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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 ،ــــادةـــــدات والس  السي  

 ،الحضور الكرام

 أسعد هللا أوقاتكم بكل  الخير والمحب ة،

 

بداية، أوّد أن أنقل إليكم تحيّات دولة رئيس الوزراء وتقديره للعمل الجاّد والجهود 

 .في سبيل رعاية حقوق اإلنسان وحمايتهاالمبذولة 

الذكرى السبعين بع احتفاالت العالم ، بالتزامن منلتقي اليومأن  من دواعي سروريو

 ،متكاملةوتطوير منظومة شاملة  أعيننانصب نا وضعوقد ، العالمي لحقوق اإلنسان إلعالنل

على مّر العقود  يةاألردنالدولة به  تضمن النهج اإلصالحي الذي التزم انساإلن تُعنى بحقوق

 .الماضية

تمرة لجاللة ـرة والمسـالتوجيهات المباشوهي مناسبة نؤّكد فيها حرصنا الكبير على إنفاذ 

ُجل موضوع حقوق اإلنسان لأعطى الذي  -حفظه هللا ورعاه -ين ــابن الحس الملك عبد هللا الثاني

ن، اإلنساالهتمام بحقوق ل منظومة شاملة تطويرمن أجل اهتمامه وعنايته، ووّجه الحكومة 

في مصاف الدول المتقّدمة في هذا كمقدمة لجعل األردن  ؛اتهوتعزيز حريّ  ه،كرامت وصون

 .الجانب

التي تشّكل وأولويّات عملها للعامين المقبلين، عن لقد أعلنت الحكومة قبل أسابيع قليلة 

وقد تعهّدنا في وثيقة األولويّات بالعمل على  لى على طريق مشروع النهضة الوطني؛خطوة أو

محور ، من خالل تكريس الدستور كفلها التي اإلنسان حقوق وصون العاّمة، الحريّات حماية

اإلنسان  وواجبات حقوق وتعزيز القانون، سيادة مبدأ ترسيخ يهدف إلى الذي" القانون دولة"

 .الواقع أرض على األردني

 

في  حقوق اإلنسان نشر ثقافةأيضاً حرصها على الحكومة  تؤّكدمن خالل هذا النهج، و

والحقوق الحقوق المدنية والسياسية، تكريس  التركيز على عبر، األردني أوساط المجتمع
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وذوي  كالمرأة والطفلوق الفئات األكثر عرضة لالنتهاك؛ وحق ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .اإلعاقة وكبار السن وغيرهم

 

جميع التشريعات المتعلقة  ة لدراسةة الوزاريّ جنة القانونيّ ه مجلس الوزراء اللّ وجّ لقد 

تحليل و، (م9191ـ 9102) وتحديد األولويات ضمن برنامج زمني لألعوام ،بحقوق اإلنسان

يّة نصوص القانونالومقارنتها ومقاربتها مع  ،ات الدولية المتصلة بحقوق اإلنسانمنظومة االتفاقيّ 

القوانين بما يتماشى مع  أو سنّ  ،ل بالتعديل والتغييروبيان مدى الحاجة إلى التدخّ المحليّة، 

 .ةمتطلبات االتفاقيات الدوليّ 

به  تقوم يسيراً من حجم العمل الكبير الذيجزءاً  عدّ من إجراءات ومتابعات يُ  إن ما تقدم

 ،بحقوق اإلنسانالمطلق ا ناهتمامونجّدد التأكيد على اإلنسان،  حقوق الحكومة حيال منظومة

نؤّكد أيضاً ورغم التحديات والصعوبات،  ،وصون كرامته اتهوتعزيز حريّ  ،ورعاية مصالحه

 .وإيجاد حلول ألوجه القصور واالختالالت التي تحدث هنا وهناك اإلصالح،حو سعينا الجاّد ن

أوّد التأكيد على أّن الحكومة  في إطار تحليل أوضاع حقوق اإلنسان في األردن،و ،ختاماً 

للنهوض عالياً بمختلف الجوانب المعيشية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية تسعى 

 في مختلفبحقوق اإلنسان  نييالمعنالشركاء نهج حواري تشاركي مع  للمواطنين، بناء على

 وجميع مع مؤسسات المجتمع المدنيبالشراكة والتعاون ، الصعد جميعوعلى  ،المجاالت

 .الفاعلة األطراف

 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته،لسالم وا


