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  ةــالمقدم  -أوالً   

حلمايـة وتعزيـز حقـوق االنسـان وتسـعى باسـتمرار  تويل اململكة األردنية اهلامشية أمهية كـربى  - 1
يف ذلك إىل إرث حضاري كبري ومبادئ راسخة لدى املؤسسـات الوطنيـة  لتطويرها وتعزيزها مستندةً 

وقيــادة هامشيــة مســتنرية ومنفتحــة بقيــادة جاللــة امللــك عبــد اهللا الثــاين ابــن احلســني املعظــم، جعلــت 
ال يتزعــزع  ثابتــاً  امــي إىل االرتقــاء حبقــوق االنســان جــاً التحــول الــدميقراطي و اإلصــالح الشــامل الر 

بــالرغم مــن التحــديات واملعوقــات الكبــرية الــيت فرضــتها الظــروف اإلقليميــة والتحــوالت الــيت تشــهدها 
  منطقة الشرق األوسط.

ـــا أكــــل " الربيــع العــريب "  كمــــــد شكـــــلق  -2 ـــة امللــك عبــــاللــد جــ حلســني ن اــــي ابـــــد اهللا الثانـ
 دماً ـي قــة للمضــــة اهلامشيـــة األردنيــــة للمملكـــبالنسب مواتيــــةة ـــــة فرصــــن مناسبـــر مـــي أكثـــم فــاملعظ

ن ــــث متكــــة حيــــه الدستوريــــة امللك سلطاتـــي جاللـــي انتهجتها اململكة منذ تولـــباإلصالحات الت
ة ــــارخييــول تــــــة حتــــــي مرحلـــــة فـــــر مسبوقــــــال تغــريات غيـــــن استكمـــــن مــــاميـــة العــــذ قرابـــــاألردن من

ي تعـزز ـــــة التــــات اهلامــــن اإلصالحـــــة مــــى جمموعــــع إلـــى ارض الواقـــــت علــــة تُرمجــــة للمملكــامــه
 .اإلنســـانوق ــحق

واد ــــث مــــة ثلـــــت قرابــــي طالــــــمشيــة التعــديالت الدســتورية التة اهلاــــة األردنيــــــاململك أجنــزت  -3
وعـززت  ات،ــــن السلطـــوازن بيــــل و التــدأ الفصــت مبــي رسخـــمادة) والت 42ي (ـــور األردنــالدست
ة ـــــموعواسـتحدثت جم اواة،ـــــة واملســـــادئ العدالـــومب اإلنســــانوق ـــحق القضـــاء، واحـرتامالل ـــاستق

  .ةــــة الرقابيــــات الدستوريـــن املؤسســــم
ـــت  -4 ـــم حتــديث حزمــة مـــ ـــن التشريعــ ـــات السياسيــ ـــة مشــ ـــلت قوانيـ ـــن األحــ ـــزاب واالنتخــ اب، ـــ

 ةــــــــة مستقلـــــــاب كجهـــــــة لالنتخــــــة املستقلــــــاء اهليئـــــــى إنشـــــــة إلــــــة، باإلضافـــــــاعات العامـــــواالجتم
  والشفافيـــة.ة ــــة و تعزز ج النزاهـــة االنتخابيــر العمليـــتشرف وتدي

 رـــة االستعراض وعملية إعداد التقريـــة متابعــمنهجي  -ثانياً   

  ة االستعراضــة متابعــمنهجي  -ألف  

ــــاســـتعرض األردن تقريـــره الـــوطين األول أمـــام جملـــس حقـــوق االنســـان ف  -5 ــــي شـــهر شبـــ اط ـ
  .11/6/2009خ ــم اعتماده بتاريــــتو  2009

ى ــــــس وحتـــــن قبــل الــــــي األول مـــــــاد التقريــر الوطنـــــــم واعتمـــــــذ تقديـــــــذل األردن منــــــب  -6
ــــد مـــــــادرة عنـــه وحتقيـــق مزيـــــــوداً كبـــرية لتنفيـــذ التوصـــيات الصـــــــذا التقريـــر  جهــــــــتـــاريخ إعـــداد ه ن ـــ

ر لبيـان مـا حتقـق ــــذا التقريـــــي هـــــة وتعزيز حقوق االنسـان، حيـث يأتـــى صعيـــــد محاياالجنازات عل
  يف هذا الشأن بصورة خمتصرة.
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ة واملؤسسـات ـــــــه على الـوزارات املعنيـــــرى تعميم توصياتــــــر األول جــــــاد التقريــــذ اعتمــــــمن  -7
ة ـــــا دولــــي شكلهــــالت –د اللجنة الدائمة حلقـوق االنسـان ــــــتزويالوطنية ذات الصلة والطلب إليها 

ـــرئي ـــس الــوزراء وترتأسهـ ـــة وتضـــــا وزارة اخلارجيـــ ـــي عضويتهــــــم فـــ ـــدداً مــــا عــ ـــم –ن الــوزارات ــ م ـــــا تـ
 .اإلنســانوق ــات جملس حقـــة توصيــــخبصوص متابع

  ــة التشاوريــةإعداد التقرير و العملي  -باء  

 اإلنسـانالتوصيات الصادرة عن جملس حقـوق  اإلنسانتدارست اللجنة الدائمة حلقوق   -8
التقريـر، كمـا عقـد اجتمـاع مـع  إعـداد آليةوما مت من متابعة خبصوص هذه التوصيات كما حبثت 

 اإلنسـانأليه املركز الوطين حلقـوق  ىجمموعة من حتالفات اتمع املدين و اجتماع أخر موسع دع
و جمموعــة مــن مؤسســات اتمــع املــدين و املؤسســات الوطنيــة و أعضــاء اللجنــة الدائمــة حلقــوق 

ومت خـــالل االجتمـــاعني تبـــادل اآلراء و االســـتماع إىل وجهـــات النظـــر املتعـــددة حيـــال  اإلنســـان.
 . وةً تابـومت الطلب من مؤسسات اتمع املدين تزويد اللجنة الدائمة مبالحظاـا ك .إعداد التقرير

قد قامت اللجنة الدائمة بدراسة املعلومات الواردة من كافة اجلهـات ذات الصـلة و تشـكيل جلنـة 
و قـــد جـــرى تعميمـــه علـــى اجلهـــات الرمسيـــة املعنيـــة و مؤسســـات  صـــياغة قامـــت بإعـــداد التقريـــر.

لدائمـــة اتمـــع املـــدين ذات الصـــلة و املركـــز الـــوطين حلقـــوق االنســـان متهيـــداً إلقـــراره مـــن اللجنـــة ا
 حلقوق االنسان.

  التطورات في االطار المعياري والمؤسسي لتعزيز وحماية حقوق االنسان  -ثالثاً   

  اإلطــار المعيـــاري  -ألف  

  ورـــدستـــال  -1  

كفـــل الدســـتور األردين محايـــة احلقـــوق و احلريـــات األساســـية و العامـــة لألفـــراد يف مجيـــع   -9
وقــــد جــــاءت مضــــامينه  قتصــــادية واالجتماعيــــة و الثقافيــــة.منــــاحي احليــــاة املدنيــــة والسياســــية واال

منسجمة مع املبادئ و املعايري العاملية حلقوق االنسان و احلريات األساسية كما وصفتها وأبرزـا 
الصـــكوك الدوليـــة املعروفـــة و الـــيت يـــأيت يف مقـــدمتها اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق االنســـان والعهـــدان 

ســـية و االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة. وقـــد صـــدرت اإلرادة الـــدوليان للحقـــوق املدنيـــة والسيا
بتشــكيل جلنـة ضــمت خـرباء يف جمــال التشـريع و العمــل  2011امللكيـة السـامية يف شــهر نيسـان 

وبعــد التشــاور مــع  ،الدســتوري والسياســي أنــيط ــا دراســة الدســتور و اقــرتاح التعــديالت الالزمــة
) مــــادة طالــــت الســــلطات الــــثالث و عــــززت 42ديل (اتمــــع املــــدين مت تعــــ وأطيــــافمكونــــات 

 احلريات السياسية و املدنية.
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 ةـــوطنيــة الـــات واألنظمـــريعــن والتشــوانيــالق  -2  

منــــذ تقديـــــم تقريــــر األردن األول تـــــم إقــــرار العديــــد مـــــــــن القوانيـــــــــن الراميـــــــــة إىل تعزيــــز -  -10
 من أبرزهـا:حقــــوق االنسان ومحايتهـــــا و 

  ؛2009) لسنة 22قانون اجلمعيات املعدل رقم ( •
  ؛2009) لسنة 19قانون أصول احملاكمات اجلزائية املعدل رقم ( •
  ؛2009) لسنة 12قانون مراكز اإلصالح والتأهيل املعدل رقم ( •
  ؛2010) لسنة 31قانون مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب املعدل رقم ( •
  ؛2010) لسنة 26م (قانون العمل املعدل رق •
  ؛2010) لسنة 21قانون استقالل القضاء املعدل رقم ( •
  ؛2010) لسنة26قانون الضمان االجتماعي رقم ( •
  ؛2010) لسنة 36قانون األحوال الشخصية رقم ( •
  ؛2011) لسنة 8قانون العقوبات املعدل رقم ( •
  ؛2011) لسنة 5قانون االجتماعات العامة املعدل رقم ( •
  ؛2011) لسنة 13رقم (قانون البلديات  •
  ؛2011) لسنة 14قانون نقابة املعلمني األردنيني رقم ( •
  ؛2012) لسنة 32قانون املطبوعات والنشر املعدل رقم ( •
  ؛2012) لسنة 25قانون االنتخاب لس النواب املعدل رقم ( •
  ؛2012) لسنة 11قانون اهليئة املستقلة لالنتخاب رقم ( •
  ؛2012) لسنة 15قانون احملكمة الدستورية رقم ( •
  ؛2012) لسنة 16قانون األحزاب السياسية رقم ( •
  ؛2012) لسنة 10قانون هيئة مكافحة الفساد املعدل رقم ( •
  ؛2012) لسنة 22قانون املالكني واملستأجرين املعدل رقم ( •
  ؛2013قانون التنفيذ الشرعي لسنة  •
  ؛1972) لسنة  19قانون معدل لقانون تشكيل احملاكم الشرعية رقم ( •
  ؛2011) لسنة  4نظام املركز الوطين للعناية بصحة املرأة رقم ( •
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القضــاء الشــرعي لســنة  أعــواننظــام صــندوق التكافــل االجتمــاعي للقضــاة الشــرعيني و  •
  ؛2012

  ؛2012لسنة ) 81اخلاصة م رقم ( واألنديةنظام ترخيص دور رعاية املسنني  •
  ؛2013) لعام 17نظام مكاتب اإلصالح والتوفيق األسري رقم ( •
  ؛2013) لسنة 14نظام إعفاءات األشخاص املعوقني رقم ( •
  نظام صندوق تسليف النفقة. •

 ةـــوطنيــة الــات واألنظمــن والتشريعــع القوانيــاريـــمش  -3  

  ؛مشروع قانون األحداث •
  ؛مشروع قانون استقالل القضاء •
  ؛مشروع قانون حقوق الطفل (معدل) •
  ؛نون الكسب غري املشروعأين لك هذا أو قا قانون منمشروع  •
  ؛مشروع قانون تشكيل احملاكم الشرعية و النيابة العامة لديها •
  ؛احملاكمات الشرعية أصولمشروع قانون  •
  ؛األسريمشروع قانون احلماية من العنف  •
  املعوقني (معدل). األشخاصمشروع قانون حقوق  •

 ةـــوطنيــات الـــراتيجيــات واالستـــاســالسي  -4  

الق العديـــد مـــن السياســـات اإلســـرتاتيجية الوطنيـــة لتعزيـــز خمتلـــف احلقـــوق املدنيـــة مت إطـــ  -11
ـــة والثقافيـــة ومنهـــا: اإلســـرتاتيجية الوطنيـــة للتشـــغيل -2011والسياســـية واالقتصـــادية واالجتماعي

، واإلســـــرتاتيجية الوطنيـــــة 2017-2013 واإلســـــرتاتيجية الوطنيـــــة للتنميـــــة السياســـــية ،2020
 ، واخلطة الوطنية لتعزيز املشاركة السياسية واالقتصـادية للمـرأة2012 -2008للرعاية الصحية 

 ،2017-2013، اإلســــــــــــرتاتيجية الوطنيــــــــــــة للمــــــــــــرأة  2013-2012(املســــــــــــتقبل املتســــــــــــاوي) 
واإلســـرتاتيجية الوطنيـــة لكبـــار الســـن  ، 2012-2010واإلســـرتاتيجية الوطنيـــة لالجتـــار بالبشـــر 

ــــــــة لألشــــــــخا2009-2012  ،2015-2007ص ذوي اإلعاقــــــــات ، واإلســــــــرتاتيجية الوطني
واإلطـــار الـــوطين ملكافحـــة عمـــل األطفـــال ومشـــروع  املوازنـــات الصـــديقة للطفـــل، واإلســـرتاتيجية 

واإلســــرتاتيجية  ،2015-2011واإلســــرتاتيجية اإلعالميــــة لالعــــوام الوطنيــــة لإلرشــــاد األســــري،
، 2012-2010تطــــــوير القضـــــــاء  وإســـــــرتاتيجية، 2015-2012الوطنيــــــة لرعايـــــــة األيتــــــام 

  .2015 -2012( للسلطة القضائية )  البناء إسرتاتيجيةو 
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  اإلطـــار المـــؤسســـي  -باء  

، اإلنســانواصــلت احلكومــة األردنيــة تعزيــز ودعــم اإلطــار املؤسســي الــذي يعــىن حبقــوق   -12
، اإلنســانفباإلضــافة إىل املؤسســات القائمــة قبــل اســتعراض التقريــر األول، كــاملركز الــوطين حلقــوق 

كافحــــة الفســــاد، وديــــوان املظــــامل، والــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي، وإدارات حقــــوق وهيئــــة م
 يف عــدد مــن الــوزارات، واللجنــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة، والــس الــوطين لشــؤون األســرة، اإلنســان

مت إنشاء العديد من املؤسسـات واهليئـات الراميـة إىل  والس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني،
  ومحايتها ومنها: اإلنسانوق تعزيز حق

   احملكمة الدستورية •
  اهليئة املستقلة لالنتخاب •
  نقابة املعلمني •
  صندوق تسليف النفقة •

  ةـــن الدورة السابقــة مــات المقبولــالتوصي  -رابعاً   

 25و 23و 22و 21و 16و 15و 1ا ( التوصــــيات ـوق المــــرأة وتمكينهـــــحقــــ  -ألف  
  )28و

  أةالتشريعات المتعلقة بالمر     

يتعلق برفع التحفظات الواردة على اتفاقية القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد  فيما  -13
  ).15(رفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من املادة  31/3/2009املرأة، فقد مت بتاريخ 

وـــدف مواصـــلة تعزيـــز حقـــوق املـــرأة وتعزيـــز املســـاواة، ووضـــع حـــد لـــبعض املمارســـات   -14
القـانوين املالئـم،  اإلطـار، شهدت العملية التشريعية تطـوراً سـريعاً باجتـاه تـوفري االجتماعية والعرفية

واملســـتجيب ملتطلبـــات العدالـــة وتكـــافؤ الفـــرص واحلمايـــة القانونيـــة الناجعـــة حلقـــوق املـــرأة، حيـــث 
قـــانون العمـــل وقـــانون  أدخلـــت تعـــديالت علـــى عـــدة قـــوانني منهـــا قـــانون الضـــمان االجتمـــاعي،

، وقـانون منـع االجتـار  قـوانني جديـدة مثـل قـانون احلمايـة مـن العنـف األسـريالعقوبات، ومت سـن 
  بالبشر.

والـذي نـص يف كثـري مـن  2010لسـنة )  36(كما اقر قانون األحوال الشخصية رقم   -15
مــن حقهــا يف احليــاة الزوجيــة وحريتهــا يف اختيــار زوجهــا  مــواده علــى حقــوق املــرأة والطفــل ابتــداءً 

وعدم جواز التغرير ا. كما نص القـانون علـى    دم جواز إكراهها على الزواجبإرادا الكاملة وع
كمـا وقـدمها علـى الرجـل   املعنويـة،كافة احلقوق اليت للمرأة سـواء منهـا احلقـوق املاديـة أو احلقـوق 
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. كما أن القانون بني  فيما يتعلق مبسائل احلضانة ورعاية األبناء واعتبارها صاحبة أولوية يف ذلك
أكـد علـى حقهـا يف االشـرتاط علـى الـزوج  و دقيق حقوق املرأة املالية ومنها النفقة واملهـر، بشكل

يف عقــد الــزواج الشــرط الــذي حيقــق مصــلحتها علــى أن ال ينــايف مقاصــد العقــد، كمــا أن القــانون 
جديدة متكـن املـرأة مـن طلـب إـاء العالقـة الزوجية،إضـافة إىل أن القـانون أكـد  استحدث أسباباً 

كما اوجب القانون إجياد صندوق لتسـليف النفقـة   .وجوب إجراء الفحص الطيب قبل الزواج على
مت اســتحداث  و .حبيــث يتــوىل الصــندوق بالوفــاء للمحكــوم هلــا مبــا حكــم مــن نفقــة هلــا و ألبنائهــا

مديرية لإلصالح و التوفيق األسري متكن املرأة من احلصول على حقوقها وفـق آليـة واضـحة دون 
   اللجوء إىل القضاء.احلاجة إىل

مثـل  اإلنسـانال حلقـوق ولوضع حد للممارسات العرفية اليت تقف يف طريق التنفيذ الفعَ   -16
مـــن قـــانون  ) 340 ( مت تعـــديل نـــص املـــادة ،مـــا يســـمى جـــرائم  القتـــل بـــداعي االنتقـــام للشـــرف

ل الذي كان ، حبيث مت إلغاء العذر احمل 2011لسنة  )8(العقوبات مبوجب القانون املعدل رقم 
يعفي الرجل من العقاب حال مفاجأته إلحدى حمارمه يف حال التلـبس جبرميـة الزنـا، ومت اسـتبداله 
بالعذر املخفف، وتضمنت املادة املعدلة بان الزوجة تستفيد مـن هـذا العـذر يف حـال إن فوجئـت 

  بزوجها بتلبسه جبرمية الزنا أو يف فراش غري مشروع يف مسكن الزوجية.
ـــــلتطبيــــق القضــــائي مل يصويف ا  -17 ـــــدر أي حكــــم مبــــنح أي مــــتهم باالســــتفادة  مــــن العــ ذر ـ
ففـــي قضـــية وحيـــدة مت تعـــديل  2012يف العـــام  أمـــا، و 2011-2010ف يف العـــامني ــــــاملخف

ية القتل القصـد املقـرتن بالعـذر املخفـف و ال زالـت اجن إىلوصف التهمة من جناية القتل العمد 
  القضية منظورة للتمييز.

مت تشـــكيل هيئـــة قضـــائية خاصـــة لـــدى حمكمـــة اجلنايـــات الكـــربى للنظـــر يف مثـــل هـــذه   -18
اجلرائم، لتسريع إجراءات البت فيها وحتقيق العدالة املنشودة، كما مل يعد هنالـك إمكانيـة قانونيـة 

اــين عليــه/عليها اقــل مــن  لالســتفادة مــن األعــذار املخففــة ملــرتكيب جــرائم القتــل إذا كــان عمــر
  ) مكرر من قانون العقوبات.345رة سنة وفقا للمادة (مخسة عش

 2011ودف التصدي للتمييز ضد املرأة، مت تعديل املادة السادسة من الدستور عـام   -19
(حيمي القانون األمومة والطفولة و الشيخوخة ويرعى النشء وذوي  :وأصبحت على النحو التايل

د جاء قانون األحوال الشخصية ترمجة فعليـة ملـا وق ،اإلعاقات وحيميهم من اإلساءة واالستغالل)
ة والشـيخوخة سـواء كانـت هــذه ـــــمـن شـأنه أن يشـكل مبـادئ راسـخة يف محايــة األمومـة و الطفول

  اقتضائها. آليةاحلماية تتمثل ببيان احلقوق املادية واملعنوية أو 
تشــريعات تــنص  ولتعزيــز مركــز املــرأة بغيــة ضــمان القضــاء علــى كافــة أنــواع العنــف، وســن  -20

علـــى اعتبـــار العنـــف ضـــد املـــرأة يشـــكل جرميـــة جنائيـــة، فقـــد مت مبوجـــب القـــانون املعـــدل لقـــانون 
تشديد العقوبات على جرائم العنـف البـدين واجلنسـي   2011لسنة )  8(العقوبات األردين رقم 

ـــ) وجرائ292كجــرائم االغتصــاب (املــادة  ـــف (298-296م هتــك العــرض (ـــ ، 302) واخلطـــ
) مـع مالحظـة تشـديد العقوبـات املشـار إليهـا إذا كــان 307-304) والتحـرش اجلنسـي (303

)  300و  295مرتكب أي من تلـك اجلـرائم احـد أصحـــاب الصـفات املشـار إلـيهم يف املـواد (
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وتشديد العقوبة على جرائم القوادة والفعل املنايف للحياء وجـرائم اإليـذاء  كمـا مت تشـديد العقوبـة 
ـــإضــافة ملــا ورد يف قــانون األح ين عليهــا.لســن اــ تبعــاً  وال الشخصــية مــن اعتبــار هــذا العنــف أو ــــ

ـــإل مســوغاً  مقدماتــه ســبباً   إثباتــهاء العالقــة الزوجيــة إذا رغبــت املــرأة يف ذلــك ودون حاجــة  إىل ـــ
ن ســبل ـــــــتــراه م ي بتحقــق احملكمــة مبــاــــــل املــرأة ويكتفـــــة إذا أقيمــت الــدعوى مــن قبــــــــبالبينــة الكامل

  م يف تشكيل قناعة لديها مبا ورد يف الدعوى.ـــتسه
ــكمـــا عمـــل ال  - 21 ــرة علــــــؤون األســــــي لشــــــس الوطنــــ ــة منبثقـــــــى تشـــكيل جلنــــــ ــة مـــن أعضـــــ اء الفريـــق ـــــ

ة يف قــانون ــــــة ومشوليــــــإلعــادة النظــر بصــورة تكاملي 2011الــوطين حلمايــة األســرة مــن العنــف خــالل عــام 
ــاحلمايـــة مـــن العنـــف األســـري وجعـــل النص ــ ــــوص القانونيـــة فيـــه تـــتالءم و تتوافـــ ــق مـــع احتياجـــات األســـ ــ رة ـــ

وبصــورة تضــمن احملافظــة علــى متاســك األســرة  ومبــا ينســجم مــع اإلطــار الــوطين حلمايــة األســرة، األردنيــة،
 وحتقيق الردع.

  رأةــــــالمشاركة السياسية للم    

تعزيـــز مشـــاركة املـــرأة يف مراكـــز صـــنع القـــرار ورفـــع مســـتوى متثيـــل املـــرأة يف اتمـــع ،مت ـــدف   - 22
زيــادة  2012لســنة  )25 ( /ب) مــن قـانون االنتخــاب لــس النــواب املعـدل رقــم8مبوجـب  املــادة (

، وقد ارتفع عـدد النـواب مـن النسـاء يف   عدد املقاعد املخصصة لتمثيل املرأة  إىل مخسة  عشر مقعداً 
ســيدات مــنهن بطريقــة تنافســية لرتتفــع )  3 ( ) ســيدة  أردنيــة، فــازت18إىل ( 2013جملـس النــواب 

. و تشــــكل نســــبة النســــاء يف جملــــس )%12% إىل 10,8 ( نســــبة النســــاء يف الــــس النيــــايب مــــن
. و )%10 ( ، أمــا نســبة مشــاركتهن يف وظــائف الــدرجات العليــا فقــد بلغــت)% 11,8 ( األعيــان

ي الســلك ـــــوبلــغ عــدد النســاء ف االجتماعيــة،وزيــرة التنميــة  وزاريــاً هــي أة واحــدة منصــباً تشــغل حاليــا امــر 
  من إمجايل عدد القضاة يف اململكة.) % 15 ( ا نسبتهـادل مــا يعــأي م ) قاضٍ 142ي (ــالقضائ
نسـبة الكوتـا املخصصـة  2011) لسـنة  13كما رفع  قانون البلديات املعـدل  رقـم (  -23

/ب)، ومـــن املـــرجح أن 9% ) مـــن عـــدد أعضـــاء الـــس وذلـــك وفقـــا للمـــادة ( 25( للمـــرأة إىل
  .2013/  27/8يخ % ) يف االنتخابات البلدية املقرر إجراؤها بتار 30ترتفع النسب إىل (

حيــــث اشـــرتط أن ال يقــــل عــــدد األعضــــاء  2012كمـــا صــــدر قــــانون األحـــزاب لعــــام   -24
افظــات وعلــى أن ال تقــل نســبة النســاء املؤسســني ألي حــزب عــن مخســمائة شــخص يف ســبع حم

%) ممـا يسـاهم يف رفـع نسـبة السـيدات 5%) ونسبة املؤسسني من كل حمافظـة (10بينهم عن (
  يف األحزاب، وبالتايل إمكانية الرتشح ضمن القائمة الوطنية لألحزاب يف االنتخابات الربملانية.

والــذي حــدد  2013ســنة ) ل3كمــا صــدر نظــام التعيــني علــى الوظــائف القياديــة رقــم (  -25
معـايري املعرفـة الفنيـة املتخصصـة وطبيعـة الوظيفــة والقـدرات اإلداريـة والقياديـة واملهـارات واالنطبــاع 

  .العام للتعيني يف الوظائف القيادية دون متييز
الــيت  2015 – 2012وأقـر جملـس الـوزراء اإلسـرتاجتية الوطنيــة للمـرأة األردنيـة لألعـوام   -26

للجنـــة الوطنيـــة لشـــؤون املـــرأة والـــيت تناولـــت يف حمـــور التمكـــني السياســـي للمـــرأة قامـــت بإعـــدادها ا
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واملشــــاركة يف احليــــاة العامــــة أهــــدافا متثلــــت بــــامرأة أردنيــــة متمكنــــة تشــــارك بفعاليــــة يف الســــلطات 
  الثالث.

ة ـــــة االنتخابيـــــرف علـى العمليــــــة مسـتقلة لالنتخابـات لتشـــــعالوة على ذلك، ُشـكلت هيئ  - 27
م يف ـــــــممــا عـزز مـن الثقــة بنزاهـة االنتخابـات، وساه 2013وقامـت بـإدارة االنتخابــات النيابيـة لعـام 

ــــب مشاركـــــــرفـــع نس ــــة النســـاء يف هـــذه االنتخابـــ ى ــــــدات علـــــــسي 210ات لتصـــل إىل مـــا يقـــارب ـــ
  ة والدوائر احمللية.ــــة الوطنيــــمستوى القائم

تقــرر إنشــــــاء مكتــــب  2013بــــات النيابيــــــة للربملــــــان الســادس عشــر عــام إثــــــر االنتخــا  -28
ــــؤون املـــرأة ـــدف تعزيـــز و مأسســـة  تنسيقــــــي بيـــــن عضـــوات جملـــس األمــــــــة واللجنــــــة الوطنيــــــة لشــ

ــــالل ــــن خــ ــــي جمـــال متكـــني النســـاء مــ ــــود فــ ــــق اجلهــ ــــاون و تبـــادل اخلـــربات و تنسيـــ ــــات  التعـــ عمليــ
  التشريــع و الرقابــة واحملاسبـــة.

ة ـــــــادة اللجنــــــة للمـــرأة بقيــــــم تشـــكيل االئــتالف الـــوطين لــدعم املشـــاركة السياسيــــــكمــا ت  -29
دد مــن الــوزارات كــوزارة التنميــة السياســية و الشــؤون ـــــة األردنيــة لشــؤون املــرأة ومشــاركة عـــــالوطني
ة واملؤسســات املســتقلة كاهليئــة املســتقلة لالنتخــاب واملركــز الــوطين حلقــوق ـــــلداخلية ووزارة اـــــالربملاني

 .2017-2012االنسان ومنظمات اتمع املدين ،ووضع االئتالف إسرتاتيجية لألعوام 

  ن االقتصادي للمرأةـــــالتمكي    

ـــــدف تعزيــز املــرأة ومتكينهــا م  -30  بيئــة العمــل، ع تشــجيع الفــرص االقتصــادية واملســاواة يفــ
فجــــاء  قامــــت احلكومــــة مبراجعــــة و تعــــديل جمموعــــة مــــن التشــــريعات االقتصــــادية املتعلقــــة بــــاملرأة،

ه نوعيه يف توفري ــــليمثل نقل 2010لسنة )  7 ( التعديل األخري لقانون الضمان االجتماعي رقم
 : احلماية االقتصادية واالجتماعية للمرأة، ومن أهم ما جاء فيه

ء العــامالت مـن املنــازل مبظلــة الضــمان االجتمـاعي اختياريــاً ، وحــق األرامــل مشـول النســا •
يف  اجلمــــع بــــني راتبهــــا التقاعــــدي أو راتبهــــا بســــبب االعــــتالل أو أجرهــــا مــــن العمــــل 

  ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب االعتالل الذي يؤول إليها من زوجها.
ل علــى مجيــع املنشــآت املشــمولة البــدء بتطبيــق تــأمني األمومــة وتــأمني التعطــل عــن العمــ •

بأحكــام القــانون أعــاله وإعفــاء هــذه املنشــآت مــن الفوائــد والغرامــات واملبــالغ اإلضــافية 
  املرتتبة وفق أحكام القانون خالل أول ستة أشهر من تاريخ بدء التطبيق.

ـــكم  -31 ـــقاما ـ ـــت وزارة العمــ ـــل بتفعيـــ ـــل املــ ـــ) م72ادة (ـــ ـــن قانــ ـــون العمــ ـــل األردنــ ـــي و التـ ي ــ
ي ــــــون فـــــان مناســب يكـــــامــرأة عاملــة يئـــة مك k,ب العمــل الــذي يعمـــل لديــة عشــرــــتلــزم صاح

ا ــــن أربـع سـنوات، كمــــم عــــل أعمارهــــن تقــــالت الذيــــامـــال العـــة أطفــــة لرعايــــة مؤهلــــدة مربيـــعه
ل ــــة العمـــن "منظمـــم مــل بدعـــوق العمـــي ســـور فــــاف باألجـــة لإلنصــــة الوطنيـــالق اللجنـــم إطـــت

ـــالدولي ـــة " واقــرتاح مشاريـ ـــع لتعــ ـــزيز دور املــرأة فـ ـــي ســوق العمــ ـــل مــ ـــن خــالل مشاريــ ـــع عــ ـــدة مــ ن ــ
ـــأمهه ـــا : مشــ ـــروع فتيــ ـــات مـــــل الفتيـــــات لتشغيـــ ـــيق النائــــــن املناطــ ـــومش ة ،ــ ـــروع اإلنتاجيــــروع الفـ ة ـــ
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ـــحي ـــث تـــ ـــم نقــ ـــل بعــض فــروع اإلنتــ ـــاج لــبعض املصانــ ـــع الكــربى فــ ـــي املناطــ ـــق السكنيــ ـــة املكتظـ ة ـــ
ذا ـــــالل هــــــن خــــة ومـــــم األمومــــن، وصـندوق دعـــــن عملهـــــى أماكـــــن إلــــل وصوهلـــــات لتسهيـــبالفتي
 ة.ـــازة األمومـــي إجـــي فـــن اجر املرأة وهـــع جزء مـــي دفـــان االجتماعـــل الضمــتحمدوق يــالصن

ادرة (املســـــتقبل ـــــــالق مبـــــــل إطـــــــامل حفـــــــارك األردن دول العـــــــاق، شـــــــي ذات السيــــــــوف  -32
ـــاملتســاوي) لتعزيــز املشــاركة السياسي ـــة واالقتصاديـ ـــة للمــرأة بتاريــ ـــف 24/9/2012خ ـ ـــويــي نيــ ورك ـ

ـــه عضــــــبصفت ـــواً مؤسسـ ـــاً، حيـ ـــان الدولــة العربيــة األوىل الــيت تــــث كــ ـــم دعوــ ا لالنضــمام إىل هــذه ـ
ـــاملبــادرة. و قــدم األردن التعهــدات و االلتزامــات الطوعيــة والت ي تنبثــق مــن حــرص القيــادة اهلامشيــة ـ

ـــعل ـــى تعزيــز ومحايــ ـــة حقـ ـــانوق ــ ـــمبللمــرأة  اإلنســ ـــا مكنهــا مـ ن املشــاركة بفاعليــة يف احليــاة العامــة. ــ
ـــوبتكليــف م ـــن جملــس الــوزراء بــادرت اللجنــة الوطنيــة األردنيــ ـــة لشــؤون املــرأة إلـ ـــى دعــ وة الــوزارات ـ

ـــــواملؤسســــات الرمسيــــة واجله ــــة للعمـ ـــــات املعني ـــــل بنهـ ج تشــــاركي لوضــــع " خطــــة وطنيــــة " واختــــاذ ـ
ي مســارين األول تعزيــز ـــــف بنــود هــذه املبــادرة علــى املســتوى الــوطين ، اإلجــراءات الالزمــة لتفعيــل

  ة للمرأة.ـــة االقتصاديـــي املشاركـــة والثانــة السياسيـــاملشارك

  )19و 18و 2ذيب (التوصيات ــة التعـاهضـمن  -باء  

  الجهود الوطنية لمكافحة التعذيب    

سـعى باسـتمرار لتحقيـق تطـور يف هـذا اـال ، ي األردن أمهية ملكافحة التعذيب و يـــيول  -33
ــــلعفقـــد تضـــمنت التعـــديالت الدســـتورية  حيظـــر التعـــذيب حيـــث جـــاء يف املـــادة  نصـــاً  2011ام ـ

) من الدستور (كـل مـن يقـبض عليـه أو يوقـف أو حيـبس أو تقيـد حريتـه جتـب معاملتـه مبـا 8/2(
ـــحيفــظ عليــه كرامــة اإلنســان، وال جيــوز تعذيبــه، بــأي شك ـــل مـ ـــاألشك نــ ـــال، أو إيــ ـــذاؤه بدنيـ اً أو ـ

ن أي ــــل قول يصدر عـــن، وكــي جتيزها القوانيـــن التـــر األماكـــي غيــوز حجزه فـــاً، كما ال جيـــمعنوي
  ه).ــد بــد ال يعتــديــذاء أو ــب أو إيــأة أي تعذيــت وطـــشخص حت

ـــــادة (  -34 ـــــرم املـ ـــــن قــــانو 208كمــــا جتــ ـــــة أو ) مــ ـــــي التعــــذيب أو املعاملـ ـــــات األردنــ ن العقوبـ
العقوبـــة القاسيـــة أو الالإنسانيـــة أو املهينة. ومنذ مصادقـــة اململكة علـــى اتفاقية مناهضة التعذيب 

ملعنيــــة وغيـــره مـــن ضروب املعاملــــة أو العقوبـــة القاسيــــة أو الالإنسـانية أو املهينــــة تتولـــى اجلهـات ا
  الرصد واملتابعـــة وإعداد التقــارير حــول االنتهاكـــات بشكـــل عــام.

 فيهـا،م التعـذيب والتحقيـق ــــم إعداد دليل إرشادي للمـدعني العـامني الستقصـاء جرائـــت  -35
ي كافـة ــــف امــــام املدعي العــون مبهــن يقومــاة الصلح الذيــن وقضــاميـن العــحيث تدرب كافة املدعي

  الغايــة.ل عقدت هلذه ـــذا الدليل خالل ورش عمــق هــمناطق اململكة على كيفية تطبي
وحيـــث أن احلـــد مـــن اللجـــوء إىل التوقيـــف مـــا قبـــل احملاكمـــة وضـــبط هـــذه العمليـــة مـــن   -36

املســـائل الـــيت مـــن شـــأا احلـــد مـــن التعـــذيب مت إعـــداد دليـــل إرشـــادي للتوقيـــف موجـــه للمـــدعيني 
   والقضاة يتضمن يف حمتواه عرضاً لضوابط التوقيف ومربراته وشروطه وأحكامه.العاميني
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ـــويــتم حالي  -37 ـــالعمــل عل اً ــ ـــتعدي إدخــالى ـــ ل لربنــامج إدارة قضــايا احملــاكم (ميــزان). وذلــك ــ
ــــلتســـهيل قيـــام املـــدعي الع ــــاملا ــــــدم جتاوزهــــــان عــــــاز والتوقيـــف وضمــــــدد االحتجــــــة مــــــام مبتابعــ دة ــ

دة ـــــى قاربـت مــــام متـــــي العــــه املدعــــام تنبـــــة للنظـــة خاصيــــإضاف -1ريق ــــن طــــة وذلـك عــــالقانوني
إضـــافة  -2دم جتـــاوز مــدة التوقيـــف احلـــد األقصــى للعقوبـــة ــــــى االنتهـــاء ولضــمان عــــــالتوقيــف عل

للدراسـات  ة  وذلـك العتمادهـا أساسـاً ــــا قبل احملاكمــخاصية إعطاء التقارير خبصوص التوقيف م
  ة ذا اخلصوص.ــالتحليلي

إنشـاء ســجل لقضــايا التعــذيب و ســوء املعاملــة يف دوائــر االدعــاء العــام متكــن رئــيس النيابــة   - 38
 العامة النائب العام ملراقبة تسجيل قضايا التعذيب والسري فيها.

  ا�ليات الوطنية للحد من التعذيب    

مـن تثبـت ن العام ال يتمتعون بأي نوع من احلصانة ضد املالحقـة اجلزائيـة و إن أفراد األم  -39
إدانتــه بــأي جــرم مــن أفــراد األمــن العــام حيــاكم أمــام  حمكمــة الشــرطة و هــي حمكمــة مســتقلة عــن 
بــاقي و حــدات األمــن العــام ختــتص بــالنظر بالقضــايا الــيت يكــون احــد أطرافهــا مــن منتســيب جهــاز 

و نـــص علـــى إشـــراك قضـــاة  2010ديل قـــانون األمـــن العـــام يف عـــام األمـــن العـــام ، و قـــد مت تعـــ
 نظاميني يف تشكيل حمكمة الشرطة زيادة لتوفري الضمانات الالزمة للمحاكمة العادلة.

ة الشــرطة بتهمــة ســوء ـــــويبــين الجــدول التــالي إحصــائية القضــايا التــي تــم إحالتهــا لمحكم    
 :2012-2010وام ـــة لألعــــالمعامل

 السنة
ايا تقــــــرر فيهــــــا قضــــــ

 المحاكمة
قضـــايا تقـــرر فيهـــا 

 منع المحاكمة
قض��ايا مازال��ت 

 المجموع قيد النظر
2010 17 - 2  19 
2011 3 - 7 10 
2012 5 1 8 14 
 43 17 1 25 المجموع

 
كمــا ختضــع مراكــز اإلصــالح و التأهيــل للتفتــيش واملراقبــة املســتمرة مــن قبــل مــن خــوهلم   -40

مديريـــة األمـــن العـــام بتنفيـــذ عشـــرات الـــربامج التدريبيـــة يف جمـــال  القــانون صـــالحية ذلـــك، وقامـــت
حقوق االنسان بالتعاون مع املركز الوطين حلقوق االنسان و منظمات اتمع املدين و املنظمـات 

  الدولية.
عــالوة علـــى ذلـــك فـــإن بـــاب الشـــكوى مفتـــوح للكـــل واليـــات الـــتظلم كثـــرية ويف متنـــاول   -41

ية بإمكان أي شخص تعرض إىل سـوء املعاملـة أن يتقـدم  بشـكوى إىل اجلميع، ففي املراكز األمن
مدير الشرطة أو إىل مدعي عام الشرطة املتواجد أصًال للنظر مبثل تلـك الشـكاوى، باإلضـافة إىل 
إمكانيــة اللجــوء إىل مكتــب املظــامل وحقــوق اإلنســان وتقــدمي الشــكوى، ويف حــال تعــذر حضــوره 

يتم التحقق منها واختاذ القرار املناسب ، علماً بـأن زيـارات  بإمكان ذويه التقدم بالشكوى حيث
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(معلنـــة ومفاجئـــة) جتـــرى إىل أمـــاكن االحتجـــاز املؤقـــت باســـتمرار مـــن قبـــل املركـــز الـــوطين حلقـــوق 
اإلنســــان واملــــدعني العــــامني يف النيابــــة العامــــة وقــــادة الوحــــدات واملســــؤولني. كمــــا ويــــتم الســــماح 

ه يف مكان االحتجاز باالتصال بأهله ويتم إبالغ ذويـه عـن للشخص احملتجز مبجرد أن يتم وضع
مكان تواجده، يضاف إىل ذلك فقد مت إنشاء العديد من اخلطوط الساخنة و املواقع االلكرتونيـة 

 واليت ميكن من خالهلا التقدم بالشكوى.

  )4و  3مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، (التوصيات   -جيم   

االتفاقيات اليت صادقت عليها اململكة األردنية اهلامشية جزء ال يتجـزأ مـن التشـريع تعترب   -42
وهلـا أولويـة التنفيــذ إذا تعارضـت مــع القـوانني الوطنيــة وفـق اإلطــار الدسـتوري ، بداللــة نـص املــادة 

مــن القــانون املــدين األردين إذ تــنص " ال تســري أحكــام املــواد الســابقة إذا وجــد نــص يف  )24(
خــــاص أو يف معاهــــدة دوليــــة نافــــذة يف اململكــــة األردنيــــة اهلامشيــــة يتعــــارض معهــــا " وقــــد  قــــانون

أصبحت الصكوك الدولية جزءاً من التشريعات الوطنية فـور التصـديق عليهـا و نشـرها يف اجلريـدة 
  الرمسية.

ويف هذا السياق فأن العديد من القـوانني الـيت صـدرت مـؤخراً أو التعـديالت علـى بعـض   -43
فعلـــى ســـبيل املثـــال ال احلصـــر جـــاءت  القـــوانني قـــد جـــاءت متواءمـــة مـــع املعـــايري الدوليـــة ،مـــواد 

مـــة مـــع املعـــايري الدوليـــة حيـــث ءمتوا 2011التعـــديالت الـــيت طـــرأت علـــى الدســـتور األردين عـــام 
 8و 7و 6أضفت املزيد من احلماية وعززت حقوق االنسان وحرياته األساسـية و خباصـة املـواد (

) من الدستور املعدل واليت جرمت يف ثناياها كل اعتداء علـى  101و 20و 18و 16و 15و
ـــاحلقــوق و احلريــات و أعلــت مــن شــأن املــواطن وكرامتــه وحظــرت تعريضــه ألي إيــذاء س واء كــان ــ

وكفلـت حـق  ،كما أعطت احلق لألردنيني بإنشاء النقابـات واألحـزاب السياسـية، بدنياً أم معنوياً 
وأضــفت هــذه املــواد محايــة قانونيــة  نيتــه و حــق العمــل جلميــع األردنيــني ،و جما ةلزاميتــإالتعلــيم و 

علــــــى األمومــــــة و الطفولــــــة و الشــــــيخوخة وذوي اإلعاقــــــات وأوجبــــــت محــــــايتهم مــــــن اإلســــــاءة 
واالستغالل،كما كفلت هذه التعديالت حرية الرأي وحرية الصحافة و الطباعة و النشر ووسائل 

الثقــايف والرياضــي ،وضــمنت حريــة املراســالت الربيديــة والربقيــة اإلعــالم و اإلبــداع األديب و الفــين و 
واملخاطبات اهلاتفيـة وغريهـا مـن وسـائل االتصـال وأكـدت علـى اعتبارهـا سـرية ال ختضـع للمراقبـة 
أو االطـــالع أو التوقيـــف أو املصـــادرة إال بـــأمر قضـــائي، ومنعـــت حماكمـــة أي شـــخص مـــدين يف 

  قضية جزائية ال يكون قضاا مدنيون.

  )24و 17و 16و 9و 5حقوق الطفل، (التوصيات   -دال  

  التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل    
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ون ـــى اتفاقية حقوق الطفل، ومت نشـرها يف اجلريـدة الرمسيـة مبوجـب قانـــصادق األردن عل  -44
دة ـــدد اجلريـــي عـــر فـــوالـذي نش 2006) لسـنة 50ل رقـم (ــوق الطفــة حقــى اتفاقيــالتصديق عل

  .16/10/2011خ ــ) تاري4787م (ــة رقــالرمسي
ن اجلـدير بالـذكر ــــ) فانـه م21،20،14ى املـواد (ــــبالرغم من استمرار حتفظ األردن عل  -45

ي ـــــوق الطفـــل األردنـــــات املقدمـــة يف إطـــار النصـــوص القانونيـــة لالتفاقيـــة ال متـــس حقــــــأن التحفظ
ــــوتؤكـــد علـــى محايـــة القضـــية الت ــــنصـــوص املذكي تتضـــمنها الــ ــــورة وذلـــك مــ ــــن خـــالل التشريعــ ات ــ

  ا الدستور.ـــي مقدمتهـــالوطنية وف
ع ـــــة، مــــائر الدينيــــة الشعــــدان وممارســــر والوجـــة الفكــــق حبريــح احلـــي مينـــفالدستور األردن  -46

ـــالتأكيــد علــى احلفــاظ عل ـــا بنــاء علـــــم تأمينهـــــي يتـــــى حقــوق الطفــل والبيئــة األســرية البديلــة التــ ى ـــ
ذا الـتحفظ ــــام الكفالة اإلسـالمية و االحتضـان وفقـاً ألحكـام الشـريعة اإلسـالمية، ذلـك أن هــنظ

ه اخلصوص و ـــى وجــــه علـــه وأمـــل بأسرتـــلى ارتباط الطفــــاء عـــل لإلبقـــة للطفـــة فعليـــل محايـــيشك
ن أحكـام ــــمـا يتعلـق بـذلك م إلــــىة ـــه، إضافـــة نسبـــى محايـــلية وغريها املرتتبة عله املاــة حقوقـــمحاي

 ه.ــتتعلق بالزواج و أحكام

  التشريعات المتعلقة بالطفل    

تــــــم إعـــــــداد مشـــروع قانـــــــون حقـــوق الطفـــل مبشاركـــــــة العديــــــد مـــــــن اجلهـــــــات الرمسيــــــــة   -47
ـــاص والتطـوعي واملعنيـــــة بقطـــــاع الطفولـــــة  ويتضـمن حقـــــوق الطفـــــل وفقـــــاً للمعــــاير والقطــــاع اخل

  .2012الدوليـــة وحيقـــق احلمايــــة للطفولــــة، و تـــم رفعة لرئاســة الوزراء ايـــة عــــام 
ــــولتحســـني القط  - 48 ــــاعات القضائيــ ــــة والتشريعيـــ ــــة فــ ــــردن وال ســـيما في األـــ ي جمـــاالت تعمـــيم ــ

 التحرش اجلنسي فقد مت ما يلي: والقضـــاء علـــىمراعاة الفوارق بني اجلنسني 

واد ( ــــــل املــــــم تعديــــــر وتــــــى القصــــة علـــــم الواقعـــــق باجلرائـــــا يتعلـــــد العقوبات فيمـــــتشدي •
م تعـديل ـــــ، ت2011لسنة )  8 ( ات املعدل رقمــــ) يف قانون العقوب 291 – 287

ـــــمكــــرر) والــــيت ال جتي 308املــــادة ( ـــــز استعمـــ ـــــال األسبـــ ـــــاب املخففـــ ـــــة فــــ ـــــي جرائـــــ م ــــ
ـــاالعت ـــداء علــى العــــ ـــرض إذا كــان انــــ ـــي عليـــ ـــه مل يكمــ ـــل الثامنــة عشـــ ـــرة مـــــ ـــن عمـــ ره ــــ

  ن عمره.ـــة عشرة مـــل الثامنـــد أكمـــي قـــانان اجلـــوك
ـدف حتسـني أوضـاع األطفـال ووضـعهم يف  2013إصدار تعليمات االحتضـان لعـام  •

  اسر بديلة .
ــــ) م4تعـــديل املـــادة السادســـة فقـــرة ( • ــــن الدســـتور والتــــــ ــــي أكـــدت التـــزام الدولـــة برعايــــ ة ــــ

  ة.ـــــومحاية الطفول
و الــذي تضــمن أحكــام مــن  2010لســنة  )36(وال الشخصــية رقــم إقــرار قــانون األحــ •

  .شاا تعزيز ومحاية حقوق الطفل
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  .2009لسنة  )49 ( إصدار نظام ترخيص وإدارة رعاية األطفال اإليوائية رقم •
  .2011إصدار تعليمات ترخيص دور رعاية األطفال اإليوائية لعام  •
ـــــاالنتهــــاء مــــن إعــــداد مس • ـــــودة مشــ ـــــروع قانــ ــــذي تضم ونـــ ـــــاألحــــداث وال ـــــن رفــ ع ســــن ـــ

ـــــة اجلزائيـــــــاملسؤولي ـــــة إلـــ ـــــوت ســــنة،)  12(ى ــ ـــــم تضمينــــ ـــــه أحكــــام متعلقــــة بالعقوبــــ ات ــ
قضــاء  إنشــاءي القضــايا اجلزائيــة، و ـــــة النزاعــات فــــــوم تسويــــــم إدخــال مفهــــــة وتــــــالبديل

  مستقل ونيابة عامة مستقلة وشرطة أحداث.
تـــــــم إعــداد مشــــــروع قانــــــون تشــكيل احملــاكم والــذي يتضمـــــن استحـــــداث النيابـــــة العامــة   -49

ــــي اخلطـــوات الدستوريــــــــة إلقـــراره  ــــرار فـــ ــــة احلكومـــة لغايــــــــة االستمـــ الشرعيــــــة وقـــد أرســـل إىل رئاســــ
ــــن أهـــم أعماهلـــا التـــدخل حلمايـــة والـــذي مـــــــن خاللـــــــه ميكـــن إنشـــاء النيابــــــــة العامـــــــ ـة الشـــرعية ومـــ

 حقوق القاصرين والضعفاء.

  حماية الطفل من االستغالل االقتصادي    

 ي:ــــــتآلم اــــــــد تــــــن االستغالل االقتصادي فقــــل مــــــــة الطفــــــــحلماي

ل الـــذي يعـــــد وثيقــــة وطنيـــــة مرنــــة ذات إعـــداد اإلطـــار الوطنـــي ملكافحـــة عمـــل األطفـــا  -50
منهجيـــة واضحة للتعامل مـــع حـــاالت األطفـــال العاملني و حتـدد اإلجـراءات الـيت تنــــاسب ادوار 
ـــس  ـــة األطفــال، وأسـ ـــة ذات العالقــة بعمالــ ـــر احلكوميــ ـــة و غيــ ـــات املؤسســات احلكوميـــ و مسؤوليــ

ـــك و التن ـــال و التشبيــ ـــة األطفــ ـــة عمالــ ـــن مشكلــ ـــد مــ ـــي احلــ ـــدف املســامهة فــ ـــا بينهـــا،ــ ـــق فيمــ سيــ
  بناء شبكـــة مـــن الشركاء لدعـــم األطفـــال العامليـــن وأسرهـــم.

ــــي   -51 ــــي األردن حيـــث نفـــذ الـــس الوطنــ ــــال فــ ــــل األطفــ ــــى عمـ ــــة علــ ــــة اآلثـــار املرتتبــ دراسـ
دراســـة  2011ؤون األســرة ضمن مشروع مكافحة عمــل األطفـــال عبـــر التعليــم خـــالل عـــام لش

اآلثـــــــار املرتتبــــة علـــــــى عمـــــــل األطفــــــال فـــــــي األردن (اجلســــمية واالجتماعيــــة والنفســــية) وهــــدفت 
األطفـــال العـــاملني.  الدراســـة إلــــــى حتديـــد اآلثـــار اجلســـمية و النفســـية واالجتماعيـــة املرتتبـــة علـــى

وخلصت إىل أن األطفال العاملني سـواء أكـانوا علـى مقاعـد الدراسـة أو املتسـربني مــــن  املدرســــة 
  يعانــون مـــن مشاكـــل واضطرابـــات نفسيـــة واجتماعيـــة وجسديـــة.

وضــمن مشــروع  2011دراســة األطفــال العــاملني يف الزراعــة، عمــل الــس خــالل عــام   -52
كافحــة عمــل األطفــال بتنفيــذ دراســة حـــول األطفــال العــاملني يف الزراعــة وهــدفت إىل التعـــرف م

ى ـــى طبيعة عمل األطفال يف اال الزراعي وعلـى خمـاطر هـذه املهنـة غـري الظـاهرة باإلضـافة إلــعل
مة توفري بيانات ومعلومات متكن اجلهات املعنية واملختصة بعمل األطفال تطوير التدخالت املالئ

  وصياغة السياسات الفعالة للحد من هذه الظاهرة. والربامج اهلادفة،
ــــن أن   -53 ــــن املمكــ ــــي مــ ــــن األعمــــــال التــ ــــال مـــ ــــل بنـــود حلمايـــة األطفــ ــــون العمــ تضميــــــن قانــ

ــــال بســـت  ــــات العمـــل لألطفـ ــــة الطفـــل ومنهـــا حتديـــد ساعـ ــــاة وصحـــ ــــى حيــ ــــورة علــ ــــل خطــ تشكــ
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ــــدم تشـــغيل األطفـــال دون ســـن السادســـة عشـــرة بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال وعـــدم ســـاعا ت وعـ
 تشغيلهم ليًال  وعدم تشغيلهم يف األعمال اخلطرة.

  تدابير حماية الطفل من العنف    

واصـــلت اجلهـــات املعنيـــة جهودهـــا حلمايـــة الطفـــل مـــن كافـــة أشـــكال العنـــف ، حيـــث   - 54
نظام اعتماد وضبط جـودة اخلـدمات املقدمـة  حتققت العديد من االجنازات ومن ضمنها تطوير

يف جمال محاية األسرة من العنف األسري دف مساعدة املؤسسات الوطنية للنهوض مبسـتوى 
خـــدماا جبـــودة عاليـــة مـــن خـــالل تطـــوير معـــايري خاصـــة باخلـــدمات املقدمـــة حلـــاالت العنـــف 

و تنفيــــذ مشــــروع أمتتــــه  (الصــــحية، واالجتماعيــــة، والرتبويــــة، والقانونيــــة والشــــرطية)، األســــري
إجراءات التعامل مع حاالت العنف األسري من خـالل نظـام الكـرتوين يـربط مجيـع املؤسسـات 

  مقدمة اخلدمة حلاالت العنف األسري.
ــــرخيص دور احلضــــانة رقــــم (  -55 م 2012م يف عــــام 2008) لســــنة 1تعــــديل تعليمــــات ت

 ة.حبيث مت إضافة معايري تعزز مبدأ محاية لألطفال يف احلضان

ل نظــام اخلدمــة املدنيــة لضــمان عــدم اإلســاءة لألطفــال وذلــك مــن خــالل تشــديد ــــــتعدي  -56
ر مبا ـــي باألطفال الذين يتواجدون يف الدوائــــالعقوبات التأديبية  على كل من يلحق العقاب البدن

ي نـص ــــذلـك فيف ذلك املؤسسات التعليمية أو التأهيليـة أو التدريبيـة أو دور الرعايـة أو احلمايـة و 
، و يف حـال ثبــوت  2009ة ــــلسن )134(مـن نظـام اخلدمـة املدنيـة املعـدل رقـم )  68 ( املـادة
  هـــذا النظام. ألحكاموالعنف خيضع  اإلســـاءةب لفعل ـــأي مرتك إدانة
ث ودور ل األحـداـــــي دور تربيـة وتأهيـــــة فـــــام املراقبـة االلكرتونيــــنظ إجراءاتداث ــــاستح  -57

ـــــالرعاي ـــــحلمايــــة األطف ة االجتماعيــــة حتقيقــــاً ـــ ـــــال وبشكـــ ـــــل عاجــــل داخــــل تلــــك الــــدور، كمــ مت  اـــ
ع ـــــــة االجتماعيـــة بالتعـــاون مـــــــل وزارة التنميـــــــن قبــــــة والتفتـــيش املســـتقل مــــــداث فريـــق الرقابــــــاستح
ن منظمـات اتمـع املـدين مـن غـري ــــن من أشـخاص مو ــــفريق يتك وهـــو ،ةــــة اجلنائيــــة العدالـــمنظم

ــــاحلكـــوميني للرقابـــة والتفتـــيش علـــى دور الرعايـــة االجتماعيـــة، ســـواء ف ــــي القطـــ اع العـــام واخلـــاص ـــ
 ن الفئات املستضعفة.ــــز حقوق املنتفعني مـــــلتعزي

 دعـــــــم المركـــــــز الـــــــوطني لحقـــــــوق اإلنســـــــان ومؤسســـــــات المجتمـــــــع المـــــــدني،   -هاء  
  )8و 7وصيات (الت

واصلت خمتلف الوزارات ومؤسسات اململكة الوطنيـة املعنيـة حبقـوق االنسـان تعاوـا مـع   -58
املركز الوطين حلقوق االنسان واملؤسسات املعنية حبقوق االنسان وانتهاج سياسة األبواب املفتوحة 

ميــة إىل القضــاء علــى والتعامــل بكــل اجيابيــة وانفتــاح مــع الطلبــات واملالحظــات الــواردة إليهــا و الرا
  أية ممارسات أو انتهاكات حلقوق االنسان.
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كما واصلت وزارات ومؤسسات الدولة الوطنية تعاوا مع مؤسسات اتمع املدين من   -59
خـــالل ـــج تشـــاركي لـــدى إعـــداد و صـــياغة العديـــد مـــن االســـرتاتيجيات و املبـــادرات و القـــوانني 

ىل تعزيــز حقــوق االنســان إميانــاً مــن احلكومــة بأمهيــة ودور مؤسســات اتمــع املــدين بــإثراء الراميــة إ
ومـن ذلـك مـا مت مـن  األخـريةوق االنسـان، ومـن ذلـك التعـديالت الدسـتورية ـــــز حقــــــمنظومة تعزي

 .مشاورات خبصوص التعديالت الدستورية و قانون األحوال الشخصية

  )12و 10سان وتدريب موظفي القضاء، (التوصيات نشر ثقافة حقوق اإلن  -واو  

واصل األردن جهوده لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسـان ونشـرها يف اتمـع وذلـك مـن خـالل   -60
بــرامج التوعيـــة بشـــكل عـــام و تضـــمني مفـــاهيم حقـــوق اإلنســـان يف املنـــاهج الدراســـية يف مـــدارس 

جديــدة أو تعــديالت  وجامعــات اململكــة بشــكل خــاص و كــذلك مــن خــالل اعتمــاد تشــريعات
على تشريعات قائمة مبا ينسجم مع الصكوك الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسـان. كمـا تزايـد نشـاط 
املؤسسات الوطنيـة العاملـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان خـالل السـنوات األربـع املاضـية، خاصـة مـن 

قــوق اإلنســان. حيــث تنظيمهــا عــدداً كبــرياً مــن النــدوات وورشــات العمــل حــول املعــايري الدوليــة حل
  وقد اضطلع املركز الوطين حلقوق اإلنسان بدور هام يف هذا اال.

61-  ـــــو ـــــبــــادر املرك اإلنســــاندف تعزيــــز ونشــــر ثقافــــة حقــــوق ــ ـــــي حلقــــوق ــ  اإلنســــانز الوطنـــ
ـــبالشراك ـــة مــ ـــع القطــاع احلكــومي ومؤسســات اتمــ ـــع املــدين بوضــ ع اخلطــة الوطنيــة لنشــر وتعزيــز ــ

  .2016-2013 اإلنسانوق ـــحق
حيـــث تـــدرس مـــادة حقـــوق  ،اإلنســـانكمـــا مت تـــدريب القضـــاة علـــى مواضـــيع حقـــوق   -62

املعهد  للطلبة الدارسني يف املعهد القضائي األردين كأحد متطلبات احلصول على دبلوم  اإلنسان
ـــــي األردين، كمــــا عقـــــــالقضائ ـــــاملدعيدت وزارة العــــدل العديــــد مــــن الــــورش التدريبيــــة للقضــــاة و ــ ن ـــ

 .اإلنسانول مفاهيم متعددة لتعزيز حقوق ــــالعامني ح

وقامـــت مديريـــة األمـــن العـــام بإتبـــاع ـــج حـــديث يقـــوم علـــى أســـاس نشـــر الـــوعي لـــدى   -63
 .وتعزيز هذا املفهوم لديهم اإلنسانالشرطة يف جمال حقوق 

متخصصـــة ) دورة 35إعـــداد مدونـــة قواعـــد الســـلوك الـــوظيفي الشـــرطي، كمـــا مت عقـــد (  -64
ومكافحــــة التعــــذيب  اإلنســــانحــــول احــــرتام حقــــوق  2011ملرتبــــات األمــــن العــــام خــــالل عــــام 

 م.2012) دورة يف عام 30و(

  )36و 11(التوصيات ، الحق في التعليم  -زاي  

متت مراجعة اإلطار العـام وإدراجها يف املناهج التعليمية  اإلنساندف نشر ثقافة حقوق   - 65
نامج تطوير التعليم املبين علـى اقتصـاد املعرفـة، ومت التأكيـد يف هـذه الوثيقـة للمناهج والتقومي ضمن بر 

على مبادئ وقيم حقوق اإلنسان وفقا لإلطار املرجعي ومصفوفة حقـوق اإلنسـان املعتمـدة يف وزارة 
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الرتبية والتعليم، من خالل الرتكيز على مبـدأ العدالـة وتكـافؤ الفـرص التعليميـة بـني الطلبـة. ويف العـام 
مت مراجعـــة وتطـــوير وثـــائق األطـــر العامـــة والنتاجـــات العامـــة واخلاصـــة للمباحـــث الدراســـية  2012

مجيعهــا حيــث مت إدمــاج مفــاهيم ومبــادئ وقــيم حقــوق اإلنســان يف منــاهج الدراســات االجتماعيــة 
 .والرتبية اإلسالمية وكذلك املناهج ذات العالقة

وى العاملي من حيث توفري فـرص التعلـيم كما أن األردن  حيتل مكانة مرموقة على املست  -66
حنـو اقتصـاد  ميكن االنطالق منـه لتحويـل مـوارده البشـرية تـدرجيياً  متيناً  للجميع، واليت توفر أساساً 

 2011/2012املعرفة حيـث بلغـت نسـبة االلتحـاق اإلمجـايل يف مرحلـة التعلـيم األساسـي لعـام 
يف األردن باملقارنـة مـع حجـم اقتصـاده، كمـا  نسبياً  %) . ويعد اإلنفاق على التعليم مرتفعاً 99(

قـــد ازداد اإلنفـــاق علـــى التعلـــيم املدرســـي، حيـــث خصـــص لـــه فـــــــي العـــام  . ونســـبياً  ويعتـــرب فعـــاالً 
%) مــن النـــاتج احمللــــــي اإلمجـــايل، 4%) مــــــن موازنـــة احلكومــة، أو (10حنــو ( 2011/2012

ـــاً  ـــي تنفــق بأكملهــا تقريبــ ـــم ا وهــ مراجعــة وتطــوير  ألساســي والثانوي.هــذا و يــتم حاليــاً علــى التعليــ
لألطر املعدلة حبيث يتم ذلك مـــــن خالل مراعاة باقي فعاليات  الكتب املدرسية وأدلة املعلم وفقاً 

 .خطـــة عمل الرتبية

  )33و  32و 13حقوق المعاقين، (التوصيات   -حاء  

  اإلستراتيجية الوطنية لألشخاص المعوقين    

رة ــــات للفتـــة لألشخاص ذوي اإلعاقــــذ  اإلسرتاتيجية الوطنيــــة تنفيـــمتابعــــل على مت العم  -67
ا امللكيــــة الســــامية يف إجيــــاد جمتمــــع أردين يتمتــــع فيــــه ـــــــ)  لتحقــــق الرؤي2015 – 2007ن (ـــــــم

ف األشـــخاص املعوقـــون حبيـــاة كرميـــة مســـتدامة حتقـــق هلـــم املشـــاركة الفاعلـــة القائمـــة علـــى اإلنصـــا
  واالحرتام.

ولتفعيــل مــا ، 2009األوىل مــن اإلســرتاتيجية انتهــت مــع ايــة عــام  وحيــث أن املرحلــة  -68
ضــرورة تقيــيم أداء املرحلــة األوىل هلــا، ليصــار إىل  ناحيــة نصــت عليــه اإلســرتاتيجية يف وثيقتهــا مــن

) 6 تسـتغرق (داد بـرامج وخطـط العمـل للمرحلـة الثانيـة، والـيتــــمراجعتها بشكل كامل متهيداً إلع
، قـام الـس بـإجراء مراجعـة شـاملة ملنجـزات 2015ة عـام ـــــوحـىت اي 2010سنوات من عام 

هــذه اإلســـرتاتيجية وعرضـــها خـــالل املـــؤمتر الـــوطين األول حـــول اإلســـرتاتيجية الوطنيـــة لألشـــخاص 
عقــد  . كمــا2009الــذي عقــد خــالل شــهر تشــرين الثــاين و  )2015 -2007ذوي اإلعاقــة (

/  5/  31 – 30األعلى لشؤون األشخاص املعـوقني املـؤمتر الـوطين الثـاين يف الفـرتة مـن الس 
والــذي هــدف إىل وضــع نظــام متابعــة وتقيــيم للمرحلــة الثانيــة مــن اإلســرتاتيجية الوطنيــة  2011

 لألشخاص ذوي اإلعاقة.

  ود تحسين الظروف المعيشية للمعوقينــــــــــجه    
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امية إىل حتسني الظروف املعيشية لألشخاص ذوي اإلعاقة فقد دف مواصلة اجلهود الر   -69
مت اختاذ العديد من اخلطوات الرامية لتحقيق هذا اهلدف و من ضمنها تعزيز حق العيش املسـتقل 
و الدمج يف اتمـع و االعتمـاد علـى الـذات مـن خـالل اسـتحداث منـاذج بيـوت مجاعيـة مسـتقلة 

  مة للعيش املستقل.مع وجود مشرفني لتأمني السالمة العا
كمـــا مت تقـــدمي خـــدمات الـــدعم داخـــل املنـــازل والـــيت تســـمح لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة   -70

كــذلك دعـم حــق التعلـيم والتأهيــل لألشـخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة يف  باملعيشـة يف جمــتمعهم و
 املراكـــز التابعـــة لـــوزارة التنميـــة االجتماعيـــة ومراكـــز خاصـــة ومجعيـــات حيـــث تصـــل ســـنوياً مـــا بـــني

  ) حالة.2500 – 2000(
كمـــا مت تعزيـــز احلـــق يف الصـــحة مـــن خـــالل تعزيـــز خـــدمات الكشـــف املبكـــر عـــن اإلعاقـــات   - 71

بالتعاون مع وزارة الصـحة، وتعزيـز حـق التوعيـة و التثقيـف، و مت وضـع خطـة إعالميـة لتغطيـة أخبـار ذوي 
علـــيم و الــدمج، واحلـــق يف العمـــل  اإلعاقــة، كمـــا مت اختــاذ العديـــد مــن اخلطـــوات لتعزيــز احلـــق يف الرتبيــة والت

 والتدريب املهين، واحلق يف التسهيالت البيئية.

  )14(التوصية  المفوضية التعاون معو تقديم التقارير الدورية المتأخرة   -طاء  

عمـــل األردن علـــى مواصـــلة تعاونـــه وحـــواره البنـــاء مـــع هيئـــات املعاهـــدات و اإلجـــراءات   -72
ة بتقــدمي التقريــر الــوطين الــدوري الثالــث إىل جلنــة مناهضــة اخلاصــة حيــث قامــت احلكومــة األردنيــ

والتقريـــر الـــدوري اخلـــامس إىل جلنـــة مكافحـــة  ،2012مكافحـــة التمييـــز العنصـــري يف شـــهر آذار 
والتقريـر الـدوري  ،2012ومتت مناقشته يف شهر شباط  2010التمييز ضد املرأة يف بداية عام 

يل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية يف شـهر تشـرين للعهـد الـدو  اإلنسـانالرابع إىل جلنة حقـوق 
والتقريـــر الـــدوري الثـــاين اجلـــامع للتقـــارير الثـــاين والثالـــث والرابـــع إىل جلنـــة مناهضـــة  ،2010أول 

بـــالربوتوكولني االختيـــاريني  اناخلاصـــ النن األو اوقـــدم التقريـــر  ،2010التعـــذيب يف شـــهر نيســـان 
ن الرابع واخلـامس التفاقيـة حقـوق الطفـل الك التقرير وكذ ،2011التفاقية حقوق الطفل يف عام 

اىل  10/2012، باالضــافة اىل ذلــك قــام االردن بتقــدمي تقريــره االول يف شــهر 2011يف عــام 
  اللجنة املعنية حلقوق االشخاص ذوي االعاقة.

لقــــد كانــــت اململكــــة األردنيــــة اهلامشيــــــــة داعمــــة باســــتمرار لفكــــرة إنشــــاء جملــــس حقــــوق   -73
ن، وســـامهت بفاعليـــة يف املفاوضـــات الـــيت ســـبقت إنشـــاءه، وشـــاركت بفاعليـــة مـــن خـــالل اإلنســـا

عضـــويتها يف الـــس علـــى مـــدار دورتـــني متتـــاليتني يف مداوالتـــه وقراراتـــه الراميـــة إىل تعزيـــز حقـــوق 
اإلنسان يف مجيع أحناء العامل. كما واصلــــت اململكـة تعاوـا مـع مكتـب املفوضـة السـامية حلقـوق 

ن والذي توج بزيـــــارة املفوضـــــة السـامية السيـــــدة نافــــــي بيـــــــالي إىل األردن يف شـهر كـانون اإلنسا
 .2011أول 
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ب المظالم وحقـوق اإلنسـان والمركـز الـوطني لحقـوق اإلنسـان، تالتعاون بين مك  -ياء  
  )20(التوصية 

ـا مت التوقيع على مذكرة تفاهم بيـــــــن مديريـــــــة فـــــي إطار التعـــــاون البناء و املستمر بينهمـــــ  -74
ـــرة يقــوم املركــز بزيــارات  ـــن خــالل تلــك املذكـــــ ـــان، ومـــــ ـــن العــام واملركــز الــوطين حلقــوق اإلنســـــ األمــــ

ـــ دم تفقديـــــــة مشــرتكة ملراكــز اإلصــالح والتأهيـــــــل وكــذلك أماكـــــــن االحتجــاز املؤقــــــت  لضــمان عـــ
ـــارات الــيت قــام ــا املركــز الوطنـــــي  ـــوع الزيــــ ـــغ  جممـــــ ـــان حيــث بلـــــ وقــوع أي انتهــاك حلقــوق اإلنســــ

 - 2009حلقـــــوق اإلنسـان ملراكـــــز اإلصـالح والتأهيٌـــــل وأمـاكن احلجـز املؤقـت خـالل األعـــــــوام 
 على النحو التالــــي: 2011

ــــام حبــــوايل 2009عــــام  ــــارة، عــــام 48 (: القي ــــارة، عــــام 41: القيــــام حبــــوايل ( 2010) زي ) زي
  .) زيارة99: القيام  حبوايل ( 2011

  )23رد على طلبات المقررين الخاصين، (التوصية ــــــال  -كاف  

يف إطار حرص األردن على تعزيز تعاونه مـع اإلجـراءات اخلاصـة و إلبـداء شـفافية كبـرية   -75
دعــــوة دائمــــة لزيــــارة األردن، و ال تقتصــــر فقــــط  2006يف عــــام يف التعامــــل، فقــــد وجــــه األردن 

لإلجراءات اخلاصة بل امتدت إىل الوكاالت املتخصصة و املنظمات الدولية غري احلكوميـة ، ويف 
هــذا الســـياق قامـــت املقـــرر اخلـــاص املعـــين مبســـألة العنــف ضـــد املـــرأة الســـيدة رشـــيدة مـــاجنو بزيـــارة 

ا أعلنت احلكومة األردنية عـن ترحيبهـا بزيـارة املقـرر ) كم24/11/2011-11لألردن بتاريخ (
ت و الـيت مـن املقـرر أن تـتم يف شـهر أيلـول ـــــد هينر بيليفيــــاخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد السي

، كمـــا ســـهل األردن العديـــد مــــن الزيـــارات للجـــان األمميــــة املعنيـــة بـــالتحقيق بانتهاكــــات 2013
 فلسطينية احملتلة وسوريا.يف األراضي ال اإلنسانحقوق 

  )26تعزيز حرية الرأي والتعبير، (التوصية   -الم  

حرية الرأي والتعبري وحريـة الصـحافة ضـمن منظومـة قـوانني تكفـل كفل الدستور األردين   -76
هذه احلرية ولكن يف نفس الوقت حتافظ على توازن احلريات بـني األفـراد حبيـث ال يعتـدي فـرد يف 

)  بإضــافة 15يــة األفــراد أو فيمــا خيــل بــأمن الــوطن، حيــث مت تعــديل املــادة (حريــة تعبــريه علــى بق
نـــص " علـــى أن  تكفـــل الدولـــة حريـــة البحـــث العلمـــي كمـــا وتكفـــل حريـــة اإلبـــداع األديب والفـــين 

  والثقايف".
) 15ومن األمور االجيابية اليت شهدها حق الرأي والتعبري مشول قانون العفو العام رقم (  -77

) مــــن مشــــروع 23ضــــايا املطبوعــــات والنشــــر ، كمــــا رد جملـــس األعيــــان املــــادة (ق 2011لســـنة 
الــيت نصــت علــى حــبس و تغــرمي كــل مــن  2011القــانون املعــدل لقــانون مكافحــة الفســاد لســنة 

للقيــود الــيت ستضــعها  ميــارس اإلســاءة لســمعة شــخص أو ميــس بكرامتــه أو تغتــال شخصــيته نظــراً 
  و حتديداً عرب الوسائل االلكرتونية.أحكام هذه املادة على حرية التعبري 
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الــيت هــدفت إىل تــوفري  2015- 2011اإلســرتاتيجية اإلعالميــة لألعــوام   وكــذلك إطــالق  - 78
لتنمية قطاع اإلعالم، وتعزيز اسـتقاللية و سـائل اإلعـالم الرمسيـة و  وإدارياً  و سياسياً  بيئة مالئمة قانونياً 

انونيــة وسياســية واجتماعيــة وعلميــة حاضــنة لتنميــة تعدديــة اخلاصــة و محايتهــا، عــالوة علــى تــوفري بيئــة ق
  وسائل اإلعالم وضمان احلق يف الوصول إىل املعلومات.

إنشـاء  2011لسـنة )  16(ب القانون املعدل لقانون املطبوعات والنشـر رقـم ـــــمت مبوج  -79
قضـايا املطبوعـات فـــــي ر نظالة واالسـتئناف ختـتص بـــــــم البدايـــــحماك ة لـدىـــــغرفة جزائية متخصص

ي قضــايا ـــــــر فــــــة عمــان دون ســواها صــالحية النظــــــة لــدى حمكمــة بدايــــــا أنــيط بالغرفــــــوالنشر.كم
ـــاملطبوعــات والنش ـــر الواقعــة علـــ ون ــــــي قانـــــــوص عليهــا فــــــى أمــن الدولــة الــداخلي واخلــارجي املنصـــ

  املطبوعات والنشر.
إلغـــاء  2009لســنة ) 29 ( القــانون املعــدل لقـــانون رعايــة الثقافــة  رقــمكمــا وتضــمن   -80

 على الصحف.) %  5( ضريبة الـ

  )37و 29و  27الحق في العمل، (التوصيات   -ميم  

  مكافحة سوء المعاملة ضد العمال األجانب    

 للمنشــآتة ــــــمليدانين خــالل زياراــا اـــــــل ومـــــــي وزارة العمــــــش فـــــــت مديريــة التفتيــــــكثف  -81
ن ـــــــق أحكــام القــانون والتأكــد مـــــــدى تطبيــــــمــن مد ـــــــا للتأكــــــى منــاطق اململكــة جهودهـــــــي شتــــــف

ـــة العمــل مبـــــــســالمة بيئ ـــا يضــمن محايـــ ـــة حقــــ ـــال يف ســـــــوق العمــــ ـــوق العمــل وذلــك علــى النحــــ و ـــــ
  ي:ــــــالتال

د ــــــبع ارة ـــــــ)  زي250منهـا (  2012)  زيــارة  خـالل العــام 49463نفيـذ  (القيـام بت •
  اء ساعات العمل الرمسي.ـــــانته

  بـــــال األجانــــــــحماية حقوق العم    

  .1/2/2012دينار ويطبق من تاريخ  )190 ( مت رفع احلد األدىن لألجور إىل  -82
و يف حالـة  ) سـاعات عمـل فقـط،8زل إىل (عدد سـاعات العمـل لعاملـة املنـ مت ختفيض  -83

خــروج عاملــة املنــزل خــارج املنــزل الــذي تعمــل بــه عليهــا فقــط إعــالم صــاحب املنــزل عــن مكــان 
  قضاء إجازا وليس موافقته على ذلك.

إلزام أصحاب العمل بفتح حساب بنكي لعاملة املنـزل وتقـدمي مـا يثبـت ذلـك عنـد جتديـد   - 84
النتقــال القــانوين مــن كفيــل إىل أخــر، مبوجــب منــوذج خــاص  يضــمن تصــريح العمــل أو عنــد عمليــة ا

حصوهلا على مجيع مستحقاا، عالوة على إدامة التنسيق و التعاون مـع السـفارات و تفريـغ مفـتش 
  عمل لكل سفارة.
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) مكاتـب استقــــــدام واســتخدام وذلــك الرتكاــــــا 5تــــــم إغــــــالق ( 2012وخـالل عــام   -85
  ـــون العمــــل واألنظمة الصادرة مبقتضاهـــــا.خمالفـــة قان

ــــة للوحـــدة   -86 ــــد املهـــام الرئيسيـــ ــــم حتديـــ ــــر وتـــ ــــة االجتـــار بالبشــ ــــس وحـــدة مكافحــــ ــــم تأسيــ تـــ
املرتبطــــــــة بالنقــــاط الــــثالث الرئيسيـــــــــة ملكافحــــة االجتــــار بالبشـــــــــر املتمثلــــة (بالوقايــــة، واحلمايــــــــة، 

 .الحقة القضائية)وامل

ــتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفي  - نون   ــ ــ ــ   )30ة، (التوصية ـ

تبـــــىن األردن خـــــالل الســـــنوات العشـــــر املاضـــــية سياســـــات واســـــرتاتيجيات يف اـــــاالت   -87
أهم ما مييزهـا الشـمولية والتكامـل وااللتـزام والتنـاغم مـع  االجتماعية واالقتصادية والرتبوية والبيئية،

وقد ترمجت هـذه السياسـات واالسـرتاتيجيات إىل بـرامج  .ةـــــالعام لألهداف اإلمنائية لأللفي اإلطار
ر فـرص الـتعلم ـــــة توجهت إىل حتقيق أهداف تنموية حمددة يف مكافحـة الفقـر، وتوفيــــعمل تنفيذي

وحتقيـق  ات،ــــواألمهن صـحة األطفـال ــــوحتسي ز ضـد املـرأة،ـــــة كافة أشكال التمييــــوإزال ع،ــــللجمي
  .ة من اجل التنميةــــوإقامة شراكات فاعل التنمية البيئية املستدامة،

إن تتبـع املؤشـرات املعتمـدة للغايــات األساسـية لألهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة علـى املســتوى   -88
الــوطين، وفــق مــا تــوافر مــن بيانــات، كشــف عــن إجنــازات كبــرية قــد حتققــت منــذ تبــين األهــداف 

ة األساسـية يـعلى املستوى الوطين العام، وعلــــى مستوى األهداف الكل 2000 ائية لأللفية عاماإلمن
وتعزيز املساواة بني اجلنسني، وحتسني صحــــة  يف مكافحة الفقر واجلوع وتعميم التعليم األساسي،

 .األمهات واألطفال

اء العـامل ـــــة بلدان يف شىت أرجـــــعة من تســــــن جمموعــــمت مؤخراً اختيار األردن ليكون ضم  -89
ل برنـامج ــــــة"، الـذي سيعمـــــــة لأللفيـــــة تنفيذ األهـداف اإلمنائيـــــة يف " إطار تسريع عجلـــــللمشارك

 .م املتحدة على بلورتهـــاألم

ار األردن ــــــم اختيـــــد تـــــة فقــــازات األردن يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـــــإلجن راً ـــــونظ  -90
ـــ، كمــا أوكــل األمي2015ام ــــــة ملــا بعــد عـــــــدة األلفيـــــــأجن إلعــدادة ــــــدول)  65(ن ـــــــضم ن العــام ــــ

ة املسـتدامة، ــداف جديدة للتنميــــة حتديد أهــــة عاملية مهمــــة وعشرين شخصيـــــلألمم املتحدة لست
 ة رانيا العبد اهللا املعظمة.ــكة امللــن بينها جاللــم

  )34و 31(التوصيات  ي الصحةـــــــــق فــــالح  -سين  

) مركـز  677سياسة ريادية صحية شاملة خلدمات الرعايـة الصـحية مـن خـالل ( مت وضع  - 91
ـــ) عي377) مركــز أمومــة وطفولــة و (435صــحي و ( ) مستشــفى قابلــة 31ب أســنان و(ــــــادة طــــ

ن. إضــافة إىل تعزيــز ـــــــ) مراكــز صــحية ومستشــفيات عــدد اثني10مبعــدل ( 2013مللزيــادة هــذا العــا
ع ــــــــة والثالثــــة جلميـــــــــم الرعايــــة الصــــحية األوليــــة والثانويــــــــخــــدمات الرعايــــة الصــــحية مبــــا يضــــمن تقدي
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ي ـــــان جمتمـع صحـــــلضمة ـــــة السليمـــــة الصحيـــــر البيئـــــة وتوفيـــــن خالل مراحـل حيـام العمريــــاملواطني
ــــمعـــاىف. حيـــث حصـــل نظـــام الرعاي ــــة متقدمـــة بـــني دول املنطقـــــــي األردن علـــى مرتبـــــــة الصـــحية فــــ ة ــــ

ـــضم وم وزارة ــــــــي، تقــــــاع الصحــــــي تواجــه القطـــــــويف ضــوء التحــديات التالعامليــة.ن املعــايري والنســب ـــ
ة كــــل مخســــة أعــــوام وذلــــك لضــــمان تقــــدمي ــــــــاتيجية صحيالصــــحة بالعمــــل علــــى تنفيــــذ خطــــة إســــرت 
  ة.ــــى مستوى املنطقــــة وريادية علــــخدمات صحية بعدالة وجودة وكفاءة عالي

واجلهـــات املعنيـــة بإدخـــال قامـــت وزارة الصـــحة بــدعم مـــن منظمـــة الصـــحة العامليــة كمــا   -92
يف اململكـة  املنـاطق األقـل حظـاً  برنامج صحي تنموي جمتمعي يهـدف لتنميـة اتمعـات احملليـة يف

ة، وبراجمـــه ـــــــوحتســـني نوعيـــة حيـــام علـــى كافـــة املســـتويات، ومت اســـتحداث قســـم القـــرى الصحي
، ةــــــاملتطلبات األساسية للتنمية اخلاصة بالرعاية الصحية، التعليم ، الرعاية الصـحية الذاتيتتضمن 

ق ـــــــــاملنـــزل واتمــــع صدي، ةــــــــاة الصحيــــــأمنــــاط احلي، ةمركـــز معلومــــات القريـــ، ةـــــــــة اتمعيــــــــاملدرس
ة يف اتمع، اكتشاف ذوي ــــق األمومة السليمــــحتقي، ةـــــم ومحاية البيئــــدع، رأةـــــتنمية امل، ةـــــالطفول

ــــــارات واإلبـــــداع، القـــــروض الصغيـــــــــامله ــــــر الفقيـــــــــدرة للـــــدخل لألســــــــــرة املــــ ي القـــــرى، وقـــــد ـــــــــفرة ـــــ
  راد اتمع احمللي باملركز الصحي.ــــــتعزيز ثقة أفاستطاعت هذه الربامج 

كمــــا أدجمــــت وزارة الصحـــــة األهـــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــة ضمــــن خطتهـــا اإلسرتاتيجيـــــة   -93
يــــــــة لتنظيــــــــم األســـرة والسيطــــــــرة علـــــــى ) باإلضافــــــــة إىل اخلطــــــــة اإلسرتاتيج2012 – 2008(

ـــة  ـــدة الوطنيـــ ـــوي لألجنــــ ـــذي التنمـــ ـــج التنفيـــ ـــذ الربنامـــ ـــة وتنفيــــ  2020-2013األمــراض الساريـــــ
ية (حمــــور الرفــــاه االجتماعـــــي برنامــــج القرى الصـحية)، وفـــــي جمـال السـيطرة علـى األمـراض السـار 

(اهلدف السادس مـــــن األهـــــداف اإلمنائيــــــة لأللفيــــــة) فقـــد متكـــن األردن من القضاء علـــــى مرض 
 100,000) إصــابات لكــل  5املالريــا املتوطنــة وخفــــــض معــــــدل حــدوث مــرض الســل إىل ( 

 .2012مـــن السكـــان عـــــام 

  )35اه (التوصية ـــــــــى الميـــــــــز الحصول علــــــــــتعزي  -عين  

نفـــــذت احلكومـــــة إســـــرتاتيجية مائيـــــة ـــــدف إىل تـــــوفري خـــــدمات امليـــــاه والصـــــرف الصـــــحي   - 94
يف األردن حبيــث تغطـي العديــد  اإلنسـانللمـواطنني وبالتــايل تـوفري البنيــة التحتيـة الالزمــة حلمايـة حقــوق 

 املشــرتكة،واملــوارد املائيــة  املؤسســي،التنظــيم و لتشــريعات تطــوير املــوارد املائيــة وإدارــا، وا مــن اــاالت.
  ومشاريع القطاع اخلاص. الصحية،وتوعية اجلمهور، واملعايري 

ومت كــــذلك العمــــل علــــى حتقيــــق عــــدد مــــن األهــــداف اإلســــرتاتيجية و تتمثــــل يف تطــــوير   -95
مات الصــرف وجلـب مصـادر ميـاه جديــدة، ورفـع كفـاءة أنظمــة تزويـد وتوزيـع امليــاه، والتوسـع خبـد

الصـــحي، والتوجـــه حنـــو الالمركزيـــة وإشـــراك أكثـــر للقطـــاع اخلـــاص، ورفـــع الكفـــاءة املاليـــة وحتســـني  
 ومواجهة آثار التغري املناخي. كفاءة استخدام الطاقة يف املياه،
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، دور المملكـــة فـــي عمليـــات حفـــظ الســـالم بمـــا فيهـــا تقـــديم الخـــدمات الطبيـــة  -فاء  
  )38(التوصيـــــة 

قوات املسلحة األردنية بشكل اجيايب مع مهـام حفـظ السـالم الدوليـة انطالقـاً تفاعلت ال  -96
من الثوابت القومية واإلنسانية للمملكة األردنية اهلامشيــــة واحرتامها حلقوق اإلنسان فمعظـم هـذه 
املهــام إنســانية هــدفت إىل تعزيــز حقــوق اإلنســان وتقــدمي العــون للحكومــات يف إجــراء انتخابــات 

و تشــــكيل اــــالس احملليــــة و لــــدعم ســــيادة القــــانون و حريــــة الشــــعوب. وقــــد تنوعــــت  دميقراطيــــة
حتــــت مظلــــة هيئــــة األمــــــــم املتحــــدة حيــــث مشلــــت مهــــام  2009املشــــاركات األردنيــــة منــــذ عــــام 

عمليـــات حفــــظ الســـالم، وعمليــــات حتقيــــق الســـالم، وعمليــــات بنــــاء الســـالم وعمليــــات صنــــــــع 
حلفـــظ الســـالم يف هـــايييت وســـاحل العـــاج وأفغانســـتان والكونغـــو،  الســــــــالم. ولـــألردن أالن قـــوات

  باإلضافة إىل مستشفيات أردنية ميدانية يف كل من الكونغو وليبرييا و غزة ورام اهللا وجنني.
كمــا ســامهت مشــاركة القــوات األردنيــة املتعــددة يف عمليــات حفــظ الســالم و حتقيقــه ،   -97

اء يف مناطق الصراع إىل جانـب املسـاعدة علـى البنـاء وفـتح وتأمني احلماية الالزمة لألطفال والنس
الطرق أثناء الكـوارث الطبيعيـة وتـرميم املـدارس، وإرسـاء الدميقراطيـة مـن خـالل تـأمني حسـن سـري 
العملية االنتخابية وتأمني الرعاية الصحية من خالل مستشفيات القوات املسلحة املنتشرة خاصة 

والعمل على تدريب الشرطة املدنية للتعامل اإلنساين مع األفراد  الرعاية الصحية لألطفال والنساء
يف تلك الدول، وتقـدمي املسـاعدة للمنظمـات الدوليـة واهليئـات احلكوميـة أو غـري احلكوميـة ضـمن 

 مناطق املسؤولية للقوات األردنية مثل املساعدات الطبية والغذائية.

  السابق تعراضاالسذ ــــــدة منـــــالتطورات المستج  -خامساً   

  يــــــــــاإلصالح السياس  -ألف  

ــي أكثـر مـن مناسـبة   - 98 ــ ــن فــ ــ شكل الربيع العريب كما أكد جاللة امللك عبد اهللا الثاين ابن احلسيــ
ــة للمملكــــــة األردنيــــــة اهلامشيــــــة لتســــــريع وتــــــرية اإلصــــــالحات الشــــــاملة و يف مقــــــدمتها  ـــــ ــ فرصــــــة بالنسبـ

ــة تطـوير منـوذج أردين اإلصالحات السياسيــــة، الت ــ ــــي انبثقت من إميان مطلق لدى القيادة اهلامشيـة بأمهيــ
ــة احلريــات املدنيــة واحلقــوق السياســية، وتعزيــز مبــدأ  ـــ ــ ـــــم علــى حتقيــق تكــافؤ الفــرص للجميــع، ومحايــ قائـ

  الفصل بني السلطات وتشجيع املشاركة السياسية.
 52(ا ــــي عضويتهـــــت فـــــضم 2011اط ــــي شبــــي فــــوار الوطنــــة احلــــل جلنــــم تشكيـــــت  -99
ــــشخصـــية أردني)  ــــم فــــــــة مـــن ذوي اخلـــربات املشـــهود هلــــ ــــع والعمـــــــي جمـــال التشريـــ ــــل العــ ام وإدارة ــ

از ـــــرة االجنـــــزز مسيــــــي يعـــــوار سياســـــادة حــــــة لقيـــــــر العامـــــع األطـــــي هدفت إىل وضـــــة والتـــالدول
ي، ــــي توافقـــون انتخايب دميقراطــــغ لقانــــى صيــــول إلـــدف الوصــــ، اإلنســــانوق ــــرار وحقــــواالستق

ن أحـــزاب و ـــــــي، وقانـــــل النيابـــــي العمـــــــة فـــــــة نوعيـــــــنقل أعضائـــــــهل بـــأداء ـــــــي يشكـــــــون انتخابـــــــوقان
  ة.ـــــة القائمــــة واحلزبيـــري التعددية السياسيــــيث
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تضـــــم فــــــي عضــويتها خــرباء فــــــي جمــــــال  2011تـــــم تشــكيل جلنــة فـــــي شــهر نيســــــان   -100
ــــج ــــة لتعزيـــز النهــ ــــة الالزمــ ــــالت الدستوريـــ ــــي إلجـــراء التعديـــ ــــوري والسياســ  التشـــريع والعمـــل الدستــ

 ) مـــادة دستوريــــة ومـــن ضمــن هــذه التعديــــالت: 42الدميقراطـــي حيــث تــم تعديـــل (

ة ـــــن احلكومــــة عــــام جملـس النـواب حبجـب الثقــــة جملـس النـواب أو قيـــب احلكومة ثقـــطل •
ب احلصـول ح واجـــــث أصبـــن حبيــــد ساوت التعديالت يف الطلبيــــفق، أو أي وزير فيها

  ( النصف + واحد) معياراً للثقة. ســـة أعضاء الـــعلى أغلبي
من تاريخ  أشهر أربعةانتخابات جملس النواب خالل  إجراءتضمنت التعديالت وجوب  •

  .أشهــــرة ــــة ستــــدة الدورة العاديــــم أصبحتاحلل كما 
ي ــــون أمام القضاء النظامــــة أي نائب فإن ذلك يكـــــي صحة عضويـــوخبصوص الطعن ف •

س النـواب ــــل جملـــــل. و إذا حُ ـــــن قبـــــوال به مـــــان معمــا كــوليس أمام جملس النواب كم
  بب.ــس الســـه لنفــــل الس الذي يليـــه ال حيـــفإن

ـــــقصــــرت التعــــديالت الدستوري • ـــــكنة مِ ـــ ـــــة احلكومـــ ـــــدارة علــــى ــــ ـــــتقــــوانني مؤق إصـــ ة علــــى ـــ
ــــالعامـــة واحلـــرب وإع هـــي الكـــوارثحـــاالت حمـــددة  ــــالن حالــ ة الطـــوارئ واحلاجـــة إىل ـــ

  نفقات ضرورية ومستعجلة ال حتتمل التأجيل.
ــــد مـــــــــن القوانيـــــــــن الناظمــــــــة للعمـــــــل   -101 لقــــد متخضــــت النقاشــــات الوطنيــــــــة بإقـــــــــرار العدي

ـــز  ـــي  تعــــ ـــون السياســــــي والتـــ ـــا قانـــــون االنتخــاب، قانــــ ـــة، وفـــــــــي مقدمتهـــ ـــرة الدميقراطيـ ـــن املسيــــ ز مـ
ـــة  ـــة، قانـــــــون احملكمـــــــة الدســتورية وقــانون اهليئـــ األحــــــزاب السياسيــــــة، قانـــــــون االجتماعـــــــات العامـــ

 املستقلــــة لالنتخابات.

  اتـــــــــــون االنتخابــــــقان    

ة ــــــة باهليئــــــة االنتخابيــــــــى العمليـــــراف علــــــــاإلش 2012ام ـــــاب لعـــــون االنتخــــــاط قانــــأن •
ب القـوى السياسـية ـــان مطلـــــذا كـــــة، وهــــن وزارة الداخليـــــدالً مــاب بـــــة لالنتخــاملستقل

  والشعبية فـي األردن.
  /ب).8ادة(ــــي املــــــا ورد فــــــاء كمــــــداً للنســــ) مقع15ون (ـــــانــخصص الق •
م النسـبية علـى مسـتوى اململكـة حيـث خصصـت هلـا ـــــــانون القوائــــــل القــــره أدخــــألول م •

ج )، كمــا أكــد القــانون علــى وجــود معــزل مبــا  \ 8) مقعــداً كمــا نصــت املــادة (27(
  ).38لية الوارد يف املادة (يتالءم مع املعايري الدو 

  زاب السياسيةــــقانون األح    

ـــة لعــام (  -102 ـــزاب السياسيـــ ـــون األحــ ـــدر قانــ ـــى 2012صــــ ـــون اجلديــد علــــ ـــل القانـــ )، واشتمـــ
واد الـواردة فـــــي عدة تعديـــــالت كانــــت مطلباً للحركـــــة السياسيــــة واتمـــع املدنــــي، ومن أهــــم املــــ
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ـــي احليــاة  ـــة فـــ ـــاء علـــــى املشاركــــ ـــة متثلــت فــــي تشــجيع النســ ـــت ميــزات إجيابيــــ ـــي أضافــ القــانون والتــ
 .)أ / 6(احلزبية كمـــــا ورد فـــي املادة 

ـــاره كمـــا أجــــــاز القانـــــون خلمــــــس أشخــــاص أن ميارســــــوا مهمــــــة الرتويـــــج للحــ  -103 ــــزب وأفكــ
ون ــــــن القانـــــم)  8 (األوليـــــة ملــــدة ستــــة أشهــــــر قبـــــــل الرتخيــــــص النهائــــي، وكمـــــا نصــــت املــــادة 

ر دوري وذلـك ـــــد مؤمتـــــه االلتـزام بعقــــــة هيئاتــــــادة احلـزب ولكافــــة لقيـــات دوريــابــى إجراء انتخـــعل
ن أو ــــــدم التعـــرض ألي مواطــــــ) ع19ادة (ــــــي املــــــا ورد فـــــكم ة.ــــــة الداخليـــــــــر الدميقراطيـــــــلتجذي

 ي.ـــــه احلزبــــب انتمائـمساءلته بسب

  ةــــــقانون االجتماعات العام    

ـــف  -104 ـــت 2011ام ــــي عـــ ـــل جوهــــــال تعديــــــم إدخــ ـــى قانـــــري علـــ ة ـــــــات العامـــــون االجتماعـــ
ة ـــــــة املسبقــــــــم اإلداري اخلطيــــــاكــة احلــــــــى موافقــــــرط احلصـــول علــــــى شـــــــث ألغـــــــحبي 2004ام ــــــلع
ا ـــــول عليهـــــــرط احلصـــــــم يشتـــــــون القديـــــان القانــــذي كـــــام والـــــم أي اجتمــاع عــــــب تنظيـــــى طلــــــعل
م ـــــث تــــــرة. حيـــــــام أو املسيـــــاع العــــن تــاريخ االجتمــــل مـــــى األقــــة علـــــن ساعــــريـــشع وعــــــل أربــــــقب

اع ـــــــد االجتمـــــــم إشــعار بعقـــــــرط تقديـــــة بشـــــــة املسبقـــــــم اإلداري اخلطيــــــة احلاكــــــــدال موافقــــــاستب
ى ــــة علــــــن ساعــــأربعيو ان ـــــا بثمـــراء أي منهمــــد املعني إلجــــل املوعــــى احلاكم اإلداري قبــــام إلـــالع
م ــــم وتواقيعهـــــام وعناوينهـــي االجتماع العـــــاء منظمــــار أمســــن ذلك اإلشعــــى أن يتضمـــــل علــــــاألق

ن ــــات املعنيـة مـــــن اجلهـــــى تتمكـــــا وذلـك حتــــــمهنان أي مــــان وزمـــــاع ومكـــــن االجتمـــــة مــــوالغاي
 ة لالجتماع العام والتسهيالت الالزمة لذلك.ـــر احلماية الضروريــــتوفي

  ةــــة الدستوريـــــون المحكمــــــقان    

ة  ـــــة الدستوريــــــكمأ احملـــــ) تنش58ادة (ــــى املـــإل ة واستناداً ــــالت الدستوريـــب التعديــــــمبوج  -105
ـــكهيئ ـــة مستقلـــ ـــة قائمـــ ـــة بذاــ ـــا ختــتص بالرقابــ ـــة علـــ ـــى دستوريـــ ـــة القوانيــــ ـــن واألنظمـــ ح، ـــــــة واللوائـــ

ل ن خـالـــــون مــــــادة القانــــــدأ سيـــى مبـــــد علـــأكيــام القـانوين والتـــــة للنظــــل محايــي بذلك تشكـــــوه
ة ــــة حيـــــن الدسـتور وثيقـــــل مــــــور، وجتعـــــق فقـرات الدستـــة وفرض تطبيـــل الدستوريــم باملسائــــاحلك

 ة.ــــالقوى السياسي اتــــارســـه ممـــل وتوجيـــوم بتشكيـــتق

  قانون الهيئة المستقلة لالنتخابات    

) لعـــام 11ي األردن مبوجـــب القـــانون رقـــم (ــــــــــفة لالنتخـــاب ـــــــة املستقلـــــــــتأسســـت اهليئ  -106
ا ـــــي وإداري، مهمتهـــــة وباسـتقالل مالــــــة اعتباريــــــع بشخصيــــــة تتمتــــة مستقلـــي هيئــــوه ،2012

ى ة وإدارا يف كل مراحلها، وعلى أي انتخابات أخر ــــــة النيابيــــة االنتخابيــــى العمليــــاإلشراف عل
 يقررها جملس الوزراء.
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  يــــالقضائ التطوير  -باء  

أكـــد الدســـتور األردين علـــى اســـتقاللية القضـــاة وانـــه ال ســـلطان علـــيهم يف قضـــائهم لغـــري   - 107
  ) منه.97القانون وذلك يف املادة (

مـن  98جاءت التعديالت الدستورية لتعزز من اسـتقالل القضـاء ،حيـث عـدلت املـادة   -108
 بـإرادةيعـني قضـاة احملـاكم النظاميـة والشـرعية و يعزلـون  -1ى النحـو التـايل ( الدستور لتصبح علـ

ينشأ بقانون جملس قضائي يتـوىل مجيـع الشـؤون املتعلقـة بالقضـاة  -2ملكية وفق أحكام القوانني 
) من هذه املـادة يكـون للمجلـس القضـائي وحـدة حـق تعيـني 1مع مراعاة الفقرة ( -3النظاميني 

  وفق أحكام القانون). القضاة النظاميني
نصــــت التعــــديالت الدســــتورية علــــى وجــــوب أن يكــــون القضــــاء اإلداري علــــى درجتــــني   -109

بإدخــــال نظــــام اســــتئناف قــــرارات احملكمــــة اإلداريــــة إىل حمكمــــة اســــتئناف إداريــــة، مبوجــــب املــــادة 
  .) من الدستور100(

جميــع و مصــونة احملــاكم مفتوحــة لل -1) مــن الدســتور علــى أن (101ونصــت املــادة (  -110
يكـون مجيـع  ال ال جيوز حماكمـة أي شـخص مـدين يف قضـية جزائيـة -2ي شؤوا ــــمن التدخل ف

قضـــاا مـــدنيني، و يســـتثىن مـــن ذلـــك جـــرائم اخليانـــة والتجســـس و اإلرهـــاب وجـــرائم املخـــدرات 
  وتزييف العملة).

تورية تكــون كمــا تضــمنت التعــديالت الدســتورية األخــرية الــنص علــى إنشــاء حمكمــة دســ  -111
مهمتهــا النظــر يف تفســري مــواد الدســتور و الرقابــة علــى دســتورية القــوانني واألنظمــة النافــذة كمــا مت 

ـــــالن ـــــص علـــ ـــــى إنشــــاء جملــــس قضــــائي بقــــانون يتــــوىل النظــــر يف مجيــــع الشــــؤون املتعلقــــة بالقضــ اة ـــ
اء النظــامي ـــــنح القضالــنص علــى أن مــ ر تعييــنهم بــالس القضــائي وحدة،أيضــاً ــــــالنظــاميني وحص
 ب بعد أن كـان جملـس النـواب يتـوىل هـذا االختصـاص،ــــن يف صحة نيابة أي نائــــاختصاص الطع

ه ـــــن جـرائم ناجتـة عـن تأديـة وظائفــــم مـــــم الـنص علـى حماكمـة الـوزراء فيمـا بنسـب إليهــــــكذلك ت
  ن.ــــر القوانيــــام الس العايل لتفسيد أن كان يتم حماكمتهم أمــــام احملاكم النظامية بعـــأم

 2013س الوزراء على مشروع القانون املعدل لقانون استقالل القضـاء لسـنة ـــــوافق جمل  -112
داره حيـث احلــق مشــروع ــــــومتـت إحالتــه إىل جملــس النـواب ليــتم اســتكمال املراحـل الدســتورية إلص

ائي بالس القضائي و نص على أن يتوىل الـس  القانون دائرة التفتيش القضائي و املعهد القض
كافـــة الشـــؤون املتعلقـــة بالقضـــاة و التفتـــيش و املعهـــد القضـــائي ليصـــار بعـــد إصـــداره إىل تعـــديل 

 األنظمة ذات العالقة.
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  حق التظاهر والتجمع السلمي  -جيم  

ق مـع كفل الدستور األردين حق التظاهر والتجمع السلمي وقد فـرض احلـراك الـذي ترافـ  -113
" الربيـــع العـــريب" نفســــه كظـــاهرة جديــــدة غـــري مســــبوقة يف التـــاريخ السياســــي األردين مـــن حيــــث 
اتســاعها لتشــمل قــوى جديــدة غــري األحــزاب والنخــب التقليديــة، مــن حيــث دميومتهــا وانتشــارها 

  ذه للعنف.ــــونب هز بسلميتـــــخارج العاصمة، ويتمي
يتــه حيــث شــكلت جلنــة احلــوار الــوطين ــدف متــت االســتجابة ملطالــب احلــراك منــذ بدا  -114

اقـــرتاح قـــانون انتخـــاب لـــس النـــواب و قـــانون لألحـــزاب. وكـــذلك شـــكلت بـــإرادة ملكيـــة جلنـــة 
  لتعديل الدستور. وأحيل للقضاء بعض األشخاص بتهم الفساد ممن تولوا املسؤولية العامة.

ات احلكـم الرشـيد بتشـكيل مت تفعيل مبادئ احلوكمة املؤسسية الدولية والـيت هـي مـن مسـ  -115
، من خنبة من املختصني واخلرباء وإناطة رئاستها برئيس  2012اللجنة العليا للنزاهة الوطنية عام 

الســـلطة التنفيذيـــة إلعـــادة االعتبـــار للمؤسســـات العامـــة وتصـــحيح آليـــة رســـم السياســـات لوضـــع 
ـــالتشــريعات التاخلطــوط العريضــة والتفصــيلية واخلــروج مبفــاهيم وقواعــد واقرتاحــات علــى  ي كشــف ــــ

  ن ضعف وثغرات يف مضموا.ـــــالتطبيق العملي ع
شهدت اململكة آالف املسـريات السـلمية عـرب املشـاركون فيهـا عـن آرائهـم بكـل صـراحة   -116

وحريـــــة ودميقراطية. وقد أظهرت قوات األمـــــن العام أعلـــــى درجـات املهنيـة لتأميـــــن احلمايـة لتلـك 
ريات اليت حرص املشاركون فيها علـــــى سلميتهــــا وحضاريتها باستثناء بعــــض احلوادث الفردية املس

ـــق  ـــع التــزام اململكــة بتطبيــــ الــيت مت التعامــل معهــا يف إطــار القــانون والقضــاء، ويــأيت ذلــك متاشــيا مـــ
رايــة حبريــة وأمــان يف ظــل  املعــايري الدوليــة الــيت صــادقت عليهــا وإعطــاء املــواطن الفرصــة للتعبــري عــن
  ظروف تسودها الدميقراطية وقبول الرأي والرأي األخــــر والعدل واملساواة.

  2013ةـــــــاالنتخابات البرلماني  -دال  

ـــص  -117 ـــدر قانــ ـــون االنتخـــ ـــاب اجلديــــ ـــد لعـــ ـــوال 2012ام ــ ـــذي مبوجبـــ ـــه جــــ ـــرت فـــــ ي كــانون ــ
دد ــــــح عــــــة، وأصبـــــــس النــواب الســابع عشــر يف تــاريخ احليــاة النيابيــــــت جملانتخابــا 2013ثــاين 
ون ــــــذا القانــــــز هـــــا ميــــــم مــــــداً خمصصاً للنسـاء، واهـــــمقع ) 15(ا ـــمنه مقعداً )  150(د ــــاملقاع

 إجــــراءى ـــــــرف علــــــــة، واشـــــــة الوطنيـــــــئمة والقاــــــــــه للـــدوائر االنتخابيــــــــت مبوجبـــــــــانـــه جـــرى التصوي
ـــهيئ وإدارــــــااالنتخابــات  ـــة مســتقلة كمــ ـــالعملي ـىي الرقابــة علـــــــم فـــــا ساهـــ  ونة مراقبــــــــة االنتخابيـــــ

  .ونودولي يونحمل
ـــاوزت نسبــــــجت  -118 ـــة التسجيـــ ـــ، وقارب)%70(اب ــــــل لالنتخـــ ، )%57(راع ــــــة االقتـــــت نسبـــ

ـــي مــــــوه ـــن أعلــى النســب يف تــاريخ اململكــة. وتُقــرأ نســـ ـــب املشاركـــ ـــة هـــ ـــذه بشــكل إجيابـــ ي عنــد ـــ
ـــمقارنته ـــات أخــرى أجريــــــا بانتخابــ رة ــــــرى اجلديــــــراً يف العــامل العــريب. ومــن املالمــح األخـــــت مؤخـــ



A/HRC/WG.6/17/JOR/1 

 30 

رى، فاملشاركة يف حمافظيت عّمان والزرقاء قـد ـــدن الكبــــي املـــــب املشاركة فـــــة، ارتفاع نســـباملالحظ
  ارتفعت مبا يقارب الثلث.

ـــأمهي  -119 ـــة االنتخابـــــ ـــة قــد جتلّ ــــــات النيابيـــ ـــت أيضـــ ـــاً فــ ـــي العــ ـــدد غــري املسبــ ـــوق للمرشحيـــ ن، ـــ
ن ـــــن الفائزيـــــم) %61( ا أنـــــة، كمـــــيمـن األحـزاب السياس) % 80(ه ـــــارك مـا نسبتـــــث شـــحي
ـــون لـــــات، يصلــــــي االنتخابــــــف ة علــى ــــــدل علــى قــدرة الدولـــــــذا يــــــرّة األوىل، وهــــــواب للمــــــس النــ

  ا السياسية.ـــد خنبهـــجتدي
ي. ـــــع األردنــــات اتمــــالً ملكونـــــر متثيــــس نواب أكثــــت جملـــت أنتجــــاذه االنتخابـــــإن ه  -120
ل ـــــي متثــــــت، وهـــــد تشكلــــــة قــــــات األطيـاف السياسيـــــع توجهـــــن مجيــــرة عــــة املعبــــل النيابيـــفالكت

ات ــــــــــجمموعة و ـــــــــة إىل احلِراكــــــات الشعبيـــــــــة، إضافــــــــــة ويساريـــــــــة وقوميـــــــــة وإسالميـــــــــأحزابـــــاً وطني
ت ــــــد ضمـــــزاز، فقـــــر واعتـــــدر فخــــدة مصــــــسي) 18( ل انتخابــــن. ويشكــــن السياسييــــالناشطي

ان ــــــة، واثنتــــــة وطنيـــــــت قائمـــــن ترأســــــزن باالنتخابــات، إحداهــــــدات فــــــسي) 3( ةــــــذه اموعــــــه
ــــع ـــــن دوائـــر فرديـــة بالتنافــــ ــــس، إضـــافة إلــ ــــســـيدة وصـــلن لـــس النـــواب بفض) 15( ىــــ ــــل نظـــ ام ــــ

  .اـــــالكوت
س ــــع جملــــق مــــاور املسبــــة للتشـــــال آليــــدأ بإدخــــة بــــــج احلكومات الربملانيــــق ـــــإن تعمي  -121

ى ـــــواب علــــس النــــــع جملـــــاور مــــدوره يتشـــــب س للـوزراء، والـذيــــف رئيـــــعلى تكلي ــــقالنواب للتواف
ي ــــؤدي فـــــة. والـذي يــــــان الوزاري الذي يشكل برنامج عمـل احلكومـــــلى البيعه، و ـــــل فريقــــتشكي

النهايــة إىل ظهــور ائــتالف برملــاين علــى أســس حزبيــة، يتمتــع باألغلبيــة ويشــكل احلكومــة، ويقابلــه 
  اين معارض يقوم بدور حكومة الظل يف جملس النواب.ائتالف برمل

  اتـــــل الممارســــأفض  -سادساً  

تعزيـــز الـــنهج ألتشـــاركي : تواصـــلت احلـــوارات الـــيت جتريهـــا احلكومـــة مـــع خمتلـــف الشـــركاء  •
حيــال العديــد مــن التشــريعات الراميــة إىل تعزيــز حقــوق اإلنســان واملبــادرات الراميــة إىل 

ة يف احليـــــاة السياسـية و منهـا احلـوارات الـيت جتريهـا وزارة التنميـة توسيع املشاركة الشـعبي
السياسيــــة حول دور املرأة فــــي االنتخابـــات البلديـــــة وحـوارات مــــــع مؤسسـات اتمـع 

  املدين للتعريف بقانون االنتخاب وأمهية املشاركة يف احلياة العامة.
مت إطـالق مبــــــادرة التمكيــــن الدميقراطــــــــي  2012 برنـامج التمكـني الـدميقراطي: يف عـام •

ـــي بلـــــورة وتنفيـــــــذ مبــادرات و  ـــي توعــــــوي يتمثـــــل فــــ ـــة إىل إجيــــــاد مســار اجتماعــ اهلادفــ
ــــــج تكــــــــــرس الثقافـــــــــة الدميقراطيــــــــــة، واملشاركــــــــــة السياســـــية، وأخالقيـــــــات احلـــــوار  برامـــ

  وثقافـــــة العمـــل التطوعـــــي، واملسؤوليـــــة االجتماعية.اهلادف، 
املؤمتر الدويل بعنوان " مناهضة التعذيب واحلـد مـن التوقيـف مـا قبـل احملاكمــــة "عقـــــدت  •

بــدعم مـــــن مركــز "كرامــــــة" الدمناركــــــي ملناهضــة  2013وزارة العـــــدل يف شــهر حزيــران 
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ؤمتــــر دويل هـدف إىل تضـافر اجلهــــود لرســــم سياسـات دوليـــــة التعذيــــب / كوبنهاجن م
  .وإقليميـــة ووطنيــــة ملناهضـــة التعذيب واحلد من التوقيف ما قبل احملاكمة

دار الوفــاق األســـري لتقــدمي احلمايـــة و اإليــواء للنســــــــاء ضحايـــــــا العنـــــــف املنزلـــــــي: تـــوج  •
ـــدار با ـــاط الــــ ـــول يف عــام نشــــ ـــا  2013حلصـــ ـــي متنحهـــ علــى جــائزة اخلدمــة العامــة التــــ

األمم املتحدة يف جمال اخلدمة العامــــــة و تعزيز مكانة املـرأة نظـراً لـدور الـدار الفعلـي يف 
  .جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

  التحديـــــات  -سابعا  

ن بشـكل خـاص ــــــن السورييـــــام والالجئيـــــل عــــىل األردن بشكن إــــــيشـكل تـدفق الالجئي  -122
دودة أصـالً ــــــة احملــــــم على موارد الدولــــراً لألردن جراء الضغط اهلائل الذي فرضه تدفقهـــــحتدياً كبي

ة ـــــــــة الصحيـــــــــة املســــتويات وخاصـــــــــح علــــى كافـــــــــة التحتيــــة ممــــا كــــان لــــه أثــــره الواضــــــــى البنيــــــــوعل
اه واإلســـكان وفـــرص العمـــل للمـــواطنني األردنيـــني. ويف هـــذا الســـياق ـــــــات امليــــــوالتعليميـــة وخدم

ـــيدع ـــو األردن اتمــــ ـــع الدولــ ـــي إىل حتمـــ ـــل مسؤولياتـــ ـــه القانونيــــ ة واألخالقيــة يف مســاندة األردن ــــ
اد حل يضمن عودم إىل بالدهـم مبـا حيفـظ ـــلى استضافتهم وإجيه املرتتبة عـــــى الوفاء بالتزاماتــــعل

 .سالمتهم و حقوقهم اإلنسانية

وتـدريب  اإلنســـــانوق ـــــة الالزمـة لنشـر ثقافـة حقــــــود وتوفري املـوارد املاليــــبذل مزيد من اجله  - 123
ن ــــــل مــع املواطنيــــــوى التعامــــــاء ومستة باالرتقــاء مبســتوى األدــــــوادر الوظيفيــة يف املؤسســات املعنيـــــالك
ز ومحايــة حقــوق ــــــة املتخصصــة يف جمــال تعزيــــــا حتــدده القــوانني.وتعزيز دور اآلليــات الوطنيـــــــاً ملــــــطبق

  .اإلنســــان
ضـرورة مواصــلة العمــل مــع كافــة اجلهـات املعنيــة ســواء حكوميــة أو خاصــة أو مؤسســات   -124

علـــى بعـــض احملـــددات االجتماعيـــة الـــيت تتعلـــق مبـــوروث اجتمـــاعي اخـــذ يف جمتمـــع مـــدين للتغلـــب 
  التالشي كما هو يف عادات اخذ الثأر وما يسمى جبرائم االنتقام للشرف.

بـــالرغم مـــن املبـــادرات املتعـــددة واجلهـــود املتواصـــلة للحكومـــة األردنيـــة للحـــد مـــن الفقـــر   -125
ة جــــراء ـــــــــه اململكــــة خاصــــــــات الــــيت تواجإال أن هــــذا األمــــر يبقــــى مــــن اكــــرب التحــــدي والبطالــــة،

ة وارتفـاع تكلفـة ـــــار الطاقـــوارتفـاع أسع ة عن األزمـة املاليـة واالقتصـادية العامليـة،ـــــالتحديات النامج
  ن على األراضي األردنية.ــــــاستضافة الالجئي

ـــاحلاجــة لبــذل مزيــد مــن اجلهــود علــى صعي  -126 ـــد متكيــــ ـــاً وزيـــــــسين املــرأة سياــــ ـــادة مشاركتهـــ ا ـــ
ــــاة العامـــــــي احليــــــف ن اجلنســـني يف جمـــال ــــــــة عـــددياً ونوعيـــاً ومتكينهـــا اقتصـــادياَ وتضـــييق الفجـــوة بيــــ

  املشاركة االقتصادية.
مواصلة عملية التطوير املستمرة لتحقيق اكرب قدر ممكـن مـن التوافـق الـوطين حيـال القـوانني   - 127
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  ةـــــــــالخاتم  -ثامنا  

ـــة حقــــــــخ منظومــــــص لرتسيـــــــاد وخملـــــــي جــــــــإن السع  -128 ـــان فــــــوق اإلنســــ ـــة األمــــــي اململكـــ ر ـــ
ــــال ــــذي أكـــ ــــدت عليــــ ــــه األوراق النقاشيـــ ــــة جلاللـــ ـــــة امللـــك، وهــــ ــــي األوراق الـــيت شكلــــ ت منطلقـــاً ـــ

ـــداعم ـــاً ملشـــ ـــالح السياســـــروع اإلصــــ ـــي فــــ ـــة مــــــي اململكــ ـــن أعلـــ ـــى مســتويات القـــ ـــرار يف الدولـــ ة، ـــــ
ــــة احلقــــــــوخاص ــــوق السياسيـــ ــــة واملدنيــــ ــــن لـــألردن االنــــــــة مبـــا يضمـــ ــــدراج واالنتظـــ ــــام فـــ ــــي الصـــ ف ـــ
ي ــــــات أم السعـــــــخ املكتسبــــــواء أكــان ذلــك برتسيــــــوق ســــــذه احلقــــــم هلــــــر والداعــــــي املناصــــــالعامل
  وبــــم والشعــــــن األمـــــــن بيــــــة واملواطنيـــــة للدولــــــزة النسبيــــن امليــــــم إعــــالءً ا، ــــد منهــــللمزي

    


