
  1

تشرين أول 2020

منظمات المجتمع المدني في األردن
بين تقليص مساحة الحرية وتحدي اإلطار القانوني

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية  
إعداد 

ورقة سياسات 



 2

منظمات المجتمع المدني في األردن
بين تقليص مساحة الحرية وتحدي اإلطار القانوني



  3

تمهيد 

تعــد أدوار منظمــات المجتمــع المدنــي أساســية فــي تعزيــز التنميــة المســتدامة 
وتمكيــن المجتمعــات والحكومــات من تطوير سياســات متوازنــة تأخذ بعين االعتبار 
مصالــح مختلــف مكونــات المجتمــع. وفــي هــذه الورقــة يعتــزم مركــز الفينيــق 
للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة المســاهمة فــي الجهــود المبذولــة إلعطــاء 
مســاحة أوســع لمنظمــات المجتمــع المدنــي المختلفــة، بمــا فيهــا النقابــات، فــي 
الحيــاة العامــة كممثليــن لحقــوق ومطالــب المجتمــع، وكمدافعيــن عــن الفئــات 
األكثــر ضعفــا فيــه. كمــا تقــدم هــذه الورقــة العديــد مــن السياســات البديلــة التــي 
تحــد مــن القيــود المفروضــة علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي والتــي ســتعمل 
فيمــا لــو أخــذت بعيــن االعتبــار علــى تمكيــن هــذه المؤسســات مــن لعــب أدوار أكثــر 

فاعليــة فــي المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة.

السياســي  المشــهد  مــن  يتجــزأ  ال  جــزءا  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تعــد 
ــا مــا يقــارب )6000(  ــة الهاشــمية، حيــث يوجــد حالي واالجتماعــي للمملكــة األردني
منظمــة مجتمــع مدنــي فــي األردن موزعــة علــى العديــد مــن القطاعــات، جمعيــات 
ونقابــات عماليــة ونقابــات أصحــاب عمــل وأنديــة وهيئــات ونقابــات مهنيــة، حيــث 
يحــوي ســجل الجمعيــات التابــع لــوزارة التنميــة تحــت مظلتــه )4482( جمعية، وتضم 
جملــة هــذه المنظمــات مــا يقــارب مليــون ونصــف مليــون عضــو. كمــا أن منظمــات 
المجتمــع المدنــي تعــد حلقــة وصــل بيــن مصالــح المجتمــع وبيــن مؤسســات 
الدولــة الرســمية، والــى جانــب تقديــم جانــب مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
لخدمــات الدعــم والمســاعدة للفئــات االجتماعيــة الهشــة، فإنهــا تقــوم علــى زيــادة 
علــى  وتطويرهــا  ومصالحهــم،  وحقوقهــم  بقضاياهــم  المجتمــع  أفــراد  وعــي 
شــكل مطالــب محــددة واضحــة للحكومــة لتقــوم بدورهــا فــي معالجــة التحديــات 
االجتماعيــة والسياســية التــي يواجههــا أفــراد المجتمــع، وهــذا يجعــل لمنظمــات 

ــز قــدرات المجتمــع. ــة وتعزي ــه فــي تنمي المجتمــع المدنــي دورا ال غنــى عن

بــدأت مؤسســات المجتمــع المدنــي بالتشــكل منــذ الثاثينــات، مــن خــال تشــكيل 
الجمعيــات األهليــة، وفــي عقد الخمســينيات تشــكلت النقابــات العمالية والمهنية 
ويمكــن القــول إن المجتمــع المدنــي نهــض وتوســع بشــكل كبيــر بعــد عــام 1989، 
عنــد عــودة الحيــاة البرلمانيــة وبــدأت عمليــة انفــراج فــي الحيــاة السياســية والعامــة 
ســمحت للمواطنيــن بتأســيس والمشــاركة فــي منظمــات المجتمــع المدنــي، 
بعــد انقطــاع دام أكثــر مــن ثاثــة عقــود. ونتيجــة لهــذا االنفتــاح بــدأت العديــد مــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 
والتنميــة الديمقراطيــة والسياســية والجمعيــات المتخصصــة مثــل المنظمــات 

النســوية والبيئيــة بتوســيع دورهــا.
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التحديات 

علــى   2011 عــام  بدايــة  فــي  العربــي  الربيــع  فرضهــا  التــي  للمتغيــرات  وكان 
العديــد مــن الــدول العربيــة ومنهــا األردن، أن ســلطت الضــوء علــى األدوار التــي 
تلعبهــا منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تعزيــز عمليــات التحــول الديمقراطــي 
بطــرق ســلمية وسلســة واحتــرام حقــوق االنســان، وتعزيــز التضامــن والتماســك 
االجتماعــي. وســلطت الضــوء كذلــك علــى أهميــة تمكيــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي للعــب هــذه األدوار مــن خــال توفيــر بيئــات تشــريعية مائمــة، و/أو 
توفيــر بيئــات سياســية مائمــة ال تتجــاوز المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي الشــرعة 
العالميــة لحقــوق االنســان وبعــض التشــريعات الوطنيــة والتــي تضمــن الحريــات 

والحقــوق اإلنســانية األساســية.

وبالرغــم مــن أن الدســتور االردنــي كفــل لألردنييــن الحــق بتأســيس المنظمــات 
المدنيــة)1(،  اال أن العديــد مــن القوانيــن واألنظمــة التــي صــدرت لتنظيــم المجتمــع 
المدنــي قيــدت ممارســة هــذا الحــق، وتمثلــت هــذه القوانيــن بمــا يأتــي: )قانــون 
الجمعيــات، قانــون العمــل، قانــون الشــركات، وغيرهــا مــن القوانيــن الخاصــة(، 

وهــي تخالــف المعاييــر الدوليــة ذات العاقــة. 

ولهــذه الغايــة، تأتــي ورقــة السياســة هــذه لتحلــل الوضــع القائــم لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي األردنيــة مــن وجهــة نظــر حقوقيــة، وتوضــح الصعوبــات التــي 
تواجههــا منظمــات المجتمــع المدنــي حالًيــا مــن حيــث القيــود المفروضــة علــى 
عملهــا، باإلضافــة إلــى تقديــم بعــض السياســات البديلــة والتوصيــات التــي مــن 

شــأنها تعزيــز دور منظمــات المجتمــع المدنــي. 

ــرا  ــرة دورا وتأثي ــرة األخي ــة فــي الفت ــي األردني اكتســبت منظمــات المجتمــع المدن
جيــدا فــي المجــال السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي فــي األردن، كمــا كان 
المجتمــع  ومنظمــات  الحكومــة  بيــن  مــا  التعــاون  مجــاالت  مــن  العديــد  هنــاك 
ــوزارة  ــة ب ــال، كان هنــاك تعــاون بيــن الحكومــة ممثل المدنــي، فعلــى ســبيل المث
التخطيــط ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي تقديــم التقريــر الطوعــي األول حــول 
التنميــة المســتدامة فــي العــام 2017، كمــا قامــت العديــد مــن اللجــان البرلمانيــة 
ــن  ــع القواني ــة صن ــي فــي عملي ــن مــن منظمــات المجتمــع المدن بإشــراك ممثلي
ــك  ــون العمــل، وأيضــا كان هنال ــون الضمــان االجتماعــي وقان والسياســات كقان
دورا واضحــا لهــذه المنظمــات فــي دعــم االحتجاجــات  االجتماعيــة المختلفــة التــي 
جــرت فــي األردن خــال األعــوام القليلــة الماضيــة منهــا االحتجاجــات العماليــة 

المتعــددة واضــراب المعلميــن فــي العــام 2019.
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تحليل التحديات 

وعلــى الرغــم مــن هــذه المشــاركات الفاعلــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
الحيــاة السياســية واالجتماعيــة، إال أنهــا ال تحظــى بمســاحة مــن الحريــة التــي يجــب 
أن تتمتــع بهــا وفــق الشــرعة العالميــة لحقــوق االنســان وخاصــة الحــق فــي التنظيم 
والتجمــع الســلمي وحريــة الــرأي والتعبيــر، ويحيــط عملهــا الكثيــر مــن المعيقــات، 
بعضهــا منشــأه التشــريعات الناظمــة لعملهــا، وبعضهــا اآلخر ممارســات تقوم بها 
بعــض المؤسســات الحكوميــة خــارج نطــاق القانــون. حيــث يعتبــر موقــف الحكومــة 
الســلبي تجــاه منظمــات المجتمــع المدنــي واتهامهــا لهــا بالفســاد وحيــازة رؤوس 
األمــوال وتوفيــر قاعــدة لجهــات أجنبيــة معاديــة وخلــق مشــكات اجتماعيــة، أحــد 
أهــم األســباب التــي تعيــق عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل فاعــل، كمــا 
أن غيــاب آليــات التنســيق والتنظيــم بيــن ممثلــي الحكومــة وممثلــي منظمــات 
المجتمــع المدنــي، وغيــاب التنســيق بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي نفســها 
يعيــق التعــاون والتشــارك فــي تنفيــذ نشــاطات ومشــاريع مشــتركة مــن شــأنها أن 

تصــب فــي مصلحــة البلــد. 

وال بــد مــن التذكيــر بــأن مســتوى القيــود المفروضــة علــى منظمــات المجتمــع 
علــى  كبيــرة  قيــود  هنالــك  فبينمــا  المنظمــة،  نــوع  باختــاف  يختلــف  المدنــي 
منظمــات المجتمــع المدنــي مثــل النقابــات العماليــة أو الحــركات الطابيــة وبعــض 
العديــد  تواجــه  حيــث  االنســان،  حقــوق  عــن  بالدفــاع  المتخصصــة  المنظمــات 
مــن التحديــات الداخليــة والخارجيــة فــي عملهــا، بالمقابــل هنالــك محابــاة قويــة 
للمنظمــات شــبه الحكوميــة والتــي تمــارس أعمــااًل وأنشــطة تنمويــة شــبيهة بمــا 
تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المدنــي، مــا نشــأ عنــه منافســة غيــر عادلــة بيــن 
هذيــن النوعيــن مــن المنظمــات، حيــث يتــم تخصيــص العديــد مــن المــوارد الماليــة 
والدعــم الفنــي لمثــل هــذه المنظمــات، باإلضافــة إلــى أن نطــاق عملهــا وجذبهــا 

ــر مــن غيرهــا مــن المنظمــات. ــر بكثي ــن أكب ــن الخارجيي للمانحي

ترتبــط ظاهــرة المســاحة المحــدودة لعمــل منظمات المجتمع المدنــي ارتباًطا وثيًقا 
باإلطــار القانونــي األردنــي، الــذي ينظــم حقــوق منظمــات المجتمــع المدنــي مثــل 
حرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع أو الوصول إلى المعلومات وتبادلها. 
حيــث ال تنتهــك العديــد مــن هــذه القوانيــن األطــر التشــريعية الوطنيــة فحســب، 
بــل تتعــارض أيًضــا مــع المعاهــدات الدوليــة لحقــوق االنســان التــي صــادق عليهــا 
األردن مثــل »العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية«، وفيمــا 
ــد عمــل منظمــات المجتمــع  ــي تقي ــى فهــم العوامــل الت ــل يهــدف ال ــي، تحلي يل

المدنــي:
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1. حرية تأسيس منظمات المجتمع المدني
ورد في المادة 16 من الدســتور األردني: »لألردنيين الحق في تأليف الجمعيات 
ووســائلها  مشــروعة  غايتهــا  تكــون  أن  علــى  السياســية  واألحــزاب  والنقابــات 
ســلمية وذات نظــم ال تخالــف أحــكام الدســتور«)2(، ووفقــا للمــادة 3/أ مــن قانــون 
الجمعيــات رقــم )2008/51( »تعنــي كلمــة )الجمعيــة( اي شــخص اعتبــاري مؤلــف 
مــن مجموعــة مــن االشــخاص ال يقــل عددهــم عــن ســبعة ويتــم تســجيله وفقــا 
ألحــكام هــذا القانــون لتقديــم خدمــات او القيــام بأنشــطة علــى اســاس تطوعــي 
دون ان يســتهدف جنــي الربــح واقتســامه او تحقيــق اي منفعــة الي مــن اعضائــه 
او الي شــخص محــدد بذاتــه او تحقيــق اي اهــداف سياســية تدخــل ضمــن نطــاق 

اعمــال وانشــطة االحــزاب السياســية وفــق احــكام التشــريعات النافــذة«)3(. 

-الجمعيات
ســلطة  أن  فــي  تتمثــل  عندهــا  الوقــوف  يمكــن  التــي  األساســية  الماحظــة 
الموافقــة أو رفــض تســجيل جمعيــة مــا، هــي مــن اختصــاص ســجل الجمعيــات 
والتــي ال تحتــاج إلــى تبريــر رفــض تســجيل أي جمعيــة، حيــث أن القانــون ال يلــزم 
»الســجل« بتبريــر الرفــض علــى الرغــم مــن أن لمقــدم الطلــب الحــق فــي اســتئناف 
القــرار أمــام المحكمــة، إال أن عــدم وجــود ســبب محــدد للرفــض يجعــل مــن الصعــب 
الطعــن بالقــرار فــي حالــة تــم رفــض تأســيس الجمعيــة، وهــذا يعنــي أن الرفــض ال 

يســتند إلــى معاييــر منهجيــة ولكنــه متــروك إلــى تقديــر المســؤولين.

وهــذا يتعــارض مــع مــا كفلتــه الشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان مــن أن لــكل فــرد 
حقــه فــي تأســيس واالنضمــام ألي منظمــات ســلمية يراهــا مناســبة، حيث ضمن 
االعــان العالمــي لحقــوق االنســان هــذه الحقــوق، وأكــد علــى ذلــك العهديــن 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  والحقــوق  والسياســية  المدنيــة  للحقــوق  الدولييــن 
والثقافيــة، ولــم يجــز للحكومــات وضــع قيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إال تلــك 
ــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي،  التــي ينــص عليه
وبهــدف صيانــة األمــن القومــي أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة 
الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم. وفــي هــذا 
الســياق يجــدر االشــارة الــى أن األردن كان قــد صــادق علــى العهديــن الدولييــن 
الســابقين ونشــرهما فــي الجريــدة الرســمية فــي عــام 2006.)4( وبالتالــي هو ملزم 
بتطبيــق مضامينهــا، باعتبارهــا أصبحــت جــزءًا مــن المنظومــة التشــريعية األردنيــة. 
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وبالرغــم مــن أن الدســتور االردنــي كفــل لألردنييــن الحــق بتأســيس المنظمــات 
المدنيــة، اال أن القوانيــن واألنظمــة التــي صدرت لتنظيم المجتمع المدني قيدت 
ممارســة هــذا الحــق، وتمثلــت هــذه القوانيــن بما يأتــي: )قانون الجمعيــات، قانون 
العمــل، قانــون الشــركات، وغيرهــا مــن القوانيــن الخاصــة(، وهــي تخالــف المعاييــر 
الدوليــة ذات العاقــة. ويذكــر فــي هــذا المجــال أن الدســتور حصــر هــذا الحــق 
باألردنييــن فقــط، اال أن القوانيــن الناظمــة لهــذا الحــق، ســمحت لغيــر األردنييــن 
بتأســيس الجمعيــات ضمــن شــروط محــددة، حيــث يســمح قانــون الجمعيــات رقــم 
)51( لعــام 2008 وتعدياتــه النافــذ لغيــر األردنييــن بتأســيس جمعيــة، شــريطة 
الحصــول علــى موافقــة مــن رئاســة الــوزراء. وهــذا مخالــف للمعاييــر الدوليــة التــي 
منحــت الحــق »لــكل فــرد« ولــم تحــدد الجنســية، مــع العلــم أنــه ال يوجــد مــا يمنــع غير 
األردنييــن قانونيــا مــن االنتســاب للجمعيــات والنقابــات العماليــة كأحــد منظمــات 
المجتمــع المدنــي )أعضــاء مؤازريــن(، ولكــن ليــس المشــاركة فــي تأسيســها، أو 

المشــاركة فــي االنتخــاب أو الترشــح.

كمــا نصــت تعديــات عــام 2009 علــى قانــون الجمعيــات علــى أنه يمكــن لمجموعة 
مــن ســبعة مواطنيــن أردنييــن أو أكثــر تكويــن جمعيــة وتســجيلها وفًقــا ألحــكام 
قانــون الجمعيــات اعتبــاًرا مــن عــام 2008، ويحــدد القانــون أربعــة شــروط يجــب أن 
يفــي بهــا أي شــخص يريــد تكويــن جمعيــة وهــي: يجــب أن يكــون أردنــي الجنســية، 
ــة، كمــا  ــع بالكفــاءة القانوني ــر، يجــب أن يتمت ــا أو أكب يجــب أن يكــون العمــر 18 عاًم
ــد  ــة. وقــد رفضــت الحكومــة تســجيل العدي ــات جنائي ــه أي إدان يجــب أال يكــون لدي
مــن الجمعيــات دون ابــداء األســباب مثــل جمعيــة األردنيــات المتزوجــات مــن غيــر 
األردنييــن، والجمعيــة الملكيــة األردنيــة للتقاعــد، الــى جانــب رفضهــا تأســيس 
جمعيــة لمتقاعــدي وكالــة األمــم المتحــدة لإلغاثة وتشــغيل الاجئين الفلســطينيين 
فــي الشــرق األوســط )األونــروا( فــي عــام 2019. وبعــد عمليــة التســجيل والتــي 
تعتبــر معقــدة جــدا، يتــم اإلشــراف علــى الجمعيــات مــن قبــل الــوزارة المختصــة، 
مثــل وزارة التنميــة االجتماعيــة أو وزارة التنميــة السياســية أو وزارة الســياحة أو 

وزارة البيئــة أو وزارة الداخليــة وغيرهــا.

-الشركات التي ال تهدف الى تحقيق الى الربح:
وفيمــا يخــص تأســيس شــركات غيــر ربحيــة باعتبارهــا جــزءا مــن منظمــات المجتمــع 
ــق التــي تواجــه غيرهــا مــن منظمــات  المدنــي، ال تواجــه هــذه المنظمــات العوائ
المجتمــع المدنــي األخــرى، وتشــير اإلحصــاءات إلــى أن عــدد الشــركات غيــر الربحيــة 
يبلــغ 595 شــركة مســجلة بــوزارة الصناعــة والتجــارة بموجــب قانــون رقــم 22 لســنة 
1997. ويخضــع تســجيلها لنظــام رقــم 73 لســنة 2010 نظــام الشــركات التــي ال 
تهــدف إلــى تحقيــق الربــح الــذي جــاء بمقتضــى الفقــرة )د( مــن المــادة )7( مــن 
ــدة امــام هــذه الشــركات، يكمــن  ــق الوحي ــون الشــركات لســنة 1997. والعوائ قان
فــي حصــر القانــون لعملهــا فــي مجــاالت محــددة فقــط هــي: الصحــة، التعليــم، 

تمويــل المشــاريع الصغيــرة والترويــج لاســتثمار والتدريــب. 
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 باإلضافــة إلــى فــرض قيــود علــى وســائل الحصــول علــى التمويــل الدولــي، 
حيــث يطلــب مــن الجمعيــات الحصــول علــى موافقــة مجلــس الــوزراء قبــل تلقــي 
التمويــل بمقتضــى قانــون الجمعيــات رقــم 2008/51 المــادة 17 )هـــ( وقانــون 
الشــركات رقــم 2010/73 المــادة 7 ممــا يحــد بشــدة مــن نطــاق عملهــا. باإلضافــة 
إلــى أنــه يتعيــن عليهــا تقديــم تقاريــر ســنوية إلــى الــوزارة المعنيــة بعملهــا وأن ال 

تعارضهــا أو تنتقدهــا مــن خــال عملهــا. 

-النقابات العمالية: 
وفيمــا يتعلــق بتشــكيل النقابــات العماليــة، حيــث يقيــد قانون العمــل االردني في 
المــادة 98 منــه ومــا يليهــا عمــل النقابــات العماليــة)5(، مناقضــا بذلــك التشــريعات 
الدوليــة، ومخالفــا ايضــا الدســتور االردنــي الــذي ينــص فــي المــادة )16( علــى حــق 
األردنييــن فــي تشــكيل النقابــات. وقــد قيــد قانــون العمــل األردنــي حــق العامليــن 
فــي تشــكيل نقابــات مــن خــال الســماح بتشــكيل 17 نقابــة عامــة، تشــكل فيمــا 

بينهــا اتحــادا بقــوة القانــون.)6(

للحقــوق  الدولييــن  العهديــن  لمضاميــن  صريحــة  مخالفــة  يشــكل  الــذي  األمــر 
المدنيــة والسياســية والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، الــى جانــب 
مخالفتهــا لنصــوص اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )87( بشــأن الحريــة 
النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم، والتــي أصبحــت ملزمــة لجميــع الــدول األعضــاء 
فــي منظمــة العمــل الدوليــة منــذ عــام 1998، عنــد اصــدار اعــان منظمــة العمــل 
الدوليــة للحقــوق والمبــادئ األساســية فــي العمــل، والتــي تعــد جــزءًا منــه الــى 
جانــب ســبع اتفاقيــات أخــرى. وبالتالــي فهــي ملزمــة التطبيــق لــألردن رغــم عــدم 
مصادقتــه عليهــا. وهنــا أيضــا نتوقــف عنــد فكــرة تقييــد تأســيس النقابــات العمالية 
علــى الموافقــة المســبقة مــن قبــل الحكومــة ممثلــة بــوزارة العمــل، حيــث يمتلــك 
ســلطة اصــدار التصنيــف المهنــي الــذي يحــدد مــن هــي القطاعــات العماليــة التــي 
يجــوز للعمــال تشــكيل نقابــات فيهــا، وهــي التــي كانــت مــن صاحيــة اللجنــة 
الثاثيــة المكونــة مــن الحكومــة ممثلــة بــوزارة العمــل وممثلــي أصحــاب األعمــال 
والنقابــات العماليــة قبــل تعديــات عــام 2019، وكذلــك تــم منــح وزيــر العمــل 

صاحيــة حــل النقابــات العماليــة بعــد أن كانــت بيــد القضــاء.

وفيمــا يتعلــق بالموظفيــن الحكومييــن، المحروميــن مــن حــق تشــكيل نقابــات 
عماليــة، فقــد صــدر قــرار تفســيري مــن المحكمــة الدســتورية اجــاز فيــه للعامليــن 
فــي القطــاع الحكومــي تشــكيل نقابــات عماليــة خاصــة بهــم،  اال أنــه لــم يجــري أي 

تقــدم باتجــاه تشــكيل نقابــات عماليــة لهــم منــذ ذلــك الوقــت.
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-النقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة: 
اضافــة الــى مــا ورد أعــاه، يوجــد فــي األردن نــوع آخــر مــن المنظمــات التــي تشــبه 
بعملها منظمات المجتمع المدني، وهي في آليات تأسيسها وهيكليتها وآليات 
عملهــا مؤسســات يمكــن تصنيفهــا بمنظمــات شــبه مجتمــع مدنــي ومؤسســات 
شــبه حكوميــة، وتتمثــل فــي النقابــات المهنيــة ومــن أهمهــا نقابــات األطبــاء 
والمحاميــن والمهندســين وأطبــاء األســنان واألطبــاء البيطرييــن والمهندســين 
الزراعييــن والجيولوجييــن والممرضيــن والمعلميــن وهــي تنشــأ بموجــب قوانيــن 
خاصــة، وهــي الزاميــة العضويــة، فــا يســتطيع أي مهنــي فــي بعضهــا ممارســة 
عملــه دون عضويــة هــذه النقابــات، وبعضهــا يمــارس اعمــال الجبايــة مــن المجتمــع 
لصالــح صناديقهــا، وخاصــة المهندســين والمحاميــن والمهندســين الزراعييــن، 
وبالتالــي مــن الصعــب تصنيــف هــذه المنظمــات كمجتمــع مدنــي كامــل، باعتبارهــا 
تقــوم ببعــض المهمــات التــي تمارســها الحكومــة مثــل الجبايــة وتخضــع المهنييــن 
للعضويــة االلزاميــة، اال أن اداراتهــا تتــم باالنتخــاب المباشــر مــن قبــل أعضائهــا، 
وهــي تقــدم خدمــات اجتماعيــة واقتصاديــة ومهنيــة كبيــرة. وكذلــك الحــال بالنســبة 
لغــرف الصناعــة والتجــارة والتــي تنشــأ بموجــب قوانيــن خاصــة أيضــا، وعضويتهــا 
الزاميــة لمــن يرغــب بالعمــل فــي مجالــي الصناعــة والتجــارة، وبــدون عضويتهــا ال 

تكتمــل عمليــة منشــآت األعمــال، وال يوجــد قيــود علــى عضويتهــا. 

ويتــم إدارتهــا باالنتخــاب مــن قبــل جــزء بســيط مــن هيئاتهــا العامــة، ألن قوانيــن 
انتخابهــا تمييزيــة لصالــح كبــار الصناعييــن والتجارييــن، حيــث يحــق ألصحــاب رؤوس 
األمــوال التــي تزيــد عــن 5000 آالف دينــار اردنــي االنتخــاب والترشــح فقط، ويحرم 
الباقــي مــن هــذه الحقــوق، والغالبيــة الكبيــرة مــن الصناعييــن والتجــار رؤوس 
أموالهــم تقــل عــن هــذا المبلــغ، مــع أنهــم يدفعــون اشــتراكاتهم بشــكل الزامــي، 

وال يســتطيعون مزاولــة مهنهــم أو تجديــد رخــص أعمالهــم دون تســديدها.
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2.الوصول الى الموارد والتمويل
تتفــق القوانيــن الدوليــة علــى حــق منظمــات المجتمــع المدنــي بالقيــام بأنشــطة 
للحصــول علــى المــوارد الازمــة لتمويــل أعمالهــا وأنشــطتها المختلفــة، ســعيا 
لتغطيــة نفقاتهــا، علــى أن ال يكــون الهــدف مــن الحصــول علــى المــال تحقيــق 
منفعــة ماديــة خاصــة ألعضــاء المنظمــة، وهــذا مــا أكــده بشــكل ضمنــي العهــد 
الدولــي بشــأن الحقــوق المدنيــة والسياســية)8( عندمــا أشــار الــى عــدم وضــع أي 

قيــود علــى حــق التنظيــم.

ــن عــن حقــوق اإلنســان بالحــق  هــذا فضــا عــن اعــان األمــم المتحــدة للمدافعي
فــي التمويــل باعتبــاره حقــًا جوهريــًا وضروريــًا، حيــث أكــد علــى أن لــكل فــرد الحــق، 
بمفــرده وباالشــتراك مــع غيــره، تلقــي واســتخدام مــوارد يكــون الغــرض منهــا 

صراحــة تعزيــز وحمايــة حقوق اإلنســان والحريات األساســية، بالوســائل الســلمية)9(

وعلــى أرض الواقــع، يضــع قانــون الجمعيات وقانون الشــركات فــي األردن قيودا 
علــى آليــات الحصــول علــى المــوارد، ويعمــدان مبــدأ الرقابــة المســبقة علــى آليــة 
الحصــول علــى المــوارد، حيــث يشــترط القانونين الحصول على موافقات رســمية 
مــن مجلــس الــوزراء للموافقــة علــى المشــاريع وتمويلهــا، اذا كان التمويــل خارجيا، 
ســواء كانــت جمعيــات تتبــع فــي تفاصيــل أعمالهــا الــى وزارة التنميــة االجتماعيــة، 

أو كانــت شــركة ال تهــدف الــى تحقيــق الربــح تخضــع لنصــوص قانــون الشــركات. 

وتشــترط الحكومــة حصــول الجمعيــات علــى تمويــل اجنبــي بموافقــة مجلــس 
الــوزراء، الــذي يجــب ان ترســل اليــه الجمعيــة، عــن طريــق لجنــة التمويــل األجنبــي 
بموجــب تعليمــات خاصــة، مــن خــال رســالة رســمية يتضمــن تفاصيــل المشــروع 
ومصدر التمويل الخاص به، وقيمته، وعلى ماذا ســتنفق. وكذلك الحال بالنســبة 
للشــركات غيــر الهادفــة للربــح المســجلة وفــق قانــون الشــركات، إذ يلزمهــا القانــون 
والنظــام الخــاص بعملهــا بالحصــول علــى موافقــة وزارة الصناعــة والتجــارة، وهــي 
الجهــة التــي تشــرف علــى أعمالهــا، بعــد ارســال تفاصيــل المشــاريع والتمويــل، 
وتنتظــر الموافقــة قبــل المباشــرة بتنفيــذه، واســتقبال التمويــل. وكذلــك الحــال 
بالنســبة للنقابــات العماليــة، حيــث ال يمكنهــا الحصــول علــى تمويــل خارجــي بــدون 
موافقــة اتحــاد نقابــات العمــال ووزارة العمــل علــى ذلــك، ولكــن يمكنهــا الحصــول 

علــى تبرعــات محليــة لغايــات تنفيــذ أنشــطتها.

ــر  ــات مــن مشــكلة تأخ ــى ادارة الجمعي ــن عل ــي القائمي ــى ارض الواقــع، يعان وعل
الحصــول علــى الموافقــات الحكوميــة أو رفضهــا. مــا يحــرم هــذه الجمعيــات فرصــة 
ــل  ــى تموي ــة فــي الحصــول عل ــة الجمعي ــى مواردهــا، امــا بحــال رغب الحصــول عل
محلــي فيجــب موافقــة وزارة التنميــة االجتماعيــة، وينســحب االمــر ذاتــه علــى 
تعرضهــا لمشــكلة طــول فتــرة االجــراءات الازمــة للحصــول علــى الموافقــات، 
حيــث اشــتكى العديــد مــن الجمعيــات تأخــر إجــراءات الحصــول علــى التمويــل. 

بالنســبة لجمــع التبرعــات. 
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أمــا تمويــل النقابــات المهنيــة فيتــم مــن خــال اشــتراكات االعضــاء االلزاميــة، 
والضرائــب غيــر المباشــرة التــي تحصلهــا من المواطنين على شــكل رســوم قضايا 
محاكــم ورســوم المصادقــة علــى المخططــات الهندســية ومبالــغ محــددة علــى 
عمليــات توريــد الخضــار والفواكــه الــى األســواق المركزيــة، الــى جانــب اســتثمارات 
صناديــق النقابــات الماليــة. أمــا تمويــل غــرف الصناعــة والتجــارة ونقابــات أصحــاب 
العمــل فيتــم مــن خــال اشــتراكات االعضــاء االلزاميــة، الــى جانــب المشــارع التــي 
تحصــل عليهــا مــن المؤسســات الدوليــة، ويتــم ذلــك مــن خــال موافقــة الحكومــة 

أيضــا، ولكــن بــدون التعقيــدات التــي تواجههــا الجمعيــات.

ووفقــا للمعايــر الدوليــة والممارســات الفضلــى المتعلقة بحــق منظمات المجتمع 
المدنــي بالحصــول علــى المــوارد الازمــة إلدارة شــؤونها، فــإن ذلــك يعــد مخالفــة 
لهــا، ومعوقــا أساســيا أمــام تفعيــل أدوارهــا فــي المجتمــع، كذلــك يقلــل من قدرة 
الجمعيــات علــى تنفيــذ انشــطتها والقيــام بدورهــا خاصــة وان الســواد االعظــم 

منهــا يعتمــد علــى التمويــل االجنبــي فــي ظــل محدوديــة المصــادر الداخليــة.
ومؤخــرا أصبحــت عمليــة الموافقــة علــى الحصــول علــى تمويــل خارجــي مرتبطــة 
بشــرط تنفيــذ المشــاريع الموافــق عليهــا تحــت اشــراف الــوزارة ذات العاقــة، األمــر 

الــذي يحــول دون تمتــع الجمعيــات والشــركات غيــر الربحيــة باســتقاليتها.

الــى جانــب أن الحــق فــي التجمــع الســلمي يعــد أحــد معاييــر حقــوق االنســان، فهو 
يعــد شــرطا أساســيا مــن الشــروط المطلوبــة لتمكيــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
للعمــل بحريــة ويضمــن اســتقاليتها، وقــد كفــل الدســتور األردنــي للمواطنيــن 
الحــق فــي االجتمــاع والتنظيــم، حيــث أشــار أن لألردنييــن حــق االجتمــاع ضمــن 
حــدود القانــون.)10( وفــي ســياق التطــورات السياســية واالجتماعيــة التــي شــهدتها 
األردن والمنطقــة العربيــة فــي الســنوات األخيــرة، اضطــرت الحكومــة والبرلمــان 
لتعديــل قانــــــون االجتماعـــــات العامـــــــة، بحيــث الغــت شـــــرط الحصــول علـــــى 
موافقـــــــة الحــاكـــــم اإلداري الخطيـــــــة المسبقــــــة علــــــى طلـــب تنظيــــم أي اجتماع 
عـــــام، وهو ما كان يفرضه القانون القديم حيث كان يشتـــــــرط الحصـــــــول عليهـــــا 
قبـــــــل أربـــــــع وعشـــريــــن ساعــــــة علـــــى األقـــــل مـــــن تاريــخ االجتمـــــاع العــــــام أو 
المسيـــــــرة. والتعديل على القانون استبدل موافقــــــــة الحاكــــــم اإلداري الخطيـــــــة 
المسبقـــــة بشـــرط تقديـــــم إشعار بعقـــــد االجتمـــــاع العـــام إلــــى الحاكم اإلداري 
قبــــــل الموعــــــد المعيــن إلجــــــراء أي منهمــــا بثمــــــان وأربعيـــــن ساعـــــــة علـــــى 
األقــــــــل علـــــــى أن يتضمــــــن ذلك اإلشعــــــار أسمــــــاء منظمـــــــي االجتماع العـــــام 
وعناوينهـــــــم وتواقيعهــــــم والغايــــــة مــــــن االجتمــــــاع ومكــــان وزمـــان أي منهمـــــا 
وذلك حتــــــى تتمكــــــن الجهــــــات المعنية مـــــن توفيــــر الحماية الضروريـــة لاجتماع 

العــام والتســهيات الازمــة لذلــك.

3. الحق في التجمع السلمي 
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ويحتــوي قانــون االجتماعــات العامــة لغــة غامضــة توفــر للحكومــة ســلطة تفريــق 
التجمعــات العامــة ومعاقبــة المشــاركين فــي التجمــع. حيــث أعطــى الحاكــم اإلداري 
صاحيــة تفريــق أي تجمــع أو قمــع مظاهــرة بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة إذا 

تغيــرت أهــداف التجمــع أو المظاهــرة.)11(

ــق التجمعــات العامــة  ــح ســلطة واســعة للحكومــة فــي تفري ــل هــذه اللغــة تتي مث
باســم القانــون الــذي ينــص أيضــا أن كل مــن يخالــف »األمــن والنظــام العــام« و / 
أو يســبب ضــررا لآلخريــن أو علــى األمــوال العامــة والخاصــة، قــد يكــون مســؤوال 
علــى حــد ســواء مدنيــا وجنائيــا.  اذ أن غمــوض هــذه النصــوص توســع مــن ســلطة 

الحاكــم االداري فــي فــض االجتماعــات العامــة والمســيرات والتظاهــرات.)12(

وعلــى مســتوى الممارســة العمليــة، تــم تنفيــذ آالف التجمعــات الســلمية خــال 
الســنوات الماضيــة، وتــم التعامــل معهــا بهــدوء مــن قبــل الســلطات العامــة، اال 
أن هنالــك أيضــا مئــات التجمعــات الســلمية ســواء كانــت أهدافهــا اجتماعيــة أم 

سياســية، تــم تفريقهــا بالقــوة، وتــم توقيــف العديــد مــن المشــاركين فيهــا.

مــن أجــل تمكيــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي األردن، فــإن مــن الضــروري أن 
ال يقيــد نطــاق عملهــا بالقوانيــن، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، يجــب توســيع 
نطــاق عملهــا وإعطائهــا المســاحة الكافيــة للعمــل لمــا لهــا مــن دور أساســي 
ومحــوري فــي تحقيــق نمــو المجتمــع وازدهــاره. ويمكــن اقتــراح السياســات البديلــة 

التاليــة:

• إعــادة النظــر بموضــوع الحصــول على موافقة مســبقة على تأســيس الجمعيات 
مــن قبــل ســجل الجمعيــات، باتجــاه التحــول نحــو التســجيل، وفــي حــال اعتــراض 

ســجل الجمعيــات أو جهــة رســمية أخــرى يمكنهــا اللجــوء الــى القضــاء.

• امتنــاع ســجل الجمعيــات عــن التدخــل فــي اختيــار أســماء الجمعيــات وأهدافهــا، 
طالمــا االســم المقتــرح واألهــداف المقترحــة تدخــل ضمــن نطــاق عمــل الجمعيــات.

• منــح صاحيــة حــل الجمعيــات – أيــًا كان ســبب ذلــك – الــى الســلطة القضائيــة 
بديــا عــن منحهــا لوزيــر التنميــة االجتماعيــة المعمــول بهــا حاليــا.

التوصيات 
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ــاع ســجل الجمعيــات ووزارة التنميــة االجتماعيــة عــن ممارســة أي شــكل مــن  • امتن
أشــكال الرقابــة القبليــة علــى أداء الجمعيــات ســواء بحضــور االجتماعــات أو الحصــول 
علــى مواردهــا )التمويــل الداخلــي والخارجــي(، واالكتفــاء بوضــع معاييــر محــددة  
واالفصــاح،  والشــفافية  الحوكمــة  معاييــر  أفضــل  علــى  تعتمــد  العمــل  آلليــات 

ــة الســنوية. ــة والمالي ــر اإلداري ــر التقاري ــة عب ــة البعدي واالكتفــاء بالرقاب

• االمتنــاع عــن ربــط تنفيــذ المشــاريع التــي يوافــق عليهــا مجلــس الــوزراء بإشــراف 
الــوزارات ذات العاقــة.

• تعديــل قانــون العمــل رقــم )1996/8 المــادة 98 )2(( والــذي يجيــز لوزيــر العمــل أن 
يصــدر قــرارا يصنــف فيــه المهــن والصناعــات التــي يحــق للعمــال أن يعملــوا فيهــا، 

وذلــك بهــدف تعزيــز حريــة التنظيــم النقابــي. 

• تعديــل قانــون العمــل رقــم )1996/8 المــادة 116 )1(( والــذي يجيــز للوزيــر حــل أي 
نقابــة، وذلــك مــن أجــل تعزيــز اســتقالية ونطــاق عمــل النقابــات العماليــة. 

• تعديــل التشــريعات الناظمــة لعمــل الشــركات غيــر الهادفــة الــى الربــح والــذي 
يقضــي بوجــوب حصــول الشــركات التــي ال تهــدف إلــى الربــح الحصــول علــى 
موافقــة رئاســة الــوزراء للحصــول علــى تمويــل مــن جهــة خارجيــة، واالكتفــاء بالرقابــة 
البعديــة علــى عمــل هــذه الشــركات فــي تقاريرهــا اإلداريــة والماليــة فــي نهايــة كل 

ــة والشــفافية واالفصــاح. ــر الحوك ــذ معايي عــام وضمــان تنفي
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1_ تنــص المــادة 16 مــن الدســتور علــى: » لألردنييــن حــق تأليــف الجمعيــات والنقابــات 
واألحــزاب السياســية علــى أن تكــون غايتهــا مشــروعة ووســائلها ســلمية وذات نظــم ال 

تخالــف أحــكام الدســتور«.

2_ الدستور األردني، المادة 16.

3_ قانون الجمعيات رقم 2008/51، المادة 3/أ. 

4_ الجريدة الرسمية، العدد )4764( بتاريخ 15 حزيران 2006.

5_ قانون العمل األردني رقم 8 لسنة 1996، المادة 98 وما يليها.

6_ قانون العمل األردني رقم )8( لسنة 1996 وتعدياته، الفصل الحادي عشر.

7_ قرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم )6( لسنة 2013، آب 2013.

8_ العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، المادة )22(.

9_ اعان األمم المتحدة للمدافعين عن حقوق اإلنسان، المادة )13(.

10_ الدستور األردني، المادة )16(.

11_ قانون االجتماعات العامة رقم )5( لسنة 2011، المادة )7(.

12_   المرجع السابق، المادة )8(.

المصادر
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للمزيد من المعلومات 

شارع الملكة رانيا العبدهللا - عمارة العمري -رقم 12 - الطابق الرابع 

009625164491

info@phenixcenter.net

@phenixcenter

 phenixcenter@yahoo.com

0096265164492
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