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  الفريق

  الــُمــْســَتــِقــلْ الــُمــْســَتــِقــلْ الــُمــْســَتــِقــلْ الــُمــْســَتــِقــلْ 

  حقوق ا�نسانــ ل

تت! �� على إيقاع في ا��ردن مساحُة العمل المدني المستقل 
  سياسات الحكومات المتعاقبة

 ورقة تحليلية
 
  ٢٠١٧مايو/ أيار 

  عمان ـ ا��ردن 

  

 مدخل . ١
لى العمل المدني المستقل باعتباره النشاط غير الخاضع لسلطة ُيشار في أغلب ا��حيان إ .١٫١

ا CDافها المباCD، و� يتم عبر أجهزة الدولة ومؤسساتها، أو عبر موظفيه(الدولة) وإالحكومة 
Eجتماعية في بصفتهم الوظيفية؛ والذي يهدُف إلى إثراء ا�سهامات الثقافية والفكرية وا�

بداء الرأي في إمل الرقابة على أداء أجهزة الدولة، ومجرى الحياة العامة، والذي قد يش
القضايا العامة، واتخاذ مبادرات ذات طابع سلمي بهدف التعبير عن رأي الناس، أو مجموعة 

 ي من القضايا. م، فيما يتعلق بأي من المواضيع وأمنه
ئز لى تقوية ركاكل أسا_^، في كون مضمونه هادفاً إالمدني المستقل بش العملويتميز  .١٫٢

مجتمع يقوم على أساس الحكم المدني. و� يعني الحكم المدني بالCbورة نمط الحكم 
لى وُيدلل على أنماط من لطة (إن ُوجد ذلك)؛ إنما ُيشيُر إالسيا_^ وشكل تداول الس

قات السياسية وا�قتصادية وا�جتماعية التي يربط فيما بينها أدوات مدنية الطابع gالع
وتعدد  ا��حكام الُمدونة والضمانات التي يوفره القضاء المستقل(الدستور والقانون و

ُحرة وُأطر نقابية � تسيطر عليها الحكومة ومنظمات غير الصحافة الو ا��حزاب السياسية
 حكومية، من ضمن أشياء أخرى). 

ال العمل المدني المستقل الذي � تClف عليه الحكومة أو تتحكم به؛ على أشكومن ا��مثلة  .١٫٣
في ا��ردن والحفاظ على ا��شجار؛ أو  نقاذ البيئة الُحرجيةلهادفة إلى إالمبادرات التطوعية ا

سيق فيما بينها للتحرك من أجل تعديل قانوني نقيام المجموعات الشبابية بشكل طوعي بالت
تشكيل روابط للمشاركة في الترشح في ا�نتخابات النيابية؛ أو  ا��دنىلتخفيض سن الحد 

ُتعنى بإيجاد مساحات حرة للتفكير ا�Eبداعي؛ أو تأسيس منظمات غير لفنانين مستقلة ل
حكومية للعمل على قضايا التنمية؛ أو اتخاذ مبادرة من قبل أي مجموعة من الناس لمخاطبة 
ل ا�عتصامات وغيرها من الطرق السلمية؛ أو تأسيس gأجهزة الدولة والضغط عليها من خ

فيما يتعلق بالحد من البطالة؛ أو  ا�لتزاماتهتنفيذ الحكومات  مراصد وجهود بحثية لمتابعة
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تأسيس الملتقيات التي تسعى الى تشجيع وتنشيط الحوار حول قضايا محددة ومعينة؛ 
 وغيرها. 

ث ضمانات أساسية هي حرية التعبير وحرية التجمع  .١٫٤gويرتبط العمل المدني المستقل بث
 . به ذلكوالروابط وما شاوحرية تأسيس الجمعيات 

له قياس  ا�Eطارلى مصطلح مساحة العمل المدني، باعتباره وُيشار إ .١٫٥gالفعلي الذي يتم من خ
حجم وفاعلية وإمكانية تنفيذ أنشطة في سياق العمل المدني المستقل (حسب ما تمت 

ه). و� يرتبط مفهوم المساحة في هذا المجال بفرضيات ذات طابع رياz^ ا�Eشارة gاليه أع
، و� توجد محددات على ا�تجاهات التي تتخذها المساحة المفترضة (أفقياً أم أو حسابي
 عامودياً)

وبناًء على الفقرة السابقة، فإن للمساحة وحجمها وحدودها، تأثيٌر بالٌغ على طبيعة ونوع   .١٫٦
 وحجم العمل المدني المستقل وأنشطته. 

ث  .١٫٧gيبدو أن ا��ردن ماٍض باتجاه توسيع مساحة العمل المدني المستقل، وتدعيم ركائزه الث و�
الُمتمثلة في كفالة حرية التعبير، والتمكين من التجمع السلمي، وإتاحة حرية التنظيم على 
 نحو يتسق مع القواعد والمعايير القانونية الدولية التي دأب ا��ردن على ا�Eقرار بأنه جزٌء �

يتجزُأ منها. وعلى العكس من ذلك، تبدو المساحة الراهنة في أضيق حدود لها منذ السنوات 
، بل ومن الُمرجح أن تشهد ١٩٨٩ا��ولى التي أعقبت إنهاء العمل با��حكام الُعرفية في عام 

شيًا gود ملهذه المساحة، بما من شأنه أن ُينتج حالًة مستقرًة من الجا��عوام القليلة القادمة ت
حتما�ت غير محدودة للنكوص عن احترام أبسط الحقوق السيا_^ وا�جتماعي، مشوبًة با

 ا�Eنسانية، وعلى رأسها الحقوق ا�قتصادية لClائح مجتمعية واسعة. 
  

 ا�7شكاليات القائمة . ٢
 مساحة العمل المدني المستقل  ُتقلصوعملية  قيود ت:9يعية . ٢٫١

 فيما يتعلق بحرية التجمع السلمي   . ٢٫١٫١
بالرغم من كفالة الدستور ا��ردني، والقانون المعروف باسم قانون ا�جتماعات   .٢٫١٫١٫١

في عقد اجتماعات عامة  نلحق ا��ردنيي) ٢٠١١(والُمعدل في عام  ٢٠٠٤العامة لـ 
قة بالسياسة (عّر gفها ذات القانون باعتبارها تلك التي ُتعقد لبحث أمر ذي ع

وجبه في السنوات القليلة ا��مور بم العامة للدولة) إ� أن الُعرف الذي سارت
حيات تقديرية للحاكم ا�Eداري في منع عقد  الماضيةgذهب باتجاه إعطاء ص

ا�جتماعات العامة ورفض ترخيص المسيرات، من دون ُموجب أو ُمبرر، ومن دون 
ً) تسمح بالتظل تسبيب، ومن دون وجودgم على قرار الحاكم آلية (قضائية مث

ً. وتذهب الممارسات الراهنة إا�Eداري غير المكتوب gوجود أص لى ا�عتداد بأن �
ً لقرارات منع من قبل الحاكم ا�Eداري (كونها ُتخالف القانون)gأن النتيجة  ،أص إ�

فقة (الفعلية) وليس هي ذاتها: يتطلب عقد ا�جتماعات العامة نوعاً من الموا
ً إكم ا�Eداري االضمنية للحgجتماع شعار العلى عقدها (مثفندق الذي يستضيف ا�

حقة القضائيةالمعني بعدم جواز عgجتماع، وتحذيره بالم، بشكل غير ُموثق، قد ا�
غ مكتوب وُمرسل حسب ا��صول المعمول بهاgأي بدون ب .( 

حيات أو السلطات التقديرية .٢٫١٫١٫٢gيكفي التفسير القائل باتساع دائرة الص  و�
(ًgداري (مثEلدحض المسؤولية عن كاهل الدولة ومن يقوم  الممنوحة للحاكم ا�

مقامها في السلطات التنفيذية عن تقييد حرية التجمع على نحو يجعل من 
وليس ا��صل، وبما يطمس على نحو، يبدو  ت "استثناًء"اللقاءات العامة والمسيرا
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ا�جتماعية، ة السياسية و، معالم المشاركة والحرية عن خارطة الحيااً منهجي
 جوهرها القائم على التداول الحر والفعال حول الشأن العام. ل وُيفقُرها بالتالي

وتكراره على نحو  ادية، فإن سلوك الحكام ا�Eداريينوبموجب مبدأ المسؤولية القي .٢٫١٫١٫٣
على علم بهذه دائم وُمستمر، � يترك مجا�ً للشك بأن السلطات التنفيذية 

م تتخذ ما من شأنه وقف الممارسات التي تخالف القانون نصاً لا�Eجراءات، و
، بل استمرت في السماح بشأن أي منهاجراء عقابي إوحاً، كما أنها لم تتخذ أي ور 

حياتهم لعرقلة عقد ا�جتماعات العامة والمسيرات  ا�Eداريينللحكام gباستخدام ص
 السلمية. 

 فيما يتعلق بحرية التنظيم (تكوين الجمعيات) . ٢٫١٫٢
والمنظمات غير الحكومية  التنظيم � تقت�C فقط على تسجيل الجمعياتحرية  .٢٫١٫٢٫١

ً محلياً أم أجنبياً لتمكينها من تنفيذ أنشطتها gتتلقى تموي التي قد تتلقى أو �
وتحقيق أهدافها. وتتسع دائرة الحق في التنظيم لتشمل تمكين ا��فراد القاطنين 

ط وا��ندية وا�تحادات والتجمعات، في المجتمع من تأسيس أي شكل من الرواب
الُمسجلة أم غير الُمسجلة، وحتى النقابات والمنظمات التي تمثل مصالح فئات 

 معينة وتعبر عنها. 
٢٫١٫٢٫٢ . Eيعي المعمول به بالهيمويسمح ا�Clنة من قبل السلطة طار التنظيمي والت

ً)  العمل قانون، وبموجب نشاء النقابات وتأسيسهاالتنفيذية على إgتخضع(مث 
ل من المسبق للترخيص النقاباتgلدى تسجيل طلب تقديم علىجبارها إ خ 

 نبأ القانون يلزمه الذيو العمل بوزارة العمل صحابأ ونقابات النقابات سجلمُ 
ل التسجيل طلب بشأن قراره يصدرgمدة خ  بالرفض قام وإذا ،يوماً  ٣٠ تتجاوز �

الذي  ا��ردني القضاء عليه ستقرا لما وفقاً  صحيحا قراره فيعتبر ا��سباب بيان دون
 مبدأ مع ومتفقاً  ،العيوب من البراءة بقرينة مصحوباً  داريإ قرار كلاعتبر 

و� يسمح القانون  الدليل". قامة"إ ذلك غير يدعي من على ويتوجب ،المClوعية
لعاملين في ذات ثر أو أك"تعددية النقابات"، أي أنه � ُيجيز ترخيص نقابتين بـ

ً ُتعُد القطاع أو المهنة، كما gُيخالف التجمعات النقابية الطوعية غير الُمسجلة عم
 . القانون

أما المنظمات غير الحكومية والجمعيات غير الربحية التي تنشط في مجا�ت  .٢٫١٫٢٫٣
متعددة ليس أولها الحريات السياسية وليس آخرها تشجيع التضامن ا�جتماعي 

دورها باتت خاضعًة أكثر من أي وقت م�b لسيطرة السلطات والخيري، فهي ب
التنفيذية، وُتعُد ا��داة التClيعية ذات الصلة قانون الجمعيات (ي�Cي حالياً قانون 

ويشتكي معظم العاملون في هذه المنظمات ). ٢٠٠٩لسنة  ٢٢ الجمعيات رقم
ط التسجيل، من قيود � مبرر لها يتضمنها القانون المعمول به، سواًء في CDو

وا�ختصاص، أو في الحصول على التمويل لدعم أنشطتها في ظل اشتراط 
نظمات من رفض من الم وشكت العديدالموافقة الحكومية على هذا التمويل. 

 .أي مبرراتأن تبدي الحكومة دون قدمت بها طلبات التمويل التي ت
الُمسجلة، والمقصود بها و� ُيعطي القانون أي صفة و� يعترف بالمجموعات غير  .٢٫١٫٢٫٤

التجمعات الطوعية المكونة من ناشطين ومهتمين بقضية محددة أو موضوع ما 
أو تلك التي تقوم على أساس توفير مساحة للنقاش والتفكير المشترك  ،محدد

من شأن ممارسة أي نشاط في كما ��فراد يتشاركون في الفكر ووجهات النظر. 
حقة. هذه المجموعات أن يكون ُعر  إطارgضًة للم 
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 فيما يتعلق بحرية التعبير . ٢٫١٫٣
 تكفل الدولة ا��ردنية حرية التعبير، وتتخذ في بعض ا��حيان من  في واقع ا��مر؛ .٢٫١٫٣٫١�

وُيشيُر واقع ا��مر، ُتهدر هذا الحق وتنتهكه.  ـأي الدولة  ـا�Eجراءات ما يجعلها 
ى كذلك،  يجعل من هذا  ي يخضع لها الحق في حرية التعبيرأن ا�ستثناءات التعل

ى ا�ستثنا ء قاعدة راسخة في النهج الحق صورياً � قيمة له، في حين أضح
 وممارسات السلطات التنفيذية.  التClيعي

ى حرية التعبير، وتشمل  .٢٫١٫٣٫٢ تتسع مظلة التClيعات التي تضع قيوداً (استثناءات) عل
ة، رونيلكتطبوعات والنCl، قانون الجرائم ا�Eمثل قانون الم عدداً من القوانين

ى عدد آخر من قانون جرائم أنظمة المعلومات وقانون العقوبات، با�Eضافة إ ل
 القوانين.

ولجأت السلطات التنفيذية في السنوات ا��خيرة �ستخدام العديد من ا��دوات  .٢٫١٫٣٫٣
حقة أفراد بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، وبا��خص gيعية لمClالقانونية والت

ى وسائل التواصل ا�جتماع ي، أو �حقت صحافيين بسبب ما نClوه سواء في عل
ى وسائل التواصل ا�جتماعي، كما �حقت  م التي يعملون بها، أو علgعEوسائل ا�

ى ذات  التواصل بسبب محتوى ما نClوه.  وسائل ناشطين وُمدونين عل
ى توجيه اتهامات لمنرر لجوء السلطات التنفيذية إتكو . ٢٫١٫٣٫٤ وا بسبب ما نClوه لوحق ل

يحمل الطابع الجنائي. ومن أبرز هذه ا�تهامات "تقويض نظام  إطاري وكتبوه، ف
قات gمع دول شقيقة أو [الحكم"، "النيل من هيبة الدولة"، "تعكير صفو الع

 "المساس بمقامات ُعليا".و ، "ا�Eساءة للدين"]صديقة
ى محاولة سعت السلطات التنفيذية إ .٢٫١٫٣٫٥ ل الظرف السيا_^ وا��مني لgاستغ

ل ما تعرض له المضطرب في gالمنطقة والذي طال ا��ردن نصيب منه من خ
ً عن ردمن هجماgفعل بعض المستخدمين لوسائل  ةت إرهابية، هذا فض

ى أحداث بعينها مثل اغتيال الكاتب ناهض حتر في شهر  التواصل ا�جتماعي عل
ى الحق في التعبير بحجة ٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ، وذلك لفرض المزيد من القيود عل

نسان في ذلك الوقت وحذر الفريق المستقل لحقوق ا�E اربة خطاب الكراهية.مح
 يبدو معها  التعبير، في والحق الرأي لحرية ُمقيّدة تClيعية من وجود تخمة�
 .الكراهية خطاب لمكافحة خاص لتClيع الحكومة مفهوماً حاجة

مثا�ً  ٢٠١٦في سبتمبر/أيلول حادثة اغتيال الكاتب الراحل ناهض حتر وشكلت  .٢٫١٫٣٫٦
ى خطورة استخدام ا��دوات التClيعية المُ  ى نحو واضحاً عل قيّدة لحرية التعبير عل

عتقال الكاتب الراحل وإثارة الرأي العام ضده هو اتعسف، حيث أّن من بادر بمُ 
ى قانون منع الجرائم ى مدعي عام محكمة  ،السلطة التنفيذية استناداً إل وأحالته إل

ى نصو "إثارة النعرات"، في ـ ص قانون العقوبات الخاصة بأمن الدولة بناًء عل
ما ُوصف b^ أن يتم حماية الكاتب الراحل محين كانت العدالة الجنائية تقت

 ."خطاب الكراهية والتحريض" بسبب قيامه بالتعبير عن رأيهبـ
ى حرية التعبيريويتسق مع الق .٢٫١٫٣٫٧ ى  اً قيود ود المفروضة عل أخرى مشابهة ُتفرُض عل

ول للمعلومات. ويتخذ المنهج السائد في أعراف السلطات حماية حق الوص
تاحة المعلومات كنتيجة قبة طابع "المنع" و"الحجب" وعدم إالتنفيذية المتعا

قة السلطات مع الجمهور كُمتلِق أسا_^ للخدمات gطبيعية وتلقائية لع
، وخدماته وما يتسبب به(المعلومات) التي يوفرها الجهاز العام عن طرائق عمله 

ى ا��فراد القاطنين في سلباً أم إ يجاباً، ومن شأنه أن يعود بالفائدة أو الCbر عل
في الحق ا��مم المتحدة من أن  وكما ينسجم مع المفهوم الذي دشنتهالمجتمع، 
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ىإ ا��من الوصول في نسانا�E حق": المعلومات هو  بها تحتفظ التي المعلومات ل
 ". له المعلومات هذه توفير في الجهة هذه وواجب العامة الجهة

وبالرغم من أن ا��داة التClيعية المناط بها حماية الحق في الوصول للمعلومات  .٢٫١٫٣٫٨
ى قواعد ت) يش٢٠٠٧لعام الحق في الوصول للمعلومات ضمان (قانون  مل عل

ى المعلومات، إ� أن طابع هذه القواعد يتسم أساساً  تنظم حصول الجمهور عل
ى ا��ف راد في طلب المعلومات، وليس تقديمها طوعاً بكونه يضع العبء عل

نيًة وبشكل يمكن التماسه بسهولة وُي�C من قبل جموع المواطنين. gكما وع
ى الوصول للمعلومات تتسع المظلة التClيعية التي تضع ضوابطاً ( قيودًا) عل

ى سبيل المثال. مل قوانين أخرى، مثل قانون لتش   حماية وثائق وأ_Cار الدولة عل
ى ُيشكُل اللجوء إ .٢٫١٫٣٫٩ هداراً لحق الجمهور في المعرفة إظر النCl" حاستخدام "ل

العديد من القضايا التي تهم الرأي العام، والتي والنقاش وخاصة فيما يتعلق ب
في مسائل � تتعلق بمجريات التحقيقات ُيتاح لُه نقاشها والتداول بها،  يجب أن
 ي.Clطية ذات الطابع الخصو�^ وال�C ا��منية وال

 
 والُمساءلة سيادة القانون . ٢٫٢

حيات التقديريةُيعُد  .٢٫٢٫١gشكاليات العملية التي  التعسف في استخدام الصEأحد أبرز ا�
المكتوبة والمدونة، با�Eضافة �حكام تعترض العمل المدني المستقل. ومن شأن غياب ا�

ا�Eجراءات المتخذة لى عدم ا�Eفصاح عن الُمسببات القانونية التي ُبني عليها إطار اتخاذ إ
ائل سفي مسائل تتعلق بإنفاذ القانون؛ أن ُيرجح كفة السلطات التنفيذية في كافة الم

 وا�Eجراءات الماسة بركائز مساحة العمل المدني (التجمع والتعبير والتنظيم).
حيات ا�Eدارية على نحو ُيخالف القانون من دون  .٢٫٢٫٢gوبشكل خاص، فإن استخدام الص

حبط يُ أن  ن شأنهوبما � ُيجيزه القانون، ممنع ا�جتماعات العامة  ُمساءلة في تكرار
 النمو الطبيعي الحر لمساحة العمل المدني. 

ل بأسس المحاكمات العادلة، وكفالة أن يمثل المتهمون أمام  .٢٫٢٫٣gخEومن شأن ا�
ل محاكمة المدنيين أمام  ،قاضيهم الطبيعيgتقويض مبادئ سيادة القانون من خ

ن متهميمحاكم ذات طابع عسكري استثنائي. وتم بالفعل في السنوات الماضية إحالة 
لى النصوص الخاصة بـ"منع ا�Eرهاب" سواء في قضايا اُتهموا فيها بسبب آرائهم إب

يل ا�ختصاص في العديد من قانون العقوبات أو في قانون منع ا�Eرهاب؛ ومنها ما ُيح
 ا��فعال إلى محكمة أمن الدولة.  

سود في البيئة الراهنة في ا��ردن بيئٌة من انعدام المحاسبة، وسواء كان ذلك ثمرًة ت .٢٫٢٫٤
ا�Eرادة السياسية لدى صانعي  حتمية �ستقرارأو نتيجًة  ،لغياب ا��ليات المؤسسية

، الممارساتـ، إطارأو في  القانون طارإ في بالتغاz^ المستمر عن المخالفات أكان القرار
واقعية لُمرتكبي المخالفات والضمنية الحصانة ذلك كله لمناخ عام من الأسس وقد 

 .مع مبدأ ا�نتهاك )ضمني(تسامح رسمي  ؛لىوُمستنِداً إبـ ، ، ُمعزَزاً وا�نتهاكات
وتشير الخطة الوطنية الشاملة لحقوق ا�نسان التي أعدها وأطلقها المنسق الحكومي  .٢٫٢٫٥

ً، الى ٢٠١٦لحقوق ا�نسان في gفترض بها استقبال ومتابعة تعدد ا��ليات التي يُ ، مث
الخاصة با�نتهاكات، بما يتسبب به ذلك من إشكاليات في جدية  شكاوى المواطنين

وواقع ا��مر، أن أياً من ا��ليات المفترض وجودها اءلة. المتابعة وتفعيل خيارات الُمس
حالياً، تفتقر الى اسناد جدي من التعليمات واللوائح التي يجعل من قدرتها على 

 الُمساءلة الجدية والفعلية أمراً ممكناً. 
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 قياس مساحة العمل المدني المستقل بالنظر للعوامل والمعطيات السابقة  .٣

ث، التجمع والتعبيرركائز حماية مساحة  .٣٫١٫١gوالتنظيم، متداخلٌة  العمل المدني المستقل الث
 لى درجة � يمكن فصلها عن بعضها البعض. فيما بينها إ

ً؛ .٣٫١٫٢gستثناءات الوارد  فمثمن شأن انخفاض منسوب حرية التعبير، بسبب القيود وا�
ق ا�Eطار أو ذكرها، أن يجعل من فكرة ا�جتماع العام بحد ذاته مسألًة "حساسة" أو ضي

من غير جدوى، ��ن ا�جتماع العام من المفترض أن يقوم على نقاش مسائل تتصل 
بالسياسات العامة للدولة، ومنها غالباً نقد ا��داء الحكومي والتفكير بسبل لتقويمه من 
ل وسائل الضغط الشعبي السلمية المتاحة. وفي حال تعددت وزادت الممنوعات gخ

ير، قلت فرص تنظيم لقاءات وتجمعات عامة، تتناول تلك المتعلقة بحرية التعب
 الممنوعات بالنقد. 

فمن شأن زيادة القيود على الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات  ومن زاوية أخرى؛ .٣٫١٫٣
والروابط والتجمعات، أن يعود بنتيجة سلبية على كل من الحق في حرية التعبير والحق 

ة التخطيط والتنسيق بفاعلية، ر "ُمنظم" إمكانييمنُح تجمع ا��فراد في إطافي التجمع. 
لى أق�� درجة ممكنة، كما أنه يمكنهم من دة من الموارد والمصادر المتاحة إفاوا�ست

من القدرات والمهارات الفردية المتوفرة وصهرها في بوتقة من الفعل  ا�ستفادة
ا��ثر المتحقق من الجمعي. ومع تضاؤل إمكانيات التنظيم الحر والمستقل، تقل فاعلية 

أي فعل ونشاط يهدف الى رفع القيود عن حرية التعبير، ومواجهة السلطات التنفيذية 
ل وسائل شعبية، لدفعها الى ا�Eقرار بالمطالب الهادفة الى gبشكل سلمي، من خ

 حماية حرية التعبير. 
ث، يجعُل من الدفاع عن  ومن زاوية ثالثة؛ .٣٫١٫٤gفإن تقلص مساحة ممارسة الركائز الث

عض ا��حيان. مسألًة صعبة وشاقة، ومستحيلة في بوحماية مجمل الحقوق ا��خرى، 
و انكماش المتCbر ا��ول وا��كبر من تضاؤل أوواقع ا��مر أن الحقوق ا�قتصادية هي 
لى هذه الركائز ية أن ُينظر إلها، بل من الُسخر  المساحات المذكورة، و� قيمة تذكر

ث باعتبارها فقط تمس "الحقوق السياسية" لمجموع ا��فراد في المجتمع، كون كل gالث
من الحقوق السياسية وا�قتصادية � يمكن فصلهما عن بعضهما البعض بأي حال من 

 ا��حوال. 
ومن شأن تقليص مساحة العمل المدني، وبا��خص الدور المستقل الذي تلعبه   .٣٫١٫٥

مؤسسات المجتمع المدني، أن ُيقلص بشكل كبير دور هذه المؤسسات، وأن يجعلها 
في حالة من ا�عتماد على الحكومة لتحديد دورها وُمساهمتها في فضاء العمل العام. 

القيود التي فرضتها الحكومات المتعاقبة على عمل هذه المؤسسات أن  شأن نوم
الرقابة على تنفيذ المشاريع وتطبيق القوانين على سبيل المثال، ُتعيق قدرتها على 

تب على تنفيذها لمشاريعها وبما يCُb بمصلحة الحكومة في التعرف على ا��ثر المتر 
 وخططها؛ وبما ُيعرقُل وُيحبُط استدامة هذه المؤسسات، وعملها.

 
 عمل المدني المستقلالنتائج المترتبة على تقلص أو انكماش أو انغ! ق أو ضيق مساحة ال . ٤

 س مصير مجموع ا��فراد في المجتمعتفرد حكومي في اتخاذ القرارات التي تم . ٤٫١
خذ الدولة، فمن الطبيعي أن ٌتتبسبب ضخامة ا��عمال التي يقوم بها الجهاز العام في  .٤٫١٫١

Clات أو مئات القرارات بشكل يومي، وبما يمس شؤون ا��فراد في المجتمع على نحو ع
غياب النقاش العام، وسبل اتخاذ ا�Eجراءات لتحدي القرارات الحكومية، مباCD. وُيشجع 

لى اتخاذ المزيد من جنوح السلطات العامة إ ومعارضتها أو نقدها على نحو "فاعل"،
 أو بالحسبان، آراء أفراد المجتمعمن دون مراعاة، أو ا��خذ بعين ا�عتبار، القرارات 
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فتراض النوايا الحسنة للسلطات التنفيذية ومصالحهم، وفي أحسن ا��حوال، حتى مع ا
ومن يقوم مقامها، فإن هذه القرارات ُتتخذ وفق نهج بيروقراطي يسودُه الطابع الفني 

 والذي � ُيغلُب بالCbورة مصالح أفراد الجمهور أو يجعلها في المقام ا��ول. 
 

 غياب للشفافية والُمساءلة . ٤٫٢
الفاعل ��داء  راد والمجتمع على النقدفإن تقلص وتضاؤل قدرة ا��ف وبطبيعة الحال؛ .٤٫٢٫١

ً رقابة بسبب عدم توفر آليات الرقابة المجتمعية، ومنها مث السلطات التنفيذيةg
وعدم إتاحة المعلومات، والتوسع في فرض ا�ستثناءات  المنظمات غير الحكومية
من  ، وفرض القيود على التجمعات العامة (سواء بقانون أم(القيود) على حرية التعبير

ل الممارسات غير القانونية)gخ ، يجعل من ا��داء الحكومي العام جزيرًة شبه معزولة �
من شأنها فقط  ليس شائكة سوارجتمع، وتصبح هذه القيود بمثابة أيصلها أفراد الم

منع أفراد الجمهور من الوصول (التواصل) مع ا��داء الحكومي، بل من شأنها أن ُتدمي 
 في ا�تصال (نقداً) مع هذا ا��داء. يرغب أيدي كل من ترغب أو 

 
 لفرض مزيد من التدابير الُمقيدة جنوح السلطات . ٤٫٣

ومع كل انحسار في مساحات التعبير، والتجمع والقيود على التنظيم الحر، تجد  .٤٫٣٫١
الُمقيدة على نشاط أفراد المجتمع في السلطات أن من السهل فرض مزيد من التدابير 

قة عكسية يترتب عليها اتساع دائرة القيود المفروضة مع gث، وتنشأ عgت الثالمجا�
ث، gت الثكل انحسار في مساحات ممارسة النشاط الحر المستقل في أي من المجا�

ظيم مع ا��خذ بعين ا�عتبار الترابط شبه العضوي بين كل من حرية التعبير والتن
 والتجمع العام. 

 
 حجام عن المشاركة في أوساط الجمهور تجذر بيئة من الخوف والرهبة وا�7 . ٤٫٤

٤٫٤٫١. Eحجاُم عن المشاركة الطوعية في أنشطة من شأنها الرقابة على أداء السلطات وا�
له ما يبرره. فالقيود المفروضة،  ية، أو نقدها، أو ا�عتراض عليها بشكل سلميالتنفيذ

ل قوانين تتعارض مع المعايير الدولية الراسخة المتعلقة بحرية التعبير gسواًء من خ
ل ممارسات تخالف فgي جوهرها القانون؛ ترتبط أساساً مع والتجمع والتنظيم، أو من خ

يدة أحيان عدالسجن، وقد تشمل في  وأالحجز  وأمنظومة عقابية تشمل الغرامة، 
Eنخراط "ُمضايقات" ُتنمي ا�دراك الواعي بالمخاطر التي قد يتعرض لها ا��فراد جراء ا�

 في العمل التطوعي المستقل العام. 
وا�عتراض على أي  ا�نتقادوفي غياب لشبكات التضامن المجتمعي التي من شأنها  .٤٫٤٫٢

ل تعبgيرهم عن إجراءات تعسفية ُتتخذ بحق أفراد يساهمون في العمل العام من خ
ات مستقلة، يتحول آرائهم أو تنظيمهم لتجمعات عامة أو تأسيسهم لروابط وتنظيم

Eء ا��فراد إلى رموز معزولة يسهُل ا� Czار بها من دون أي أثر أو ضجة. هؤ�
خراط الفاعل في التداول في الشأن العام، أن ُيضيع حجام عن ا�نشأن تنامي ا�Eومن  .٤٫٤٫٣

ا�قتصادية وا�جتماعية  قة بالحقوقطر الُمحدنقاش المخالمساحة أي فرصة أو 
 للجمهور. 

ملحوظ جداً في استخدام آليات انكماش  لىومن نافل القول أن ذلك كله يقود إ .٤٫٤٫٤
فقدان ا��مل  ذاته لموجة عارمة منساً في الوقت ا�حتجاج السلمي المClوعة، مؤسِ 

 مهور بالتنمية وا�نفتاح السيا_^. في أوساط متعاظمة من الج
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٤٫٥ .  ghتعاظم نفوذ نخب سياسية واقتصادية معينة تحتكر مساحة العمل السيا

 وا� جتماعي  وا� قتصادي
من أبرز مميزات البيئة التي يختفي فيها الجمهور عن مساحة العمل العام المستقل،  .٤٫٥٫١

أنها بيئٌة ُمعتمة، يندُر فيها النقُد للممارسات غير القانونية وغير العادلة، وإن توفرت 
ً)، فإن مثل مساحات غgجتماعي مثير اعتيادية لممارسة هذا النقد (وسائل التواصل ا�

لى معلومة ُمثبتة، معنى أنه غير منهجي وغير ُمستند إهذا النقد غالباً غير "فاعل"، ب
ويتُم غالباً في مناخ من فو�z التبادل والتراشق غير المحدودين. ومن شأن بيئة ُتجرُم 

ها القانوني، أن توفر "الحماية" للممارسات التي تخالف النقد، كسمٍة غالبة لنظام
 وتنتهك مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. 

إ� أن تعاظم نفوذ ما ُيسمى بـ "النخب" في المجا�ت السياسية وا�قتصادية  .٤٫٥٫٢
يعود وا�جتماعية يرتبط أساساً بقدرة أفراد، دون غيرهم، و��ي سبب ما من ا��سباب، 

من انعدام الرقابة الجماهيرية على أداء السلطات العامة، وغياب  ا�ستفادة إلى
عام من انعدام تكافؤ  إحراز منافع ومكتسبات تتغذى على نهجوالُمحاسبة المنهجية؛ 

Eنتقائيةالفرص، وا�حيات التقديرية، وا�gجعل من ، وهي أمور تفراط في استخدام الص
على نحو تمييزي وبعموم ا��فراد في المجتمع،  قارنة�فضلية مُ ا�ا��فراد في موقع  هؤ�ء

 ُيخالف القانون. 
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