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خلفية التقرير

تــم إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل مركــز الحيــاة - راصــد ضمــن أعمالــه فــي برنامــج راصــد ملراقبــة األداء الحكومــي ، حيــث يهــدف 

البرنامــج إلــى متابعــة وتقييــم الخطــط واالســتراتيجيات الحكوميــة وبنــاء قــدرات موظفــي القطــاع العــام فــي عــدد من املوضوعات 

أهمهــا القضايــا املرتبطــة بالحكومــة الفتوحــة ويأتــي هــذا التقريــر اســتكماال للعديــد مــن التقاريــر التــي أصدرهــا راصــد فــي مجــال 

الرقابــة علــى األداء الحكومــي والتــي مــن أهمهــا تقاريــر مراقبــة أداء الحكومــة املقــدم ملبــادرة الشــراكات الحكوميــة الشــفافة 

OGP وتقريــر تقييــم األداء الحكومــي فــي تنفيــذ منظومــة النزاهــة الوطنيــة، ويهــدف هــذا التقريــر املعــد مــن قبــل فريــق باحثــي 

راصــد إلــى تأســيس منهجيــة عمــل تســهل تقييــم ومتابعــة الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان، كمــا يهــدف التقريــر إلــى 

تقديــم تقييــم شــامل للخطــة الوطنيــة ومــدى االنجــازات التــي تمــت علــى هــذه الخطــة والتحديــات التــي تواجــه تنفيذهــا حتــى 

شــهر أكتوبــر مــن العــام  2017  أي بعــد 18 شــهرا علــى انطالقهــا  وفــي ذات الوقــت يهــدف التقريــر إلــى  تقديــم صــورة واضحــة 

حــول ماهيــة الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان 2016 - 2025 والتــي تعــد واحــدة مــن أهــم  الخطــط اإلصالحيــة فــي 

 فــي اذار 2016  وتمتــد 
ً
مجــال حقــوق اإلنســان فــي األردن والتــي صــدرت بتوجيهــات ملكيــة ســامية للحكومــة وتــم اطالقهــا رســميا

فتــرة تنفيذهــا حســبما خطــط لهــا ملــدة عشــرة ســنوات ومســؤول عــن تنفيذهــا العديــد مــن الجهــات الحكوميــة إضافــة للبرملــان 

حيــث أن مــا يقــارب %70 مــن مؤشــرات أداء الخطــة هــي عبــارة عــن تعديــالت تشــريعية، كمــا تــم تحديــد القطــاع الخــاص 

ومؤسســات املجتمــع املدنــي كجهــات منفــذة لبعــض نشــاطات الخطــة.

ويقــدم التقريــر اســتعراضا وافيــا لعــدد مــن املمارســات الفضلــى املتبعــة فــي العديــد مــن دول العالــم و املرتبطــة باألنشــطة التــي 

تتضمنهــا الخطــة ممــا ســهل علــى فريــق البحــث تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات وتضمينهــا للتقريــر بنــاء علــى هــذه املمارســات 

الفضلــى واعتمــادا علــى الدســتور االردنــي و لــم يهــدف هــذا التقريــر لتقديــم تحليــل حقوقــي حــول حالــة حقــوق اإلنســان فــي 

 حــول اإلجــراءات الرســمية فــي األردن 
ً
األردن إنمــا يقــدم التقريــر للمواطنيــن والجهــات الحكوميــة وكافــة الجهــات املعنيــة ملخصــا

حيــال منظومــة حقــوق اإلنســان وبيــان مــدى العمــل واإلنجــاز الحاصــل علــى مضاميــن الخطــة. 

تتكــون الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق االنســان مــن ثــالث محــاور رئيســية ينــدرج تحتهــا 17 هــدف رئي�ســي و64  هــدف فرعــي 

ينبثق عنها 121 نشــاط رئي�ســي و224 نشــاط فرعي ويقع ضمن اإلطار الزمني الذي يغطيه التقرير 159 نشــاط فرعي يمثلون 

%71.7 من نشــاطات الخطة .

ويأتــي هــذا التقريــر ضمــن مشــروع الــذي ينفــذه راصــد بالتعــاون مــع الســفارة السويســرية فــي عمــان بتمويــل يبلــغ 14.145 

دينــار أردنــي ويمتــد املشــروع علــى مــدى ســبعة شــهور.

وســيعمل فريــق راصــد علــى تطويــر منهجيــة العمــل فــي هــذا التقريــر بنــاء علــى التغذيــة الراجعــة التــي ســتصله مــن الجهــات 

الحكوميــة وغيــر الحكوميــة  ممــا يســهل مهمــة فريــق العمــل إلصــدار تقاريــر دوريــة عــن الخطــة كل ســت اشــهر.



تقرير تقييم األداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان  |  الملخص التنفيذي 8

منهجية التقرير

واملهنيــة  بالدقــة  يتصــف   
ً
موضوعيــا  

ً
تقريــرا التقريــر  هــذا  يكــون  أن  علــى  راصــد   - الحيــاة  مركــز  فــي  البحثــي  الفريــق  حــرص 

والشــمولية والحيــاد وتوثيــق كافــة املعلومــات التــي يحتويهــا، لــذا وضــع فريــق البحــث منهجيــة محــددة ودقيقــة إلنجــاز هــذا 

 ملــا يحتويــه التقريــر مــن موضوعــات كثيــرة تتســم بالتنــوع وبعضهــا اآلخــر مواضيــع خالفيــة اختلفــت وجهــات 
ً
التقريــر خصوصــا

النظــر حولهــا مــن ناحيــة حقوقيــة، وبنــاًء علــى الخبــرة املتراكمــة لفريــق البحــث فــي تقاريــر الرقابــة والتقييــم فقــد تــم تطويــر 

منهجيــة البحــث واســتخدام عــدد مــن األســاليب البحثيــة علــى النحــو التالــي: 

فــي معظــم  اشــتملت  والتــي  اإلنترنــت،  املتوفــرة علــى  املطبوعــة واإللكترونيــة  املصــادر  باســتخدام  أدبــي  تحليــل وبحــث   :
ً
أوال

األحيــان علــى مــواد إخباريــة وتصريحــات حكوميــة وتقاريــر حكوميــة وغيــر حكوميــة محليــة ودوليــة ومحتويــات مــن مواقــع 

الكترونيــة متنوعــة، كمــا اشــتملت املصــادر أيضــا علــى عــدد مــن املــواد املطبوعــة مثــل التقاريــر الحكوميــة املطبوعة واملنشــورة 

والتقاريــر الحقوقيــة لعــدد مــن املنظمــات الحقوقيــة ذات الخبــرة مــع اإلشــارة إلــى مصــدر املعلومــة وكتابــة املعلومــات املقتبســة 

املصــادر  هــذه  البحــث عبــر تحليــل  أولــى فريــق  التقريــر، وقــد  الجهــة مصــدرة  الدوليــة علــى لســان  الحقوقيــة  التقاريــر  مــن 

اهتمامــا كبيــرا بأصــل هــذه املصــادر وتاريــخ نشــرها ومــدى مصداقيتهــا، كمــا ركــز فريــق البحــث أيضــا علــى ضــرورة أن تكــون 

كافــة املعلومــات املأخــوذة مــن املصــادر االلكترونيــة واملطبوعــة موثقــة بطريقــة علميــة تتيــح للقــارئ التحقــق منهــا والتوســع 

حولهــا أكثــر. 

: مقابــالت مــع أصحــاب املصلحــة مــن املســؤولين الحكومييــن والنشــطاء الحقوقييــن ومؤسســات املجتمــع املدنــي وممثلــي 
ً
ثانيــا

وســائل اإلعــالم.

فقــد أجــرى فريــق البحــث عــدد مــن املقابــالت بعضهــا مــع جهــات حكوميــة هدفــت لجمــع املزيــد مــن املعلومــات املوثقــة واملتعلقــة 

بمواضيــع البحــث إضافــة للحديــث عــن آراء بعــض املســؤولين الحكومييــن حــول مواضيــع محــددة، ومقابــالت أخــرى جــرت 

مــع ممثلــي مؤسســات مجتمــع مدنــي وإعالمييــن ونشــطاء حقوقييــن هدفــت لالســتزادة باملعلومــات وجمــع آراء حــول جوانــب 

 وبعضهــا بشــكل مباشــر.
ً
مختلفــة مــن مضاميــن الخطــة، حيــث جــرت هــذه املقابــالت بعضهــا هاتفيــا

:  اجتماعات مع أصحاب املصلحة ذوي العالقة بالخطة.
ً
ثالثا

نفــذ فريــق البحــث اجتمــاع مــع املنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان وفريقــه الرئي�ســي املكــون مــن 12 شــخص، حيــث هــدف هــذا 

االجتمــاع لعــرض منهجيــة راصــد لبنــاء هــذا التقريــر وللحديــث عــن مالحظــات راصــد حــول الخطــة بشــكل عــام وبشــكل خــاص 

حــول هيكليــة الخطــة وبنائهــا.
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: تحليل قانوني لعدد من القوانين املتعلقة بأهداف الخطة.
ً
رابعا

وفيمــا يتعلــق بالتحليــل القانونــي، فقــد عمــل فريــق البحــث علــى تحليــل بعــض القوانيــن التــي شــملتها أهــداف الخطــة خاصــة 

املعدلــة منهــا خــالل فتــرة التقريــر، فقــد عمــل الفريــق علــى تحليــل الفــرق بيــن القوانيــن املعدلــة ومــا كانــت عليــه قبــل التعديــل 

لبيــان مــدى التطــور / التراجــع فــي دعــم الحقــوق املتعلقــة بهــا.

: تقســيم التقريــر إلــى فصــول كل فصــل يمثــل هــدف فرعــي مــن أهــداف الخطــة بمــا مجموعــه 64 هــدف فرعــي ضمــن 
ً
خامســا

ثــالث محــاور رئيســية، ويقــدم البحــث لــكل فصــل / هــدف فرعــي األقســام التاليــة:

أ-  معلومــات مختصــرة عــن الهــدف الفرعــي تتضمــن نــص الهــدف والنشــاطات الرئيســية والفرعيــة املندرجــة تحتــه، واإلطــار 

الزمنــي لــكل نشــاط والجهــة املســؤولة عــن تنفيــذه. 

ب-  تحليــال للهــدف مــع التركيــز علــى ثالثــة أقســام رئيســة تتصــل بــه، اوال: خلفيــة الهــدف مــن حيــث تطــور السياســات واالطــار 

القانونــي والبرامــج واالســتراتيجيات الوطنيــة التــي تتعلــق بمجــال الهــدف )العــودة الخــر عشــر ســنوات حيــث امكــن(، وثانيــا: 

تحليــل الهــدف مــن حيــث التطــورات واإلجــراءات والخطــوات املتخــذة لتنفيــذه خــالل االطــار الزمنــي الــذي يغطيــه البحــث، 

وثالثــا: توثيــق املمارســات الفضلــى املعتــرف بهــا دوليــا واملتصلــة بمحتــوى هــذا الهــدف وابــرز التوصيــات التــي يــرى فريــق البحــث 

اهميتهــا فــي مســاعدة الحكومــة لتحقيــق الهــدف. 

: اعتمــد فريــق البحــث األهــداف الفرعيــة فــي الخطــة وتــم البحــث حــول كل هــدف فرعــي لبيــان مــدى إنجــاز الجهــات 
ً
سادســا

املعنيــة بتنفيــذ أهــداف الخطــة خــالل فتــرة التقريــر التــي تمتــد منــذ بدايــة العــام 2016 ولغايــة نهايــة تشــرين أول مــن العــام 

2017، ولكــن وفــي بعــض الحــاالت تــم إضافــة معلومــات / إنجــازات حصلــت بعــد 31 تشــرين أول 2017 العتبارهــا معلومــات 

مهمــة وأساســية مــن وجهــة نظــر الباحثيــن وال يمكــن إغفالهــا فــي هــذا التقريــر.

واعتمد لهذه الغاية أربع درجات تقييم على النحو التالي:

1. تحقــق بشــكل كامــل: تعطــى هــذه الدرجــة للنشــاط الفرعــي الــذي تحقــق بشــكل كامــل ومتوافــق مــع مــا جــاء فــي الهــدف الفرعــي 

التابــع له.

2. تحقــق بشــكل جزئــي) متوســط - مرتفــع(: تعطــى هــذه الدرجــة إذا كانــت نســبة اإلنجــاز علــى النشــاط الفرعــي واضحــة 

ومرتفعــة ومتوافقــة مــع مــا جــاء فــي الهــدف التابــع لــه النشــاط لكــن لــم تصــل لدرجــة مكتمــل وال زال يــزال النشــاط بحاجــة 

للمزيــد مــن العمــل.
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3. تحقــق بشــكل محــدود : تعطــى هــذه الدرجــة للنشــاط الــذي بــدأ العمــل علــى تنفيــذه لكــن التنفيــذ ال يــزال فــي مراحــل مبتــدأ 

غيــر واضحــة وال يمكــن أن يكــون لهــا أثــر يقــاس، أو أن مــا تــم تنفيــذه علــى النشــاط ال يرتبــط بشــكل وثيــق بمــا جــاء فــي الهــدف 

التابــع لــه النشــاط.

4. لم يبدأ التنفيذ: هذه الدرجة تعطى للنشاطات التي لم يبدأ أي إجراء فعلي على تنفيذها.

احتــوت الخطــة علــى ثــالث محــاور رئيســية ينــدرج تحــت كل محــور أهــداف رئيســية وأهــداف فرعيــة ولــكل هــدف فرعــي يوجــد 

مجموعــة مــن النشــاطات الرئيســية والفرعيــة والتــي تمثــل اإلجــراءات الفعليــة التــي بنيــت عليهــا مؤشــرات األداء للخطــة.

ولغايــات بنــاء التقريــر فقــد  قســم فريــق البحــث التقريــر إلــى فصــول كل فصــل يمثــل هــدف فرعــي مــن أهــداف الخطــة بمــا 

مجموعــه 64 هــدف فرعــي ضمــن ثــالث محــاور رئيســية، ويقــدم البحــث لــكل فصــل / هــدف فرعــي األقســام التاليــة:

1.  معلومــات مختصــرة عــن الهــدف الفرعــي تتضمــن نــص الهــدف والنشــاطات الرئيســية والفرعيــة املندرجــة تحتــه، واإلطــار 

الزمنــي لــكل نشــاط والجهــة املســؤولة عــن تنفيــذه. 

2.  تحليــال للهــدف مــع التركيــز علــى ثالثــة أقســام رئيســة تتصــل بــه، اوال: خلفيــة الهــدف مــن حيــث تطــور السياســات واالطــار 

القانونــي والبرامــج واالســتراتيجيات الوطنيــة التــي تتعلــق بمجــال الهــدف )العــودة الخــر عشــر ســنوات حيــث امكــن(، وثانيــا: 

تحليــل الهــدف مــن حيــث التطــورات واإلجــراءات والخطــوات املتخــذة لتنفيــذه خــالل االطــار الزمنــي الــذي يغطيــه البحــث، 

وثالثــا: توثيــق املمارســات الفضلــى املعتــرف بهــا دوليــا واملتصلــة بمحتــوى هــذا الهــدف وابــرز التوصيــات التــي يــرى فريــق البحــث 

اهميتهــا فــي مســاعدة الحكومــة لتحقيــق الهــدف. 
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نتائج التقرير

تتبــع فريــق البحــث كامــل مضاميــن الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان  واملكونــة مــن ثــالث محــاور رئيســية وكانــت أبــرز 

النتائــج علــى النحــو التالــي:
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المحور األول: الحقوق المدنية والسياسية 
يحتــوي هــذا املحــور علــى ثمانيــة أهــداف رئيســية ينــدرج تحتهــا ) 25( هــدف فرعــي انبثــق مــن هــذه األهــداف الفرعيــة عــدد مــن 

55 نشــاط رئي�ســي و 105 نشــاط فرعــي لغايــات تحقيــق األهــداف الرئيســية والفرعيــة للمحــور، وتنوعــت هــذه النشــاطات 

بيــن تعديــالت تشــريعية وبرامــج تدريبيــة ونشــاطات أخــرى حيــث بلغــت نســبة النشــاطات فــي هــذا املحــور الراميــة لتعديــالت 

تشــريعية %69.5 مــن إجمالــي النشــاطات.

 بمــا نســبته %62.8 مــن النشــاطات 
ً
ولــدى تتبــع فريــق البحــث  ملســتوى تنفيــذ نشــاطات هــذا املحــور فقــد تبيــن أن )66( نشــاطا

التــي بــدأ اإلطــار الزمنــي الخــاص بهــا، منهــا ثمانيــة أنشــطة مثلــت %12.1 تحققــت بشــكل كامــل، وكانــت معظــم هــذه األنشــطة 

تتعلــق بتعديــالت تشــريعية حيــث تــم تعديــل 5 قوانيــن متعلقــة بهــذا املحــور بعضهــا منســجم بشــكل كامــل وبعضهــا بشــكل 

جزئــي مــع أهــداف هــذا املحــور وهــذه القوانيــن هي:)قانــون العقوبــات، قانــون االنتخــاب، قانــون البلديــات، قانــون أصــول 

محاكمــات جزائيــة وقانــون هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد(حيث جــاءت التعديــالت علــى قانــون العقوبــات بهــدف تطويــر 

اإلطــار القانونــي الناظــم للحــق فــي الحيــاة والســالمة الجســدية ومواءمتهــا مــع الدســتور واملواثيــق الدوليــة .وهــدف التعديــل 

علــى قانــون أصــول املحاكمــات الجزائيــة إلــى تعزيــز ســبل الوصــول إلــى العدالــة مــن خــالل العمــل علــى تقصيــر أمــد التقا�ســي، 

ســقف  ووضــع  االنتخابيــة  الجرائــم  مكافحــة  بهــدف  البلديــات   وقانــون  االنتخــاب  قانــون  طالــت  التــي  التعديــالت  وجــاءت 

للحمــالت االنتخابيــة وتوفيــر آليــات مناســبة ملحاربــة شــراء األصــوات كمــا تــم خــالل فتــرة التقريــر اســتحداث قانــون هيئــة 

النزاهــة ومكافحــة الفســاد الــذي دمــج هيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان املظالــم فــي جســد واحــد واعتبــر الهيئــة الجديــدة الخلــف 

القانونــي لهمــا.

بينمــا وصــل عــدد األنشــطة التــي حصلــت علــى درجــة تقييــم تحقــق بشــكل جزئــي إلــى خمســة أنشــطة بنســبة %7.6 مــن إجمالــي 

بــدأ إطارهــا الزمنــي، حيــث  تمحــورت هــذه األنشــطة حــول عــدد مــن املواضيــع وهــي:  توفيــر الحمايــة  أنشــطة املحــور التــي 

اإلجرائيــة املثلــى ملــن يتعــرض للتوقيــف، وتعزيــز ســبل العدالــة مــن خــالل اســتحداث برامــج ووحــدات خاصــة باملســاعدة 

القانونيــة بإنشــاء برامــج للمســاعدة القانونيــة فــي املحاكــم، والعمــل علــى  إيجــاد آليــة لتطويــر اإلجــراءات الخاصــة بالعمليــة 

االنتخابيــة وتعزيــز املشــاركة السياســية واملســاهمة فــي عمليــة اتخــاذ القــرار. 

وحصــل )27( نشــاط علــى تقييــم تحقــق بشــكل محــدود بنســبة %40.9 مــن إجمالــي أنشــطة املحــور األول التــي بــدأ إطارهــا 

الزمنــي. و تمحــورت هــذه األنشــطة حــول توفيــر الضمانــات القانونيــة الالزمــة فــي مرحلــة التحقيــق األولــي بمــا فــي ذلــك الحــق فــي 

االستعانة بمحام خالل فترة التحقيق، إضافة للنشاط املتعلق  بدعم دور الهيئة املستقلة لالنتخاب الجراء انتخابات حرة 

ونزيهــة ومكافحــة الجرائــم االنتخابيــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز وحمايــة الحــق فــي التجمــع الســلمي وتكويــن األحــزاب والجمعيــات 

والنقابــات واالنضمــام إليهــا وتعزيــز مشــاركة مؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات األهليــة فــي إدارة الشــأن العــام.
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بينما لم يتم البدء بالعمل على )26( نشاط أي ما نسبته %39.4  من أنشطة املحور التي بدأ إطارها الزمني.

وهــي: النشــاط الــذي ينــص علــى تعديــل قانــون األمــن العــام لتوفيــر الضمانــات القانونيــة الالزمــة خــالل مرحلــة التحقيــق، 

بهــدف  الكنســية  املحاكــم  لتشــكيل   
ً
قانونــا اســتحداث  لنشــاط  الشــرعية إضافــة  املحاكــم  تشــكيل  قانــون  تعديــل  ونشــاط 

تنظيــم عمــل الجهــاز القضائــي .

ولــم يبــدأ العمــل علــى تطويــر آليــة للتنســيق حــول تنفيــذ العقوبــات البديلــة والحلــول للنزاعــات وتدريــب العامليــن علــى تطبيــق 

العقوبــات املجتمعيــة والتوســع فــي إنشــاء مكاتــب اإلصــالح والتوفيــق األســري بهــدف تعزيــز ســبل الوصــول للعدالــة وتعزيــز 

وتفعيــل الحلــول البديلــة للنزاعــات .

ولــم يعــدل كل مــن قانــون املطبوعــات والنشــر و قانــون هيئــة االعــالم املرئــي واملســموع  و قانــون املعامــالت اإللكترونيــة و 

قانــون رعايــة الثقافــة و قانــون جرائــم أنظمــة املعلومــات، ملؤاءمتهــا مــع الدســتور واملواثيــق الدوليــة فــي حــدود مــا صــادق عليــه 

األردن منهــا، وإليجــاد التــوازن بيــن الحــق فــي حريــة التعبيــر ومناهضــة أفعــال اعتيــال الشــخصية.

ولــم يتوصــل فريــق البحــث إلــى أي إجــراء يبيــن قيــام املؤسســات الرســمية باســتطالع رأي جمهورهــا ملعرفــة املعلومــات املــراد 

الكشــف عنهــا ليتــم نشــرها ، ولــم تقــم الحكومــة أو مجلــس األمــة بــأي تعديــل علــى قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى املعلومــات 

لضمــان الحــق فــي الحصــول علــى املعلومــة.

إضافــة لعــدم البــدء بتنفيــذ النشــاط املتعلــق بتعديــل قانــون الجمعيــات وقانــون االجتماعــات العامــة بهــدف حمايــة الحــق فــي 

التجمــع الســلمي وتكويــن األحــزاب والجمعيــات والنقابــات واالنضمــام إليهــا.

ولــم يبــدأ العمــل علــى تعديــل قانــون النقابــات بمــا يتناســب مــع هــدف تعزيــز مشــاركة مؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات 

االهليــة فــي إدارة الشــأن العــام، كمــا يبــدأ تنفيــذ النشــاط املتعلــق بنشــر مدونــة ســلوك لألحــزاب .

نشاطات املحور األول التي لم يبدأ إطارها الزمني

مــن جهــة أخــرى بلــغ عــدد األنشــطة فــي املحــور األول  التــي لــم يبــدأ إطارهــا الزمنــي خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر  إلــى 

، أي مــا نســبته %37.2 مــن إجمالــي  أنشــطة  املحــور . ومــن الجديــر بالذكــر أن %15.4 مــن هــذه األنشــطة قــد 
ً
)39( نشــاطا

تحققــت بشــكل كامــل وهــذا يعــد انجــاز للجهــات املســؤولة عــن التنفيــذ بالرغــم مــن اعتقــاد بعــض الخبــراء الحقوقييــن أن 

هــذه التعديــالت لــم تجــري لغايــات تنفيــذ الخطــة بينمــا اســتفادت الخطــة منهــا، وتراوحــت %20.6 مــن نشــاطات املحــور 
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تحــت درجــة  األنشــطة  مــن   64% وتبقــى  بشــكل جزئــي،  بشــكل محــدود وتحقــق  تحقــق  بيــن  الزمنــي  إطارهــا  يبــدأ  لــم  التــي 

تحقــق )لــم يبــدأ( .

ومــن أهــم األهــداف التــي تحققــت بعــض أنشــطتها بشــكل كامــل، تطويــر اإلطــار القانونــي الناظــم للحــق فــي الحيــاة والســالمة 

الجســدية وتوفير املســاعدة القانونية ملن يتعرض للتوقيف حيث تم تعديل قانون أصول املحاكمات الجزائية بما ينســجم 

مــع هــذا الهــدف حيــث جــاء القانــون املعــدل ليحتــوي علــى العديــد مــن التعديــالت التــي مــن شــأنها تضييــق نطــاق التوقيــف 

واعتبــار التوقيــف تدبيــر اســتثنائي ، كمــا خفــض القانــون املعــدل مــدة التوقيــف التــي يمتلكهــا املدعــي العــام فــي الجرائــم التــي 

ال تتجــاوز عقوبتهــا الســنتين مــن 15 يــوم إلــى ســبعة أيام،ومــن ســتة شــهور الــى ثالثــة شــهور فــي الجنايــات ومــن شــهرين الــى شــهر 

واحــد فــي الجنــح. كمــا أظهــرت التعديــالت التشــريعية التــي حدثــت علــى قانــون العقوبــات الســير لتحقيــق هــذا الهــدف حيــث 

تــم إلغــاء كلمــة أحــكام شــاقة حيثمــا وردت فــي قانــون العقوبــات مــع اإلبقــاء علــى األشــغال لوحدهــا دون الشــاقة، إضافــة 

للنشــاط املتعلــق باســتقالل القضــاء واملتضمــن ان يكــون للمجلــس القضائــي موازنــة مســتقلة تظهــر باســمه، كمــا تــم العمــل 

علــى إصــدار مدونــة ســلوك القا�ســي واســتحداث أمانــة عامــة للمجلــس القضائــي.

 بشــكل كامــل فــي هــذا املحــور رغــم عــدم بــدء إطارهــا الزمنــي، النشــاط املتعلــق بتقصيــر 
ً
ومــن األنشــطة التــي تحققــت أيضــا

أمــد التقا�ســي لتعزيــز ســبل العدالــة حيــث  منــح القانــون املعــدل لقانــون أصــول املحاكمــات الجزائيــة املحكمــة الحــق بعقــد 

جلســات متتاليــة وبآجــال قصيــرة وخــارج أوقــات الــدوام الرســمي لضمــان ســرعة الفصــل فــي الدعــوى وفــرض جــزاءات علــى 

الخصــم الــذي يســتخدم وســائل كيديــة إلطالــة إجــراءات الدعــوى.

وهنالــك بعــض األنشــطة التــي تحققــت بشــكل جزئــي ومحــدود رغــم عــدم بــدء إطارهــا الزمنــي تعلقــت معظمهــا بالهــدف األول 

املعنــي بتوفيــر الحمايــة اإلجرائيــة واملوضوعيــة املثلــى ملــن يتعــرض للتوقيــف، وإجــراء التعديــالت علــى القوانيــن املتعلقــة بذلــك 

مثــل قانــون العقوبــات وقانــون منــع الجرائــم.

اما نشاطات هذا املحور التي لم يبدأ إطارها الزمني ولم يبدأ التنفيذ بها والبالغة نسبتها %64 وهي:

العســكرية  العقوبــات  املخــدرات وقانــون  قانــون  التعذيــب وتعديــل   ملكافحــة 
ً
 خاصــا

ً
باســتحداث تشــريعا املتعلــق  النشــاط 

إلــى تعديــل قانــون املفرقعــات. وقانــون اإلرهــاب باإلضافــة 

كمــا لــم يبــدأ العمــل بالنشــاطات املتعلقــة بتعديــل قانــون محكمــة أمــن الدولــة بهــدف تعزيــز االســتقالل املؤس�ســي للســلطة 

القضائيــة، ولــم يبــدأ العمــل علــى تعديــل قانــون أصــول املحاكمــات الجزائيــة لتعزيــز قــدرات النيابــة العامــة واســتقاللها ضمــن 

الســلطة القضائيــة.
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أمــا بخصــوص الهــدف املعنــي بتنظيــم عمــل الجهــاز القضائــي فهنــاك جملــة مــن التشــريعات التــي لــم يتــم بحقهــا أي إجــراء 

خــالل فتــرة التقريــر وهــي : قانــون تشــكيل املحاكــم الشــرعية وقانــون تشــكيل املحاكــم البلديــة، وقانــون التنفيــذ الشــرعي، كمــا 

لــم يعــدل قانونــي الصلــح وأصــول املحاكمــات الشــرعية لتقصيــر أمــد التقا�ســي.

 مــع الدســتور 
ً
وبخصــوص الهــدف املعنــي  بتعزيــز الحــق فــي الجنســية واإلقامــة واللجــوء وحريــة  التنقــل لتصبــح أكثــر مواءمــة

واملواثيــق الدوليــة  فلــم يتــم أي تعديــل علــى قانــون الجنســية األردنيــة وال قانــون األحــوال املدنيــة لتلبيــة هــذا الهــدف، ولــم يتــم 

اســتحداث تشــريع يضمــن توحيــد املرجعيــات املتعلقــة بمنــح هــذه الحقــوق وحصــر املنــع واإلبعــاد بســلطة القضــاء.

كمــا لــم يبــدأ العمــل علــى تعديــل قانــون رعايــة الثقافــة لغايــة موائمتــه مــع الدســتور واملواثيــق الدوليــة فــي حــدود مــا صــادق 

عليــه األردن منهــا.

ولــم يتوصــل فريــق البحــث ألي إجــراء يبيــن قيــام املؤسســات الرســمية باســتطالع رأي جمهورهــا ملعرفــة املعلومــات املــراد 

الكشــف عنهــا ليتــم نشــرها ، ولــم تقــم الحكومــة أو مجلــس األمــة بــأي تعديــل علــى قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى املعلومــات 

لضمــان الحــق فــي الحصــول علــى املعلومــة.
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المحور الثاني: الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
يتكون هذا املحور من خمســة أهداف رئيســية يندرج تحتها ثمانية أهداف فرعية ينبثق عنهم 29 نشــاط رئي�ســي و46 نشــاط 

فرعــي لغايــات تنفيــذ أهــداف هــذا املحــور.

ولــدى تتبــع فريــق البحــث ملســتوى اإلنجــاز فــي هــذا املحــور تبيــن أن 33  نشــاط فرعــي يشــكلون %72 مــن نشــاطات املحــور قــد 

بــدأ إطارهــا الزمنــي خــالل فتــرة التقريــر، تحقــق منهــا خمســة نشــاطات بشــكل كامــل بمــا نســبته %15.2 مــن النشــاطات التــي بــدأ 

إطارهــا الزمنــي، منهــا النشــاط املتعلــق بتوفيــر آليــات رقابــة وتفتيــش للتحقــق بالتــزام أصحــاب العمــل بقانــون العمــل بالرغــم 

مــن عــدم معرفــة مــدى فعاليــة هــذه اآلليــات، والنشــاط املتعلــق بمراجعــة نظــام التفــرغ اإلبداعــي الثقافــي األردنــي إضافــة 

للنشــاط الــذي ينــص علــى إصــدار قانــون حمايــة اللغــة العربيــة.

بينمــا تحقــق نشــاطان مــن أنشــطة هــذا املحــور بشــكل جزئــي وهمــا مراجعــة قانــون العمــل واقتــراح التعديــالت الالزمــة عليــه 

إلعــادة النظــر بالحــد األدنــى لألجــور حيــث تــم تعديــل الحــد األدنــى لألجــور دون تعديــل قانــون العمــل بينمــا حــددت الخطــة 

مؤشــر األداء لهــذا النشــاط بتعديــل القانــون، إضافــة للنشــاط املتعلــق بزيــادة مخصصــات صنــدوق تنميــة املحافظــات.

فــي حيــن تحقــق 14 نشــاط بشــكل محــدود يمثلــون مــا نســبته %42.4 مــن أنشــطة املحــور التــي بــدأ إطارهــا الزمنــي، تركــزت هــذه 

النشــاطات علــى إصــدار نظــام موحــد للتأمينــات الصحيــة، وإصــدار تشــريع إليجــاد نمــاذج موحــدة لعقــود العمــل، والنشــاط 

املتعلــق بتطويــر املناهــج التعليميــة وبنــاء قــدرات املعلميــن حــول مفهــوم التعليــم التقنــي، إضافــة لنشــاطات تتعلــق بدعــم 

املؤسســات الثقافيــة وبنــاء املرافــق الخاصــة بالنشــاطات الثقافيــة وتعزيــز التنســيق بيــن وزارة الثقافــة ومؤسســات املجتمــع 

املدنــي لتنميــة الثقافــة، والنشــاط املتعلــق بالتوعيــة حــول مفاهيــم الحــق فــي بيئــة ســليمة، ونشــاط توجيــه الشــركات العاملــة 

فــي املحافظــات للتركيــز علــى دورهــا التنمــوي ونشــاط يتعلــق بمراجعــة قانــون الوقايــة االشــعاعية واالمــان واالمــن النــووي.

أمــا النشــاطات التــي بــدأ إطارهــا الزمنــي ولــم يبــدأ تنفيذهــا بعــد فبلــغ عددهــا 12 نشــاط بمــا نســبته %36.4 مــن نشــاطات 

هــذا املحــور التــي بــدأ إطارهــا الزمنــي ومنهــا النشــاط املتعلــق باســتحداث نظــام لتفعيــل قانــون العمــل، ونشــاط شــمول كافــة 

، والنشــاط املتعلــق بتوفيــر مخصصــات إضافيــة 
ً
املطاعيــم لكافــة األطفــال ضمــن الخدمــات التــي تقدمهــا وزارة الصحــة مجانــا

للخدمــات الصحيــة فــي قانــون املوازنــة العامــة ونشــاط مراجعــة قانــون الغــذاء والــدواء وقانــون املواصفــات واملقاييــس، كمــا 

لــم يبــدأ العمــل بتنفيــذ النشــاط املتعلــق بمراجعــة قانــون رعايــة الثقافــة ونشــاط مراجعــة قانــون الطاقــة النوويــة وقانــون 

املواصفــات واملقاييــس لتفعيــل آليــات الرقابــة لضمــان مراعــاة املؤسســات للحــق فــي بيئــة ســليمة. 
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نشاطات املحور الثاني التي لم يبدأ إطارها الزمني 

لــم يبــدأ إطارهــا الزمنــي بعــد،  %28 مــن نشــاطات املحــور  13 التــزام يمثلــون  مــن ناحيــة أخــرى يحتــوي املحــور الثانــي علــى 

وقــد عمــل فريــق البحــث علــى تتبعهــا وتبيــن أن نشــاطين مــن هــذه النشــاطات قــد تحققــت بشــكل كامــل وهــذه النشــاطات 

هــي، النشــاط املتعلــق بمراجعــة التشــريع الناظــم لعمــل املجلــس الصحــي العالــي، والنشــاط املتعلــق بمراجعــة نظــام تصنيــف 

الخاصــة. املــدارس 

كما تحقق نشاطان آخران بشكل جزئي رغم عدم بدء إطارهما الزمني وهما النشاط املتعلق بتوحيد آلية اعتماد الخدمات 

الصحية، والنشاط املتعلق بمراجعة نظام الخدمة املدنية إلعادة النظر بالحد األدنى لألجور والرواتب التقاعدية.

واحتــوى هــذا املحــور علــى ثمانيــة نشــاطات تحققــت بشــكل محــدود رغــم عــدم بــدء إطارهــا الزمنــي، منهــا تعديــل نظــام التأميــن 

الصحــي ليشــمل فئــات أكثــر مــن املجتمــع وأمــراض لــم تكــن مشــمولة، ونشــاط اســتحداث قانــون للمســاءلة الطبيــة ونشــاطي 

تعديــل قانــون التربيــة وتعديــل قانــون الجامعــات األردنيــة.

بينمــا تبقــى التــزام واحــد لــم يبــدأ إطــاره الزمنــي ولــم يبــدأ العمــل بــه بعــد وهــو النشــاط الــذي ينــض علــى مراجعــة نظــام اســتقدام 

العامــالت فــي املنازل.
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المحور الثالث: حقوق الفئات األكثر عرضة لالنتهاك
يتكون هذا املحور من أربعة أهداف رئيســية يندرج تحتها 10 أهداف فرعية ينبثق عنها 37 نشــاط رئي�ســي و 73 نشــاط فرعي 

لغايــات تنفيــذ أهــداف هذا املحور.

ولــدى تتبــع فريــق البحــث ملســتوى اإلنجــاز فــي هــذا املحــور تبيــن أن 59 نشــاط بمــا نســبته %80 مــن نشــاطات املحــور قــد بــدأ 

اإلطــار الزمنــي املحــدد لهــا خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر، حيــث تحققــت خمســة نشــاطات تمثــل %8.5 مــن نشــاطات 

اإلعاقــة، ونشــاط  األشــخاص ذوي  قانــون  بمراجعــة  املتعلــق  النشــاط  منهــا  كامــل،  بشــكل  الزمنــي  إطارهــا  بــدأ  التــي  املحــور 

 بخصــوص الجرائــم الواقعــة علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة ونشــاط 
ً
 مشــددا

ً
مراجعــة قانــون العقوبــات العتبــار اإلعاقــة ظرفــا

تعديــل قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري.

بينمــا تحقــق نشــاطان بشــكل جزئــي وهمــا النشــاط املتعلــق باتخــاذ اإلجــراءات التــي مــن شــأنها ضمــان حــق األشــخاص ذوي 

فــي مظلــة التأميــن الصحــي  اإلعاقــة بالترشــح واالنتخــاب والنشــاط املتعلــق بإجــراء التعديــالت القانونيــة الكفيلــة بالتوســع 

لكبــار الســن.

أمــا االلتزامــات التــي بــدأ إطارهــا الزمنــي وتحققــت بشــكل محــدود فقــد بلــغ عددهــا 33 نشــاط تمثــل مــا نســبته %55.9 منهــا، كان 

أبرزهــا النشــاطات املتعلقــة بالتوعيــة حــول حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والنشــاط املتعلــق بمراجعــة تشــريعات العمــل 

ذات العالقــة بحقــوق املــرأة وذلــك بعــد إصــدار نظــام العمــل املــرن، ونشــاط مراجعــة بنــود املوازنــة وجعلهــا أكثــر اســتجابة 

الحتياجــات تمكيــن املــرأة، وبقــي بدرجــة تحقــق بشــكل محــدود النشــاط املتعلــق بتفعيــل تطبيــق اإلطــار الوطنــي ملكافحــة عمــل 

األطفــال وبعــض النشــاطات املتعلقــة بحقــوق الطفــل والتــي مــن أهمهــا إعــداد معاييــر اعتمــاد وضبــط الجــودة لــدور إيــواء 

األطفــال ونشــاط مراجعــة نظــام دور إيــواء املجنــي عليهــم واملتضرريــن مــن االتجــار بالبشــر.

كما تحقق بشكل محدود النشاط املتعلق بإعداد معايير العتماد وضبط الجودة لدور رعاية كبار السن.

 بمــا نســبته %32.2 علــى درجــة لــم يبــدأ التنفيــذ بعــد رغــم بــدء إطارهــم الزمنــي ومــن أبــرز هــذه 
ً
فــي حيــن حصــل 19 نشــاطا

 فــي قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري والنشــاطات املتعلقــة 
ً
 مشــددا

ً
النشــاطات النشــاط املتعلــق باعتبــار اإلعاقــة ظرفــا

بتعديــل قانــون التربيــة وقانــون أصــول املحاكمــات الجزائيــة وقانــون رعايــة املعوقيــن لتقديــم الدعــم الــالزم لــذوي اإلعاقــة 

لتمكينهــم مــن اتخــاذ القــرارات التــي تناســبهم والعمــل علــى رعايتهــم.
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كمــا لــم يبــدأ العمــل علــى مراجعــة قانونــي التقاعــد املدنــي والتقاعــد العســكري بمــا يكفــل حمايــة الحقــوق املاليــة واالجتماعيــة 

لكبــار الســن إضافــة للنشــاط املتعلــق بتقييــم وتحديــث االســتراتيجية الوطنيــة لكبــار الســن والنشــاط املتعلــق بتعديــل قانــون 

الشــؤون االجتماعيــة واألنظمــة الصــادرة عنــه.

نشاطات املحور الثالث التي لم يبدأ إطارها الزمني 

 لــم يبــدأ اإلطــار الزمنــي الخــاص بهــم بعــد وهــذه النشــاطات تمثــل مــا نســبته %20 مــن نشــاطات 
ً
تبقــى مــن هــذ املحــور 20 نشــاطا

املحور، حيث تحقق نشــاط واحد منهم بشــكل كامل  وهو النشــاط املتعلق بإقرار نظام صندوق تســليف النفقة.

بينما حصلت ثالث نشــاطات لم يبدأ إطارها الزمني على درجة تحقق بشــكل جزئي، وهي النشــاطات التي تنص على مراجعة 

 لحقــوق املــرأة، ونشــاط مراجعــة قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري لتوفيــر 
ً
قانونــي العقوبــات و االنتخــاب  ليكونــا أكثــر دعمــا

حمايــة لألطفــال مــن العنــف األســري.

فــي حيــن أربعــة مــن النشــاطات التــي لــم يبــدأ إطارهــا الزمنــي حصلــت علــى درجــة تحقــق بشــكل محــدود وهــي النشــاط املتعلــق 

فــي املحاكــم، ونشــاطي  القانونيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة  بتعديــل قانــون أصــول املحاكمــات الجزائيــة لتوفيــر املســاعدة 

مراجعــة قانــون العمــل وقانــون البلديــات ليكونــا أكثــر دعمــا لحقــوق املــرأة ومشــاركتها، والنشــاط املختــص بتفعيــل اآلليــات 

الرقابيــة علــى مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص للتأكــد مــن مــدى تطبيقهــا للتشــريعات ذات العالقــة بحقــوق املــرأة، 

إضافــة لنشــاط مراجعــة قانــون العقوبــات لحمايــة األطفــال مــن العنــف. 

وتبقــى %42.9 مــن نشــاطات هــذا املحــور التــي لــم يبــدأ إطارهــا الزمنــي دون أي إجــراء وهــي، النشــاط املتعلــق بإجــراء تعديــالت 

علــى قانــون التقاعــد املدنــي و قانــون األحــزاب بهــدف تعزيــز وحمايــة املــرأة بمــا يحقــق العدالــة وتكافــؤ الفــرص .

 كل من قانون التربية والتعليم وقانون العقوبات وقانون العمل لغايات حماية حقوق الطفل.
ً
ولم يعدل أيضا
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استنتاجات التقرير

• 71.7 % من أهداف الخطة بدأ اإلطار الزمني الخاص بها

• 70 % مؤشرات أداء التنفيذ في الخطة هي عبارة عن تعديالت تشريعية

• هنالك أهداف مختلفة لها ذات مؤشر األداء )ذات التعديل التشريعي( ولكن كل هدف له إطار زمني مختلف.

• اللغــة املســتخدمة فــي الخطــة غيــر منســجمة بشــكل كامــل فــي كافــة مضاميــن الخطــة، فنجــد علــى ســبيل املثــال قانــون مكتــوب 

فــي نشــاط قانــون رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بينمــا فــي نشــاط اخــر نجــده مكتــوب قانــون رعايــة املعوقيــن.

• بعــض النشــاطات غيــر محــدد الجهــة املناطــة بتنفيذهــا كأن يذكــر أن الجهــة املســؤولة عــن التنفيــذ هــي )الحكومــة + البرملــان( 

دون تحديــد جهــة واضحــة مــن الحكومــة وهــذا مــن شــأنه تشــتيت مســؤولية التنفيــذ وبالتالــي تشــتيت وصعوبــة املســاءلة.

• هنالــك بعــض النشــاطات التــي تــم تنفيذهــا قبــل البــدء بالخطــة ومثــال ذلــك النشــاط املتعلــق باســتحداث املجلــس األعلــى 

للقضــاء الشــرعي مــع العلــم أن املجلــس قــد تــم تأسيســه فــي العــام 2015 أي قبــل اطــالق الخطــة.

• حصــر الخطــة ملؤشــرات األداء فــي غالبيــة األهــداف الفرعيــة والنشــاطات بتعديــل تشــريعي مــن شــأنه التأثيــر علــى مســتوى 

تقييــم الخطــة حيــث مــن املمكــن تنفيــذ النشــاط وإكمالــه دون اللجــوء لتعديــل تشــريعي.

• هنالــك بعــض القوانيــن املحــددة كمؤشــرات أداء للخطــة تــم تعديلهــا خــالل فتــرة التقريــر لكــن لــم تشــمل التعديــالت كافــة 

النشــاطات املتعلقــة بهــا، وهنــا يأتــي التســاؤل حــول مــدى إمكانيــة التعديــل املتكــرر لهــذه القوانيــن.

• بعــض التشــريعات تــم تعديلهــا خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر لكــن لــم يكــن لهــذه التعديــالت أثــر علــى إنجــاز نشــاطات 

الخطــة املتعلقــة بهــا.
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توصيات التقرير

توصيات حول الخطة بشكل عام
• حصــر األهــداف التــي يلــزم لتنفيذهــا تعديــل ذات القانــون والعمــل إلجــراء هــذه التعديــالت جملــة واحــدة، وهــذا اإلجــراء 

يحتــم تعديــل اإلطــار الزمنــي لبعــض األهــداف الفرعيــة فــي الخطــة.

• علــى الجهــات املعــدة للخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة ان تكــون مطلعــة علــى أعمــال اللجــان التــي تعــد الخطــط األخــرى 

 فمــن املهــم علــى الجهــات املعــدة للخطــط بيــان 
ً
لضمــان عــدم تكــرار االلتزامــات بيــن الخطــط، بينمــا لــو كان التكــرار مقصــودا

 للفهــم الخاطــئ مــن قبــل القــارئ.
ً
هــدف التكــرار للــرأي العــام تجنبــا

• توحيــد اللغــة التــي اســتخدمت فــي صياغــة الخطــة فــي كافــة مكونــات الخطــة ـكـي ال يصيــب القــارئ لبــس فــي معانــي الكلمــات 

وأســماء القوانيــن.

• يجــب خلــق عالقــة تشــاركية بيــن املشــرع واملســؤولين عــن إنفــاذ الخطــط الحكوميــة حيــث جــرى خــالل فتــرة التقريــر تعديــالت 

علــى بعــض القوانيــن التــي لهــا عالقــة بالخطــة لكــن لــم يكــن لهــذه التعديــالت عالقــة بتحقيــق أهــداف الخطــة.

• إعــادة النظــر فــي مؤشــرات أداء الخطــة لضمــان مســتوى إنجــاز أعلــى للخطــة ذلــك ألن بعــض أهــداف الخطــة مــن املمكــن 

إنجازهــا دون تعديــل قانونــي مــع العلــم أن مؤشــر األداء الخــاص بهــا عبــارة عــن تعديــل تشــريعي.

توصيات حول أهداف ونشاطات الخطة
• ضرورة أن يسمح القانون للمشتكى عليه بالحصول على رفقة محامي في كافة القضايا.

• ضرورة أن يؤخذ بعين االعتبار التوصيات الناتجة عن  اآلليات التعاقدية عند تعديل التشريعات.

• التوســع فــي عمليــة إشــراك املجتمــع عنــد تعديــل القوانيــن والتوعيــة أكثــر حــول هــذا املوضــوع واالليــات املتبعــة للتعليــق علــى 

مســودات القوانيــن والتــي منهــا إمكانيــة التعليــق مــن خــالل املوقــع االلكترونــي لديــوان التشــريع والــرأي.

• التوعي في الحقوق األساسية للمواطنين والتوعية بحقوق الالجئين واملهاجرين.

 فيما يتعلق بحقوق الطفل وحقوق املرأة.
ُ
• التركيز على توفير تدريبات للموظفين املكلفين بإنفاذ القانون خصوصا

• اتخــاذ الخطــوات التشــريعية التــي تضمــن الحمايــة الكاملــة للحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر ال ســيما فيمــا يخــص املنشــورات 

االلكترونيــة.

• بــدء حــوارات حقيقيــة مــع أصحــاب املصلحــة واملجتمــع املدنــي ملراجعــة القوانيــن املتعلقــة بالصحافــة واإلعــالم كــي تتوافــق 

مــع التزامــات األردن التعاقديــة.

• مواصلة اتباع السياسات واإلجراءات التي تعزز مشاركة املرأة في الحياة العامة.

• مراجعة التشريعات املتعلقة بضمان املحاكمة العادلة والتأكد من مواءمتها لالتفاقيات الدولية.



• العمــل علــى تعزيــز حــق الحصــول علــى املعلومــة وضــرورة العمــل علــى إزالــة مــا يعيــق هــذا الحــق وبيــان ماهيــة املعلومــات 

الســرية.

• تضمين قانون األحزاب ما يستوجب حد أدنى ملشاركة املرأة في كل حزب.

• استحداث آلية واضحة لتحديد الحد األدني لألجور وربطها بمستوى التضخم.

• تعديل مفهوم التعذيب في التشريعات ذات العالقة لتتوافق مع التزامات األردن التعاقدية.








