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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 السيـــــدات والســــادة االكارم

 ،،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

يحتفل العالم اليوم باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وبهذه المناسبة فان الحكومة تسير نحو 
وتعزيز وصون كرامة اإلنسان  في المملكة األردنية الهاشمية حقوق اإلنسانحالة االرتقاء واالهتمام ب

- حفظه اهلل ورعاه  – حرياته وفقا للتوجيهات المستمرة لجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين
ن  الحكومة تولي حماية وتعزيز منظومة حقوق اإلنسان أهمية كبرى، وتعمل على ترسيخها وا 

رادة سياسية مستنيرة بقي ادة جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن مستندًة في ذلك إلى إرث حضاري كبير وا 
جعلت التحول الديمقراطي واإلصالح الشامل الرامي إلى االرتقاء بحقوق اإلنسان حيث الحسين، 

على أرض الواقع بإشراف ملكي مباشر إلى ممارسات حية تؤكد  وُترجمت نهجًا ثابتًا ال يتزعزع
ر في اإلنسان وحماية وصون حقوقه لضمان الحرص على تطبيق مفهوم التنمية المستدامة، واالستثما

  .الحياة الكريمة له 
الحقوق والحريات باتخاذ توطيد احترام وجاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي عمل على 

 .ومراعاتها بصورة فعالة بهذه الحقوق والحريات، لضمان االعتراف إجراءات عديدة
 

 الحضور الكريم،،
 
تاريخية هامة في تاريخ حقوق اإلنسان، صاغه  لحقوق اإلنسان كوثيقة اء اإلعالن العالمي ج

ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة  
بوصفه أنه  0491ديسمبر / كانون األول 01اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في باريس في 
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ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم وهو يحدد وللمرة األولى حقوق المعيار المشترك الذي 
 .من لغات العالم لغة  500اإلنسان األساسية التي يتعين حمايتها عالميا، وترجمت تلك الحقوق إلى

 
اإلنسان عن الحقوق اّلتي يجب توفيرها لكل إنسان بغض الّنظر عن ُيعّبر ُمصطلح حقوق و 

الّدين، أو الجنس، أو العرق، أو الّلون، وغير ذلك من التصنيفات العنصرّية، فهي حق لكل البشر 
دون تمييز وتّتصف بكونها ُمترابطة وُمتداخلة، وغير قابلة للّتجزئة، إلى جانب ذلك فإّنها تتمّتع 

، والمبادئ ينواعترافًا دولّيًا بأكثر من شكل؛ حيث نّصت عليها الُمعاهدات، والقانون بحماية قانونّية
العاّمة، وتّم تحديد التزامات على الحكومات لضمان حماية هذه الحقوق بالعمل على تحقيقها، 

 .عن كل ما قد ُيسّبب انتهاكها واالمتناع
 

وحّددت التزامات على الحكومات جميعها تهدف لحماية وتعزيز الحرّيات والحقوق األساسّية 
والثّقافّية، والّسياسّية،  مجموعة واسعة من الحقوق المدنّيةلألفراد والجماعات، وفيه تّم تحديد 

، وذوي الفئات األكثر ُعرضة للتمييز كالّنساء، واألطفالكما شمل ، واالقتصادّية، واالجتماعّية
 .اإلعاقة

 
 السيدات والسادة الكرام،،

 
براز دور المجتمع والحرص  األردننهج  إن القائم على التشاركية والتعاون بين سلطات الدولة وا 

على إدماج الجميع وعدم إقصاء اآلخر يعد ضمانة لمنظومة متكاملة لحقوق اإلنسان، حيث تم 
 .التركيز على المناطق النائية والمناطق األقل حظاً 

مية لتلقي الشكاوى الكترونيا، تم إطالق المنصة االلكترونية الحكو  01/4/8101وبتاريخ 
وسيكون هناك نافذة خاصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان ومتابعتها من قبل مكتب المنسق 

 .العام الحكومي لحقوق اإلنسان

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
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استحداث فيما بينها أدى إلى المؤسسات الرسمية وتنسيق الجهود مع تعزيز التواصل  كما أن
إدارات لحقوق اإلنسان في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تشكيل لجان 
متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الحماية الوطنية واإلقليمية والدولية، كاللجنة 

وصيات الميثاق الخاصة بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آلية االستعراض الدوري الشامل وت
العربي لحقوق اإلنسان في جامعة الدول العربية، والتوصيات الخاصة بالمركز الوطني لحقوق 

جراء حوارات الشاملة لحقوق اإلنسان اإلنسان، ومتابعة إنفاذ برامج الخطة الوطنية  مع الشركاء وا 
 .دائمة، كما تم إصدار العديد من التعاميم تنفيذا لهذه الغاية

ضمين نتائج توصيات االستعراض الدوري الشامل الثالث في إطار خطة وطنية كما سيتم ت
تنفيذية لتحسين حالة حقوق اإلنسان في األردن ومواءمتها مع محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق 

بمشاركة كافة الفئات الفاعلة من أصحاب المصلحة في المجتمع األردني  8181-8102اإلنسان 
 .حددة وخطة زمنية حسب األولوياتضمن مؤشرات أداء م

 
 الحضور الكريم ،،

انطالقا من إيماننا في األردن بدور المرأة وأهمية حصولها على حقوقها غير منقوصة، استهدف 
زيادة فرص النساء في تولي المناصب القيادية وبناء قدراتهن " تمكين المرأة في القطاع العام"مشروع 

موظفة  321وتزويدهن بالمهارات وتعزيز مشاركتهن في رسم السياسات وصنع القرار، وقد تم تدريب 
لسنة ( 88)، وصدر نظام العمل المرن رقم 8102و 8101من القيادات المتوسطة خالل عامي 

المستند إلى  02/4/8101المستند إلى قانون العمل، وتعليمات الدوام المرن الصادر بتاريخ  8102
مرأة واألمن ال 0381نظام الخدمة المدنية،  وتم إطالق الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم 

بعضوية الوزراء المعنيين لدعم مشاركة " لجنة وزارية لتمكين المرأة"والسالم، وشكل مجلس الوزراء 
المرأة االقتصادية واالجتماعية والسياسية وفي الحياة العامة، كما تبنت الحكومة خطة التنمية 

اعي ضمن عملها وتم تشكيل تأكيدا على التزام الحكومة بإدماج النوع االجتم 8131المستدامة لعام 
لجنة قطاعية للمساواة ومراعاة النوع االجتماعي، بهدف وضع إطار عمل لتطبيق أهداف التنمية 
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، الذي منح 8101لسنة  08المستدامة، كما صدر القانون  المعدل لقانون التقاعد العسكري رقم 
ظيفة، ونّص قانون الضمان المرأة العاملة المزايا نفسها الممنوحة للرجل عند التقاعد من الو 

على توريث راتب المرأة  -فيما يتعلق بإنصاف المرأة العاملة  – 8109لسنة ( 0)االجتماعي رقم 
نظام التعيين على الوظائف )المتوفاة كامال ألبنائها المستحقين كما هو حال راتب الرجل، كما صدر 

لعدالة والمساواة في التعيين في الوظائـــــف لضمان النزاهة والشفافية وا( 8103لسنة ( 3)القيادية رقم 
 .القيادية مما يعزز إشغال النساء لتلك الوظائف

مع جميع الشركاء على بلورة خطة عمل عملية لمتابعة  8104هذا وسنعمل ومع بداية العام 
وتوصيات االستعراض الدوري الشامل لحقوق  ،اإلنسانإنفاذ محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق 

اإلنسان، وتوصيات المركز الوطني لحقوق اإلنسان، وكافة االلتزامات الوطنية واإلقليمية والدولية بما 
 .يليق بالوطن الغالي

باإلضافة على عمل مراجعة تفقدية دورية لمحاور الخطة الوطنية الشاملة بما ينسجم مع 
دولة المنسجمة دائما مع اإلعالن المتغيرات الوطنية واإلقليمية والدولية، وبما يتوافق مع ثوابت ال

العالمي لحقوق اإلنسان، وذلك بالتعاون مع الشركاء لالستفادة من التجارب المقدمة من المجتمع 
المدني والمنظمات الدولية في إطار تحسين حالة حقوق اإلنسان بالتوازي مع جهود مؤسسات الدولة 

 . الجادة وفي كافة القطاعات
 

ننا من تسليط الضوء على يمكّ الذي مثمر البناء ال استمرارية الحوارطلع اليوم إلى فإننا نتوختاما، 
اإلنجازات التي تحققت في بلدنا في بناء دولة المؤسسات التي تعتمد نظاما يفصل بين السلطات 

ة، وحماية حقوق اإلنسان وتعزيز سيادة القانون والديمقراطية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافي
مسيرة المملكة  وأيضا نتطلع إلى معالجة االختالالت وأوجه القصور والتحديات، ونهدف إلى إثراء

 .بقيادة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم حفظة اهلل ورعاه
 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،


