كاضػػػػػ
 ل ليات المحددة بالنظاميف المذككريف.

كيلػػػػػػدك فػػػػػػي هػػػػػػذا المقػػػػػػاـ مػػػػػػف المفيػػػػػػد التػػػػػػذكير بالتفسػػػػػػػير الصػػػػػػادر عػػػػػػف المجمػػػػػػس العػػػػػػالي لتفسػػػػػػير الدسػػػػػػتكر هػػػػػػػذا 
كحمػػػػػت  2/21/3122دسػػػػػتكر االردنػػػػػي فػػػػػي المجمػػػػػس الػػػػػذم أللػػػػػي بمكجػػػػػب التعػػػػػديالت الدسػػػػػتكرية السػػػػػارية عمػػػػػى ال

ب التػػػػػزاـ كػػػػػؿ ( حيػػػػػث اكػػػػػد المجمػػػػػس العػػػػػالي عمػػػػػى كجػػػػػك 3/3119محمػػػػػا المحكمػػػػػة الدسػػػػػتكرية ، كهػػػػػك التفسػػػػػير رقػػػػػـ  
سػػػػػػػمطة مػػػػػػػف سػػػػػػػمطات الدكلػػػػػػػة الػػػػػػػثالث بحػػػػػػػدكد الكاجبػػػػػػػات كالصػػػػػػػالحيات كالكظػػػػػػػائؼ التػػػػػػػي اناطهػػػػػػػا بهػػػػػػػا الدسػػػػػػػتكر 
كالقكاعػػػػد الدسػػػػتكرية بشػػػػكؿ حصػػػػرم كمحػػػػدد بحيػػػػث الػػػػـز هػػػػذا التفسػػػػير كػػػػؿ سػػػػمطة مػػػػف سػػػػمطات الدكلػػػػة الػػػػثالث بػػػػأف 

ام حػػػػػؽ باالعتػػػػػداء عمػػػػػى كظػػػػػائؼ  تبسػػػػػط كاليتهػػػػػا بحػػػػػدكد الكظػػػػػائؼ كالصػػػػػالحيات المناطػػػػػة بهػػػػػا دكف اف يكػػػػػكف لهػػػػػا
كصػػػػالحيات تػػػػدخؿ ضػػػػمف الكاليػػػػة العامػػػػة لسػػػػمطة اخػػػػرل ، كمػػػػا جػػػػاء فػػػػي هػػػػذا التفسػػػػير انػػػػا ال يجػػػػكز ألم سػػػػمطة 
تكظيػػػػؼ كسػػػػائؿ القيػػػػاس كاالسػػػػتنتاج كاالسػػػػتنباط مػػػػف اجػػػػؿ الهيمنػػػػة عمػػػػى كظػػػػائؼ كصػػػػالحيات ليسػػػػت مػػػػف صػػػػميـ 

 صالحياتها المناطة بها بمكجب الدستكر بشكؿ صرين.

 جدية موضوع الشكوى والعريضة ضمان

فهػػػػػػذا الضػػػػػػابط يتعمػػػػػػؽ بالشػػػػػػكميات التػػػػػػي يتكجػػػػػػب اف تصػػػػػػاغ بهػػػػػػا العريضػػػػػػة كاالجػػػػػػراءات التػػػػػػي ينبلػػػػػػي اسػػػػػػتيفا ها، 
 كالمضمكف الكاجب اف تحتكيا حتى يمكف اجازتها كقبكلها.

كط كعمػػػػػى سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ فقػػػػػػد خصػػػػػػص النظامػػػػػػاف الػػػػػداخمياف لمجمسػػػػػػي النػػػػػػكاب كاالعيػػػػػػاف نصكصػػػػػػان تتضػػػػػػمف الشػػػػػػر 
الكاجػػػػػب تكافرهػػػػػا فػػػػػي العػػػػػرائض حتػػػػػى يصػػػػػار الػػػػػى قبكلهػػػػػا كالػػػػػى ممارسػػػػػة هػػػػػذا الحػػػػػؽ بشػػػػػكؿ جػػػػػدم كأصػػػػػكلي، ذلػػػػػؾ 
أف العػػػػػػػػرائض العامػػػػػػػػة ، اك  يػػػػػػػػر المحػػػػػػػػددة ، اك التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػتهدؼ النيػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف كرامػػػػػػػػات كمكانػػػػػػػػة ا خػػػػػػػػريف تعتبػػػػػػػػر 

 مرفكضة ك ير مقبكلة.

كف العريضػػػػػة مكقعػػػػػة مػػػػػف مقػػػػػدمها اك مقػػػػػدميها أ/ اف تكػػػػػ كقػػػػػد أجمػػػػػؿ النظامػػػػػاف المػػػػػذككراف هػػػػػذ  الشػػػػػركط بمػػػػػا يمػػػػػي:
ب/ اف ال تمػػػػػػس بمقػػػػػػاـ العػػػػػػرش السػػػػػػامي اك كاف تتضػػػػػػمف بياناتػػػػػػا اك بيانػػػػػػاتهـ الشخصػػػػػػية كالمهنػػػػػػة كمحػػػػػػؿ االقامػػػػػػة.

كقد أنػػػػػػاط النظامػػػػػػاف البرلمػػػػػػاف اك القضػػػػػػاء اك الهيئػػػػػػات العامػػػػػػة ، مساسػػػػػػان منطكيػػػػػػان عمػػػػػػى تجػػػػػػرين اك الفاظػػػػػػان شػػػػػػائنا.
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 -كهػػػػػػي مػػػػػػف المجػػػػػػاف الدائمػػػػػػة فيهمػػػػػػا–االعيػػػػػػاف بالمجنػػػػػػة االداريػػػػػػة فػػػػػػي كػػػػػػؿ مجمػػػػػػس الػػػػػػداخمياف لمجمسػػػػػػي النػػػػػػكاب ك 
صػػػػػالحية النظػػػػػر بهػػػػػذ  الشػػػػػكاكل كاختصػػػػػاص أصػػػػػيؿ ، ككػػػػػذلؾ فقػػػػػد اناطػػػػػا بمجنػػػػػة حقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف كالحريػػػػػات فػػػػػي 
كػػػػػػال المجمسػػػػػػيف صػػػػػػالحية النظػػػػػػر بالشػػػػػػكاكل التػػػػػػي تتعمػػػػػػؽ بالخركقػػػػػػات كاالعتػػػػػػداءات الماسػػػػػػة بهػػػػػػذ  الحقػػػػػػكؽ كتمػػػػػػؾ 

اء كػػػػػػاف المسػػػػػػاس فرديػػػػػػا اـ جماعيػػػػػػا   ككمػػػػػػا مػػػػػػنن النظامػػػػػػاف المػػػػػػذككراف لرئيسػػػػػػي المجمسػػػػػػيف الحػػػػػػؽ الحريػػػػػػات سػػػػػػك 
 بحفظ العرائض التي ال تتكافر فيها الشركط المذككرة  نفان. 
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 القسم الثالث: تحميل االطار القانوني لممؤسسات الوطنية    

 اوال: دور السمطة القضائية 

مػػػػػػى قداسػػػػػػة كحرمػػػػػػة الحقػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػات العامػػػػػػة تسػػػػػػعى السػػػػػػمطة القضػػػػػػائية ممثمػػػػػػة بالنيابػػػػػػة فػػػػػػي سػػػػػػعيها لمحفػػػػػػاظ ع
كمفػػػػػػت المػػػػػػادة : الــــــدور الوقــــــائيالعامػػػػػػة كالمحػػػػػػاكـ الجزائيػػػػػػة الػػػػػػى ممارسػػػػػػة جممػػػػػػة مػػػػػػف االدكار نكجزهػػػػػػا بمػػػػػػا يمػػػػػػي: 

طقػػػػػػػة ( مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف اصػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػة المػػػػػػػدعي العػػػػػػػاـ برئاسػػػػػػػة أفػػػػػػػراد الضػػػػػػػابطة العدليػػػػػػػة فػػػػػػػي المن26 
 ( مف ذات القانكف بػ::الخاضعة الختصاصا كهـ الذيف حددتهـ المادة  

 الحكاـ االداريكف. -

 مدير االمف العاـ. -

 مدير الشرطة . -

 ر ساء المراكز االمنية. -

  ضباط ك افراد الشرطة. -

 المكظفكف المكمفكف بالتحرم كالمباحث الجنائية. -

 المخاتير. -

 ر ساء المراكب البحرية كالجكية. -

( المػػػػػػذككرة اخضػػػػػػعت جميػػػػػػل افػػػػػػراد الضػػػػػػابطة العدليػػػػػػة لرقابػػػػػػة المػػػػػػدعي 26هػػػػػػذ  الرئاسػػػػػػة فػػػػػػ ف المػػػػػػادة  كبمكجػػػػػػب 
 العاـ فيما يتعمؽ بكظائؼ التحقيؽ في الجرائـ كاستقصائها كجمل االدلة كالبحث عنالمشتبا بهـ.

التكقيػػػػػؼ ( مػػػػػف ذات القػػػػػانكف بالمػػػػػدعي العػػػػػاـ حػػػػػؽ االشػػػػػراؼ عمػػػػػى السػػػػػجكف كدكر 27ككػػػػػذلؾ فقػػػػػد اناطػػػػػت المػػػػػادة  
كامػػػػػاكف االحتجػػػػػاز كهػػػػػك مػػػػػا يممػػػػػي عميػػػػػا كاجػػػػػب زيػػػػػارة هػػػػػذ  السػػػػػجكف كامػػػػػاكف التكقيػػػػػؼ كاالحتجػػػػػاز   كالتحقػػػػػؽ مػػػػػف 
حسػػػػػف معاممػػػػػة المحكػػػػػػكميف كالمكقػػػػػكفيف كتػػػػػػكفير متطمبػػػػػات العػػػػػػيش الالئػػػػػؽ كالكػػػػػػريـ بهػػػػػـ كتمبيػػػػػػة مطػػػػػالبهـ بالحػػػػػػدكد 
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العػػػػػاميف بمراقبػػػػػػة حسػػػػػف سػػػػػير العدالػػػػػػة ك (  المػػػػػدعيف 27التػػػػػي يسػػػػػمن بهػػػػػا القػػػػػػانكف ، ككػػػػػذلؾ فقػػػػػد كمفػػػػػػت المػػػػػادة  
  الكقكؼ عمى تنفيذ القكانيف كاالشراؼ عمى تنفيذ االحكاـ القضائية القطعية.

( مػػػػف قػػػػانكف اصػػػػكؿ المحاكمػػػػات الجزائيػػػػة ألم فػػػػرد الحػػػػؽ بتقػػػػديـ ام 31كمػػػػف ناحيػػػػة اخػػػػرل، فقػػػػد أتاحػػػػت المػػػػادة  
انكف اك ام مسػػػػػاس بػػػػػالحقكؽ كالحريػػػػػات اخبػػػػػار اك شػػػػػككل لممػػػػػدعي العػػػػػاـ المخػػػػػتص فػػػػػي حػػػػػاؿ كقػػػػػكع ام خػػػػػرؽ لمقػػػػػ

 العامة اك ألم داع  خر يككف لا كجاها قانكنية.

( مػػػػػف قػػػػانكف اصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة  لممػػػػػدعي العػػػػػاـ كاجػػػػػب 33كضػػػػمف ذات السػػػػػياؽ،  فقػػػػػد اككمػػػػػت المػػػػػادة  
رفػػػػل تنظػػػػيـ ضػػػػبط بػػػػأم كاقعػػػػة اهمػػػػاؿ اك تقصػػػػير فػػػػي اداء الكاجػػػػب مػػػػف قبػػػػؿ ام مػػػػف مػػػػكظفي الضػػػػابطة العدليػػػػة ك 

 هذا االمر الى النائب العاـ.

كبتحميػػػػػؿ هػػػػػذ  النصػػػػػكص التػػػػػي اكردناهػػػػػا عمػػػػػى سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ ، نجػػػػػد اف المشػػػػػرع قػػػػػد كمػػػػػؼ المػػػػػدعي العػػػػػاـ بجممػػػػػة 
ات التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػتهدؼ دكران كقائيػػػػػػػػػػػان يسػػػػػػػػػػعى الػػػػػػػػػػى درء الخركقػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػف الكظػػػػػػػػػػائؼ كاالختصاصػػػػػػػػػػات كالصػػػػػػػػػػػالحي

هػػػػػػا بشػػػػػػكؿ فعمػػػػػػي، فهػػػػػػك حينمػػػػػػا يمػػػػػػنن المػػػػػػدعي العػػػػػػاـ كالتجػػػػػػاكزات القانكنيػػػػػػة ك القضػػػػػػاء عمػػػػػػى اسػػػػػػبابها قبػػػػػػؿ كقكع
صػػػػػالحية الرقابػػػػػة عمػػػػػى افػػػػػراد الضػػػػػابطة العدليػػػػػة اثنػػػػػاء ادائهػػػػػـ لكاجبػػػػػاتهـ فػػػػػي التحقيػػػػػؽ بػػػػػالجرائـ انمػػػػػا يتػػػػػكخى مػػػػػف 
ذلػػػػػػػؾ كفالػػػػػػػة التػػػػػػػزامهـ باألصػػػػػػػكؿ القانكنيػػػػػػػة كاحتػػػػػػػرامهـ لضػػػػػػػمانات التحقيػػػػػػػؽ القػػػػػػػانكني السػػػػػػػميـ التػػػػػػػي تػػػػػػػكازف بػػػػػػػيف 

فػػػػػػػي الجػػػػػػػرائـ كاحتػػػػػػػراـ االلتزامػػػػػػػات الدكليػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة بضػػػػػػػمانات المحاكمػػػػػػػة العادلػػػػػػػة  مقتضػػػػػػػيات التحقيػػػػػػػؽ الفعػػػػػػػاؿ
كضػػػػػػػمانات التحقيػػػػػػػؽ القػػػػػػػانكني السػػػػػػػميـ ، ككػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػ ف مػػػػػػػنن المػػػػػػػدعي العػػػػػػػاـ صػػػػػػػالحية االشػػػػػػػراؼ عمػػػػػػػى مراكػػػػػػػز 
االصػػػػالح كالتأهيػػػػؿ كزيارتهػػػػا دكريػػػػا كتنظػػػػيـ التقػػػػارير الخاصػػػػة بهػػػػذ  الزيػػػػارات ، انمػػػػا يتػػػػكخى الكقػػػػكؼ عمػػػػى مػػػػا قػػػػد 
يمحػػػػػػؽ بػػػػػػالنزالء كالمحتجػػػػػػزيف مػػػػػػف اذل كظمػػػػػػـ كحرمػػػػػػاف نػػػػػػاجـ عػػػػػػف سػػػػػػكء معاممػػػػػػة اك تقصػػػػػػير فػػػػػػي تػػػػػػكفير اسػػػػػػباب 
العػػػػػيش الالئػػػػػؽ ممػػػػػا قػػػػػد يسػػػػػمن الحقػػػػػا باسػػػػػتدراؾ جميػػػػػل هػػػػػذ  المشػػػػػاكؿ كمعالجتهػػػػػا كانهػػػػػاء اسػػػػػباب االحتقػػػػػاف التػػػػػي 

االصػػػػالح كالتأهيػػػػؿ اك تعبػػػػر عػػػػف نفسػػػػها بػػػػيف الفينػػػػة كاالخػػػػرل بشػػػػكؿ اضػػػػرابات يقػػػػـك بهػػػػا المسػػػػاجيف داخػػػػؿ مراكػػػػز 
بشػػػػػكؿ صػػػػػدامات مػػػػػا بيػػػػػنهـ كبػػػػػيف افػػػػػراد االمػػػػػف العػػػػػاـ المسػػػػػ كليف عػػػػػف حراسػػػػػتهـ كالتػػػػػي تشػػػػػكؿ مأخػػػػػذا عمػػػػػى االردف 

 يضعا في خانة الدكؿ التي ال تمتـز بتنفيذ ما صادقت عميا مف اتفاقيات كمكاثيؽ.

ية تمقػػػػػػػػي االخبػػػػػػػػارات ( مػػػػػػػػف القػػػػػػػػانكف المػػػػػػػػذككر صػػػػػػػػالح31ككػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػ ف مػػػػػػػػنن المػػػػػػػػدعي العػػػػػػػػاـ بمكجػػػػػػػػب المػػػػػػػػادة  
كالشػػػػػػػكاكل مػػػػػػػف االفػػػػػػػراد مباشػػػػػػػرة تشػػػػػػػكؿ فرصػػػػػػػة لمنيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة كػػػػػػػي تضػػػػػػػطمل اكالن بػػػػػػػأكؿ عمػػػػػػػى كافػػػػػػػة الخركقػػػػػػػات 

 كاالنتهاكات التي تحصؿ في ام جهة كانت كالتي قد تناؿ بشكؿ تعسفي مف حقكؽ الناس كحرياتهـ.
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فحالها كاتخػػػػػاذ مػػػػػا يمػػػػػـز مػػػػػف اجػػػػػراءات االمػػػػػر الػػػػػذم يػػػػػكفر لػػػػػا الفرصػػػػػة لمعالجػػػػػة اسػػػػػباب هػػػػػذ  التجػػػػػاكزات قبػػػػػؿ اسػػػػػت
 بشأنها مما ينعكس ايجابا عمى سمعة االردف كمكانتا.

كيقتضػػػػي التنكيػػػػا هنػػػػا الػػػػى انػػػػا فػػػػي حػػػػاؿ تمقػػػػى المػػػػدعي العػػػػاـ شػػػػككل اك اخبػػػػار مػػػػف ام مػػػػف المػػػػكاطنيف بقيػػػػاـ فػػػػرد 
ب انتهاكػػػػػػػات اك مجمكعػػػػػػػة افػػػػػػػراد مػػػػػػػف المنتسػػػػػػػبيف لجهػػػػػػػاز االمػػػػػػػف العػػػػػػػاـ اك ألم جهػػػػػػػاز امنػػػػػػػي اك عسػػػػػػػكرم بارتكػػػػػػػا

نالػػػػػػت مػػػػػػف حقػػػػػػكؽ االفػػػػػػراد كحريػػػػػػاتهـ اك شػػػػػػكمت اعتػػػػػػداء عمػػػػػػى كرامػػػػػػاتهـ ك دميػػػػػػتهـ فػػػػػػ ف المػػػػػػدعي العػػػػػػاـ المػػػػػػدني 
كبصػػػػفتا صػػػػاحب كاليػػػػة عامػػػػة يباشػػػػر التحقيػػػػؽ فيمػػػػا تضػػػػمنتا الشػػػػككل مػػػػف كقػػػػائل كحيثيػػػػات فػػػػ ذا تكصػػػػؿ الػػػػى اف 

ينتمػػػػػي  -ـ يعاقػػػػػب عميهػػػػػا القػػػػػانكفكالتػػػػػي تشػػػػػكؿ بحػػػػػد ذاتهػػػػػا جػػػػػرائ–مػػػػػف ارتكػػػػػب مثػػػػػؿ هػػػػػذ  االنتهاكػػػػػات كالخركقػػػػػات 
 الى جهاز االمف العاـ ف نا كالحالة هذ  يلدك  ير مختص

بمكاصػػػػمة السػػػػير فػػػػي التحقيػػػػؽ كيحيػػػػؿ القضػػػػية برمتهػػػػا الػػػػى النيابػػػػة العامػػػػة لػػػػدل محكمػػػػة الشػػػػرطة لمكاصػػػػمة السػػػػير 
انكف االمػػػػف العػػػػاـ ( كمػػػػا بعػػػػدها مػػػػف قػػػػ96فػػػػي التحقيػػػػؽ كاتخػػػػاذ مػػػػا يمػػػػـز مػػػػف اجػػػػراءات كذلػػػػؾ اسػػػػتنادا لػػػػنص المػػػػادة  

، كهػػػػػػك كاقػػػػػػل قػػػػػػانكني نتمنػػػػػػى اف يصػػػػػػار الػػػػػػى تلييػػػػػػر  ذات يػػػػػػـك بحيػػػػػػث ينػػػػػػاط  2:76( لسػػػػػػنة 49كتعديالتػػػػػػا رقػػػػػػـ  
بالنيابػػػػػػة العامػػػػػػة المدنيػػػػػػة كمػػػػػػف بعػػػػػػػدها القضػػػػػػاء النظػػػػػػامي المػػػػػػدني  صػػػػػػػالحية التحقيػػػػػػؽ كالفصػػػػػػؿ بجميػػػػػػل الجػػػػػػػرائـ 

لعامػػػػػػة ، ذلػػػػػػؾ اف تكػػػػػػرار حػػػػػػاالت التعػػػػػػدم عمػػػػػػى المتعمقػػػػػػة باالنتهاكػػػػػػات كالخركقػػػػػػات الماسػػػػػػة بػػػػػػالحقكؽ كالحريػػػػػػات ا
حقػػػػكؽ المػػػػػكاطنيف كحريػػػػػاتهـ مػػػػػف قبػػػػػؿ بعػػػػػض افػػػػػراد االمػػػػػف العػػػػػاـ يعكػػػػػس عػػػػػدـ الجديػػػػػة كالتبػػػػػاط  ك  يػػػػػاب الفعاليػػػػػة 
فػػػػػي التحقيقػػػػػات الجاريػػػػػة بالعديػػػػػد مػػػػػف االنتهاكػػػػػات كاالعتػػػػػداءات الماسػػػػػة بحريػػػػػات ككرامػػػػػات الكثيػػػػػر مػػػػػف المػػػػػكاطنيف 

 العاـ كلمضمير المجتمعي .   كالتي شكؿ بعضها صدمة لمرأم 

 الدور التنفيذي المستجيب 

كيقصػػػػػد بذلكالػػػػػدكر الػػػػػذم يمتػػػػػـز فيػػػػػا افػػػػػراد النيابػػػػػة العامػػػػػة بتػػػػػكفير كافػػػػػة ضػػػػػمانات الػػػػػدفاع فػػػػػي المرحمػػػػػة التحقيقيػػػػػة 
( ك 74كالمنصػػػػػػػكص عميهػػػػػػػا فػػػػػػػي القػػػػػػػانكف كفػػػػػػػي مقدمػػػػػػػة ذلػػػػػػػؾ تمػػػػػػػؾ الضػػػػػػػمانات المنصػػػػػػػكص عميهػػػػػػػا فػػػػػػػي المػػػػػػػكاد  

( مػػػػػػف قػػػػػػانكف اصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة كمنهػػػػػػا افهػػػػػػاـ المشػػػػػػتكى عميػػػػػػا اك المػػػػػػتهـ 76( ك  75( مكػػػػػػرر ك 74 
طبيعػػػػػة التهمػػػػػة المنسػػػػػكبة لػػػػػا بملػػػػػة بسػػػػػيطة تتناسػػػػػب مػػػػػل ثقافتػػػػػا كتعميمػػػػػا كمنهػػػػػا ايضػػػػػا افهامػػػػػا اف مػػػػػف حقػػػػػة عػػػػػدـ 

 االجابة عف التهمة اال بحضكر محامي مل كجكب تدكيف ذلؾ في المحضر كمنها 

هـ بشػػػػكؿ كجػػػػكبي فػػػػي جميػػػػل جمسػػػػات االسػػػػتجكاب اذا كػػػػاف مػػػػا اسػػػػند اليػػػػا مػػػػف ضػػػػركرة حضػػػػكر محػػػػامي مػػػػل المػػػػت
سػػػػنكات فػػػػأكثر كمنهػػػػا ايضػػػػا اتاحػػػػة المجػػػػاؿ امػػػػاـ المشػػػػػتكى  21قبيػػػػؿ الجنايػػػػات التػػػػي يبمػػػػو الحػػػػد االدنػػػػى لعقكبتهػػػػا 
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 عميػػػػػا اك محاميػػػػػا لالطػػػػػالع عمػػػػػى جميػػػػػل اكراؽ التحقيػػػػػؽ مػػػػػا عػػػػػدا اقػػػػػكاؿ الشػػػػػهكد فػػػػػي حػػػػػاؿ طمػػػػػب ذلػػػػػؾ خطيػػػػػا ...
 ال .

التػػػػػزاـ النيابػػػػػة العامػػػػػة ممثمػػػػػة بالمػػػػػدعي العػػػػػاـ بجميػػػػػل هػػػػػذ  الكاجبػػػػػات التػػػػػي كرد عميهػػػػػا الػػػػػنص صػػػػػراحة ك يرهػػػػػا  اف
مػػػػػف الكاجبػػػػػات االخػػػػػرل التػػػػػي ال يتسػػػػػل المجػػػػػاؿ لػػػػػذكرها كذلػػػػػؾ تحػػػػػت طائمػػػػػة الػػػػػبطالف انمػػػػػا مػػػػػرد  الر بػػػػػة فػػػػػي اف 

اصػػػػػػػة بػػػػػػػاحتراـ منظكمػػػػػػػة الحقػػػػػػػكؽ تكاكػػػػػػػب المممكػػػػػػػة االردنيػػػػػػػة الهاشػػػػػػػمية جميػػػػػػػل المكاثيػػػػػػػؽ كاالتفاقيػػػػػػػات الدكليػػػػػػػة الخ
كالحريػػػػات العامػػػػة كالتػػػػي صػػػػادقت عميهػػػػا االردف كاظهػػػػار مػػػػدل احترامهػػػػا لػػػػا سػػػػعيا مػػػػف االردف الػػػػى تعزيػػػػز مكانتػػػػا 
كدكلػػػػػة  قػػػػػانكف كم سسػػػػػات   دكلػػػػػة تحتػػػػػـر التزاماتهػػػػػا ك تتمػػػػػاهى مػػػػػل التحػػػػػكالت العالميػػػػػة الراميػػػػػة الػػػػػى تعزيػػػػػز مكانػػػػػة 

  االنساف كاحتراـ  دميتا.

شػػػػػارة هنػػػػػا الػػػػػى اف االلتػػػػػزاـ بػػػػػاحتراـ جميػػػػػل ضػػػػػمانات الػػػػػدفاع فػػػػػي مرحمػػػػػة التحقيػػػػػؽ لػػػػػيس امػػػػػرا اختياريػػػػػا كينبلػػػػػي اال
 لمنيابة العامة انما هك التزاـ كجكبي كذلؾ تحت طائمة البطالف عمى ما سيصار عمى بيانا الحقان.

 الدور الرقابي 

ى مػػػػػدل التػػػػػزاـ النيابػػػػػة العامػػػػػة كمػػػػػف كهػػػػػك الػػػػػدكر الػػػػػذم تمارسػػػػػا المحػػػػػاكـ الجزائيػػػػػة عػػػػػادة حينمػػػػػا تبسػػػػػط رقابتهػػػػػا عمػػػػػ
قبمهػػػػا اجهػػػػزة الضػػػػابطة العدليػػػػة بػػػػاحتراـ كتػػػػكفير كافػػػػة ضػػػػمانات الػػػػدفاع كهػػػػي الضػػػػمانات التػػػػي جػػػػاءت تعبيػػػػرا عمػػػػا 
كرد فػػػػػي االتفاقيػػػػػات كالعهػػػػػكد الدكليػػػػػة الخاصػػػػػة بػػػػػالحقكؽ كالحريػػػػػات العامػػػػػة، بحيػػػػػث تقػػػػػـك المحػػػػػاكـ ب بطػػػػػاؿ جميػػػػػل 

مػػػػػػف نتػػػػػػائج اذا مػػػػػا جػػػػػػرل الحصػػػػػػكؿ عميهػػػػػػا بطػػػػػرؽ  يػػػػػػر اصػػػػػػكلية كبشػػػػػػكؿ االدلػػػػػة كمػػػػػػا يترتػػػػػػب عمػػػػػػى هػػػػػذ  االدلػػػػػػة 
انطػػػػػكل عمػػػػػى اهػػػػػدار لمحقػػػػػكؽ كالحريػػػػػات العامػػػػػة احترامػػػػػان لممبػػػػػدأ العػػػػػالمي المسػػػػػمى بػػػػػػ شرعية الػػػػػدليؿ(  كهػػػػػك المبػػػػػدأ 

الػػػػدليؿ يعػػػػد بػػػػاطالن كاف كػػػػاف صػػػػادقا اذا جػػػػرل الحصػػػػكؿ عميػػػػا بطريقػػػػة  يػػػػر اصػػػػكلية اك منطكيػػػػة  القاضػػػػي بػػػػأف   
 ر لضمانة مف ضمانات الدفاع ((.عمى اهدا

كاسػػػػػػتطرادان فقػػػػػػد سػػػػػػطر القضػػػػػػاء االردنػػػػػػي فػػػػػػي العديػػػػػػد مػػػػػػف احكامػػػػػػا اركع االمثمػػػػػػة فػػػػػػي ابطػػػػػػاؿ الكثيػػػػػػر مػػػػػػف االدلػػػػػػة 
كاالعترافػػػػػات كاهػػػػػدار قيمتهػػػػػا ك ثارهػػػػػا كبالتػػػػػالي تبرئػػػػػة المتهمػػػػػيف بػػػػػالنظر الػػػػػى القناعػػػػػة التػػػػػي ترسػػػػػخت لػػػػػدل المحػػػػػاكـ 

الحصػػػػكؿ عمػػػػى هػػػػذ  االدلػػػػة كاالعترافػػػػات قػػػػد تػػػػـ بشػػػػكؿ  يػػػػر اصػػػػكلي اك التػػػػي نظػػػػرت الػػػػدعاكل الخاصػػػػة بهػػػػا بػػػػأف 
بكاسػػػػطة العنػػػػؼ كاالكػػػػرا ، كفػػػػي هػػػػذا السػػػػياؽ نشػػػػير الػػػػى جممػػػػة مػػػػف القػػػػرارات منهػػػػا عمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ ال الحصػػػػر 

( الػػػػػػػذم اعتبػػػػػػػر اف افػػػػػػػادة المػػػػػػػتهـ امػػػػػػػاـ المػػػػػػػدعي العػػػػػػػاـ باطمػػػػػػػة اذا لػػػػػػػـ يقػػػػػػػـ 2:92/:6قػػػػػػػرار تمييػػػػػػػز جػػػػػػػزاء رقػػػػػػػـ  
 بكاجبا ب فهاـ المتهـ بأف مف حقا عدـ االجابة عما هك منسكب المدعي العاـ
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( الػػػػػػػذم ابطػػػػػػػؿ االعتػػػػػػػراؼ 374/3118اليػػػػػػػا اال فػػػػػػػي حػػػػػػػاؿ كجػػػػػػػكد محػػػػػػػامي ، ككػػػػػػػذلؾ قػػػػػػػرار تمييػػػػػػػز جػػػػػػػزاء رقػػػػػػػـ  
( الػػػػػذم ابطػػػػػػؿ االعتػػػػػػراؼ المػػػػػػ دل 9::2/:47المػػػػػ دل تحػػػػػػت كطػػػػػػأة التعػػػػػذيب، ككػػػػػػذلؾ قػػػػػػرار تمييػػػػػز جػػػػػػزاء رقػػػػػػـ  

اف هػػػػػػذا االعتػػػػػػراؼ قػػػػػػد كرد عمػػػػػػى لسػػػػػػاف المػػػػػػتهـ بعػػػػػػد اف قػػػػػػاـ المحقػػػػػػؽ باسػػػػػػتجكابا امػػػػػػاـ المحقػػػػػػؽ الشػػػػػػرطي بسػػػػػػبب 
( مػػػػػػف قػػػػػػانكف اصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة التػػػػػػي 59كلػػػػػػيس بضػػػػػػبط افادتػػػػػػا فػػػػػػي مخالفػػػػػػة صػػػػػػارخة لحكػػػػػػـ المػػػػػػادة  

 .2اككمت حؽ االستجكاب لممدعي العاـ بشكؿ حصرم تحت طائمة البطالف

 ثانيا: هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

كالمنشػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػي الجريػػػػػػػػػدة الرسػػػػػػػػػمية بتػػػػػػػػػاري   3127( لسػػػػػػػػػنة 24قػػػػػػػػػانكف النزاهػػػػػػػػػة كمكافحػػػػػػػػػة الفسػػػػػػػػػاد رقػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػدر 
كالػػػػػػذم بمكجبػػػػػػا جػػػػػػرل تأسػػػػػػيس هيئػػػػػػة النزاهػػػػػػة كمكافحػػػػػػة الفسػػػػػػاد كالتػػػػػػي اصػػػػػػبحت الخمػػػػػػؼ القػػػػػػانكني  32/6/3127

مظمػػػػػة هيئػػػػػة مكافحػػػػػة الفسػػػػػاد ك ديػػػػػكاف المظػػػػػالـ حيػػػػػث جػػػػػرل ادمػػػػػاج هػػػػػاتيف الم سسػػػػػتيف تحػػػػػت لم سسػػػػػتيف اثنتػػػػػيف :
 هيئة النزاهة كمكافحة الفساد التي حمت بدال عنهما حمكال قانكنيا. 

( مػػػػف القػػػػانكف المػػػػذككر كالتػػػػي حػػػػددت مهػػػػاـ كصػػػػالحيات مجمػػػػس الهيئػػػػة انػػػػا مػػػػف ضػػػػمف 6/أ/9كجػػػػاء فػػػػي المػػػػادة  
هػػػػػذ  الصػػػػػالحيات صػػػػػالحية  اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات الالزمػػػػػة بخصػػػػػكص الشػػػػػكاكل كالتظممػػػػػات المقدمػػػػػة الػػػػػى الهيئػػػػػة بمػػػػػا 

( مػػػػػف القػػػػػانكف المػػػػػذككر كنظمػػػػػت 25،24،23،22ؾ احالتهػػػػػا الػػػػػى الجهػػػػػات المختصػػػػػة (. كجػػػػػاءت المػػػػػكاد  فػػػػػي ذلػػػػػ
صػػػػػػػػػالحية اسػػػػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػػػػكاكل ضػػػػػػػػػد االدارات العامػػػػػػػػػة ككيفيػػػػػػػػػة التحقػػػػػػػػػؽ منهػػػػػػػػػا كالسػػػػػػػػػير فيهػػػػػػػػػا كاالثػػػػػػػػػار القانكنيػػػػػػػػػة 

 لمتكصيات الصادرة بمكجبها. 

ارات االدارة العامػػػػػػة اك االجػػػػػػراءات اك   أ/ يحػػػػػػؽ لممتضػػػػػػرر مػػػػػػف قػػػػػػر ( عمػػػػػػى مػػػػػػا يمػػػػػػي: 22حيػػػػػػث نصػػػػػػت المػػػػػػادة  
الممارسػػػػػػات اك افعػػػػػػاؿ االمتنػػػػػػاع عػػػػػػػف ام منهػػػػػػا اف يتقػػػػػػدـ بػػػػػػػتظمـ فػػػػػػي مكاجهػػػػػػة االدارة العامػػػػػػػة امػػػػػػاـ الهيئػػػػػػة كفقػػػػػػػا 
ألحكػػػػاـ هػػػػذا القػػػػانكف. ب/ تقػػػػدـ التظممػػػػػات متضػػػػمنة خالصػػػػة الكقػػػػائل كاالسػػػػػباب كالجهػػػػة التػػػػي اصػػػػدرت القػػػػػرار اك 

عػػػػد لهػػػػذ  اللايػػػػة ، معػػػػززة بالكثػػػػائؽ كالمسػػػػتندات الم يػػػػدة لهػػػػا اف كجػػػػدت ، عمػػػػى اتخػػػػذت االجػػػػراء عمػػػػى النمػػػػكذج الم
اف يكػػػػكف هػػػػذا النمػػػػكذج مكقعػػػػا مػػػػف مقػػػػدـ الػػػػتظمـ اك ممػػػػف يمثمػػػػا قانكنػػػػان. ج/ تباشػػػػر الهيئػػػػة التحقػػػػؽ مػػػػف التظممػػػػات 

دهػػػػا المقدمػػػػة اليهػػػػا كيصػػػػدر المجمػػػػس قػػػػرار  بقبػػػػكؿ الػػػػتظمـ اك رفضػػػػا خػػػػالؿ مػػػػدة خمسػػػػة عشػػػػر يكمػػػػا مػػػػف تػػػػاري  كرك 
لمهيئػػػػػػة ، عمػػػػػػى اف يكػػػػػػكف قػػػػػػرار  مسػػػػػػببا فػػػػػػي ام مػػػػػػف هػػػػػػاتيف الحػػػػػػالتيف. د/ فػػػػػػي حػػػػػػاؿ صػػػػػػدكر قػػػػػػرار مػػػػػػف المجمػػػػػػس 
بقبػػػػػكؿ الػػػػػتظمـ ، يفػػػػػكض المجمػػػػػس الػػػػػرئيس اك أيػػػػػا مػػػػػف اعضػػػػػائا اتخػػػػػاذ االجػػػػػراءات الالزمػػػػػة لحػػػػػؿ مكضػػػػػكع الػػػػػتظمـ 

                                                           
 (974/3129+ 931/3127+ 3768/3125+  3113/:7: قرارات تمييز جزاء ذكات االرقاـ 2
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المحػػػػػػػاؿ اليػػػػػػػا الػػػػػػػتظمـ  بالسػػػػػػرعة الممكنػػػػػػػة كبالكسػػػػػػػائؿ التػػػػػػػي يراهػػػػػػػا مناسػػػػػػػبة. ق/ تطبػػػػػػؽ عمػػػػػػػى الػػػػػػػرئيس اك العضػػػػػػػك
 حاالت عدـ الصالحية اك الرد اك التنحي المنصكص عميها في قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية((.

   أ/ اذا تبػػػػػػػيف اف الػػػػػػػتظمـ المقػػػػػػػدـ كفقػػػػػػػا ألحكػػػػػػػاـ هػػػػػػػذا ( مػػػػػػػف ذات القػػػػػػػانكف عمػػػػػػػى مػػػػػػػا يمػػػػػػػي: 23كنصػػػػػػػت المػػػػػػػادة  
الممػػػػؼ الػػػػى لمػػػػدعي العػػػػاـ المخػػػػتص اك الػػػػى القػػػػانكف ينطػػػػكم عمػػػػى جريمػػػػة جزائيػػػػة ، فيترتػػػػب عمػػػػى المجمػػػػس احالػػػػة 

المحكمػػػػػة المختصػػػػػة. ب/ ال يقبػػػػػؿ الػػػػػتظمـ بعػػػػػد سػػػػػتة أشػػػػػهر عمػػػػػى الكاقعػػػػػة ، كلممجمػػػػػس قبكلػػػػػا بعػػػػػد انقضػػػػػاء المػػػػػدة 
 المذككرة اذا كجد اف مكضكعا يتعمؽ بأمر عاـ((.

ءاتػػػػػػا بػػػػػػاف    أ/ اذا تبػػػػػػيف لممجمػػػػػػس بعػػػػػػد اسػػػػػػتكماؿ اجرا( مػػػػػػف ذات القػػػػػػانكف عمػػػػػػى مػػػػػػا يمػػػػػػي: 24كنصػػػػػػت المػػػػػػادة  
قػػػػرارات االدارة العامػػػػة اك اجراءاتهػػػػا اك االمتنػػػػاع عػػػػف القيػػػػاـ بهػػػػا تتضػػػػمف أيػػػػا ممػػػػا يمػػػػي: مخالفػػػػة التشػػػػريعات. عػػػػدـ 
االنصػػػػػػاؼ اك التعسػػػػػػؼ اك عػػػػػػدـ تحقيػػػػػػؽ المسػػػػػػاكاة ك التمييػػػػػػز. االسػػػػػػتناد الػػػػػػى تعميمػػػػػػات  يػػػػػػر قانكنيػػػػػػة اك اجػػػػػػراءات 

  ير عادلة. االهماؿ اك التقصير اك الخطأ.

س كتابػػػػػػػة تقريػػػػػػػر مفصػػػػػػػؿ بهػػػػػػػا كارسػػػػػػػالا الػػػػػػػى االدارة العامػػػػػػػة المشػػػػػػػكك منهػػػػػػػا كلػػػػػػػا الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي تقػػػػػػػديـ فعمػػػػػػػى الػػػػػػػرئي
التكصػػػػػيات التػػػػػي يراهػػػػػا مناسػػػػػبة حػػػػػكؿ مكضػػػػػكع الػػػػػتظمـ. ب/ عمػػػػػى االدارة العامػػػػػة الػػػػػرد خػػػػػالؿ خمسػػػػػة عشػػػػػر يكمػػػػػا 

تمديػػػد هػػػذ  المػػػػدة مػػػف تػػػاري  تسػػػػممها التقريػػػر المشػػػار اليػػػػا فػػػي الفقػػػرة  أ( مػػػػف هػػػذ  المػػػادة كلهػػػػا الطمػػػب مػػػف الػػػػرئيس 
لمػػػػػدة مماثمػػػػػة. ج/ اذا امتنعػػػػػت االدارة العامػػػػػة عػػػػػف الػػػػػرد خػػػػػالؿ المػػػػػدة المحػػػػػددة فػػػػػي الفقػػػػػرة  ب( مػػػػػف هػػػػػذ  المػػػػػادة اك 
رفضػػػػت اتخػػػػػاذ االجػػػػػراءات الالزمػػػػػة اك كقػػػػل خػػػػػالؼ بػػػػػيف الهيئػػػػػة كاالدارة العامػػػػػة يحيػػػػؿ الػػػػػرئيس االمػػػػػر الػػػػػى مجمػػػػػس 

 الكزراء التخاذ القرار الذم يرا  مناسبان((.

( مػػػػػف ذات القػػػػػانكف عمػػػػػى مػػػػػا يمػػػػػي:    أ/ لمػػػػػرئيس تعيػػػػػيف ضػػػػػابط ارتبػػػػػاط كاحػػػػػد اك اكثػػػػػر لػػػػػدل 25صػػػػػت المػػػػػادة  كن
االدارة العامػػػػػػػػة لمتحقػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف مػػػػػػػػدل التزامهػػػػػػػػا بمعػػػػػػػػايير النزاهػػػػػػػػة الكطنيػػػػػػػػة كالتشػػػػػػػػريعات كلمتابعػػػػػػػػة التظممػػػػػػػػات مػػػػػػػػف 

كام لجػػػػػاف اخػػػػػرل فػػػػػي ب/ يجػػػػػكز لضػػػػػابط االرتبػػػػػاط حضػػػػػكر اجتماعػػػػػات لجػػػػػاف العطػػػػػاءات كالمشػػػػػتريات قراراتهػػػػػا. 
االدارة العامػػػػػػػة دكف اف يكػػػػػػػكف لػػػػػػػا حػػػػػػػؽ التصػػػػػػػكيت عمػػػػػػػى القػػػػػػػرارات. ج/ تحػػػػػػػدد سػػػػػػػائر الشػػػػػػػ كف المتعمقػػػػػػػة بضػػػػػػػابط 

 االرتباط بمقتضى تعميمات يصدرها المجمس لهذ  اللاية((.  

 كبقراءة نصكص القانكف سالفة الذكر نجد ما يمي:

ت التػػػػػػي تردهػػػػػػا مػػػػػػف اصػػػػػػحاب الشػػػػػػأف كبعػػػػػػد اف صػػػػػػالحيات الهيئػػػػػػة بعػػػػػػد التحقيػػػػػػؽ فػػػػػػي الشػػػػػػكاكل كالتظممػػػػػػا .2
ثبػػػػػكت مخالفتهػػػػػػا لمقػػػػػػانكف اك انطكائهػػػػػػا عمػػػػػػى تعسػػػػػػؼ فػػػػػي اسػػػػػػتخداـ السػػػػػػمطة اك اتصػػػػػػافها بعػػػػػػدـ االنصػػػػػػاؼ 
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كانكػػػػػار العدالػػػػػة اك صػػػػػدكرها محمكلػػػػػة عمػػػػػى االهمػػػػػاؿ اك التقصػػػػػير اك الخطػػػػػأ ال تتعػػػػػدل اكثػػػػػر مػػػػػف تنظػػػػػيـ 
بحيػػػػػػث يػػػػػػتـ ارسػػػػػػاؿ هػػػػػػذا التقريػػػػػػر الػػػػػػى  تقريػػػػػػر بهػػػػػػذ  المخالفػػػػػػات مشػػػػػػفكعا بتكصػػػػػػيات صػػػػػػادرة عػػػػػػف الهيئػػػػػػة

 االدارة العامة المشكك منها.

اف القػػػػػانكف يخمػػػػػك مػػػػػف نصػػػػػكص  مػػػػػرة تمػػػػػـز االدارات العامػػػػػة بتنفيػػػػػذ التكصػػػػػيات الصػػػػػادرة عػػػػػف الهيئػػػػػة فػػػػػي  .3
حػػػػػػاؿ ثبػػػػػػكت مخالفػػػػػػة القػػػػػػرارات المشػػػػػػكك منهػػػػػػا لمقػػػػػػانكف اك صػػػػػػدكرها منطكيػػػػػػة عمػػػػػػى تعسػػػػػػؼ اك اهمػػػػػػاؿ اك 

ال قيمــــة لقضــــاء او حكــــم كفػػػػي ذلػػػػؾ عيػػػػب جػػػػكهرم فالقاعػػػػدة تقػػػػكؿ انػػػػا    تقصػػػػير ك يرهػػػػا مػػػػف العيػػػػكب ، 
 او قرار او توصية ال نفاذ لهم ((.

لقػػػػػد جػػػػػاءت النصػػػػػكص التػػػػػي تمػػػػػنن الهيئػػػػػة صػػػػػالحية اعػػػػػالـ مجمػػػػػس الػػػػػكزراء بػػػػػأمر انكػػػػػار االدارة العامػػػػػة   .4
ينطػػػػكم مثػػػػؿ  لتكصػػػػياتها كاهمالهػػػػا لهػػػػا صػػػػالحية محمكلػػػػة عمػػػػى العمػػػػـك كاالبهػػػػاـ كعػػػػدـ الكضػػػػكح ، كلربمػػػػا

هػػػػذا الػػػػنص الػػػػذم يحمػػػػؿ هػػػػذا المضػػػػمكف عمػػػػى عيػػػػب تشػػػػريعي اذ ينبلػػػػي لمتشػػػػريعات اف تقػػػػكد القػػػػارئ الػػػػى 
) ليتخـــــذ مـــــا يـــــرا  احكػػػػػاـ كاضػػػػػحة كثابتػػػػػة جميػػػػػة المعػػػػػالـ كاالثػػػػػار فػػػػػالنص عمػػػػػى مخاطبػػػػػة مجمػػػػػس الػػػػػكزراء 

ريعية كخمػػػػؿ ( ينطػػػػكم عمػػػػى ركاكػػػػة تشػػػػ24كذلػػػػؾ بحسػػػػب مػػػػا هػػػػك كاردفػػػػي الفقػػػػرة  ج( مػػػػف المػػػػادة   مناســــبا(
بنيػػػػكم كنػػػػا نتمنػػػػى اف ال نراهمػػػػا فقػػػػد كػػػػاف عمػػػػى المشػػػػرع اف يحػػػػدد عمػػػػى كجػػػػا الدقػػػػة كالتفصػػػػيؿ مػػػػاذا ينبلػػػػي 
لمجمػػػػػس الػػػػػكزراء اف يتخػػػػػذ  مػػػػػف اجػػػػػراءات بمػػػػػا يخػػػػػدـ الهػػػػػدؼ النهػػػػػائي كهػػػػػك تنفيػػػػػذ تكصػػػػػيات هيئػػػػػة النزاهػػػػػة 

 اؼ.الصادرة بالتظمـ المعني بما يفضي الى اشباع الشعكر لدل المتظمـ باالنتص

كفػػػػػي خاتمػػػػػة المطػػػػػاؼ فػػػػػ ف الحػػػػػرص عمػػػػػى محاكػػػػػاة ارقػػػػػى التجػػػػػارب فػػػػػي هػػػػػذا المضػػػػػمار قػػػػػادت فريػػػػػؽ هػػػػػذا  .5
المشػػػػػػركع الػػػػػػى قػػػػػػراءة تجربػػػػػػة الشػػػػػػقيقة المممكػػػػػػة الملربيػػػػػػة فػػػػػػي هػػػػػػذا المجػػػػػػاؿ ، كلػػػػػػـ يمفػػػػػػت نظرهػػػػػػا الزاميػػػػػػة 

فحسػػػػػب إنمػػػػػا  -كهػػػػػك مػػػػػا ينػػػػػاظر رئػػػػػيس ديػػػػػكاف المظػػػػػالـ فػػػػػي بالدنػػػػػا -التكصػػػػػيات الصػػػػػادرة عػػػػػف  الكسػػػػػيط( 
لفػػػػت نظػػػػر  اكثػػػػر اف  الكسػػػػيط( بمػػػػو مػػػػف االهميػػػػة مكقعػػػػا كمػػػػف السػػػػمك درجػػػػة اف جػػػػرل الػػػػنص عمػػػػى اعتبػػػػار  

( مػػػػػف 226عضػػػػػك ثابػػػػػت فػػػػػي المجمػػػػػس القضػػػػػائي فػػػػػي المممكػػػػػة الملربيػػػػػة كذلػػػػػؾ حسػػػػػبما جػػػػػاء فػػػػػي المػػػػػادة  
الدسػػػػػتكر الملربػػػػػي حيػػػػػث اخػػػػػذت الشػػػػػقيقة الملػػػػػرب بقاعػػػػػدة اشػػػػػراؾ شخصػػػػػيات عامػػػػػة لهػػػػػا قيمتهػػػػػا كمكانتهػػػػػا 

لمجتمػػػػػل المحمػػػػػي فػػػػػي عضػػػػػكية المجمػػػػػس القضػػػػػائي كذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػارج الجسػػػػػـ القضػػػػػائي ، حيػػػػػث كقػػػػػل فػػػػػي ا
اختيػػػػػار كاضػػػػػعي الدسػػػػػتكر عمػػػػػى الكسػػػػػيط  رئػػػػػيس ديػػػػػكاف المظػػػػػالـ( كعضػػػػػك ثابػػػػػت فػػػػػي المجمػػػػػس المػػػػػذككر 

 اعترافا بمكانتا كتقديرا لدكر  في رفل الظالمات عف الناس كانصاؼ مف يقل عميهـ االذل كالعنت.
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 مركز الوطني لحقوق االنسانثالثا: ال

كالمنشػػػػػكر فػػػػػي الجريػػػػػدة  3117( لسػػػػػنة 62( مػػػػػف قػػػػػانكف المركػػػػػز الػػػػػكطني لحقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف رقػػػػػـ  6نصػػػػػت المػػػػػادة  
 عمى ما يمي :  27/21/3117الرسمية بتاري  

   يعمػػػػػػؿ المركػػػػػػز عمػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ اهدافػػػػػػا بالكسػػػػػػائؿ كاالسػػػػػػاليب التاليػػػػػػة : أ/ رصػػػػػػد اكضػػػػػػاع حقػػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف فػػػػػػي 
معالجػػػػػة ام تجػػػػػاكزات اك انتهاكػػػػػات لهػػػػػا كمتابعػػػػػة اتخػػػػػاذ االجػػػػػراءات الالزمػػػػػة لهػػػػػذ  اللايػػػػػة بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ المممكػػػػػة ل

 تسكيتها اك احالتها الى السمطة التنفيذية اك التشريعية اك المرجل القضائي المختص إليقافها كازالة  ثارها.

التجػػػػاكزات التػػػػي تقػػػػل عمػػػػى حقػػػػكؽ  ( مػػػػف ذات القػػػػانكف عمػػػػى مػػػػا يمػػػػي:    يتػػػػكلى المركػػػػز مراقبػػػػة8كنصػػػػت المػػػػادة  
االنسػػػػػاف كالحريػػػػػات العامػػػػػة فػػػػػي المممكػػػػػة كالسػػػػػعي لكقػػػػػؼ ام تجػػػػػاكز عميهػػػػػا كلممركػػػػػز متابعػػػػػة تعػػػػػكيض المتضػػػػػرريف 

 عف تمؾ التجاكزات كفقا ألحكاـ التشريعات النافذة ((.

ك ( مػػػػػػػػػف ذات القػػػػػػػػػانكف عمػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػي:    لممركػػػػػػػػػز اف يطمػػػػػػػػػب ام معمكمػػػػػػػػػات اك بيانػػػػػػػػػات ا9كنصػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػادة  
احصػػػػػػاءات يراهػػػػػػا الزمػػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ اهدافػػػػػػا مػػػػػػف الجهػػػػػػات ذات العالقػػػػػػة كعمػػػػػػى هػػػػػػذ  الجهػػػػػػات اجابػػػػػػة الطمػػػػػػب بػػػػػػدكف 

( مػػػػػف ذات القػػػػػانكف عمػػػػػى مػػػػػا يمػػػػػي:    اذا كقػػػػػل االنتهػػػػػاؾ لحقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف :ابطػػػػػاء اك تػػػػػأخير((. كنصػػػػػت المػػػػػادة  
ذ االجػػػػػراءات القانكنيػػػػػػة مػػػػػف مكظػػػػػؼ عػػػػػػاـ فمممركػػػػػز ابػػػػػػالغ الجهػػػػػة الرسػػػػػػمية التػػػػػي يتبػػػػػػل لهػػػػػا ذلػػػػػػؾ المكظػػػػػؼ التخػػػػػػا

 المناسبة بحقا ((.

( مػػػػػف ذات القػػػػػانكف عمػػػػػى مػػػػػا يمػػػػػي:    لممركػػػػػز الحػػػػػؽ فيمػػػػػا يمػػػػػي: ب/ زيػػػػػارة ام مكػػػػػاف عائػػػػػد 21كنصػػػػػت المػػػػػادة  
لجهػػػػػة عامػػػػػػة اك ألم شػػػػػخص اعتبػػػػػػارم خػػػػػػاص يبمػػػػػو عنػػػػػػا انػػػػػا قػػػػػػد جػػػػػػرت اك تجػػػػػرم فيػػػػػػا تجػػػػػاكزات عمػػػػػػى حقػػػػػػكؽ 

/د( مػػػػػػػف ذات 28جػػػػػػػراءات الالزمػػػػػػػة ((. ك نصػػػػػػػت المػػػػػػػادة  االنسػػػػػػػاف اك التحقػػػػػػػؽ مػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ كالتكصػػػػػػػية باتخػػػػػػػاذ اال
القػػػػػػانكف عمػػػػػػى مػػػػػػا يمػػػػػػي:    يتػػػػػػكلى المفػػػػػػكض العػػػػػػاـ القيػػػػػػاـ بجميػػػػػػل المهػػػػػػاـ المكككلػػػػػػة اليػػػػػػا بمقتضػػػػػػى هػػػػػػذا القػػػػػػانكف 
كبخاصػػػػػة مػػػػػا يمػػػػػي: د/ متابعػػػػػة الشػػػػػكاكل كحػػػػػاالت انتهػػػػػاؾ حقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف لحػػػػػيف البػػػػػت فيهػػػػػا كاعػػػػػالـ المشػػػػػتكي اك 

ت اليػػػػػػا كتضػػػػػػمينها فػػػػػػي التقريػػػػػػر السػػػػػػنكم لممركػػػػػػز((،  ق/ ارشػػػػػػاد المػػػػػػكاطنيف بمختمػػػػػػؼ صػػػػػػاحب العالقػػػػػػة بمػػػػػػا انتهػػػػػػ
كسػػػػػائؿ االتصػػػػػػاؿ الػػػػػػى حقػػػػػػكقهـ التػػػػػػي كفمهػػػػػػا الدسػػػػػػتكر كالقػػػػػػكانيف المرعيػػػػػػة كالمكاثيػػػػػػؽ كالعهػػػػػػكد الدكليػػػػػػة كمسػػػػػػاعدتهـ 

تكعيػػػػة عمػػػػى اتخػػػػاذ االجػػػػراءات التػػػػي مػػػػف شػػػػأنها صػػػػيانة هػػػػذ  الحقػػػػكؽ فػػػػي حػػػػاؿ كقػػػػكع اعتػػػػداء عميهػػػػا بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ 
المشػػػػتكي اك صػػػػاحب العالقػػػػة الػػػػى سػػػػبؿ الطعػػػػف كالمراجعػػػػة القانكنيػػػػة. كبتحميػػػػؿ النصػػػػكص سػػػػالفة الػػػػذكر ، نرصػػػػد 

 المالحظات التالية:
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اف قػػػػػانكف المركػػػػػز لػػػػػـ يحػػػػػدد اليػػػػػة اسػػػػػتقباؿ الشػػػػػكاكل الخاصػػػػػة باالنتهاكػػػػػات الجاريػػػػػة عمػػػػػى حقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف  .2
سػػػػػػػعيا لمتثبػػػػػػػت مػػػػػػػف صػػػػػػػحة مػػػػػػػا كرد فػػػػػػػي كلػػػػػػػـ يكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف االجػػػػػػػراءات الكاجػػػػػػػب عمػػػػػػػى المركػػػػػػػز اتباعهػػػػػػػا 

 الشككل.

اف جميػػػػػػل النصػػػػػػكص الػػػػػػكاردة فػػػػػػي قػػػػػػانكف المركػػػػػػز كالمتعمقػػػػػػة باالنتهاكػػػػػػات الجاريػػػػػػة عمػػػػػػى حقػػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف  .3
خمػػػػت مػػػػف ام جػػػػزاء يقابػػػػؿ حػػػػاالت االنكػػػػار اك االهمػػػػاؿ التػػػػي قػػػػد تكاجػػػػا بهػػػػا اجػػػػراءات المركػػػػز كتكصػػػػياتا 

لقػػػػػانكف الػػػػػذم كمػػػػػؼ الجهػػػػػات المعنيػػػػػة باالسػػػػػتجابة ( مػػػػػف ا9، كخيػػػػػر مثػػػػػاؿ عمػػػػػى ذلػػػػػؾ مػػػػػا كرد فػػػػػي المػػػػػادة  
لطمبػػػػػات المركػػػػػز الخاصػػػػػة بطمػػػػػب أم بيانػػػػػات اك معمكمػػػػػات كلكػػػػػف لػػػػػـ يتضػػػػػمف هػػػػػذا الػػػػػنص ام اجػػػػػراء اك 
تػػػػػدبير يمكػػػػػف لممركػػػػػز اف يتخػػػػػذ  فػػػػػي حالػػػػػة عػػػػػدـ االسػػػػػتجابة الػػػػػى الطمػػػػػب، ككػػػػػذلؾ كفػػػػػي مثػػػػػاؿ  خػػػػػر فػػػػػ ف 

بارتكػػػػػاب احػػػػػد مكظفيهػػػػػا إلنتهػػػػػاؾ لحقػػػػػكؽ  (  رخصػػػػػت لممركػػػػػز صػػػػػالحية ابػػػػػالغ ام جهػػػػػة رسػػػػػمية:المػػػػادة  
االنسػػػػػػاف مػػػػػػف اجػػػػػػؿ اف تتخػػػػػػذ هػػػػػػذ  االدارة االجػػػػػػراء المناسػػػػػػب بحػػػػػػؽ هػػػػػػذا المكظػػػػػػؼ ، اال اف هػػػػػػذا الػػػػػػنص 
جػػػػػػػاء كسػػػػػػػابقا خمػػػػػػػكا مػػػػػػػف ام تػػػػػػػدبير اك اجػػػػػػػراء يمكػػػػػػػف لممركػػػػػػػز اتخػػػػػػػاذ  فػػػػػػػي حالػػػػػػػة تقصػػػػػػػير االدارة عػػػػػػػف 

 التعاطي الجاد مل ما نسب لممكظؼ التابل لها مف انتهاكات.

امػػػاـ هػػػػذا الكاقػػػػل ف ننػػػػا نجػػػػد انفسػػػػنا مػػػػرة اخػػػػرل امػػػاـ قػػػػانكف بػػػػال انيػػػػاب كمنػػػػزكع االظػػػػافر كهػػػػك االمػػػػر الػػػػذم ك  .4
يكبػػػػػػػؿ المركػػػػػػػز الػػػػػػػػكطني لحقػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػاف كيحػػػػػػػػد مػػػػػػػف قدرتػػػػػػػػا عمػػػػػػػى اداء رسػػػػػػػالتا فػػػػػػػػي التصػػػػػػػدم لكافػػػػػػػػة 

 االنتهاكات كالخركقات التي قد تحصؿ عمى منظكمة الحقكؽ كالحريات العامة .

الػػػػى اف خطػػػػى اعضػػػػاء الفريػػػػؽ قػػػػد قػػػػادتهـ مػػػػرة اخػػػػرل لالطػػػػالع عمػػػػى تجػػػػارب مماثمػػػػة  كمػػػػرة اخػػػػرل نشػػػػير .5
ليجػػػػػػدكا اف مػػػػػػا حظػػػػػػي بػػػػػػا الكسػػػػػػيط  رئػػػػػػيس ديػػػػػػكاف المظػػػػػػالـ( فػػػػػػي المممكػػػػػػة الملربيػػػػػػة الشػػػػػػقيقة مػػػػػػف تكػػػػػػريـ 
كتػػػػػكقير تجسػػػػػدا بتعيينػػػػػا عضػػػػػكا ثابتػػػػػا فػػػػػي المجمػػػػػس القضػػػػػائي الملربػػػػػي، هػػػػػك ذاتػػػػػا مػػػػػا حظػػػػػي بػػػػػا رئػػػػػيس 

( مػػػػف القػػػػػانكف الملربػػػػي عضػػػػػكا 226االنسػػػػاف فػػػػػي الملػػػػرب الػػػػػذم عينتػػػػا المػػػػػادة  المركػػػػز الػػػػكطني لحقػػػػػكؽ 
ثابتػػػػا فػػػػي المجمػػػػس القضػػػػائي الملربػػػػي شػػػػأنا فػػػػي ذلػػػػؾ شػػػػأف الكسػػػػيط كذلػػػػؾ اعترافػػػػا مػػػػف كاضػػػػعي الدسػػػػتكر 
بمكانتػػػػا ك قيمػػػػة المنصػػػػب الػػػػذم يشػػػػلما كمػػػػدل التمػػػػاهي كالتنػػػػا ـ كاالرتبػػػػاط مػػػػا بػػػػيف االهػػػػداؼ المجتمعيػػػػة 

تػػػػػػػكقير الحقػػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػػات العامػػػػػػػة كاالهػػػػػػػداؼ المجتمعيػػػػػػػة الراميػػػػػػػة ل نصػػػػػػػاؼ كالعػػػػػػػدؿ الخاصػػػػػػػة ب رسػػػػػػػاء ك 
 كسيادة القانكف كاستقالؿ القضاء.
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 رابعا: مديرية حقوق االنسان لدى وزارة الداخمية 

كتضػػػػـ هػػػػذ  المديريػػػػة اربعػػػػة اقسػػػػاـ كهػػػػي: قسػػػػـ منظمػػػػات حقػػػػكؽ االنسػػػػاف. قسػػػػـ منػػػػل االتجػػػػار بالبشر.قسػػػػـ مراكػػػػز 
تأهيػػػػؿ. قسػػػػـ حمايػػػػة االسػػػػرة. ك قػػػػد جػػػػرل تحديػػػػد المهػػػػاـ كالكاجبػػػػات المكككلػػػػة بهػػػػذ  المديريػػػػة كفقػػػػا لمػػػػا االصػػػػالح كال

هػػػػػك منشػػػػػكر عنهػػػػػا فػػػػػي مكقعهػػػػػا االلكتركنػػػػػي بمػػػػػا يمػػػػػي: ج/ تمقػػػػػي الشػػػػػكاكل الػػػػػكاردة مػػػػػف منظمػػػػػات حقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف 
 كمف المكاطنيف بشكؿ مباشر كمتابعتها لدل الجهات ذات العالقة .

االلكتركنػػػػػػي لهػػػػػػذ  المديريػػػػػػة عمػػػػػػى الشػػػػػػبكة العنكبكتيػػػػػػة عػػػػػػدد الشػػػػػػكاكل التػػػػػػي تمقتهػػػػػػا كماهيػػػػػػة كلػػػػػػـ يكشػػػػػػؼ المكقػػػػػػل 
االجػػػػراءات التػػػػي اتخػػػػذتها ، كمػػػػا هػػػػي النتػػػػائج التػػػػي حققتهػػػػا ، كاننػػػػا كفػػػػي تحميمنػػػػا لمكصػػػػؼ الػػػػكظيفي لهػػػػذ  المديريػػػػة 

ف منظمػػػػػات كمػػػػا هػػػػك منسػػػػكب لهػػػػا مػػػػػف اختصاصػػػػات كمػػػػف ضػػػػمنها اختصاصػػػػها بػػػػػػػ  متابعػػػػة( الشػػػػكاكل الػػػػكاردة مػػػػ
حقػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػاف كمػػػػػػػف المػػػػػػػكاطنيف لػػػػػػػدل الجهػػػػػػػات ذات العالقػػػػػػػة ، نجػػػػػػػد اف حػػػػػػػظ هػػػػػػػذ  المديريػػػػػػػة ال يفػػػػػػػكؽ حػػػػػػػظ 
سػػػػػابقاتها فمػػػػػـ يكشػػػػػؼ التنظػػػػػيـ الهيكمػػػػػي لػػػػػكزارة الداخميػػػػػة كال الكصػػػػػؼ الػػػػػكظيفي لهػػػػػذ  المديريػػػػػة عػػػػػف اليػػػػػات عممهػػػػػا 

نسػػػػػػاف ك المػػػػػػكاطنيف كمػػػػػػا هػػػػػػي كاالدكات المرصػػػػػػكدة خدمػػػػػػة ألهػػػػػػدافها فػػػػػػي  متابعػػػػػػة( شػػػػػػكاكل منظمػػػػػػات حقػػػػػػكؽ اال
 االجراءات المناطة بها قانكنا في حاؿ انعدمت االستجابة لمخرجات كتكصيات هذ  المتابعات . 

 خامسا: مكتب الشفافية وحقوق االنسان لدى مديرية االمن العام

كف كتعديالتػػػػػػا ، لػػػػػػـ نعثػػػػػػر عمػػػػػػى ام نػػػػػػص فػػػػػػي القػػػػػػان 2:76( لسػػػػػػنة 49بػػػػػػالرجكع الػػػػػػى قػػػػػػانكف االمػػػػػػف العػػػػػػاـ رقػػػػػػـ  
المػػػػػذككر ي سػػػػػس إلنشػػػػػاء مكتػػػػػب الشػػػػػفافية كحقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف لػػػػػدل مديريػػػػػة االمػػػػػف العػػػػػاـ ، كبالتػػػػػالي فػػػػػال نجػػػػػد فػػػػػي 
قػػػػػػػػانكف االمػػػػػػػػف العػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػا يسػػػػػػػػعؼ السػػػػػػػػتجالء اختصاصػػػػػػػػاتا ، االمػػػػػػػػر الػػػػػػػػذم اضػػػػػػػػطر الفريػػػػػػػػؽ لمراجعػػػػػػػػة المكقػػػػػػػػل 

كاجبػػػػػات هػػػػػذا المكقػػػػػل  االلكتركنػػػػػي العائػػػػػد لػػػػػا كالمكجػػػػػكد عمػػػػػى الشػػػػػبكة العنكبكتيػػػػػة ، حيػػػػػث نشػػػػػر فػػػػػي هػػػػػذا المكقػػػػػل
ككػػػػػػاف اكلهػػػػػػا الكاجػػػػػػب المتعمػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػػ:    اسػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػكاكل كالبال ػػػػػػات الػػػػػػكاردة مػػػػػػف المػػػػػػكاطنيف اك ام جهػػػػػػة اخػػػػػػرل 
بحػػػػػػؽ رجػػػػػػاؿ االمػػػػػػف العػػػػػػاـ بخصػػػػػػكص التجػػػػػػاكزات كالممارسػػػػػػات الخاطئػػػػػػة اك الماسػػػػػػة بحقػػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف التػػػػػػي قػػػػػػد 

 بشأنها   . تصدر عنهـ كالتحقيؽ فيها كاصدار القرارات المناسبة

كلػػػػػـ يكشػػػػػؼ لنػػػػػا المكقػػػػػل االلكتركنػػػػػي لهػػػػػذا المكتػػػػػب عػػػػػف عػػػػػدد الشػػػػػكاكل التػػػػػي تمقاهػػػػػا منػػػػػذ تػػػػػاري  تأسيسػػػػػا كماهيػػػػػة 
االجػػػػػراءات المتخػػػػػذة بشػػػػػأنا ، كمػػػػػا اف العبػػػػػارات الػػػػػكاردة فػػػػػي الكصػػػػػؼ الػػػػػكظيفي لممكتػػػػػب كالخاصػػػػػة بتمقػػػػػي الشػػػػػكاكل 

كصػػػػػيات المكتػػػػػب الخاصػػػػػة بهػػػػػذا الشػػػػػأف ألم قػػػػػكة المتعمقػػػػػة بحػػػػػاالت المسػػػػػاس بحقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف ال تفيػػػػػد باكتسػػػػػاب ت
 الزامية االمر الذم يطرح الكثير مف االسئمة حكؿ مدل فعالية دكر  في هذا المقاـ. 
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 سادسا: المنسق الحكومي لحقوق االنسان

جػػػػػػػػرل اسػػػػػػػػتحداث كحػػػػػػػػدة خاصػػػػػػػػة داخػػػػػػػػؿ رئاسػػػػػػػػة الػػػػػػػػكزراء باسػػػػػػػػـ  المنسػػػػػػػػؽ الحكػػػػػػػػكمي لحقػػػػػػػػكؽ  3125فػػػػػػػػي عػػػػػػػػاـ 
ـ المناطػػػػػػة بهػػػػػذ  الكحػػػػػػدة كالمنشػػػػػكرة فػػػػػػي المكقػػػػػل االلكتركنػػػػػػي لمخػػػػػاص بهػػػػػػا عمػػػػػى الشػػػػػػبكة االنسػػػػػاف( ، ككفقػػػػػػا لممهػػػػػا

العنكبكتيػػػػػة فػػػػػ ف كاحػػػػػدة مػػػػػف مهامهػػػػػا تتمثػػػػػؿ بػػػػػػػػ:    تمقػػػػػي الشػػػػػكاكم المرفكعػػػػػة الػػػػػى رئاسػػػػػة الػػػػػكزراء مػػػػػف المػػػػػكاطنيف 
 .كالهيئات كالم سسات كدراستها كمعالجة ما يثبت صحتا منها بالتنسيؽ مل الجهات المختصة   

كبقػػػػػراءة العبػػػػػارات التػػػػػي صػػػػػيلت فيهػػػػػا هػػػػػذ  المهمػػػػػة نجػػػػػد انهػػػػػا كسػػػػػابقاتها جػػػػػاءت عامػػػػػة كمرسػػػػػمة فمػػػػػـ تحػػػػػدد اليػػػػػات 
تقػػػػػػديـ الشػػػػػػكاكل كال كيفيػػػػػػة اسػػػػػػتقبالها كلػػػػػػـ تػػػػػػدرج المحتكيػػػػػػات التػػػػػػي ينبلػػػػػػي اف تػػػػػػذكر بهػػػػػػا ، كمػػػػػػا لػػػػػػـ تحػػػػػػدد اليػػػػػػات 

تخاذهػػػػػا فػػػػػي حالػػػػػة انكػػػػػار الجهػػػػػات  المعالجػػػػػة(  فػػػػػي حػػػػػاؿ ثبػػػػػكت صػػػػػحتها كمػػػػػا هػػػػػي التػػػػػدابير التػػػػػي يمكػػػػػف لمكحػػػػػدة ا
المعنيػػػػػة لخالصػػػػػات كتكصػػػػػيات الكحػػػػػدة.  كمػػػػػا لػػػػػـ يػػػػػرد فػػػػػي المكقػػػػػل االلكتركنػػػػػي لمكحػػػػػدة ام ذكػػػػػر لعػػػػػدد الشػػػػػكاكل 

 التي تمقتها منذ تاري  انشائها كما هي النتائج التي  لت اليها هذ  الشكاكل.

 يانسابعا: لجنتي الحريات العامة وحقوق االنسان في مجمسي النواب واالع

لقػػػػػد كرد الػػػػػنص عمػػػػػى انتخػػػػػاب لجنػػػػػة باسػػػػػـ لجنػػػػػة الحريػػػػػات العامػػػػػة كحقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف مػػػػػف ضػػػػػمف المجػػػػػاف الدائمػػػػػة 
كمػػػػػػا كرد الػػػػػػنص عمػػػػػػػى  3124( مػػػػػػف النظػػػػػػاـ الػػػػػػػداخمي لمجمػػػػػػس النػػػػػػكاب لسػػػػػػنة 51لمجمػػػػػػس النػػػػػػكاب فػػػػػػي المػػػػػػادة  

ف الدائمػػػػػة لمجمػػػػػس انتخػػػػػاب لجنػػػػػة مشػػػػػابها كلكػػػػػف باسػػػػػـ لجنػػػػػة الحريػػػػػات العامػػػػػة كحقػػػػػكؽ المػػػػػكاطنينمف ضػػػػػمف المجػػػػػا
 .3125( مف النظاـ الداخمي لمجمس االعياف لسنة 26االعياف في المادة  

( مػػػػػػػف النظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخمي لمجمػػػػػػػس النػػػػػػػكاب لتحػػػػػػػدد المهػػػػػػػاـ المناطػػػػػػػة بمجنػػػػػػػة الحريػػػػػػػات العامػػػػػػػة 66كجػػػػػػػاءت المػػػػػػػادة  
حريػػػػات العامػػػػة التػػػػي كحقػػػػكؽ االنسػػػػاف بمػػػػا يمػػػػي: أ/ دراسػػػػة القػػػػكانيف كاالمػػػػكر كاالقتراحػػػػات التػػػػي تتعمػػػػؽ بػػػػالحقكؽ كال

كفمهػػػػػا الدسػػػػػتكر كالقػػػػػانكف. ب/ مراقبػػػػػة مراكػػػػػز االصػػػػػالح كالتأهيػػػػػؿ كالتكقيػػػػػؼ الم قػػػػػت كمراكػػػػػز الرعايػػػػػة االجتماعيػػػػػة 
 كما في حكمها. ج/ النظر في الشكاكل كالتظممات المتعمقة بانتهاكات حقكؽ االنساف كالحريات العامة.

يػػػػػػػاف لتػػػػػػػنص عمػػػػػػػى المهػػػػػػػاـ المناطػػػػػػػة بمجنػػػػػػػة الحريػػػػػػػات ( مػػػػػػػف النظػػػػػػػاـ الػػػػػػػداخمي لمجمػػػػػػػس االع39كجػػػػػػػاءت المػػػػػػػادة  
 كحقكؽ المكاطنيف حيث كردت مف ضمف مهامها كفي الفقرة  ب( مف هذ  المادة المهمة التالية:

    دراسة الشكاكل التي ترد الى المجمس اك المحالة الية حكؿ حقكؽ المكاطنيف كحرياتهـ ككاجباتهـ  .
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ات مرسػػػػػمة ال تتضػػػػػمف تكميفػػػػػات كاضػػػػػحة اك اجػػػػػراءات مخصكصػػػػػة اك كمػػػػػرة اخػػػػػرل يجػػػػػد الفريػػػػػؽ نفسػػػػػا امػػػػػاـ عبػػػػػار 
تػػػػػػدابير ممزمػػػػػػة قػػػػػػد تتخػػػػػػذها كػػػػػػال المجنتػػػػػػيف فػػػػػػي حػػػػػػاؿ ثبػػػػػػكت ارتكػػػػػػاب خػػػػػػرؽ اك انتهػػػػػػاؾ لحقػػػػػػكؽ كحريػػػػػػات االنسػػػػػػاف 
كيبقػػػػػى مػػػػػا هػػػػػك متػػػػػاح لكػػػػػال المجمسػػػػػيف فػػػػػي هػػػػػذا االطػػػػػار يػػػػػدكر فػػػػػي فمػػػػػؾ صػػػػػالحياتهما فػػػػػي الرقابػػػػػة عمػػػػػى اعمػػػػػاؿ 

هػػػػا كحقهمػػػػػا فػػػػي محاسػػػػػبتها عػػػػف أم تجػػػػػاكز عمػػػػى الدسػػػػػتكر اك القػػػػانكف ضػػػػػمف االطػػػػػر الحككمػػػػة كم سسػػػػػاتها كاجهزت
 الدستكرية المتاحة كهك االمر الذم ال نشهد لا ام ممارسة فاعمة عمى ارض الكاقل.

 : ادارة حماية االسرةانماث

الت جػػػػػاء تأسػػػػػيس إدارة حمايػػػػػة األسػػػػػرة فػػػػػي مديريػػػػػة األمػػػػػف العػػػػػاـ كػػػػػ دارة شػػػػػرطية متخصصػػػػػة فػػػػػي التعامػػػػػؿ مػػػػػل حػػػػػا
العنػػػػػػؼ األسػػػػػػػرم كاالعتػػػػػػػداءات الجنسػػػػػػػية ضػػػػػػػمف منظكمػػػػػػػة عمػػػػػػؿ أساسػػػػػػػها السػػػػػػػرية كالخصكصػػػػػػػية كالتشػػػػػػػاركية مػػػػػػػل 

 .( 8::2 الجهات المختصة، حيث بادرت مديرية األمف العاـ نهاية عاـ  

باسػػػػػػتحداث إدارة متخصصػػػػػػػة فػػػػػػػي هػػػػػػػذا المجػػػػػػػاؿ ككانػػػػػػػت البدايػػػػػػػة فػػػػػػػي العاصػػػػػػػمة عمػػػػػػػاف كهػػػػػػػي أكؿ إدارة شػػػػػػػرطية  
ؽ األكسػػػػػػط لمعالجػػػػػػة قضػػػػػػايا األسػػػػػػرة . كيعػػػػػػكد تأسػػػػػػيس اإلدارة تجسػػػػػػيدان لمتكجهػػػػػػات الممكيػػػػػػة متخصصػػػػػػة فػػػػػػي الشػػػػػػر 

بػػػػ بالء قطػػػػاعي الطفكلػػػػة كالمػػػػرأة االهتمػػػػاـ الكػػػػافي لتقػػػػديـ أفضػػػػؿ الخػػػػدمات لهػػػػـ نظػػػػران لمػػػػدكر الكبيػػػػر لممػػػػرأة كالطفػػػػؿ 
عالجػػػػػة قضػػػػػايا العنػػػػػؼ فػػػػػي المجتمػػػػػل ، كلتفعيػػػػػؿ الػػػػػدكر اإلنسػػػػػاني كاالجتمػػػػػاعي لجهػػػػػاز األمػػػػػف العػػػػػاـ فػػػػػي متابعػػػػػة كم

األسػػػػػػرم كاالعتػػػػػػداءات الجنسػػػػػػية، إضػػػػػػػافة إلػػػػػػى ضػػػػػػركرة تلييػػػػػػػر أسػػػػػػاليب التحقيػػػػػػؽ كالمقػػػػػػػابالت مػػػػػػل ضػػػػػػحايا هػػػػػػػذ  
متميػػػػػػػزان فػػػػػػػي  القضػػػػػػػايا كتحفيػػػػػػػزهـ بالتقػػػػػػػدـ بالشػػػػػػػككل إلػػػػػػػى األجهػػػػػػػزة المعنيػػػػػػػة، كلتشػػػػػػػكؿ هػػػػػػػذ  اإلدارة نمكذجػػػػػػػان أردنيػػػػػػػان 

الم سسػػػػػات الحككميػػػػػة ك يػػػػػر الحككميػػػػػة ذات العالقػػػػػة العمػػػػػؿ التشػػػػػاركي مػػػػػا بػػػػػيف مديريػػػػػة األمػػػػػف العػػػػػاـ كعػػػػػدد مػػػػػف 
 . 2بهذا المجاؿ

 

 

 

 

                                                           

 . /https://www.psd.gov.jo/index.php/ar. انظر مكقل ادارة حماية االسرة الرابط: 2 
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 القسم الرابع: تصورات وخيارات العمل المستقبمي لنظام شكاوى وطني فعال

بالتأسػػػػػيس عمػػػػػى مػػػػػا تقػػػػػدـ نجػػػػػد بػػػػػأف تطػػػػػكير نظػػػػػاـ كطنػػػػػي لمشػػػػػكاكل يتطمػػػػػب اتخػػػػػاذ العديػػػػػد مػػػػػف االجػػػػػراءات عمػػػػػى 
جرائيػػػػػة، كهػػػػػذا يسػػػػػتدعي بالضػػػػػركرة اتبػػػػػاع طػػػػػرؽ اداريػػػػػة لمتنسػػػػػيؽ كالمتابعػػػػػة كافػػػػػة الصػػػػػعد االداريػػػػػة كالتشػػػػػريعية كاال

 بشكؿ ال يتسـ بالبيركقراطية اك التعقيدات االدارية، كيمكف الحديث عف هذ  االجراءات عمى النحك التالي: 

 

 

مػػػػػت كالمتعمقػػػػػة بػػػػػااللتزاـ الرابػػػػػل الخػػػػػاص بتفعيػػػػػؿ مػػػػػف خػػػػػالؿ تحميػػػػػؿ اسػػػػػتمارات جمػػػػػل المعمكمػػػػػات كالمقػػػػػاءات التػػػػػي ت
كتعزيػػػػػز اليػػػػػات اسػػػػػتقباؿ الشػػػػػكاكل المرتبطػػػػػة بانتهاكػػػػػات حقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف كمتابعتهػػػػػا، كمػػػػػف خػػػػػالؿ العينػػػػػة العشػػػػػكائية 
المسػػػػػػتهدفة بجمػػػػػػل المعمكمػػػػػػات كالتػػػػػػي تركػػػػػػزت فػػػػػػي معظػػػػػػـ محافظػػػػػػات المنطقػػػػػػة مػػػػػػف جانػػػػػػب م سسػػػػػػات المجتمػػػػػػل 

 نتائج تحميؿ جمل المعمكمات عمى النحك التالي:  المدني الفاعمة كالبرلماف. ككانت

 المعرفة بمبادرة الحكومة الشفافة .1

تراكحػػػػػػت نتػػػػػػائج تحميػػػػػػؿ المعمكمػػػػػػات حػػػػػػكؿ مػػػػػػدل معرفػػػػػػة العينػػػػػػة بمبػػػػػػادرة الحككمػػػػػػة الشػػػػػػفافة بػػػػػػيف المعرفػػػػػػة لممبػػػػػػادرة 
كالتػػػػػػي كانػػػػػػت مػػػػػػف جانػػػػػػب التكعيػػػػػػة بهػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ م سسػػػػػػات المجتمػػػػػػل المػػػػػػدني كليسػػػػػػت مػػػػػػف جانػػػػػػب الحككمػػػػػػة 
بمجممهػػػػػا. كبػػػػػيف عػػػػػدـ المعرفػػػػػة بهػػػػػا كخصكصػػػػػا مػػػػػف جانػػػػػب م سسػػػػػات المجتمػػػػػل المػػػػػدني خػػػػػارج العاصػػػػػمة عمػػػػػاف. 
كهػػػػػػػذا ي كػػػػػػػد عمػػػػػػػى اهميػػػػػػػة المضػػػػػػػي قػػػػػػػدما نحػػػػػػػك زيػػػػػػػادة المعرفػػػػػػػة كالتكعيػػػػػػػة بالمبػػػػػػػادرة باإلضػػػػػػػافة الػػػػػػػى االلتزامػػػػػػػات 

هميػػػػػػة التعػػػػػػػاكف المفركضػػػػػػة عمػػػػػػى االردف فػػػػػػي تنفيػػػػػػذ مبػػػػػػادرة الحككمػػػػػػة الشػػػػػػػفافة. كتكعيػػػػػػة مختمػػػػػػؼ الفئػػػػػػات حػػػػػػكؿ ا
كالشػػػػػػػراكة مػػػػػػػف اجػػػػػػػؿ تنفيػػػػػػػذ هػػػػػػػذ  االلتزامػػػػػػػات كتحديػػػػػػػد االدكار بعنايػػػػػػػة. باإلضػػػػػػػافة الػػػػػػػى التقيػػػػػػػيـ الػػػػػػػدكرم ل نشػػػػػػػطة 

  كاالنجازات كربطها بمحاكر المبادرة.

اف االلتزامػػػػػػات المفركضػػػػػػة بعناصػػػػػػر مبػػػػػػادرة الحككمػػػػػػة الشػػػػػػفافة تقتضػػػػػػي بالفعػػػػػػؿ اف تكػػػػػػكف الحككمػػػػػػات فػػػػػػي الدكلػػػػػػة 
قػػػػػل منهجيػػػػػة المبػػػػػادرة ال اف تكػػػػػكف حبيسػػػػػة االدراج كمعرفتهػػػػػا بالنخػػػػػب فقػػػػػط كانمػػػػػا تقتضػػػػػي تمػػػػػارس عمػػػػػى ارض الكا

الحاجػػػػػػػة اف يػػػػػػػتـ ممارسػػػػػػػػة االنجػػػػػػػازات مػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ السػػػػػػػمككيات سػػػػػػػكاء أكانػػػػػػػػت ل فػػػػػػػراد اك لممػػػػػػػكظفيف العمػػػػػػػػكميف. 

 اوال: نتائج تحميل العينات العشوائية 
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افة فػػػػي فالمعرفػػػػة السػػػػطحية بالمبػػػػادرة تعطػػػػي م شػػػػرات بػػػػاف الحككمػػػػة االردنيػػػػة ال زالػػػػت تتعامػػػػؿ مػػػػل الحككمػػػػة الشػػػػف
اطػػػػػػػار االعػػػػػػػداد لاللتزامػػػػػػػات دكف خطػػػػػػػط كاقعيػػػػػػػة قابمػػػػػػػة لمتطبيػػػػػػػؽ. كاجممػػػػػػػت العينػػػػػػػة العشػػػػػػػكائية اف المعرفػػػػػػػة حديثػػػػػػػة 
بالمبػػػػػادرة كهػػػػػذا دليػػػػػؿ قػػػػػاطل عمػػػػػػى اف الحككمػػػػػات السػػػػػابقة لػػػػػـ تكػػػػػف تعػػػػػػي ألهميػػػػػة رفػػػػػل مسػػػػػتكل المعرفػػػػػة كالػػػػػػكعي 

 القطاعات في تنفيذ االلتزامات. بالخطط كالبرامج المرتبطة بمبادرة الحككمات الشفافة. كادماج كافة

 استقبال الشكاوى المتعمقة بحقوق االنسان ومتابعتها وعالجها .2

اظهػػػػػػرت العينػػػػػػة العشػػػػػػكائية بػػػػػػاف االهتمػػػػػػاـ باسػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػكاكل المتعمقػػػػػػة بحقػػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف ال يمػػػػػػارس مػػػػػػف معظػػػػػػـ 
كاكل فػػػػػػػي م سسػػػػػػػات المجتمػػػػػػػل المػػػػػػػدني فػػػػػػػي مختمػػػػػػػؼ المحافظػػػػػػػات.  يػػػػػػػر اف هنػػػػػػػاؾ تركػػػػػػػز عمػػػػػػػى اسػػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػػ

العاصػػػػػػمة عمػػػػػػاف مػػػػػػف بعػػػػػػض الم سسػػػػػػات المتخصصػػػػػػة مثػػػػػػؿ تمػػػػػػؾ التػػػػػػي تعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى حمايػػػػػػة فئػػػػػػات معينػػػػػػة مثػػػػػػؿ 
االشػػػػػػػخاص ذكم االعاقػػػػػػػة كالعمػػػػػػػاؿ كالالجئػػػػػػػيف. كاف هنػػػػػػػاؾ نقػػػػػػػص كبيػػػػػػػر مػػػػػػػف جانػػػػػػػب عمػػػػػػػؿ م سسػػػػػػػات المجتمػػػػػػػل 

بهػػػػا م سسػػػػات المػػػػدني فػػػػي المحافظػػػػات فػػػػي اسػػػػتقباؿ الشػػػػكاكل كهػػػػذا نػػػػاتج عػػػػف عػػػػدـ المعرفػػػػة بػػػػاألدكار التػػػػي تقػػػػـك 
المجتمػػػػػل المػػػػػدني فػػػػػي حمايػػػػػة الحقػػػػػكؽ كالحريػػػػػات االساسػػػػػية التػػػػػي يجػػػػػب اف يتمتػػػػػل بهػػػػػا االفػػػػػراد فػػػػػي جميػػػػػل ارجػػػػػاء 
المممكػػػػة كلتشػػػػمؿ كافػػػػػة الفئػػػػات المجتمعيػػػػػة. كاف هنػػػػاؾ  يػػػػػاب كاضػػػػن فػػػػي المعرفػػػػػة باالطػػػػار القػػػػػانكني الػػػػذم يحكػػػػػـ 

لدسػػػػػتكر االردنػػػػػي كالقػػػػػكانيف مرعيػػػػػة التطبيػػػػػؽ اطػػػػػار عمػػػػػؿ م سسػػػػػات المجتمػػػػػل المػػػػػدني مػػػػػف ناحيػػػػػة االلتػػػػػزاـ بأحكػػػػػاـ ا
فػػػػػػػي االردف كااللتزامػػػػػػػات بالمصػػػػػػػادقة عمػػػػػػػى االتفاقيػػػػػػػات الدكليػػػػػػػة االساسػػػػػػػية المعنيػػػػػػػة بحقػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػاف. كمػػػػػػػف اهػػػػػػػـ 
النتػػػػػائج التػػػػػي ظهػػػػػرت مػػػػػف خػػػػػالؿ جمػػػػػل المعمكمػػػػػات الػػػػػى اف اهػػػػػداؼ ك ايػػػػػات بعػػػػػض م سسػػػػػات المجتمػػػػػل المػػػػػدني 

ب اسػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػكاكل المتعمقػػػػػػة بحقػػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف. كايضػػػػػػا هنػػػػػػاؾ فػػػػػػي انظمتهػػػػػػا االساسػػػػػػية جػػػػػػاءت خمػػػػػػكا مػػػػػػف جانػػػػػػ
جانػػػػػػب مهػػػػػػـ فػػػػػػي عػػػػػػدـ الػػػػػػكعي كالمعرفػػػػػػة بػػػػػػاألدكار التػػػػػػي تقػػػػػػـك بهػػػػػػا معظػػػػػػـ هػػػػػػذ  الم سسػػػػػػات فػػػػػػي حمايػػػػػػة حقػػػػػػكؽ 
االنسػػػػػػاف كالحريػػػػػػات االساسػػػػػػية كػػػػػػالتزاـ مػػػػػػف االلتزامػػػػػػات المفركضػػػػػػة عمػػػػػػى الدكلػػػػػػة االردنيػػػػػػة ضػػػػػػمف اطػػػػػػار مبػػػػػػادرة 

 الحككمة الشفافة.

قػػػػػاط االيجابيػػػػػة فػػػػػي تحميػػػػػؿ جمػػػػػل المعمكمػػػػػات إلعػػػػػداد هػػػػػذ  الدراسػػػػػة اف هنػػػػػاؾ دكر مهػػػػػـ يقػػػػػكـ بػػػػػا مجمػػػػػس كمػػػػػف الن
النػػػػكاب فػػػػي اسػػػػتقباؿ الشػػػػكاكل مػػػػف خػػػػالؿ لجنػػػػة الحريػػػػات كحقػػػػكؽ االنسػػػػاف فاالطػػػػار القػػػػانكني النػػػػاظـ لعمػػػػؿ المجنػػػػة 

الفئػػػػػػات التػػػػػػي لهػػػػػػا عالقػػػػػػة يسػػػػػمن لممػػػػػػكاطنيف كاالفػػػػػػراد بتقػػػػػػديـ الشػػػػػػكاكل. اال انهػػػػػػا فػػػػػػي الجانػػػػػػب العممػػػػػػي محصػػػػػػكرة ب
بػػػػػالنكاب كمقتصػػػػػرة عمػػػػػى الحقػػػػػكؽ المرتبطػػػػػة بالخػػػػػدمات كبالتجػػػػػاكزات المرتبطػػػػػة بممارسػػػػػة السػػػػػمطات مثػػػػػؿ   التعيػػػػػيف 

 في الكظائؼ ، حجز الحرية ، االقامة الجبرية ....ال  (.
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سسػػػػػػة كاظهػػػػػػرت نتػػػػػػائج جمػػػػػػل المعمكمػػػػػػات الػػػػػػى اف متابعػػػػػػة الشػػػػػػكاكل كمتابعتهػػػػػػا مػػػػػػف بعػػػػػػض الم سسػػػػػػات تحتػػػػػػاج لمأ
حقيقػػػػػػة داخميػػػػػػة فهػػػػػػذ  االجػػػػػػراءات اف كجػػػػػػدت تقتصػػػػػػر فقػػػػػػط عمػػػػػػى اسػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػكاكل كمخاطبػػػػػػة الجهػػػػػػات المعنيػػػػػػة 
كالمختصػػػػة باالنتهػػػػاؾ كاالنتظػػػػار لمػػػػرد كمعظمهػػػػا ال يػػػػتـ الػػػػرد عميهػػػػا امػػػػا لعػػػػدـ الػػػػكعي كالمعرفػػػػة بأهميػػػػة االسػػػػتجابة 

فػػػػػي منظكمػػػػػة متابعػػػػػة الشػػػػػكاكل مػػػػػف لطمبػػػػػات الشػػػػػكاكل مػػػػػف منظػػػػػكر مبػػػػػادرة الحككمػػػػػة الشػػػػػفافة، اك نتيجػػػػػة لضػػػػػعؼ 
قبػػػػػؿ نفػػػػػس الم سسػػػػػات التػػػػػي تقػػػػػـك ب حالػػػػػة هػػػػػذ  الشػػػػػكاكل. كتكػػػػػكف تكػػػػػكف هنػػػػػاؾ حػػػػػاالت محػػػػػددة ب حالػػػػػة الشػػػػػكاكل 
الػػػػػػػى القضػػػػػػػاء مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ الم سسػػػػػػػات التػػػػػػػي تكجػػػػػػػد لػػػػػػػديها بػػػػػػػرامج لممسػػػػػػػاعدة القانكنيػػػػػػػة كاالسػػػػػػػتعانة بالمحػػػػػػػامييف 

كبيػػػػػر مػػػػػف هػػػػػذ  الم سسػػػػػػات ال يكجػػػػػد لػػػػػديها عػػػػػػامميف العػػػػػامميف كالمطػػػػػكعيف فػػػػػي هػػػػػػذ  الم سسػػػػػات.  يػػػػػر اف جػػػػػػزء 
متخصصػػػػػيف فػػػػػي متابعػػػػػة الشػػػػػكاكل كمعالجتهػػػػػا الف التخصػػػػػص فػػػػػي هػػػػػذا المجػػػػػاؿ مػػػػػف كجهػػػػػة نظػػػػػر العينػػػػػة تحتػػػػػاج 
الػػػػػى تكمفػػػػػة ماليػػػػػة كبيػػػػػرة كتعتمػػػػػد عمػػػػػى المشػػػػػاريل الممكلػػػػػة فيهػػػػػا مػػػػػف الجهػػػػػات المانحػػػػػة. ككػػػػػذلؾ الػػػػػى الضػػػػػعؼ فػػػػػي 

م سسػػػػػػػات المجتمػػػػػػػل المػػػػػػػدني مػػػػػػػف ناحيػػػػػػػة معػػػػػػػايير اسػػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػػكاكل  التمكػػػػػػػيف كالتأهيػػػػػػػؿ لمكػػػػػػػكادر العاممػػػػػػػة فػػػػػػػي
كالمتابعػػػػػة كالمعالجػػػػػة. كقػػػػػد تقػػػػػـك بعػػػػػػض م سسػػػػػات المجتمػػػػػل المػػػػػدني ب حالػػػػػة هػػػػػػذ  الشػػػػػكاكل الػػػػػى مكتػػػػػب محامػػػػػػاة 

 لممتابعة كالمعالجة اال انها ايضا التكمفة المالية تككف عائقا نحك تكسيل دائرة تقديـ هذ  الحاالت.

فػػػػػي تحميػػػػػؿ جمػػػػػل المعمكمػػػػػات الػػػػػى اف لجنػػػػػة الحريػػػػػات كحقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف فػػػػػي البرلمػػػػػاف ر ػػػػػـ  كمػػػػػف الظػػػػػاهر ايضػػػػػا
اسػػػػتقبالها لمشػػػػكاكل ككجػػػػكد عػػػػدد مػػػػف المػػػػكظفيف العػػػػامميف اال انهػػػػا تحتػػػػاج الػػػػى منهجيػػػػة كاضػػػػحة فػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػل 

تص الشػػػػػػكاكل فالمجنػػػػػػة تكتفػػػػػػي بحػػػػػػؿ الشػػػػػػكاكل بطريقػػػػػػة كديػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ دعػػػػػػكة المػػػػػػدير المعنػػػػػػي اك الػػػػػػكزير المخػػػػػػ
كسػػػػكاء كانػػػػت بحضػػػػكر مقػػػػدـ الشػػػػككل اك عدمػػػػا فػػػػي بعػػػػض الحػػػػاالت الػػػػذم يكػػػػكف الػػػػرد فيػػػػا عمػػػػى الخطابػػػػات  يػػػػر 
مقنػػػػل اك  يػػػػػر مجػػػػػد. كال تقػػػػػـك المجنػػػػػة كفقػػػػػا لمصػػػػػالحيات الممنكحػػػػة لهػػػػػا بمكجػػػػػب االطػػػػػار القػػػػػانكني لعمػػػػػؿ المجمػػػػػس 

كقانكنيػػػػػػا اك العمػػػػػػؿ عمػػػػػػى  بمتابعػػػػػػة االجػػػػػػراءات الالزمػػػػػػة حسػػػػػػب االصػػػػػػكؿ كالقػػػػػػانكف كالخطػػػػػػكات المرعيػػػػػػة دسػػػػػػتكريا
 احالة الشكاكل الى النظاـ القضائي لمفصؿ فيها.

كمػػػػػػا اف هنػػػػػػاؾ  يػػػػػػاب كاضػػػػػػن لػػػػػػدل بعػػػػػػض م سسػػػػػػات المجتمػػػػػػل المػػػػػػدني كلجنػػػػػػة الحريػػػػػػات كحقػػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف فػػػػػػي 
البرلمػػػػػاف مػػػػػف ناحيػػػػػة انشػػػػػاء قاعػػػػػدة بيانػػػػػات الكتركنيػػػػػة لمشػػػػػكاكل. فهنػػػػػاؾ فػػػػػرؽ كاضػػػػػن بػػػػػيف ارشػػػػػفة الشػػػػػكاكل كبػػػػػيف 

الكتركنيػػػػػة لتتبػػػػػل الشػػػػػكاكل كتصػػػػػنيفها كمتابعتهػػػػػا كمعالجتهػػػػػا. ككمػػػػػاف اف هػػػػػذ  البيانػػػػػات  يػػػػػر متاحػػػػػة  انشػػػػػاء قاعػػػػػدة
ك يػػػػػػر منشػػػػػػكرة سػػػػػػكاء عمػػػػػػى المكاقػػػػػػل االلكتركنيػػػػػػة اك حتػػػػػػى فػػػػػػي التقػػػػػػارير السػػػػػػنكية فهػػػػػػي تكتفػػػػػػي باألرقػػػػػػاـ كلنكعيػػػػػػة 

ل فػػػػػي جميػػػػػل م سسػػػػػات القضػػػػػايا فقػػػػػط. ك يػػػػػر اف هنػػػػػاؾ  يػػػػػاب اصػػػػػال إلنشػػػػػاء قكاعػػػػػد البيانػػػػػات المتعمقػػػػػة بالشػػػػػكاك 
المجتمػػػػل المػػػػدني خػػػػارج العاصػػػػمة عمػػػػاف ألنهػػػػا تعتبػػػػر نفسػػػػها  يػػػػر مهتمػػػػة ك يػػػػر معنيػػػػة بمتابعػػػػة انتهاكػػػػات حقػػػػكؽ 

 االنساف.
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بالتأسػػػػػػيس عمػػػػػػى مػػػػػػا سػػػػػػبؽ كبتحميػػػػػػؿ البيئػػػػػػة الم سسػػػػػػية كالقانكنيػػػػػػة بكافػػػػػػة مككناتهػػػػػػا كعناصػػػػػػرها ألنظمػػػػػػة الشػػػػػػكاكل 
لكطنيػػػػػة الخاصػػػػػة بحقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف نجػػػػػد أف نظػػػػػاـ الشػػػػػكاكل الػػػػػكطني يعػػػػػاني مػػػػػف العديػػػػػد مػػػػػف الصػػػػػعكبات كالتػػػػػي ا

شػػػػػػكمت بمجممهػػػػػػا تحػػػػػػديات رئيسػػػػػػية امػػػػػػاـ تعامػػػػػػؿ المػػػػػػكاطنيف كثقػػػػػػتهـ بأنظمػػػػػػة الشػػػػػػكاكل كبػػػػػػالمجكء الػػػػػػى الم سسػػػػػػات 
 ذات العالقة كيمكف الحديث عف هذ  التحديات عمى النحك التالي: 

عتقػػػػػػاد لػػػػػػدل ا مػػػػػػب المػػػػػػكاطنيف كالمعنيػػػػػػيف بنظػػػػػػاـ الشػػػػػػكاكل فكػػػػػػرة مفادهػػػػػػا عػػػػػػدـ إد ، يسػػػػػػك عــــــدم الوضــــــوح . أ
الكضػػػػػكح الكامػػػػػؿ حيػػػػػاؿ مخرجػػػػػات عمميػػػػػة الشػػػػػكاكل اذ ال تػػػػػزاؿ الم سسػػػػػات المختصػػػػػة ب سػػػػػتقباؿ الشػػػػػكاكل 
تعػػػػػػػاني مػػػػػػػف صػػػػػػػعكبات حيػػػػػػػاؿ مصػػػػػػػير الشػػػػػػػككل اك النهػػػػػػػكض بػػػػػػػبعض االجػػػػػػػراءات الالزمػػػػػػػة لمتحقػػػػػػػؽ مػػػػػػػف 

عػػػػػة لػػػػػدل كافػػػػػة االطػػػػػراؼ بمصػػػػػير مجهػػػػػكؿ ك يػػػػػر كاضػػػػػن لمشػػػػػككل قػػػػػد مضػػػػػمكنها ممػػػػػا أدل الػػػػػى خمػػػػػؽ قنا
يػػػػ دم الػػػػى اسػػػػتلراؽ كقػػػػت طكيػػػػؿ جػػػػدا تفقػػػػد الشػػػػككل فيػػػػا مضػػػػمكنها كجكهرهػػػػا كيكػػػػكف الػػػػزمف هػػػػك الالعػػػػب 
الػػػػػػػرئيس فػػػػػػػي حػػػػػػػؿ مضػػػػػػػمكنها، اك اف تبقػػػػػػػى معمقػػػػػػػة عمػػػػػػػى مخاطبػػػػػػػات بيركقراطيػػػػػػػة ال تػػػػػػػ دم الػػػػػػػى نتيجػػػػػػػة 
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، فػػػػػػػي اللالػػػػػػػب االعػػػػػػػـ فػػػػػػػي الم سسػػػػػػػات التػػػػػػػي تخػػػػػػػتص باسػػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػػكاكل لػػػػػػػـ ترفػػػػػػػد صـــــــعوبة الوصـــــــول . ب
المسػػػػػاحات الم سسػػػػػية مػػػػػف حيػػػػػث المػػػػػكارد الماليػػػػػة كالكػػػػػكادر البشػػػػػرية لمنهػػػػػكض بنظػػػػػاـ الشػػػػػكاكل كاقتصػػػػػرت 

الحضػػػػػكر المػػػػػادم المباشػػػػػر عمػػػػػى الكسػػػػػائؿ التقميديػػػػػة فػػػػػي اسػػػػػتقباؿ الشػػػػػكاكل كالتػػػػػي  البػػػػػا مػػػػػا تحتػػػػػاج الػػػػػى 
مػػػػػف قبػػػػػؿ مقػػػػػدـ الشػػػػػككل اك ذكيػػػػػا اك ككيػػػػػؿ قػػػػػانكني ممػػػػػا يثنػػػػػي ارادة االفػػػػػراد عػػػػػف المضػػػػػي قػػػػػدما فػػػػػي هػػػػػذ  
االجػػػػػراءات، هػػػػػذا فضػػػػػالن عػػػػػف فػػػػػتن ايقكنػػػػػات عمػػػػػى المكاقػػػػػل االلكتركنيػػػػػة لتمػػػػػؾ الم سسػػػػػات كالتػػػػػي تتضػػػػػمف 

ة مػػػػف قبػػػػؿ المػػػػكاطنيف كمثمػػػػت جػػػػزء طريقػػػػا لتقػػػػديـ الشػػػػككل الكتركنيػػػػا كالتػػػػي لػػػػـ تقمػػػػى ام تفاعػػػػؿ اك اسػػػػتجاب
 مف الديككر كاالطار كالشكؿ العاـ لتمؾ المكاقل. 

، عمػػػػػػى مػػػػػدار الحقػػػػػػب الزمنيػػػػػػة المتراكمػػػػػة كعػػػػػػدـ قػػػػػدرة الم سسػػػػػػات عمػػػػػػى عـــــدم الثقــــــة بتنظمــــــة الشــــــكاوى . ت
تحقيػػػػؽ انجػػػػازات حقيقيػػػػة مقنعػػػػة لمقػػػػدمي الشػػػػكاكل كلمػػػػرام العػػػػاـ حػػػػكؿ الشػػػػكاكل ذات االهتمػػػػاـ العػػػػاـ خمػػػػؽ 

لػػػػدل جمػػػػكع االفػػػػراد بعػػػػدـ الثقػػػػة بكافػػػػة االجػػػػراءات التػػػػي تقػػػػـك بهػػػػا هػػػػذ  الم سسػػػػات كاف المجػػػػكء  ذلػػػػؾ شػػػػعكر
 اليها عبارة عف زيادة في الكمؼ كاضاعة لمكقت كالجهد. 

، تضػػػػػػػمنت ا مػػػػػػػب التشػػػػػػػريعات الناظمػػػػػػػة لعمػػػػػػػؿ الم سسػػػػػػػات ذات العالقػػػػػػػة عـــــــدم وضـــــــوح االختصـــــــاص . ث
الم سسػػػػػػات فػػػػػػي اسػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػكاكل  بشػػػػػػكاكل حقػػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف نصكصػػػػػػا عامػػػػػػة تتضػػػػػػمف صػػػػػػالحية هػػػػػػذ 

كالتظممػػػػػػات الكاقعػػػػػػة عمػػػػػػى حقػػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف اال اف اللالػػػػػػب االعػػػػػػـ منهػػػػػػا لػػػػػػـ يتضػػػػػػمف ام مسػػػػػػار تشػػػػػػريعي 
كاضػػػػػػن لمتابعػػػػػػة االجػػػػػػراءات المترتبػػػػػػة عمػػػػػػى الشػػػػػػكاكل كالػػػػػػزاـ لمجهػػػػػػات المشػػػػػػتكى عميهػػػػػػا االجابػػػػػػة كالتعػػػػػػاكف 

لػػػػػذلؾ كال حتػػػػػى جػػػػػزاء ادارم لعػػػػػدـ  عمػػػػػى طمبػػػػػات كمقتضػػػػػيات الشػػػػػككل ك يرهػػػػػا مػػػػػف امػػػػػكر تنظيميػػػػػة الزمػػػػػة
 التعاكف ، كاقتصر االمر عمى صيا ات تشريعية مبهمة كعامة. 

نجػػػػد بػػػػأف هنػػػػاؾ ازدكاج فػػػػي اليػػػػات كاجػػػػراءات اسػػػػتقباؿ  تــــداخل فــــي االختصــــاصا بتحميــــل الواقــــع العممــــي . ج
الشػػػػػػػػػكاكل المتعمقػػػػػػػػػة بحقػػػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػالمركز الػػػػػػػػػكطني لحقػػػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػمف صػػػػػػػػػالحياتا 

تا اسػػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػػكاكل ككػػػػػػػذلؾ مكتػػػػػػب حقػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػاف كالشػػػػػػػفافية فػػػػػػي مديريػػػػػػػة االمػػػػػػػف العػػػػػػػاـ كاختصاصػػػػػػا
ككػػػػػذلؾ لجنػػػػػة الحريػػػػػػات كحقػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف فػػػػػي مجمػػػػػػس النػػػػػكاب كاالعيػػػػػػاف ككػػػػػذلؾ لجنػػػػػػة النزاهػػػػػة كمكافحػػػػػػة 
الفسػػػػػػاد ك يرهػػػػػػا، اذ ب مكػػػػػػاف الشػػػػػػخص المشػػػػػػتكي اف يقػػػػػػدـ الشػػػػػػككل لػػػػػػدل هػػػػػػذ  الجهػػػػػػات كتتخػػػػػػذ كػػػػػػؿ هػػػػػػذ  

لمتابعػػػػػة ذات الشػػػػػككل كبالتػػػػػالي اسػػػػػتنزاؼ االجػػػػػراءات فضػػػػػالن عػػػػػف تشػػػػػكيؿ قناعػػػػػة لػػػػػدل الجهػػػػػات اجػػػػػراءات 
الجهػػػػة المشػػػػتكى عميهػػػػا بػػػػأف تنػػػػاكؿ ممػػػػؼ الشػػػػككل مػػػػف أكثػػػػر مػػػػف جهػػػػة دليػػػػؿ كقرينػػػػة عمػػػػى التبػػػػاط  كعػػػػدـ 
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المتابعػػػػػة كالتكاسػػػػػؿ فػػػػػي اتخػػػػػاذ ام اجػػػػػراء لعػػػػػدـ قػػػػػدرة كػػػػػؿ هػػػػػذ  الجهػػػػػات عمػػػػػى المتابعػػػػػة كاعتمػػػػػاد بعضػػػػػها 
 عمى االخر. 

مػػػف أهػػػـ ركػػػائز عمميػػػات التكعيػػػة  ضـــعف الـــدور االعالمـــيا تعتبـــر وســـائل االعـــالم والتواصـــل االعالمـــي . ح
كالتػػػػػركيج لنظػػػػػاـ الشػػػػػكاكم، كالتػػػػػي ل سػػػػػؼ لػػػػػـ تعمػػػػػب دكرا محكريػػػػػا اك جكهريػػػػػا فػػػػػي نشػػػػػر التكعيػػػػػة كالتثقيػػػػػؼ 

فضػػػػال  بػػػػيف كافػػػػة فئػػػػات المجتمػػػػل المحمػػػػي بنظػػػػاـ الشػػػػكاكل كفػػػػؽ بػػػػرامج تدريبيػػػػة معػػػػدة كمخطػػػػط لهػػػػا، هػػػػذا
 عف دكر االعالـ في ايصاؿ نتائج الشكاكل كلعب دكر في حؿ بعض القضايا. 

، تتسػػػػػػػػـ اجػػػػػػػػراءات الشػػػػػػػػكاكل لػػػػػػػػدل ا مػػػػػػػػب الم سسػػػػػػػػات الكطنيػػػػػػػػة بالبيركقراطيػػػػػػػػة البيروقراطيــــــــة االداريــــــــة . خ
االداريػػػػة كالتػػػػي تقػػػػـك عمػػػػى منهجيػػػػات كاليػػػػات عمػػػػؿ تقميديػػػػة مػػػػف حيػػػػث تلميػػػػب الجانػػػػب االدارم مػػػػف قبػػػػكؿ 

اطبػػػػات كتشػػػػكيؿ لجػػػػاف عمػػػػى الجكانػػػػػب الفنيػػػػة كالمكضػػػػكعية التػػػػي تحتاجهػػػػا طبيعػػػػة الشػػػػػككل كمكافقػػػػات كمخ
كهػػػػػػذا بػػػػػػدكرة عبػػػػػػر الػػػػػػزمف أدل الػػػػػػى خمػػػػػػؽ ادكار ركتينيػػػػػػة لممػػػػػػكظفيف القػػػػػػائميف كالمتػػػػػػابعيف لنظػػػػػػاـ الشػػػػػػكاكل 

 نظرا النعداـ الصالحيات ك مكض االجراءات لديهـ. 

ــــدام التنســــيقا . د بالعمػػػػؿ المنفػػػػرد كاف الشػػػػراكة اك التنفيػػػػذ المشػػػػترؾ  يسػػػػكد اعتقػػػػاد لػػػػدل ا مػػػػب الم سسػػػػات انع
اك التعػػػػػاكف يعتبػػػػػر تعػػػػػد عمػػػػػى االختصػػػػػاص االمػػػػػر الػػػػػذم جعػػػػػؿ مػػػػػف حالػػػػػة انعػػػػػداـ التنسػػػػػيؽ هػػػػػي االصػػػػػؿ 
كاالسػػػػػػتثناء كجػػػػػػكد أطػػػػػػر تعػػػػػػاكف فػػػػػػي بعػػػػػػض الحػػػػػػاالت كالتػػػػػػي تتكقػػػػػػؼ عمػػػػػػى حجػػػػػػـ التعػػػػػػاكف المبنػػػػػػي عمػػػػػػى 

، اذ لػػػػػـ تكػػػػػف حالػػػػػة التعػػػػػاكف مػػػػػف أجػػػػػؿ عالقػػػػػات شخصػػػػػية كصػػػػػيو مشػػػػػتركة لمعمػػػػػؿ عمػػػػػى بعػػػػػض المشػػػػػاريل 
 الشكاكل هي المحفز كالمحرؾ عمى ادامة كتطكير هذ  العالقات الم سسية. 

المجتمػػػل المػػػدني بكافػػػة مككناتػػػػا العػػػب رئػػػيس فػػػي نظػػػػاـ الشػػػكاكل الػػػكطني الفعػػػػاؿ  ضـــعف أطـــر الشــــراكةا . ذ
العاممػػػػػػة فػػػػػػي كنظػػػػػػرا لػػػػػػ دكار كاالختصاصػػػػػػات التػػػػػػي تػػػػػػنهض بهػػػػػػا م سسػػػػػػات المجتمػػػػػػل المػػػػػػدني كال سػػػػػػيما 

مجػػػػاؿ حقػػػػكؽ االنسػػػػاف يمكػػػػف لهػػػػا االسػػػػهاـ فػػػػي خمػػػػؽ بيئػػػػة عامػػػػة كطنيػػػػة تسػػػػاهـ فػػػػي تفعيػػػػؿ نظػػػػاـ الشػػػػكاكل 
 الكطني. 

، اف القػػػػػػائميف عمػػػػػػى متابعػػػػػػة االجػػػػػػراءات المتعمقػػػػػػة ضــــــعف الخبــــــرات المؤهمــــــة مــــــن الكــــــوادر البشــــــرية . ر
نظػػػػػار لػػػػػدكرهـ الجػػػػػكهرم  بالشػػػػػكاكل يجػػػػػب اف يتمتعػػػػػكا بالعديػػػػػد مػػػػػف المهػػػػػارات كالمعػػػػػارؼ التػػػػػي ال بػػػػػد منهػػػػػا

فػػػػػي فهػػػػػـ طبيعػػػػػة الشػػػػػككل كالحػػػػػؽ محػػػػػؿ االنتهػػػػػاؾ كالجهػػػػػة المعنيػػػػػة كاالجػػػػػراءات المتكجػػػػػب اتخاذهػػػػػا كمػػػػػدل 
خطػػػػػػكرة كحساسػػػػػػية مكضػػػػػػكع الشػػػػػػككل كعميػػػػػػا يجػػػػػػب اف يخضػػػػػػل هػػػػػػ الء المػػػػػػكظفيف الػػػػػػى برنػػػػػػامج تػػػػػػدريبي 
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كالسػػػػػمككية بعػػػػػد طكيػػػػػؿ مبنػػػػػي كفػػػػػؽ اسػػػػػس كمعػػػػػايير عمميػػػػػة مكضػػػػػكعية تلطػػػػػي الجكانػػػػػب المعرفيػػػػػة كالمهػػػػػارة 
 تحميؿ االحتجاجات لهـ. 

 : التوصيات المتعمقة ببناء نظام وطني موحد لمشكاوى اثلاث

 عمى صعيد القدرات المؤسسية لمكتب المنسق الحكومي لحقوق االنسان 

يتطمػػػػػب بنػػػػػاء نظػػػػػاـ كطنػػػػػي فعػػػػػاؿ لشػػػػػكاكل حقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف كالتظممػػػػػات ذات العالقػػػػػة الػػػػػى العديػػػػػد مػػػػػف االجػػػػػراءات 
 كاالدارية لضماف نجاح كتفعيؿ مثؿ هذا النظاـ تكمف في االتي:  القانكنية

تفعيػػػػػػػؿ دكر المنسػػػػػػػؽ الحكػػػػػػػكمي لحقػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػاف كمنحػػػػػػػة صػػػػػػػالحيات اسػػػػػػػتقباؿ كمتابعػػػػػػػة الشػػػػػػػكاكل مػػػػػػػل  .1
الجهػػػػات التػػػػػي تقػػػػدـ لهػػػػػا الشػػػػكاكل كالجهػػػػػات المشػػػػتكى عميهػػػػػا، كهػػػػذا يتطمػػػػػب اتخػػػػاذ قػػػػػرار ادارم اك تطػػػػػكير 

  ة الشكاكل عمى الصعيد الكطني.نظاـ اك تعميمات خاصة بمتابع

تطػػػػػكير الهيكػػػػػؿ التنظيمػػػػػي لمكتػػػػػب المنسػػػػػؽ الحكػػػػػكمي بحيػػػػػث يػػػػػتـ تخصػػػػػيص قسػػػػػـ خػػػػػاص معنػػػػػي بمتابعػػػػػة  .3
 الشكاكل بالتعاكف مل الم سسات كالجهات ذات العالقة. 

بنػػػػػاء قػػػػػدرات فريػػػػػؽ مكتػػػػػب المنسػػػػػؽ الحكػػػػػكمي عمػػػػػى منهجيػػػػػات كاجػػػػػراءات اسػػػػػتقباؿ كمتابعػػػػػة كازالػػػػػة حالػػػػػة  .4
ؽ منهجيػػػػػػػات كبػػػػػػػرامج تدريبيػػػػػػػة معتمػػػػػػػدة كفقػػػػػػػا ألفضػػػػػػػؿ الممارسػػػػػػػات كبمػػػػػػػا يحقػػػػػػػؽ السػػػػػػػمات االنتهػػػػػػػاؾ كفػػػػػػػ

 كالخصائص الرئيسة لنظاـ شكاكل كطني فعاؿ. 

اتخػػػػػاذ االجػػػػػراءات االداريػػػػػة التػػػػػي تضػػػػػمف تعػػػػػاكف كافػػػػػة الم سسػػػػػات الرسػػػػػمية كذات النفػػػػػل العػػػػػاـ مػػػػػل مكتػػػػػب  .5
تعمػػػػػػػيـ ادارم اك تطػػػػػػكير اليػػػػػػػة  المنسػػػػػػؽ الحكػػػػػػكمي كالم سسػػػػػػػات المخكلػػػػػػة باسػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػػكاكل مػػػػػػف خػػػػػػالؿ

 تنسيؽ مكحدة لهذ  اللاية، كاعتبار عدـ التعاكف اخالؿ بقرار ادارم يرتب المس كلية االدارية. 
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 عمى صعيد وحدة الشكاوى في وزارة تطوير القطاع العام 

الخػػػػػدمات جػػػػػراءات عديػػػػػدة فػػػػػي سػػػػػبيؿ تطػػػػػكير إكمػػػػػا سػػػػػبؽ االشػػػػػارة اليػػػػػا فػػػػػ ف كزارة تطػػػػػكير القطػػػػػاع العػػػػػاـ اتخػػػػػذت 
كمتابعػػػػػػة التظممػػػػػػات كالطمبػػػػػػات كالشػػػػػػكاكل التػػػػػػي تقػػػػػػدـ مػػػػػػف المػػػػػػكاطنيف مػػػػػػف خػػػػػػالؿ فػػػػػػتن نافػػػػػػذة الكتركنيػػػػػػة تتضػػػػػػمف 
حصػػػػرا أل مػػػػب الخػػػػدمات التػػػػي تقػػػػدـ مػػػػف كافػػػػة الم سسػػػػات اال اف هػػػػذا النظػػػػاـ يحتػػػػاج الػػػػى تقيػػػػيـ لمػػػػدل فعاليػػػػة هػػػػذا 

 الية: النظاـ مف قبؿ المكاطنيف ، كعميا ال بد مف اتخاذ االجراءات الت

تقيػػػػيـ نافػػػػذة نظػػػػاـ شػػػػكاكل الخػػػػدمات التػػػػي تػػػػـ اسػػػػتحداثها فػػػػي الػػػػكزارة مػػػػف قبػػػػؿ م سسػػػػات المجتمػػػػل المػػػػدني  .2
كفػػػػؽ منهجيػػػػة عمميػػػػة كاضػػػػحة كمناقشػػػػة مخرجػػػػات التقيػػػػيـ مػػػػل الػػػػكزارة بنػػػػاء عمػػػػى نهػػػػج مػػػػف الشػػػػراكة كالر بػػػػة 

جهػػػػػػػت تفاعػػػػػػػؿ فػػػػػػػي التطػػػػػػػكير كالتحسػػػػػػػيف المسػػػػػػػتمر كالمشػػػػػػػترؾ لالسػػػػػػػتفادة مػػػػػػػف ام تحػػػػػػػديات اك عقبػػػػػػػات كا
 المكاطنيف. 

اسػػػػػػتحداث نافػػػػػػذة اك ايقكنػػػػػػة اخػػػػػػرل مخصصػػػػػػة لشػػػػػػكاكل حقػػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف عمػػػػػػى ذات المكقػػػػػػل االلكتركنػػػػػػي  .3
 لمكزارة. 

ربػػػػػػط االيقكنػػػػػػة المسػػػػػػتحدثة الخاصػػػػػػة بشػػػػػػكاكل حقػػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف مػػػػػػل كافػػػػػػة الم سسػػػػػػات الكطنيػػػػػػة المختصػػػػػػة  .4
سػػػػتقباؿ كاسػػػػتكماؿ كافػػػػة المعمكمػػػػات باسػػػػتقباؿ الشػػػػكاكل كالتظممػػػػات المتعمقػػػػة بحقػػػػكؽ االنسػػػػاف بحيػػػػث يػػػػتـ ا

المتعمقػػػػػة بالشػػػػػككل مباشػػػػػرة مػػػػػف قبػػػػػؿ مػػػػػكظفي هػػػػػذ  الم سسػػػػػات المخػػػػػكليف بالػػػػػدخكؿ الػػػػػى هػػػػػذ  النافػػػػػذة مػػػػػف 
 قائـ عمى:  كتركنيخالؿ تنظيـ تقني ال

فػػػػػتن صػػػػػالحية الػػػػػدخكؿ لعػػػػػدد مػػػػػف المسػػػػػتخدميف مػػػػػف الم سسػػػػػات الكطنيػػػػػة ذات العالقػػػػػة باسػػػػػتقباؿ  -
 ة كاسماء مستخدميف. الشكاكل مف خالؿ ارقاـ سري

حصػػػػر الشػػػػكاكل التػػػػي تػػػػرد مػػػػف كػػػػؿ م سسػػػػة كطنيػػػػة كفقػػػػا لتنظػػػػيـ الكتركنػػػػي كرسػػػػـ لسػػػػير اجػػػػراءات  -
 الشككل   خارطة الشككل  كالتي تبيف المرحمة التي كصمت لها الشكاكل. 

تطػػػػػكير نمػػػػػكذج خػػػػػاص بالشػػػػػكاكل يتضػػػػػمف كافػػػػػة المعمكمػػػػػات كالبيانػػػػػات المتعمقػػػػػة بػػػػػأطراؼ الشػػػػػككل  -
 . كمكضكع الشككل
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الػػػػػػربط المباشػػػػػػر مػػػػػػل مكتػػػػػػب المنسػػػػػػؽ الحكػػػػػػكمي لحصػػػػػػر كمتابعػػػػػػة الشػػػػػػكاكل التػػػػػػي تػػػػػػرد مػػػػػػف كافػػػػػػة  -
 الم سسات المختصة باستقباؿ الشكاكل. 

الػػػػػػػربط المباشػػػػػػػر مػػػػػػػل الجهػػػػػػػات المحتممػػػػػػػة   المشػػػػػػػتكى عميهػػػػػػػا  مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ تنظػػػػػػػيـ ادارم كتسػػػػػػػمية  -
ارسػػػػػاؿ كمتابعػػػػػة ضػػػػػابط ارتبػػػػػاط اك فػػػػػي حػػػػػاؿ كجػػػػػكد قسػػػػػـ اك ادارة مختصػػػػػة بالشػػػػػكاكل بحيػػػػػث يػػػػػتـ 

 الشكاكل مباشرة لها بعد التحقؽ كاستيفاء مكجبات القبكؿ الشكمي لها. 

رسػػػػػػـ خطػػػػػػكات كمراحػػػػػػؿ سػػػػػػير الشػػػػػػككل كالمػػػػػػدد الزمنيػػػػػػة الالزمػػػػػػة لممتابعػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الجهػػػػػػة التػػػػػػي  -
كردت لهػػػػػا الشػػػػػككل كالجهػػػػػة المشػػػػػتكى عميهػػػػػا كمكتػػػػػب المنسػػػػػؽ الحكػػػػػكمي لحقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف كتحديػػػػػد 

 مدة الزمنية التي يجب اف يتـ اتخاذ  اك االجابة عميا. االجراء القياسي بال

  عمى صعيد تفعيل النظام وطنيا 

 يتطمب تفعيؿ النظاـ كطنيا اتخاذ العديد مف االجراءات كالمتطمبات االدارية كالم سسية تكمف في االتي: 

مكاقعهػػػػػػا  التعمػػػػػػيـ عمػػػػػػى كافػػػػػػة الػػػػػػكزارات كالم سسػػػػػػات الرسػػػػػػمية كالبمػػػػػػديات بكضػػػػػػل ايقكنػػػػػػة الشػػػػػػكاكل عمػػػػػػى .2
 اإللكتركنية. 

تنفيػػػػػذ حممػػػػػة تكعيػػػػػة كتثقيػػػػػؼ اعالميػػػػػة باليػػػػػات كاجػػػػػراءات اسػػػػػتخداـ نظػػػػػاـ الشػػػػػكاكل الػػػػػكطني بشػػػػػقيا القػػػػػائـ  .3
 عمى الخدمات كحقكؽ االنساف. 

تنفيػػػػػذ دكرات برامجيػػػػػة تمفزيكنيػػػػػة لمػػػػػدة شػػػػػهريف لمتكعيػػػػػة بمضػػػػػمكف النظػػػػػاـ عمػػػػػى محطػػػػػات التمفػػػػػزة الرئيسػػػػػية  .4
 في االردف. 

حؼ الكرقيػػػػػػػة الرئيسػػػػػػة الػػػػػػثالث بتخصػػػػػػيص زاكيػػػػػػػة مخصصػػػػػػة لكضػػػػػػل بكسػػػػػػتر تكعػػػػػػػكم االتفػػػػػػاؽ مػػػػػػل الصػػػػػػ .5
 خاص بنظاـ الشكاكل الكطني. 

 نشر االيقكنة الخاصة بالشكاكل عمى المكاقل االلكتركنية.  .6

 تنفيذ دكرات تدريبية لمم سسات اإلعالمية حكؿ نظاـ الشكاكل كمزايا  كأهدافا كطرؽ استخداما.  .7
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 ن النظام واجراءات العمل عمى الصعيد الفني لمضمو 

اعتمػػػػػػاد نمػػػػػػكذج شػػػػػػكاكل مكحػػػػػػد بعػػػػػػد عقػػػػػػد جمسػػػػػػات عصػػػػػػؼ ذهنػػػػػػي مػػػػػػل كافػػػػػػة الم سسػػػػػػات ذات العالقػػػػػػة  . أ
 كالكصكؿ الى نمكذج مكحد لمشكاكل لتحميما الكتركنيا عمى النظاـ. 

اعتمػػػػػػػاد دليػػػػػػػؿ االجػػػػػػػراءات الخاصػػػػػػػة بمتابعػػػػػػػة الشػػػػػػػكاكل ، كهػػػػػػػذا يتطمػػػػػػػب عقػػػػػػػد مجمكعػػػػػػػات عمػػػػػػػؿ مركػػػػػػػزة  . ب
 االجرائي لمشكاكل كاعتماد هذا المسار ليتـ تحمميا الكتركنيا.  لتحديد المسار

اعتمػػػػػاد القكاعػػػػػد المرجعيػػػػػة الخػػػػػاص بػػػػػ جراءات العمػػػػػؿ القياسػػػػػية عمػػػػػى الشػػػػػكاكل كهػػػػػذا يتطمػػػػػب خبػػػػػراء تنػػػػػاط  . ت
 بهـ هذ  المهمة لضماف جكدة كفعالية كافة االجراءات ضمف مدد زمنية محدد. 

عنػػػػػػيف بالمتابعػػػػػػة مػػػػػػف كػػػػػػؿ جهػػػػػػة كم سسػػػػػػة مػػػػػػف الم سسػػػػػػة تحديػػػػػػد المهػػػػػػاـ كاالختصاصػػػػػػات كاالشػػػػػػخاص الم . ث
كتطػػػػػػكير قكاعػػػػػػد مرجعيػػػػػػة لعمػػػػػػؿ ضػػػػػػباط ارتبػػػػػػاط متابعػػػػػػة نظػػػػػػاـ الشػػػػػػكاكل الػػػػػػكطني مػػػػػػل مجمكعػػػػػػة القكاعػػػػػػد 
السػػػػػمككية كاالخالقيػػػػػة، كيمكػػػػػف فػػػػػي حػػػػػاؿ االتفػػػػػاؽ اف يقػػػػػـك بهػػػػػذ  المهمػػػػػة الفريػػػػػؽ المعنػػػػػي بمتابعػػػػػة الخطػػػػػة 

 فريؽ ضمف اسس كقكاعد كمعايير. الكطنية لحقكؽ االنساف كلكف ب عادة بناء ال

عقػػػػػػػد جمسػػػػػػػة تكعيػػػػػػػة مػػػػػػػل كػػػػػػػؿ م سسػػػػػػػة مػػػػػػػف الم سسػػػػػػػات المعنيػػػػػػػة ب سػػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػػكاكل كتػػػػػػػدريب الفريػػػػػػػؽ  . ج
 المرخص لا الدخكؿ لمنظاـ عمى اجراءات استخداـ النظاـ كالتفاعؿ معا. 

تػػػػػػػػػػػدريب كطنػػػػػػػػػػػي لكافػػػػػػػػػػػة الم سسػػػػػػػػػػػات المعنيػػػػػػػػػػػة لضػػػػػػػػػػػماف التنسػػػػػػػػػػػيؽ المكحػػػػػػػػػػػد كالمشػػػػػػػػػػػترؾ حػػػػػػػػػػػكؿ االدكار  . ح
 صاصات كالمس كليات لكؿ جهة كتنفيذ اختبارات تجريبية لمنظاـ. كاالخت

بنػػػػػػػاء مصػػػػػػػفكفة حقػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػاف المدنيػػػػػػػة كالسياسػػػػػػػػية كاالجتماعيػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػادية بنػػػػػػػاء عمػػػػػػػى مخرجػػػػػػػػات  . خ
 جمسات عممية منهجية مف قبؿ مختصيف لتصنيؼ الحقكؽ لتشكؿ المحتكل الخاص بالنظاـ. 

  عمى صعيد بناء القدرات 

دريبي متخصػػػػػػص ب سػػػػػػتقباؿ الشػػػػػػكاكل كمتابعتهػػػػػػا كفػػػػػػؽ نظػػػػػػاـ الشػػػػػػكاكل الػػػػػػكطني لكافػػػػػػة تطػػػػػػكير برنػػػػػػامج تػػػػػػ .1
 . المخكليف كالمصرح لا بمتابعة الشكاكل في الم سسات المعنية كذات العالقة
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بنػػػػػػاء قػػػػػػدرات الكػػػػػػكادر فػػػػػػي مكتػػػػػػب المنسػػػػػػؽ الحكػػػػػػكمي لحقػػػػػػكؽ االنسػػػػػػاف بشػػػػػػكؿ متخصػػػػػػص نظػػػػػػرا لطبيعػػػػػػة  .3
الفريػػػػؽ كالمتابعػػػػة مػػػػل كافػػػػة الجهػػػػات المعنيػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ سمسػػػػمة االدكار التػػػػي سػػػػيتـ النهػػػػكض بهػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ 

 مف الدكرات التدريبية المتخصصة. 

جػػػػػػػػراءات  .4 تػػػػػػػػدريب الجهػػػػػػػػات كالم سسػػػػػػػػات المتكقػػػػػػػػل تقػػػػػػػػديـ شػػػػػػػػكاكل كتظممػػػػػػػػات بمكجهتهػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى اليػػػػػػػػات كاح
 المتابعة كرفل االنتهاؾ. 

ككبػػػػػار السػػػػػف  تػػػػػدريب متخصػػػػػص حػػػػػكؿ خصكصػػػػػية بعػػػػػض الشػػػػػكاكل الخاصػػػػػة بالطفػػػػػؿ كالمػػػػػرأة كالالجئػػػػػيف .5
 كاالطفاؿ كالطبيعة المتخصصة المترتبة عمى االجراءات المتعمقة ببعض الفئات.   

  عمى الصعيد الوطني العام 

تشػػػػػكيؿ لجنػػػػػة تنسػػػػػيؽ كمتابعػػػػػة مػػػػػف كافػػػػػة الم سسػػػػػات ذات العالقػػػػػة لمتابعػػػػػة التطػػػػػكرات كمكاجهػػػػػة التحػػػػػديات  . أ
 كتطكير النظاـ بشكؿ مستمر. 

 ا هذ  الجهات في مجاؿ استقباؿ الشكاكل المتعمقة بحقكؽ االنساف. التكعية باألدكار التي تقـك به . ب

 اجراء التقييمات حكؿ مدل فعالية النظاـ لالستجابة لمشكاكل المقدمة.  . ت

 اصدار تقارير دكرية عف فعالية النظاـ كقدرت المكاطنيف عمى التفاعؿ مل النظاـ. . ث

 

 لبناء النظامعمى صعيد االجراءات التحضيرية الستكمال التصور الوطني 

  عقػػػػػػػد جمسػػػػػػػة نقػػػػػػػاش معمقػػػػػػػة مػػػػػػػل فريػػػػػػػؽ التنسػػػػػػػيؽ الحكػػػػػػػكمي كم سسػػػػػػػات المجتمػػػػػػػل المػػػػػػػدني السػػػػػػػتعراض
 كاعتماد مصمفكفة حقكؽ االنساف. 

  عقػػػػػد جمسػػػػػات نقػػػػػاش مػػػػػل الم سسػػػػػات المسػػػػػتهدفة مػػػػػف النظػػػػػاـ لبيػػػػػاف كتطػػػػػكير اليػػػػػات التنسػػػػػيؽ بمػػػػػا يحقػػػػػؽ
 اللاية مف الربط الم سسي مل النظاـ. 
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 ل المختصػػػػييف فػػػػي كزارة تطػػػػكير القطػػػػاع العػػػػاـ كالشػػػػركة التػػػػي قامػػػػت بتطػػػػكير نفػػػػاذة عقػػػػد جمسػػػػة نقػػػػاش مػػػػ
 الخدمات في كحدة الشكاكل. 

  لجنػػػػػػة اشػػػػػػراؼ كمتابعػػػػػػة  3129/:/:2تسػػػػػمية الفريػػػػػػؽ الػػػػػػذم شػػػػػػارؾ فػػػػػي كرشػػػػػػة العمػػػػػػؿ التػػػػػػي تػػػػػـ عقػػػػػػدها
 لكافة االجراءات الخاصة بالنظاـ. 

 ظاـ الشكاكل الكطني. طمب تسمية منسؽ متابعة مف الجهات المستهدفة مف ن 
  تشػػػػػػكيؿ لجنػػػػػػة تنسػػػػػػيؽ كمتابعػػػػػػة تضػػػػػػـ فػػػػػػي عضػػػػػػكيتها ممثػػػػػػؿ عػػػػػػف مكتػػػػػػب المنسػػػػػػؽ الحكػػػػػػكمي كمنظمػػػػػػة

 محاكف بال حدكد ككزارة تطكير القطاع العاـ. 
  تسػػػػػػمية السػػػػػػيد صػػػػػػداـ ابػػػػػػك عػػػػػػزاـ  خبيػػػػػػر كطنػػػػػػي لجمػػػػػػل كمتابعػػػػػػة كافػػػػػػة االجػػػػػػراءات بالتنسػػػػػػيؽ مػػػػػػل لجنػػػػػػة

 المتابعة. 

 

 


