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  ورفع الق#رات  في م�ال حق�ق االن�ان:  ال.�ع0ة وال.#ر*5  

) دورات ت%ر&��ة ل�%ة ت$اوح ب�� ی م�� الى خ��ة أ�ام ل�ل دورة ل����ي 10ت�ف��(  •

م3س�ات ال�6�ع ال�%ني وال�3س�ات ال��قلة واألجه/ة ال$س��ة وال�ل,ة الق*ائ�ة 

ل�$</ وال�قاEات ال�ه��ة . ح�Bُ تَ@ ال$<�/ على ال�عای�$ ال%ول�ة ل;ق ق االن�ان، ودور ا

�ة وتع/&/ حق ق االن�ان في ال��ل�ة، وال$ص% وال ث�H ال �Gي ل;ق ق االن�ان في ح�ا

 و<اEة القار&$ .

 ه ر ش 6/ ال6%د واس�$ ألكN$ م� ت�ف�� ب$نامج ت%ر&�ي م�امل ل��اء الق%رات ل� Kفي ال�$< •

 ) م;اض$ة م� عة ل����ي االم� العام ح ل معای�$ حق ق االن�ان ودور أجه/ة60تق%�@ ( •

 انفاذ القان ن .

غ ث ) م;اض$ة ح ل حق ق االن�ان ل,الب وزارة ال$�Wة والعل�@ وم%ارس و<الة ال22(تق%�@  •

ة و&أتي ذل[ في اGار العاون ال���$ مع وزارة ال$�Wة والعل�@ وو<الة الغ ث  ل ع�

  ال,الب في م6ال حق ق االن�ان . 

وأمانة ) م;اض$ة ح ل حق ق االن�ان في ع%د م� م3س�ات ال�6�ع ال�%ني 25تق%�@ ( •

 ع�ان وال�6�ع ال�;لي  .

رW% ات�ف�� دورة ت%ر&��ة ل����ي ج�ع�ة ال�$ص% ال �Gي االردني ل;ق ق االن�ان في م;اف`ة  •

ه%ف نf$ ثقافة حق ق االن�ان وخاصة في ال�;اف`ات ،ونج ب،  30/1/2018-29ی مي 

 ناشi وناش,ة في م6ال حق ق االن�ان .) 25(ع� ال%ورة تh$&ج 
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-28حق ق االن�ان ال%ر&��ة ل����ي ائالف ت�ار االح/اب ال س,�ة  ت�ف�� دورة •

29/3/2018 . 

ي ت�ف�� ال%ورة االولى ل;ق ق االن�ان ل����ي ال�$</ االردني لل%راسات ال��اس�ة  ی م •

6+8/5/2018 . 

مي ت�ف�� ال%ورة الNان�ة ل;ق ق االن�ان ل����ي ال�$</ االردني لل%راسات ال��اس�ة  ی   •

ناشi وناش,ة  15به%ف نf$ ال عي بNقافة حق ق االن�ان ح�B ت@ تh$&ج  7+9/5/2018

 في <ل دورة .

•  � N25/1- 25/2/2018ان�ة م� وال�$حلة ال ، 30/1/20185-7ت�ف�� ال�$حلة االولى م

 م� ب$نامج ب�اء الق%رات الhاصة K �Eفي ال�$</ ال �Gي ل;ق ق االن�ان . 

 ل�$حلة الNان�ة .ت�ف�� انf,ة مf$وع ع�ل االGفال ا •

) دورات ت%ر&��ة ل� Kفي ال�6لp االعلى ل;ق ق االشhاص ذوn االعاقة ح ل 3ت�ف�� ( •

 .7/2018ا�ام) خالل شه$  3ال$ص% وال ث�H و<اEة القار&$ (كل دورة 

 .  25/7/2018-24بار&خ  ت�ف�� دورة ت%ر&��ة ل����ي ج�ع�ة ال�عادة •

 .26/7/2018وال$n بار&خ  ت�ف�� ورشة ع�ل ل� Kفي وزارة ال��اه  •

 

ء بار&خ  ت�ف�� دورة حق ق االن�ان ال%ر&��ة ل����ي ات;اد ال�6ع�ات ال�h$&ة /م;اف`ة ال/رقا •

29-30/8/2018. 

� األكاد���ة بار  •�Wال�$</ و �&خ اج�اع مع (أكاد���ة الG$fة) ل�;B ومأس�ة العاون ب�

10/9/2018.  

-7ال�;$&ة ال�ل��ة في م;اف`ة العق�ة بار&خ ت�ف�� دورة ت%ر&��ة ل� Kفي اله�tة  •

9/10/2018. 

� بار&خ  •G ي ج�ع�ة ت$اب ال�� .25/10/2018 -24ت�ف�� دورة ت%ر&��ة ل��
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 .  4/11/2018ت�ف�� ن%وة في م�%v ر&� ن الNقافي /ج$ش  بار&خ  •

 .29/11/2018ت�ف�� ن%وة ال6ل ة العfائ$&ة في م;اف`ة ال�$ك بار&خ  •

 .f29/11/2018$وع <$امه في م;اف`ة ال�ف$ق بار&خ م ت�ف�� انf,ة •

ت�ف�� ن%وة "م}اف;ة الف�اد حH م� حق ق االن�ان " احفاًال Eال� م العال�ي ل;ق ق  •

 .   10/12/2018االن�ان

 . 9/2018ت�ف�� نfاGات مf$وع <�ار ال�� ال�n ام% ألكN$ م� شه$ م�� م�{ف شه$  •

 . 15/12/2018+ 8ت�ف�� ب$نامج ت%ر&~ الق*اة بار&خ  •

 . 22/12/2018ت�ف�� دورة ال%ر&~ لل�ه�%س�� في م;اف`ة ال�$ك بار&خ  •

) ورش على م%ار 5ت�ف�� م�6 عة م� ورش الع�ل ل����ي معه% ال%ر&~ ال�ه�ي �6�E ع ( •

. � شه$&

•  . � ت�ف�� م�6 عه م� ورش الع�ل ح ل حق ق <�ار ال�� على م%ار شه$&

��اء هي حق ق اإلن�ان" في معه% ال*ام� ال��ائّي ��Eاس�ة تق%�@ م%اخلة Eع� ان "حق ق ال •

 ال� م العال�ي ل;ق ق اإلن�ان. 

تنفيذ ورشة توعوية حول "بناء قدرات مؤظفي امانة عمان الكبرى بحقوق كبار السن " والتي  •

االمانة حيث تم توعيتهم بحقوق كبار السن في  مؤظف من مؤظفي 20عقدت في االمانة لـ 

المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ودور المؤسسات الحكومية والمركز الوطني لحقوق 

 االنسان ومؤسسات المجتمع المدني بحماية وتعزيز حقوق كبار السن .

شؤون االسرة تنفيذ ورشة توعوية بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية والمجلس الوطني ل •

ال� م العال�ي لل ع�ة fEأن إساءة معاملة ��Eاس�ة ن%وة  nternationalI HelpAgeومنظمة 

�ق*�ة االساءة ض% <�ار ال��  ت�ل�i ال* ء علىه%ف ب 26/6/2018وذل[ ی م  ك�ار ال�

م� ال$جال وال��اء وتf$&عات ح�ا�ة <�ار ال�� م� الع�ف واالج$اءات الق*ائ�ة واالدار&ة 

ی@ إتhاذها لع/&/ ح�ا�ة <�ار ال�� م� االساءة والع�ف وااله�ال ونقاش ال;%�ات  الي
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ووضع Eع�   ال�$ت�,ة Eال;% م� االساءة ل��ار ال�� الf$&ع�ة والh%مات�ة وال��اسات�ة

 ال�ق$حات وال ص�ات للغل~ على ه�ه ال;%�ات.

طة حول حقوق الفئات االكثر تنفيذ عدة ورشات توعوية على مدار العام في اكاديمية الشر •

 حاجة للحماية .

إع%اد وقائع ال� م الNاني ل�3ت�$ Eع� ان "ال�3ت�$ ال%ولّي ح ل االحالل اإلس$ائ�لّي G &ل  •

م"، وال��عق% 1967األم%، وواقع حق ق اإلن�ان في األراضي الفل�,��ّ�ة الُ�;لة م�� عام 

 �م Eالّعاون ب�� ال�$</ ال �Gّي 2018أ�ار عام  13وحى  12خالل الف$ة ال��%ة م

  ل;ق ق اإلن�ان والfّ�}ة الع$Wّ�ة ل;ق ق اإلن�ان.
 

 

 

  ال	ص# وال.�ق/ :   

  ة ال6هات�Gاhل م;اف`ة  وم> �رص% ال اقع ال��tي  ل��ع م;اف`ات واع%اد تق$&$ مف{ل ع

 ال�ع��ة  Eال�الح`ات ال��6لة .

  ،ع ز&ارات رص%ّ�ة إلى ال�;اك@ ال�`امّ�ة (م;}�ة ب%ا�ة عّ�ان، وم;}�ة ب%ا�ة ج$شWت�ف�� أر

 Hة) وتّ@ إع%اد تق$&$ مفّ{ل له�ه ال/&ارات وت ث��وم;}�ة ب%ا�ة معان، وم;}�ة ب%ا�ة العق

  .مh$جاتها 

   أه�ل ز&ارة  16ت�ف��)م;اف`ة، واع%اد تقار&$ 11في ( الى  م$اك/ اإلصالح وال

  .مh{{ة

   رة في وسائل االعالم f�6ع ال�ل�ّي ال��رص% و�ج$اء ت;ل�ل م ض عّي ون عّي ل;الة ال

 م.2017-م2015لألع ام 

  ّ�ة�وع قان ن ال��3ول�ة ال,$fة مf(ال��ائّ�ة) ل��اق �&$fام�ة والعhعّ�ة ال&$fرص% ال6ل�ة ال

م، وال�hّ{{ة 20/3/2018م، وال��عق%ة في ی م الNالثاء ال� افH 2016وال{;ّ�ة ل��ة 

 م.2018ل��اقfة مf$وع قان ن ال��3ول�ة ال,�ّ�ة وال{;ّ�ة ل��ة 
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  رصد أوضاع المرأة المزارعة وتحليل التشريعات الناظمة لعملها.  

  اعداد بحث تحليلي حول " تحليل التشريعات الوطنية المتعلقة بعمل األطفال " ونشره على
  الموقع االلكتروني للمركز .

 وع قان ن ال��3ول�ة  رص% ال6ل�ة$fلف عل�ها في مhة ال� اد ال�fة ل��اق>$f�ُعّ�ة ال&$fال
م، وال�hّ{{ة ل;�@ الّ�/اع 30/4/2018م، اإلث��� ال� افH 2016ال,�ّ�ة وال{;ّ�ة ل��ة 

القان نّي ب�� م6لp الّ� اب وم6لp األع�ان ح ل مf$وع قان ن ال��3ول�ة ال,�ّ�ة وال{;ّ�ة 
 م.2018ل��ة 

  اعداد تقارير رصدية حول اوضاع النساء في القرى النائية ( فلحا ، النهضة ، عالية ، المثلوثة
، الشقيق ، الذهيبة الشرقية ، الذهيبة الغربية ) في محافظة مادبا والتي تم زيارتها في آواخر 

 ورفعها لرئاسة الوزراء والجهات ذات العالقة . 2017عام 

  لنساء في المناطق النائية والمحرومة من الخدماتاوضاع اوتقييم  متابعة رصد  
  ار&خم لل ق ف على اإلج$اءات ال�ّ�hة 10/12/2018ت�ف�� ز&ارة م�%انّ�ة إلى وزارة الع%ل ب

م� ق�ل وزارة الع%ل ل, &$ م�` مة الع%الة fEق�ها: ال6/ائّي وال�%نّي، اس6اEًة للّع%یالت 
 .م2017م الل عاال��;%ثة على Gائفٍة م� الf$&عات  خ

  قالل الق*اءإع%اد رد ال�$</ ال �Gّي ل;ق ق اإلن�ان على اس��ان ال�قّ$ر الhاص Eاس
.� وال�;ام�

  ار&خ ص% ررص% واقع ال;H في ال;{ ل على ال�عل مات في وزارة الّ/راعة ب
{ة وم6لp ال�عل مات بق$&ٍ$ ُمفّ{ٍل ح ل 21/3/2018hم، وق% تّ@ ت/و&% ال6هات ال�

� األف$اد م� م�ارسة ال;H في ال;{ ل على واقع �{�ال/&ارة به%ف ت, &$ اإلج$اءات ل
 ال�عل مات.

  />$ز&% / ال$ص�فة( حادثة ف$ار األح%اث)، وم �رص% أوضاع األح%اث في م$</ أسامة ب
 .أح%اث إرW%، وم�,قة ال�6 ب : ال�$ك، معان، العق�ة

 في ال;{ ل على ال�عل مات في وزارة H;ار&خ  رص% واقع الم، وق% تّ@ 9/4/2018ال��tة ب
{ة وم6لp ال�عل مات بق$&ٍ$ ُمفّ{ٍل ح ل واقع ال/&ارة به%ف ت, &$ hت/و&% ال6هات ال�

� األف$اد م� م�ارسة ال;H في ال;{ ل على ال�عل مات.�{� اإلج$اءات ل
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 %ار&خ  رصواقع ال;H في ال;{ ل على ال�عل مات في وزارة ال$�Wة والعل�@ ب
{ة وم6لp ال�عل مات بق$&ٍ$ ُمفّ{ٍل ح ل واقع 1/5/2018hم، وق% تّ@ ت/و&% ال6هات ال�

� األف$اد م� م�ارسة ال;H في ال;{ ل على �{�ال/&ارة به%ف ت, &$ اإلج$اءات ل
 ال�عل مات.

  ،%Wر&~ في : أ. ال$ص�فة ، إر%رص% اوضاع االشhاص ذوn االعاقة في م$</ الأه�ل وال
6�عي في ال ح%ات، ال�$</ ال�ع دn لل�ف�فات.وم$</ الأه�ل ال� 

  ،ة الف�$&ة في م;اف`ة ال�$ك���رص% أوضاع ال,الب ذوn اإلعاقة في م$اك/ ال��ار لل
 وع�ان، وم$</ الfلل ال%ماغي في العق�ة

   %ع .رصEي ت@ ت�ف��ها على ال%وار ال$ا ال قفات االح6اج�ة ال
 ي ت@ ت�ف��ها امام م�6ع ال�قاEات . رص% ال قفات االح6اج�ة ال
 . في ق{$ الع%ل � رص% ال قفات االح6اج�ة الي ت@ ت�ف��ها م� ق�ل ال�;ام�
 . ل%�ات�في الK ام م} رص% اع
 . ع�ة$fفي ال�;اك@ الK ام م} رص% اع
  %ت@ ت�ف��ه امام وزارة ال��احة .االرص nام ال�} ع
 . سعة العف  العام  رص% االع{ام ال�n ت@ ت�ف��ه امام م6لp ال� اب لل�,ال�ة ب
 �� االصف$ يرص% اع{ام سائقي ال
  الق ات ال��ل;ة في داب ق n%قاع رص% اع{ام م
 $�ي ت@ ت�ف��ها ع�% اشارة ال� رص% ال قفة االح6اج�ة ال
  م$</ اصالح وتأه�ل v%ل � 2ال� ق$ رص% اع{ام اهالي ال�عقل�
  %ة ال6اه/ة ااض$اب ع�رص��ل م{�ع مع6/ة الع{$ ل{�اعة األل .   

  %ف  وزارة ال{;ة.   رصK اض$اب م 

 %في ال�ف$ رص � .اض$اب ع�ال م{�ع ال;%یNة ال��ق ل�� الى م{�ع ال احة وال$اغ��

  %رص $�hاض$اب ع�ال م{�ع أب اب ال.  

 %ال{�اع رص � .�ة في ال$مNا اض$اب ع�ال م{�ع <الس[ في م%ی�ة ال;�
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    ن ع �واالح�اGات  H1N1رص%  واقع الh%مات ال{;�ة ال�ق%مة الى م$ضى انفل ن/ا م

م� م�fفى ال6امعة األردن�ة، وم�fفى األم�$ ح�/ة، ال��عة لع%م االصاEة Eالع%وv ،ل�ل 

 وم�fفى ال��f$، وال��fفى اإلسالمي 

   �6عات رص%�ة  الى ز&ارة ت�ف��م{�ع ال�ف قة ل{�اعة األل��ة ال6اه/ة في م%ی�ة ال

 ال{�اع�ة س;اب 

  %اض$اب ع�ال ش$<ة رصNWE عة لEاf$<ة ا�}  لل�ق�~ ع� ال{h$ ال/&ي في م�,قة ال

 .، أس اقه Eالق$ب م� م}~ ال�فا�ات الh,$ة

   %في رص ���Gمات ال{;�ة والعالج�ة وال قائ�ة ال�ق%مة لل� ا%hفى ال�$م ك واقع الfم�

%Wال;} مي في م;اف`ة ار.  

   ع�ل في م�,قة  رص%�ة الى  ز&ارةت�ف��� nة ال6اه/ة وال���م{�ع ق س ق/ح ل{�اعة االل

  ال`ل�ل م� م;اف`ة ال/رقاء

  %ة ال{�ادلة رصEاس�ة (دواك@) مع نقا�hة ال>$fال v%ام ال{�ادلة العامل ن ل} .اع

  %نا و رص ;Eح�لة ذ � وزارة ال$�Wة والعل�@ hE{ ص م ض ع العل�@ ال�ه�ي، اإلش}ال�ات ب�

  " األون$وا " �� الفل�,�����tغ�ل الالجfو<الة الغ ث وت v%عة م ض ع الع6/ ال�الي لEام

 ال�n یه%د ب قف الع�ل�ة العل���ة في ال�%ارس الاEعة لل <الة 

 ومق$ ال $�f�فى الfل�6ة ال ��Gة ل%ع@ م$ضى ت�ف�� ز&ارة الى م�fفى ال;��� لل�$Gان وم�

ال�$Gان، لل ق ف على ال, رات ال;اصلة ف��ا یعلE Hالام�� ال{;ي الhاص �E$ضى 

 ال�$Gان واإلج$اءات ال��عة لعالجه@.

  



9 

 

  

  :  وال.قار*	 الّ#راسات وال;��ث

 م.2017-م2015حالة الّ�6ع ال�ل�ّي في األردن خالل الف$ة ح ل  إع%اد دراسة  . 1
-م2012دراسة ال ص�ات ال{ادرة ع� ال�$</ ال �Gّي ل;ق ق اإلن�ان خالل الف$ة  إع%اد  . 2

 م.2017
إع%اد دراسة ت;ل�لّ�ة لألEعاد القان نّ�ة واالج�اعّ�ة للّ ق�ف اإلدارnّ في األردن وفقًا لقان ن م�ع  . 3

 ال6$ائ@.
� ال�n عق%ته جامعة  . 4�tالالجE اصhم;}@ في ال�3ت�$ ال%ولي ال B;E @�%14ال�$م ك في تق-

15/ 3/2018. 
 

  أوراق الع
ل:

   ات وتق%��ها�إع%اد ورقة ع�ل ح ل الع�ف ال���ي على ال� ع االج�اعّي ض% ال��اء والف
 خالل  ال�3ت�$ ال �Gّي األول.

 .امة في األردن% إع%اد ورقة ع�ل ح ل واقع ال���ة ال��
  ع ال�%نّي في األردن.اع�  %اد ورقة ع�ل  ح ل واقع ال�6
  .ة ل;ق ق األن�ان في رص% ال;ق ق اإلن6اب�ة��G إع%اد  أداة رص% ح ل دور ال�3س�ة ال 
 ,الة  إعداد�ارتفاع مع%ل ال � ورقة م قف ح ل وجهة ن`$ ال�$</ ال �Gي ل;ق ق االن�ان م

  ة ال%خل�وع ض$&$fم � أع%اد ورقة م قف ح ل وجهة ن`$ ال�$</ ال �Gي ل;ق ق االن�ان م

  م ض ع ال{;ة �أع%اد ورقة م قف ح ل وجهة ن`$ ال�$</ ال �Gي ل;ق ق االن�ان م

 واش}ال�اتها 

 ورقة تحليلية حول الزواج المبكر. أع%اد 
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  م�` مة حق ق  إع%اد ورقة  ع�ل ح ل Hي ل;ق ق االن�ان في ت;ق��G دور ال�$</ ال"

�ان Eال�<$v ال��ع ن االن�ان " Eاحفال�ة ج�ع�ة ال�$ص% ال �Gي االردني ل;ق ق االن

  لإلعالن العال�ي ل;ق ق االن�ان .

  يورقة ع�ل Eع� ان " ض�انات حق ق االن�ان في ال�$اك/ األم��ة " في ورشة الع�ل ال

 نف�تها م%ی$&ة االم� العام في اكاد���ة الG$fة ال�ل��ة.

  12/11/2018اع%اد ورقة مفاه���ة ح ل م}اف;ة الف�اد . 

 

  ال�C	ات ال.ع	*ف0ة :

  �إع%اد ب$وش ر ح ل  دور ال�$</ ال �Gي ل;ق ق االن�ان  في ح�ا�ة ال��اء والف�ات م

.� الع�ف ال���ي على اخالف ال�6��

  ة االعالم{�fق%��ها لاع%اد وت{��@ ب$وش ر لل�$</ ووم*ة اعالم�ه ح ل ال�$</ ل

 ال�6�عي Eاحفال�ه ال� م العال�ي ل;ق ق االن�ان .

  

  وال�ارج0ة : ال
Cار�ات ال#اخل0ة

   %ّ�ة ل;ق ق اإلن�ان في  رص�G اع العال�ي ح ل دور ال�3س�ات ال�ال�fار<ة في االج

م وال��عق%ة في إس,�� ل واع%اد 6/12/2018-5ال;ق ق ال{;�ة واالن6اب�ة لل�$أة خالل الف$ة 

 تق$&$ مف{ل. 

  @ار<ة في  تق��fار&خ  ال�تق$&$ رص% األداء ال;} مي ال�ع% م� ق�ل م$</ ال;�اة/ راص% ب

 مال��عق% في ف�%ق ج��فا. 12/11/2018

   ار<ة فيfاعي ال���  لل�,ال�ة Eال��اوة م� م�` ر إسالمي ون ع اج�Wدورة ت%ر&~ م%ر

��عق%ة م  وال23/9/2018-16ب�`�@ م� الل�6ة ال ��Gة األردن�ة ل3fون ال�$أة  خالل الف$ة 

 في  م;اف`ة العق�ة .
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    ار<ة فيfة ل;ق ق االن�ان ح ل ال���G ل$فع  ق%رات ال�3س�ات ال  ��Wدورة ت%ر&~ م%ر

في ف�%ق <����}ي  27/5/2018-23رص%  ال;ق ق اإلن6اب�ة وال�6��ة ال��عق%ة خالل الف$ة 

 ب�`�@ م�  م}~ األم@ ال�;%ة لل�}ان وم�`�ة االس} ا. 

 ار<ة في الfار&خ ال� رشة ال%ر&�ة ح ل ت;ل�ل ال��اسات ال��عق%ة في ف�%ق ج��فا ب

22/3/2018. 

  �;ة مع ال� ن�} ، ت{&$fاسع لل��`�ات غ�$ ال;} م�ة الال�fار<ة في ال��%v ال%ولي ال

وال� م العال�ي لل�الم "ال,ائ$ات ب%ون �Gار ” ن`$ة أخ$v  ح ل اله6$ة ” ع� ان : 

وتَ@ تق%�@ تق$&$ مف{ل ع�  29/9/2018-26" ت نp/   وال$وW تات في خ%مة ال�الم

. v% ال��

   ي  ل�3س�اتWألش$اك  االت;اد األورو H&$,ة الGال  خار��ح* ر اج�اع ل��اقfة  اس

م  وال��عق% في م��ى االت;اد األوروWي  واع%اد 16/9/2018ال�6�ع ال�%ني  خالل ی ك 

 تق$&$ مف{ل 

  @`اع  ال���م� ال�6لp االق{ادn واالج�اعي ح ل تق��@ تW$6ة  ال�fار<ة في االج

  م. 28/11/2018الالم$</&ة في األردن و<ان ذل[ بار&خ 

  ع� ان :"ت س�ع الف*اءE ّ�ة ل;ق ق اإلن�ان�G لل�3س�ات ال $fع BالNار<ة في ال�3ت�$ الfال�

ال�$أة: دور ال�3س�ات ال�%نّي وتع/&/ ال�%افع�� ع� حق ق اإلن�ان وح�ایه@، مع الّ$<�/ على 

� األول عام  12-10ال �Gّ�ة ل;ق ق اإلن�ان" بار&خ &$fم في م%ی�ة م$اك�2018ت- 

 ال�غ$ب، و�ع%اد تق$&$ مفّ{ل ح ل ال�fار<ة.

 ار<ة فيfلة  ال�{fوال� ،�اج�اع الل�6ة ال�ع��ة في ت%ر&~ العامالت في ال�{انع على حق قه

 .20/6/2018م� ق�ل ملقى س�%ات االع�ال. 
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  ات��6ة لل{;ة ال�ف��ة لعام$-2018ال�fار<ة في إع%اد وم$اجعة ال�� دة ال�هائ�ة للh,ة االس

والي س�} ن ال�$</ ال �Gي ش$&}ا في ت�ف�� ال�; ر الNاني م�ها ح ل ال$عا�ة ال{;�ة  2022

.B;�ة وال$ص% وال�ع ح ل ال�$اقEوال�; ر ال$ا 

  

  ار<ة في اع�ال ورشة الع�ل ال��عق%ةfع$اض ال�في ال�;$ ال��� ح ل م ض ع تق$&$ االس

  .ال%ورn الfامل 

  ار<ة في ال6ل�ة ال�قاش�ة ح لfات الع�ل َّ وال�المة َّ وال{;ة ال�ه��ة في ال�Eواقع اصا)

الي ن`�ها م3س�ة ال*�ان االج�اعي ی م االث��� ال� افH  ِق,اع ال{�اعات ال; &ل�ة)

 واع%اد تق$&$ ح لها.  12/2/2018

 ي ال�G ال v �fار<ة في ال%ورة ال%ر&�ة ح ل اه%اف ال���ة ال��%امة وال�ات ت�ف��ها على ال��

ورشة ع�ل تfار<�ة ل�%ة ی م�� للف$&H ال�ع�ي Eال;$&ات وحق ق االن�ان الي ت@ عق%ة في 

 .15/3/2018-14ف�%ق ال�����}ي Eالعاون مع وزارة الi�,h واالس} ا ع�ان في الف$ة ن 

  ارfة لل{;ة ال�ف��ة واالدمان ال���G ة ال,hالق الGة ال� م العال�ي <ة في حفل إ�اس��E

 لل�$&�، والي س�} ن لل�$</ ال �Gي دورا في ت�ف��ها.

  ض$االج�اع مع ل�6ة ال�$أة وش3ون االس$ة في م6لp ال� اب وت/و&%ه@ Eالعق�ات الي تع

 .21/3/2018ال�$أة في م6ال الع�ل 

  في �ال�fار<ة في ورشة الع�ل الي ن`�ها م3س�ة ال*�ان االج�اعي ح ل ت�ع العامل�

ق,اع ال�hاب/ وال;ل &ات Eال*�ان االج�اعي وتق%�@ مق$حات ل�f ل أك�$ ع%د م�ه@ في 

 ال*�ان وأع%اد تق$&$ ح ل ذل[.  
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  %ة ال��ابّ�ة ع����� لل�6ة الع�ل والّ�ها القان ن ال�3ق� لقان ن ال�fار<ة في ح* ر جل�fم�اق

  م، وتق%�@ مالح`ات وت ص�ات ال�$</ على القان ن ال�3ق�.2010الع�ل ل��ة 

  غّ�$"، وال��عق% في رحاب جامعة ال�$م كح* ر م3ت�$ إقل��ّي Eع� ان "القان ن في عال@ م

 م. 26/5/2018-25بار&خ 

  ُوع القان ن ال�$fة ال%خل ل��ة إع%اد وت;*�$ ال6ل�ة ال�قاشّ�ة ح ل م�م 2018عّ%ل لقان ن ض$&

  م. 11/6/2018بار&خ 

  ة ال%خل ل��ة�وع القان ن الُ�عّ%ل لقان ن ض$&$fان�ة ح ل مNإع%اد وت;*�$ ال6ل�ة ال�قاشّ�ة  ال

  م13/08/2018م بار&خ  2018

 ) @ّ�ة رق}hfار&خ 2010) ل��ة 36ح* ر جل�ة نقاشّ�ة ح ل قان ن األح ال الم ب

  ج�ع�ة معه% ت*ام� ال��اء األردنّي (ت*ام�).وال��`�ة م� ق�ل م، 27/1/2018

  ار&خح* ر جل�ة ح ارّ&ة ح ل دور ال�6�ع ال�%نّي في اإلصالح الf$&عّي في األردن ب

 معه% غ$ب آس�ا وش�ال إف$&ق�ا.م، وال��`�ة م� ق�ل 18/3/2018

 خ �اللها اع%اد القار&$ ح* ر دورة ح ل ح{اد ال�ائج والي تع�$ ال,$&قة الي س�@ م

 ال�هائ�ة لق�اس اث$ ال�f$وع Eال�قارنة مع ال,$&قة القل�%�ة في ق�اس اث$ ال�fار&ع.

  ار<ة في االfال� nع$اض ال%ورج�اع ح ل االج�اع ال� اض�عي الhاص Eاالس

وال��`�ة   DAAPال�n عق% Eالعاون ما ب�� ب$نامج الf$اكة ال%ن�ار<�ة الع$�Wة  UPRالfامل

وال�$</   وال�3س�ة ال%ن�ار<�ة ل;ق ق االن�ان DIGNITY %ن�ار<�ة ل��اه*ة الع�ی~ال

 22/11/2018والي عق%ت في مق$ ال�$</ ی م الp��h ال� افH   ال �Gي ل;ق ق االن�ان

  nع$اض ال%ورال�fار<ة في ال; ار ال �Gي ح ل حق ق ال��اء والف�ات والf�اب لغا�ات االس

 ;} مة.الfامل ال�n ُتع%ه ال

 .ائل دور اإلی اء%Wاع�ة ، و� ال�fار<ة في ل�6ة تف��[ دور اإلی اء / وزارة ال���ة االج
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 . اإلعاقة nاص ذوhوضع مالح`ات ال�$</ ح ل دمج األش 

  اصhاس�ف�}ي ل�3ت�$ حق ق األش�ال n اآلس� v%وضع مالح`ات ال�$</ ح ل ورقة ال��

  ذوn اإلعاقة.

   الد�وضع مالح`ات ال�$</ ح ل تق$&$ حالة ال 

 .(${�ال/واج ال�) ة األردني�}hfار<ة في ال; ارات ح ل قان ن األح ال الfال� 

 .ار<ة في دراسات ال;الة مع إدارة ح�ا�ة األس$ةfال� 

  ش$;وضع مالح`ات ال�$</ ح ل دراسة صادرة ع� ال�6لp ال �Gي ل3fون األس$ة ح ل ال

 ال�6�ي.

  ار<ة في ح�لةfش ال�6�ي . 16ال�$; ی م ل�6ابهة الع�ف وال

 .حق ق االن�ان pان ح ل حق ق ال�$أة ال$&ف�ة ل�6ل�� تع�tة اس

  ة���ال�fار<ة في ع* &ة ل�6ة اع%اد م� دة ن`ام ح�ا�ة ال,فل العامل وال���Nقة ع� وزارة ال

 االج�اع�ة .

 االعلى لل�}ان في اع%اد ال pار<ة مع ال�6لfه@ دون ال� �h,ة ال ��Gة لل;% م� زواج م

  ).2022-2018س�ة لألع ام ( 18

 .3ون األس$ةfي ل�G ال pن`�ه ال�6ل nار<ة في م3ت�$ م{ل;ة ال,فل الف*لى ال�fال�  

 .فال في  ال;*اناتGعة رص% أوضاع األEا  م

  في دولة < ر&ا � ال�fار<ة في م3ت�$ حق ق <�ار ال�

  أتهfأن nال� �ال�fار<ة في ع* &ة ال;الف ال �Gي ل��`�ات ال�6�ع ال�%ني  ل��ار ال�

.� ج�ع�ة ت*ام� ال��اء وم�`�ة م�اع%ة <�ار ال�
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  ة األردن�ة��G ات��6ة ال$ال�fار<ة في ع* &ة ل�6ة ت, &$ الh,ة ال�ف���ة  ال ��Gة لالس

ال �Gي ل3fون األس$ة  ، وان�HN  )ال���Nقة ع� ال�6ل2022p-2018ل��ار ال�� لألع ام (

اع,اء ق*ا�ا <�ار ال�� األه��ة الي ت�;قها ع� الع* &ة ص%ور االس$ات��6ة الي ته%ف 

ض�� س�اسات وخ,i ال%ولة األردن�ة إلدراجها على سل@ االول &ات ال ��Gة ، Eاإلضافة إلى 

 �ع .ت;��� ن ع�ة ال;�اة ل��ار ال�� وت�}��ه@ م� ح�اة <$&�ة في ال�6

  الُ
Fالعات القان�ن0ّة.

ّ�� الُ�,العات القان نّ�ة مالح`ات وت ص�ات ال�$</ ح ل مf$وعات الق ان�� والق ان�� ال3�ُقة *ت

وم� ّدات مf$وعات الق ان�� الُ�%رجة على ج%ول أع�ال م6لp الّ� اب وWع� األن`�ة، وته%ف 

ردنّي والُ� اث�H ال%ولّ�ة الي ال/م بها ال�,العات إلى م اءمة الf$&عات ال �Gّ�ة مع ال%س ر األ

  وت.
Kل أب	ز الُ
Fالعات ال
���ة Iاآلت:، األردن مع االس�tاس Eالّf$&عات الع$Wّ�ة الُ�قارنة

  وع$fح ه�ا ال�$G %ال;{ ل على ال�عل مات. وق Hوع قان ن ض�ان ح$fإع%اد م� ّدة م

 م� ق�ل ع, فة ال�فّ ض العام على م6لp ال�عل مات.

  قاع% ال�%نّي ل��ة م.2018م,العة قان نّ�ة ح ل مf$وع القان ن الُ�عّ%ل لقان ن الّ

  ل%�ات ل��ة�ل م;اك@ ال�{fوع القان ن الُ�عّ%ل لقان ن ت$fم.2018م,العة قان نّ�ة ح ل م 

  وع قان ن ص�%وق شه%اء الق ات ال��ل;ة واألجه/ة األم�ّ�ة ل��ة$fم,العة قان نّ�ة ح ل م

 م.2018

 اني ل��ة م,العNة الّ%خل ال�وع القان ن ال�عّ%ل لقان ن ض$&$fم.2018ة قان نّ�ة ح ل م 

  ة الّ�/اهة وم}اف;ة الف�اد ل��ةtوع القان ن الُ�عّ%ل لقان ن ه�$fم,العة قان نّ�ة ح ل م

 م.2018

  ق�ف م,العة قان نّ�ة ح ل ُم,العة قان نّ�ة ح ل الّ�{ ص األص لّ�ة الhاّصة Eاالح6از والّ

 ق*ائّي وW%ائله.ال
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  ر م,العة قان نّ�ة ح ل ن,اق صالح�ة الّ%ع ة إلى عق% ال6ل�ات االس�Nائّ�ة في ال%س

 األردنّي مقارنًة Eالّ%سات�$ الع$Wّ�ة الُ�قارنة.

  وع القان ن الُ�عّ%ل$fار<ة في الل�6ة الف�ّ�ة إلع%اد مf�ُإع%اد م,العة قان نّ�ة وتق%��ها أث�اء ال

  م والُ��عق%ة في وزارة ال���ة االج�اعّ�ة.2018ل��ة لقان ن االح%اث 

 ) @م قان ن معّ%ل لقان ن الع�ل.2010) ل��ة 26م,العة قان نّ�ة ح ل القان ن ال�3ق� رق  

  وع قان ن األسل;ة وال�خائ$ ل��ة$fم.2013م,العة قان نّ�ة ح ل م  

  م.2017م,العة قان نّ�ة ح ل ن`ام الع�ل ال�$ن ل��ة  

  ّّ�ة وال{;ّ�ة ل��ة م,العة قان ن��وع قان ن ال��3ول�ة ال,$fم.2016ة ح ل م  

  ة الّ%خل ل��ة�وع القان ن الُ�عّ%ل لقان ن ض$&$fم.2018م,العة قان نّ�ة ح ل م  

  ) @عّي ال ارد في الّ�`ام رق��ز&ع ال, م 2018) ل��ة 51م,العة قان نّ�ة ح ل م�;ى الّ

  م.2018ّ�ة ل��ة مf$وع الّ�`ام الُ�عّ%ل ل�`ام الh%مة ال�%ن

   اإلعاقة ل��ة nاص ذوhلألش nّ$م.2018ُم,العة قان نّ�ة ح ل م� ّدة تعل��ات الّ%مج األس  

  ل��ة �  م.2018م,العة قان نّ�ة ح ل مf$وع  قان ن ُمعّ%ل لقان ن نقاEة ال�;ام�� ال�`ام��

  وع قان ن ُمعّ%ل لقان ن ال/راعة ل��ة$fم.2018م,العة قان نّ�ة ح ل م  

 وع قان ن ُمعّ%ل لقان ن األح%اث  ل��ة  م,العة$fم.2018قان نّ�ة ح ل م  

 )@ا� ال�%رسي رق�م.2018) ل��ة 5م,العة قان نّ�ة ح ل تعل��ات االن*  

  وع قان ن أص ل ال�;اك�ات ال6/ائّ�ة ل��ة$fم.2018م,العة قان نّ�ة ح ل م  

  ) @وع مع%ل لقان ن ال6امعات ال�3ق� رق$fم. 2010) ل��ة 16م,العة قان نّ�ة ح ل م  

  وع ال��اع%ة القان ن�ة ل��ة$fم. 2018م,العة قان نّ�ة ح ل م  

 ) @ّ�ة ال�3ق� رق}hfوع قان ن األح ال ال$fم.2010) ل��ة 36م,العة قان نّ�ة ح ل م  

 ) @م. 2017) ل��ة 11م,العة قان نّ�ة ح ل قان ن الّ{;ة العام رق  

 ;ال H;وع قان ن ض�ان ال$fم. 2012{ ل على ال�عل مات ل��ة م,العة قان نّ�ة ح ل م  

  ون�ة ل��ة$  م. 2017م,العة قان نّ�ة ح ل مf$وع قان ن مع%ل لقان ن ال6$ائ@ اإلل�

   .اإلعالم ال�$ئّي وال��� ع vم,العة قان نّ�ة ح ل م� دة تعل��ات ل�6ة ش}او  
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 .وع قان ن حق ق ال,فل$fم,العة قان نّ�ة ح ل م� دة م 

 وع$fم.2018قان ن العف  العام ل��ة  م,العة قان نّ�ة ح ل م 

  وع قان ن ص�%وق شه%اء الق ات ال��ل;ة األردن�ة واألجه/ة األم��ة$fم,العة قان نّ�ة ح ل م

  م.2018ل��ة 

 .فاف�ةfّة الّ�/اهة والtوعه قان ن معّ%ل لقان ن ه�$fم,العة قان نّ�ة ح ل م 

  

: Mات ال.فاه	�Oم  

  ي ل;ق ق االن�ان�G ال�$</ ال � ونقاEة ال{;ف��� األردن���  ت ق�ع م�<$ة تفاه@ ب�

   ي ل;ق ق االن�ان و�G ال�$</ ال � ال�عه% ال%ن�ار<ي ل;ق ق االن�انت ق�ع م�<$ة الفاه@ ب�

  ال
Cار*ع:راIعًا: 

 مf$وع "ال��اه�ة Eإدماج <�ار ال�� في انf,ة <�~ الع��".   ت�ف�� •

ح* ر ج��ع االج�اعات ال�علقة f�E$وع <$امة ت@   <$امة ح�Bاس��ال ت�ف�� مf$وع   •

)ورشة 12ت�ف�� (و  2018) اج�اعات ح ل ت�ف�� نfاGات ال�f$وع خالل عام 4وع%دها (

في ج��ع م;اف`ات ال��ل�ة  12في  2018ت%ر&�ة ض�� نfاGات مf$وع <$امة لعام 

ال$<�/ على فtة ال�;ام�� ونf,اء حق ق االن�ان ت;� ع� ان (م�اه*ة الع�ی~) وت@ 

 .وGالب ال6امعات

•  �� االق{ادn لل�$أة في ق$&ة س &�ة / الf نة ال�W �6ة  وال�� ل م�{�ت�ف�� مf$وع ال

ال��%v االس� n ال�اسف�}ي ل�%ة شه$&� ح�B یه%ف ال�f$وع إلى ب�اء ق%رات ن�اء 

ال�عای�$ ال%ول�ة والf$&عات ال ��Gة و<�ف�ة ال�6�ع ال�;لي E;ق ق ال�$أة اق{اد�ة في 

 إع%اد مfار&ع صغ�$ة .
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 اس��ال ت�ف�� مf$وع دع@ ال�6�ع ال�%ني في األردن   •

  الRCاوQ و�ل;ات ال
�اع#ة : 

  ) شكوى369استقبال  (. 

 ) طلب مساعدة  ) 192استقبال 

  ) شكوى وطلب مساعدة   380اغالق ( .  

  

    

 


