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تنسيق وتجميع
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اع ا صعش انلعشقارال سع ا

أوالً :في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان

في مجال التحقق من مراعاة حقوق االنسان في المملكة لمعالجة اي تجاوزات او انتهاكات لهاا تاا اساتق ال ( 386
) شكوى و ( )149طلب مساعدة اإلضافة الى التعامل مع عشرات االستفسارات واالستشارات القانونياة حيا
تنوعاات االنتهاكااات ماان م تلااو الحقااوق وماان م تلااو المحاف ااات  .منحقااوق مدنيااة وسياسيةوا تصااادية واجتماعيااة
وحقوق الفئات االكثر عرضة لالنتهاك .

ثانياً :في مجال الرصد الميداني

وفاي اطاار التحقاق مان ازالااة ومعالجاة االنتهاكاات ضامن المهااا الرصاادية الم ولاة للمركاز والتاي كفلتهاا المااواد
( )8/7من انون المركز فقد تا رصد االنتهاكات التالية:


رصااد انت ا ااات نقا ااة المعلمااين انردنيااين يااوا  2014/3/25وكاناات ا اارز المالح ااات ااي عاادا االلتاازاا
تعليمات الدعاية االنت ا ية ما فيها تعليمات النقا ة ذاتها وكذلك المعايير الدولية التي تن ا الدعاية االنت ا ياة
من ال مرشاحين فاي عادد مان مراكاز اال تاراو .ذ لاوح اساتمرار الدعاياة االنت ا ياة و شاكل جلاي السايما
وجااود ليافطااات ك ياارة علااى اسااوار وا ااواب الماادار
المرشااحين  .وتجنيااد طااالب الماادار
مدار

وعلااى الم اااني الدا ليااة التااي تااا فيهااا اال تااراو لا ع

شااكل عاااا و توجياان و شااراو واحيانااا مرافقااة معلمااي الماادار

(ماان

حكومية و اصة) للقياا مثال اذا الدعاياة و اروط طاالب ومعلماين مان اجال التارويح للمرشاحين

رغا عدا وجود عطلة رسمية معلنة حي ان وزير التر ية والتعليا د اكد على انسرة التر وياة التوجان الاى
صناديق اال تراو للمشاركة فاي اال تاراو والعاودة الاى مراكاز عملهاا كالمعتااد .وم الفاة اارزة فاي عادد مان
مراكز اال تراو لمعايير السارية لل لاوات االنت ا ياة مان حيا

عادا ساتر اذا المراكاز للحيلولاة دون امكانياة

مشا دة اللجنة والمندو ين لعملية التصويت مما يؤثر على حرية النا ب.


مرا ة انت ا ات اتحااد طل اة الجامعان انردنياة تااري  2014/3/27وكانات ا ارز المالح اات ال يوجاد لياة
موحدة لمكان وشكل لوة اإل تراو وم الفة ارزة لمعايير السرية لل لوات اإلنت ا ية من حي عادا ساتر ا
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للحيولة دون امكانية كشافها امااا لجناة اإل تاراو والمنادو ين لعملياة التصاويت مماا ياؤثر علاى حرياة النا اب.
وجود تجمعات عشائرية مؤازرة ل ع
و التااالي منااع ع ا
االسالمي .حدو

المرشحين للعشاائر مماا لاق حالاة مان الضاعط وناوو مان التر ياب

الطل ااة ماان الااد ول لمراكااز اال تااراو للتصااويت ال ساايما الطال ااات و مقترعااي التيااار
حاالت من العنو والتي ادت الى اصا ات ين الطل ة من مرشحين ومقتارعين و ماؤازرين

واساتذة جامعيين ومو في امن الجامعة و تكسير للزجاط وانثا

واست دمت نا ل صاوتية كماا وادى ذلاك

الى تو يو التصويت في كلية اآلداب ل موعد ا الرسمي ساعة تقري ا في حاين اتسامت الدعاياة االنت ا ياة
ال عد العشائري والمناطقي ع ر الهتافات والدعاية المط وعة وغير اا مان الممارساات التاي تاوحي التحادي
مما اشاو اجواء غير مالئمة .اما الجهات المسؤولة وانمان الجاامعي لاا يت اذا االجاراءات الحاسامة ماا يكفاي
لمعالجة ذا الممارسات التي اثرت على حسن سير اإلنت ا ات.


رصد انت ا ات اندية الجامعة الهاشمية تاري  2014/2/27حي

لا يلح او يرصاد اي تجااوزات جو رياة

مست العملية االنت ا ية من حي نزا تها وسالمتها ال ان نالك ع

المالح ات صلة اججراءات تن يمياة

وان ادارة االنت ا ات د يسرت للفريق القياا مهمتن


تقصي الحقائق للو وو على االنتهاكات المتعلقة المدينة العر ية للرعاية الشاملة للمعو ين.



رصااد انتهاكااات حقااوق النساااء فااي م تلااو مناااطق المملكااة حي ا تااا زيااارة  49ريااة ماان المناااطق النائيااة
والمدونة في الجدول التالي:
المحافظة
العاصمة

القرى
اا الرصاص ارميل ال شافية الشمالية ال شافية الجنو ية

مادبا

فلحا النهضة الشقيق الذ ي ة الشر ية الذ ي ة العر ية

البلقاء

الكرامة الجوفة الطوال الشمالي ضرار

الزرقاء

القنية اا رمانة رجا الشوك رى ني اشا

الكرك

اللجون جرما غور فيفا غور الصافي

الطفيلة

جرو الدراويش عيمة ارحاب ارويا

معان

ا و العلق المحطة النقب
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العقبة

الريشة الرحمة القويرة الديسة القريقرة

اربد

المشارو الشيح حسين الم ي ة التحتا عقر ا

المفرق

العين الدجنية حيان

عجلون

الص السفينة الزراعة السا نة

جرش


لعما

المجر سوو الهواية المنصورة

زيارة المؤسسات الصحية و النقا ات و الجمعيات الم تصة  :حي تا تنفيذ عدد من الزيارات الى كل من :
وزارة الصااحة جمعيااة المستشاافيات ال اصااة ادارة التاا مين الصااحي  .والعماال جاااري و مسااتمر تنفيااذ
زيارات الى مؤسسات ا رى .



رصد حادثة التسما في لدة و اص  /االغوار الشمالية التاي حادثت تااري  2014/4/21وذلاك التنسايق ماع
وزارة الصحة و المؤسسة العامة للعذاء و الدواء .



زيارة دار الوفااق االساري ضامن الزياارات المفاجئاة والتاي ينفاذ ا المركاز الاوطني لحقاوق االنساان واعاداد
تقرير الزيارة وم اط ة الجهات ذات العال ة وذلك الل شهر ش اط واذار لعاا .2014



زيارة حضانة القطط الصعيرة " الوا عة في منطقة تاالو العلاي وذلاك تااري  2014/9/23وذلاك نااء علاى
شكوى وردت للمركز



تا تنفيذ ( ) 16زيارة ميدانية لقرى المملكة في الشامال والجناوب والوساط حيا تاا اساتهداو الماراة القروياة
وتا تقديا شرح عن يان عمان وتوزيع روشورات حول ذا الموضوو.



تا تنفيذ زيارة لمركز الكرك للمعو ين لرصد اوضاو المقيمين فين وتا رفع تقرير ذلك لمعالي وزيارة التنمياة
االجتماعية.



تاا تنفيااذ زياارتين مياادانيتين لادار الحسااين ليطفااال (و اي مؤسسااة حكومياة تا عااة لاوزارة التنميااة االجتماعيااة
ترعى انطفال مجهولي النسب و اللقطاء) وذلك لرصد اوضاو انطفال وتا توجين تقرير لمعالي الوزيرة.



تا تنفيذ زيارتين ميدانيتين لمركز جدارا ليش اص المعو ين عقليا حي
وتا اعداد تقرير وتوجيهن للوزارة ومتا عة اوضاعن.
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تا رصد اوضاو المنتفعين من الادار



تا تنفيذ زيارة ميدانية لدار انحدا

في عمان ضمن مشروو منع التعذيب لتعريو الفريق الزائر المكاون مان

ممثلي مسة دول عر ية عن اوضاو انحدا الجانحين في ذا الدور.



تا تنفيذ عدة زيارات ميدانية لوزارة التنمية االجتماعية للحصول على معلومات حول حقوق ك ار السن.
تا تنفيذ زيارة ميدانية لصندوق المعونة الوطنية للحصول على معلومات

صاوص المعوناات المقدماة لك اار

السن.


تا تنفيذ زيارة ميدانية تاري  2014/8/25للتحقيق في حادثة اروب  14حاد مان دار احادا ار اد وتاا
ناءا علين اعداد تقرير ي ين ا ا المالح ات والتوصيات حي تا م اط ة وزارة التنمية االجتماعية ذلك..



تا تنفيذ زيارة ميدانياة تااري  2014/9/3لمركاز اوكساجين لرعاياة وت يال انطفاال ذوي اإلعا اة حيا تاا
تل يص التحقيق الذي منا ن في تقرير تا ارسالن الى وزارة التنمية االجتماعية .



تا تنفيذ زيارة ميدانية تاري  2014/9/25لمركز اسامة ن زيد ليحدا فاي الرصايفة للتحقياق ماع الطفال
فهااد ا ااو اللااة الااذي تعاار

للتعااذيب علااى اياادي ال ح ا الجنااائي حسااب ادعاااءا وذلااك ضاامن شااكوى تااا

استالمها من ل وحدة الشكاوي.


تااا تنفيااذ زيااارات ميدانيااة لااوزارة التنميااة االجتماعيااة لمراجعااة الشااكاوي المقدمااة للمركااز

صااوص الفئااات

انكثر عرضة لالنتهاك لعايات التسريع في ال ت فيها ومعالجتها.



تا تنفيذ زيارة ميدانية لدار احدا عمان للذكور لعايات رصد ومتا عة اعمال دور انحدا في المملكة.
تا تنفيذ زيارة ميدانية لدار احدا

الفتيات (ال نساء) في الرصيفة لالطاالو علاى اوضااو الفتياات المحتاجاات

للحماية والرعاية.


تا تنفيذ زيارة ميدانية لمدرسة انسيد انساسية في الرصيفة للتحقيق في حادثة تعار

انطفاال للضارب مان

ل مدير المدرسة.


الزيارات الرصدية التفقدية :والتي تهدو الى االطالو على اوضاو النزالء ومعاملتها والمشاكل التي يعانون
منها و روو احتجاز ا ما فيها ال يئة االحتجازياة وال ادمات المقدماة ومتا عاة الشاكاوى ماع ولادى الجهاات
المعنية ورفع التوصيات التي من ش نها ازالة االنتهاك و/او تحسين اوضاعها شكل عاا .حيا يجارى اعاداد
تقرير سردي مفصل اص كل مركز وشملت تلك الزيارات الل ذا الفترة المراكز التالية:


تا تنفيذ  135زيارة الى مراكز االصالح والت يل وعدد ا ( )15مركز هدو متا عة ع
و/او االطالو على اوضاو النزالء وال دمات المقدمة لها.
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الشكاوى



تا تنفيذ  116زيارة الاى امااكن التو ياو المؤ ات فاي المملكاة وعادد ا ( )120مركاز تو ياو وتضاا
(المراكز االمنية اماكن التو يو التا عة لماديريات الشارطة امااكن التو ياو التا عاة لا ع
االمنية :ادارة ال ح

االدارات

الجنائي ادارة انمن الو اائي ادارة مكافحاة الم ادرات والتزيياو ادارة حماياة

االسرة).


جاراء زيااارات ميدان ليااة لكاال مان :مستشاافى ال شااير  2014/10/17ونقا ااة انط اااء 2014/10/18
للو وو على تفاصيل االعتداء على الط يب مصطفى المعايطة.



عداد ( )10تقارير تقصي حقائق مت صصة وال اصة رصد عدد من االعتصامات المسيرات التاي
و عت في جميع انحاء المملكة.

ثالثاً :في مجال نشر ثقافة حقوق
اإلنسان

االستناد الى الفقرة  4من المادة  5من انون المركز والتي نصت يحقق المركز ا دافة مان االل عقاد المحاضارات
والندوات والمؤتمرات المتعلقة ا داو المركز والمشاركة فاي االنشاطة المماثلاة وذلاك ماع التقياد احكااا التشاريعات
النافذة ذات العال ة  .فقد تا تنفيذ ما يلي في ذا االطار:
الدورات التدريبية:


عقااد اجتماااو مااع ممثلااة عاان الصااليب االحماار للت اح ا حااول ع ا

المالح ااات ال اصااة مراكااز االصااالح

والت يل تاري .2012/6/7


تنفيذ عدد من الورشاات التدري ياة التعااون ماع نقا اة المهندساين هادو نشار ثقافاة حقاوق االنساان اين طااو
المهندسين .



دورة تدري يااة متقدمااة حااول ) ليااات الرصااد فااي مراكااز اإلصااالح والت ياال( لل اااحثين القااانونيين فااي مديريااة
االصالح والت يل في وزارة العدل عمان  /مقر وزارة العدل تاري .2014/4/7-6



تقديا  17جلسة تدري ية مع مديرية االمن العاا و وات الدرك
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تنسيق وتنفيذ رنامح محاضرات للمتطاوعين والماو فين االدارياين االمركز الاوطني لحقاوق االنساان وذلاك
ماان اجاال ناااء اادرات المااو فين االداريااين والمتطااوعين والعاااملين علااى المشاااريع فااي مجااال ثقافااة حقااوق
االنسان .الل االشهر (ش اط اذار نيسان).



تنفيذ جلسة تدري ية حاول اتفا ياة القضااء علاى جمياع اشاكال التميياز ضاد الماراة ضامن ورشاة تدري ياة حاول
استقالل القضاء و ليات االحتجاط االتفا يات الدولية اماا القضاء الوطني تاري .2014/1/28



تنسيق االجتماو التحضايري لمنا شاة اانون الجمعياات (التحاديات واالشاكاليات) التعااون ماع وزارة التنمياة
االجتماعية و حضور عشرون مشارك مثلوا جمعيات م تلفة وذلك يوا الثالثاء الموافق . 2014/4/8



تنفيذ دورة تدري ية حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان في حماية وتعزيز حقوق االنسان" لوفد من
المفوضية القومية لحقوق االنسان في السودان .2014/11/25-19




تنفيذ ندوة مناس ة اليوا العالمي لحقوق االنسان عنوان "حقوق االنسان  365يوا" .2014/12/10
تاادريب المشاااركين فااي االجتماااو الساااد

للمنتاادى اإل ليمااي لمنطقااة الشاارق انوسااط وشاامال افريقيااا لمرا ااة

اماكن االحتجاز ومنع التعذيب المعرب للفترة  30-27تشرين ثاني/نوفم ر .2014


تدريب المشاركين الدورة التدري يلة عنوان "دور المؤسسات الوطنيلة لحقوق اإلنسان في تط يق معايير حقاوق
انش اص المحرومين من الحرية ( ليات العمل وس ل تطوير ا)" انردن للفترة  25-23س تم ر .2014



تنفيذ جلستان تدري تان لطل ة الجامعات ( جامعة االسراء الجامعة الهاشمية ) حاول التميياز فاي الياوا العر اي
لحقوق االنسان التعاون مع وحدة الرصد ووحدة الت طيط االستراتيجي وذلك تاري .2014/3/16



تنفيذ جلسات تدري ية العضاء المجتمع المحلي التعاون مع امانة عمان الك رى الل شهر حزيران .2014



تنفيااذ محاضاارة عااان حقااوق االنساااان مناساا ة الياااوا العااالمي لحقااوق االنساااان فااي جامعاااة عمااان العر ياااة
.2014/12/14



تقصي حقائق حول االعتداء على الفنانين في مركز الحسين الثقافي تاري .2014/1/8



المشاااركة فااي ورشااة عماال حااول "دور المحااامين فااي تعزيااز وحمايااة حقااوق االنسااان تجر ااة المحااامين
الفرنسين" وذلك ما يتعلاق مرا اة دساتورية القاوانين واثاارا الطعان عادا الدساتورية امااا المحااكا .تااري
.2014/6/1



تنفيذ سلسلة محاضرات لمدرسة انا الجوفة االعدادية في مجال حقوق االنسان الل فترة شهر نيسان.
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تنفيذ سلسلة محاضرات التعاون مع دائارة ال ارامح االجتماعياة فاي اماناة عماان الك ارى لطاالب ان ال وذلاك
الل الفترة .2014/6/16-15-14



تنفيذ محاضرة عنوان "حقوق الطفل ومسؤولياتن وواج اتن" لطالب مدرسة اكادمية عمان .2014/11/9



تن اايا ناادوة فااي جامعااة الشاارق االوسااط تاااري  2014/10/21عنااوان (تعل ايا حقااوق االنس اان فااي الن اااا
التعليمي الجامعي).



عقد سلسلة ندوات وطنية تتعلق سياسات حقوق اإلنساان وورشاات تدري ياة ماع وزارة التر ياة والتعلايا حاول
الحق في التعليا وكيفية ادماط مفا يا حقوق اإلنسان في المنا ح الدراسية.



تنفياااذ جلساااات توعوياااة فاااي مااادار

المحاف اااات (المفااارق – ار اااد – ال لقااااء – الطفيلاااة الشاااو ك وادي

موسى عجلون العق ة) ضمن مشروو االصالح االنت ا ي ( المشاركة العامة يتحقق االصالح).


تنفيذ ورشة عمل حول التمييز ضد المراة في امانة عمان الك رى للعامالت والعاملين تاري .2014/3/8



تنفيذ جلسة توعوية حول حقوق المراة وحمايتها من العنو في دار الوفاق االسري في شهر ش اط.



تنفيااذ  16جلسااة توعويااة حقااوق الطفاال فااي ماادار

الحكوميااة وال اصااة وماادار

انونااروا فااي محاف ااات

العاصمة وم د ا والزر اء.


تنفيذ ( )16جلسة تدري ية لحقوق انش اص المعو ين التعاون والتنسيق مع المؤسسة السويدية لإلغاثاة وذلاك
في كل من عمان والزر اء وعين ال اشا والسلط وناعور
حضر ا



تنفيذ ورشة عمل حول حقوق االش اص المعو ين فيما يتعلق اإلر



تنفيذ جلسات توعوية حول حقوق الطفل الصحية في حديقة الملكة نور واسماء نت ا ي كر وحديقة ا او كار
الصديق والتا عة نمانة عمان الك رى الل شهر اذار ونيسان.



تنفيااذ جلسااتين توعااويتين حااول اتفا يااة القضاااء علااى جميااع اشااكال التمييااز ضااد المااراة واتفا يااة حقااوق الطفاال
للمو فين الجدد وذلك تاري .2017/7/21



تنفيذ جلسة تدري ية حول "رصد الحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية للمراة في المناطق المهمشة" وذلاك
ضمن الدورة التدري ية حول " دور المؤسسات الوطنية لحقوق االنساان فاي حماياة وتعزياز حقاوق االنساان "
وذلك للعاملين في المفوضية القومية لحقوق االنسان في السودان تاري .2014/11/25-19
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تنفيااذ جلسااتين تاادري تين وذلااك ضاامن الاادورة التدري يااة حاول " دور المؤسسااات الوطنيااة لحقااوق االنسااان فااي
حماية وتعزيز حقوق االنسان " وذلك للعاملين في المفوضية القومية لحقوق االنسان فاي العاراق تااري -12
.2014/10/16



تنفيذ م

ورش تدري ية حول "حماية المراة من العنو" في العق ة وعجلون وماد ا وعماان والزر ااء وذلاك

ضمن حملة  16يوا لمجا هة العنو ضد المراة من .2014/12/10-25


التدريب المستمر للض اط في مركز تدريب وتطوير مراكاز االصاالح والتا يال التاا ع لمديرياة االمان العااا
على حقوق االش اص المحرومين من حاريتها والقواعاد النموذجياة الادنيا لمعاملاة الساجناء واتفا ياة منا ضاة
التعذيب.



عقااد ورشااة عماال تدري يااة ن مهااا المركااز الااوطني لحقااوق االنسااان حااول" دور المؤسسااات الوطنيااة لحقااوق
االنسااان فااي حمايااة وتعزيااز حقااوق االنسااان" للهيئااة العليااا العرا يااة لحقااوق االنسااان والهيئااة المسااتقلة لحقااوق
االنسان في ليا كوردستان العراق .2014/10/16-12

اهم المواضيع التي تناولتها الدورة:


عر

تجر ة المركز الوطني وكيفية تعاملن مع التحديات التي واجهتن في مرحلة الت سي

ثا مراحل العمال

الالحقة.


عر

مفهوا الرصد وتقصي الحقاائق والمرا اة و ياان مصاادر المعلوماات فاي عملياة الرصاد وتاا تنااول

جانب كيفياة الرصاد والتعامال ماع الفئاات المستضاعفة(احدا

مسانين ذوي االعا اة ك اار السان) الاذين اا

حاجة الى حماية ورعاية وا ا المشاكل التي تعاني منها ذا الفئة.


عر

كيفية رصد وحماية وتعزيز حقوق المراة.



عاار

ليااة عماال المركااز الااوطني لحقااوق االنسااان فااي دارة الشااكاوى ماان حي ا شااروط ااول الشااكوى

ومصادر ا والتحقق من صحتها.


عر

لية متا عة وازالة االنتهاك من الل تقديا االرشاد والمشورة والمساعدة للمتضارر ولاذوي المصالحة

صوص االجراءات الواجب ات اعها والجهات الواجب مراجعتها إلزالة االنتهاك ومعالجة ثارا.


دور المؤسسات الوطنية في مرا ة اماكن االحتجاز.



اعداد التقرير السنوي ال اص المركز الوطني.
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عاار

كيفيااة اعااداد تقرياار ال اال حي ا يهاادو الااى اصاادار تقرياار اال معااايير مهنيااة و موجااب الم اااد

التوجيهية و التعاون مع المجتمع المدني.
تجر ةالمركزفي االستعرا

الدوري الشامل.



عر



استعرا



عر

تجر ة مؤسسات المجتمع المدني في االستعرا



عر

دور االعالا للحدي عن حقوق االنسان والدفاو عنها.



تقديا درو



استعرا

وجهة ن ر الحكومة لالستعرا

الدوري الشامل.
الدوري الشامل.

متسفادة من تجر ة المركز الوطني لحقوق االنسان ووجهة ن ر وسائل االعالا.
ا مية ش كات التواصل االجتماعي للتواصل واالعالن والتع ير عن الراي والتوعية و وة ضاغطة

للتعير والت ثير.


استعرا

حقوق العمل والعمال والنقا ات المهنية.



استعرا

كيفية التواصل والتش يك مع الحكومة من الل ال طة الوطنية لحقوق االنسان.



عاار

كيفيااة التش ا يك مااع المن مااات غياار الحكوميااة ومؤسسااات المجتمااع الماادني حي ا تااا اسااتعرا

دور

المركز في انشاء ش كة ايدك معي وانشاء ض اط ارت اط في المحاف ات.


عر

كيفية التواصل مع الفئات انكثر عرضة لالنتهاك.



عر

كيفية التواصل مع المؤسسات الرسمية (انمن العاا المؤسسات ان رى).



استعرا



منا شة ا مية موضوو نشر ثقافة حقوق االنسان كجزء من عمل المؤسسات الوطنية ومقارنة تجر اة المركاز

تجر ة المركز في مجال الدراسات وان حا .

الوطني تجر ة المؤسستين الوطنيتين العرا يتين.


استعرا

تجر ة المركز الوطني لتنفيذ رامح تدري ية.

وفيي نهايية الور ية التدريبيية تيم تبيادا ادطيراا درور التجيارا المنيتفادة مين تجربتيهميا واتفيق الطرفيان علي
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فيما بينهما.
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المشاركة في مرا اة انت ا اات مجلا

نقا اة المعلماين و التاي عقادت تااري  2014/4/12حيا تاا اعاداد

تقرير مفصل حول ذلك.


المسا مة في اعادة صياغة وثيقة ( االستراتيجية الوطنية للش اب  ) 2018 – 2014من الل ا داء عدد من
المالح ات حولها .



المشاركة في متا عة ضية الطفال يوساو ساالمة ا لاذي تاا القااء القا

عليان تهماة التساول حيا تاا اعاداد

تقرير مفصل عن القضية و رفعن الى الجهات المعنية تاري . 2014/11/17


المشاركة دورة تدري يلة عنوان دور المؤسسات الوطنيلة لحقوق اإلنسان في تط يق معاايير حقاوق انشا اص
المحرومين من الحرية ( ليات العمل وس ل تطوير اا) والمنعقادة مان ال المن ماة الدوليلاة لإلصاالح الجناائيل
الل الفترة  25-23س تم ر . 2014



المشاركة دورة تدري يلة ت سيسية في نطاق اتفا ية انما المتحدة لمنا ضة التعذيب لسنة  1984والمنعقدة من
ل مؤسسة كرامة الدنماركيلة الل الفترة  20-19نوفم ر .2014



المشاركة في دورة تدري ية حول نطااق رصاد وتوثياق حااالت ال لتعاذيب والمنعقادة مان ال مؤسساة كراماة
الدنماركية الل الفترة  13-11ديسم ر .2014



المشاااركة فااي الاادورة التدري يااة اإل ليميااة التااي نفااذ ا المركااز الااوطني لحقااوق اإلنسااان التعاااون مااع المنتاادى
انسيوي ال اسيفيكي ومن مة منا ضة التعذيب حول رصد اماكن االحتجاز انردن .2014/1/16-11



المشاركة في تقديا محاضرات عن التشريعات الوطنية العمالية وذات العال ة االتجار ال شر ضامن مشاروو
االتجار ال شر المنفذ من ل المركز .



المشاركن في الورشة التدري ين حول الشكاوى ومراكز االصالح في تون



المشاركن في الورشة التدري ين لمعلمي حقوق االنسان في الهند .
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المشاااركة فااي ورشااة العماال التدري يااة حااول اساااليب التاادريب التفاعليااة الحديثااة و ذلااك ااالل الفتاارة -26
 2014/1/30تن يا من من مة االغاثة و التنمية الدولية ووزارة الصحة



المشااااركة فاااي ورشاااة العمااال ال اصاااة رناااام ح الحاكمياااة الرشااايدة ليدوياااة وذلاااك ياااوا االثناااين الموافاااق
 2014/2/10دعوة من المؤسسة العامة للعذاء و الدواء



المشاركة في افتتاح مؤتمر الدرو

المساتفادة (مشاروو الموازناة التشااركية صاوت الماواطن انر ااا) و

ذلك يوا االثنين الموافق  2014 /2/ 24دعوة من مركز الشركاء – االردن


المشاركة في الملتقى الوطني عنوان ( لل السياسات المالية الحكومية ضري ة الد ل و ضاري ة الم يعاات)
و ذلااك يااوا االحااد الموافااق  2014/3/ 2و تن اايا ماان لجنااة المتا عااة للحملااة الوطنيااة للاادفاو عاان ال ااز و
الديمقراطية



المشاركة في حفل اطالق (مشروو الحماية و االمان) و ذلاك ياوا االر عااء الموافاق  2014/3/5ادعوة مان
جمعية معهد تضامن النساء االردني ( تضامن )



المشاركة في المؤتمر الصحفي إلطالق التقرير اال ليماي (العناو ضاد النسااء فاي ساياق التحاوالت السياساية
وانزمة اال تصادية في المنطقة االورومتوسطية ) و ذلاك ياوا الثالثااء الموافاق  2014/3/ 11و ادعوة مان
الش كة االورو ية – المتوسطية لحقوق االنسان



المشاركة في ورشة العمل عنوان ( الموازنات التقديرية اعاداد ا و كيفياة اسات دامها كا داة ت طايط ور ا اة
على االنفاق العاا ) و التي عقدت تاري  2014/3/18-16تن يا من ديوان المحاس ة



المشاركة في ورشة العمل عنوان ( الر ا اة علاى طااو ال ادمات الحكومياة ) و التاي عقادت تااري

6-4

 2014 /5/تن يا من ديوان المحاس ة


المشااركة فااي نادوة طااالق تقرياار( جاداول الحياااة للمملكااة االردنياة الهاشاامية ) و ذلااك ياوا الثالثاااء الموافااق
 2014/6/10و دعوة من المجل



االعلى للسكان

افتتاااح ملتقااى القمااة الصااحي االول تحاات شااعار( الشااي و ة و الصااحة ) و ذلااك يااوا ال مااي
تن يا من مؤسسة الصحة للجميع و امانة عمان الك رى .



المشاركة في اللجنة المعنية مراجعة انون الطفل .



المشاركة في اللجنة المعنية تعديل انون العقو ات .
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المشاااركة فااي تطااوير التوصاايات ال اصااة قااانون االنت اااب والن اااا االنت ااا ي ضاامن مشااروو االصااالح
االنت ا ي



المشاركة في عضوية اللجنة المشكلة لمراجعة انون االش اص ذوي االعا ة



المشاركة في العديد من النشاطات والمؤتمرات المحلية ذات العال ة حقوق االنسان



ال مشاركة في عقد مؤتمر دراسة نكثر من حالة من المنتفعات في دار الوفااق االساري فاي شاهركانون الثااني
وش اط وايار  .وذلاك هادو دراساة الحالاة والو اوو علاى تنسايق الجهاود اين كافاة الجهاات المعنياة قضاايا
المراة المعنفة وال روط حل مشكلتها .



المشااااركة فااااي دورة مناااع التعااااذيب مرحلااا ة الااااتعلا عااان عااااد ع ااار االنترناااات مااان فتاااارة - 2014/1/27
.2014/2/28



المشاركة في ورشة عمل حول الت طايط ماع الشاركاء (مشاروو الحماياة واالماان) فاي فنادق الالنادمارك فاي
 2014/2/19والذي ن من المعهد الدولي لتضامن النساء .



المشاركة في االجتماعات الدورياة للفرياق الاوطني لحماياة االسارة مان العناو فاي المجلا

الاوطني لشاؤون

االسرة.


المشاااركة حضااور االجتماااو االسااتقرائي لرصااد ا ااا المواضاايع القانونيااة واج ااة التعااديل فااي اتحاااد المااراة
االردنية تاري .2014/3/3



حضور الدورة الثانية من اس وو فيلا المراة في مسرح الرين و من تاري .2014/3/15 – 2014/3/8



المشاركة في حفل اطالق التقرير الوطني الثاني في فندق الالندمارك تاري .2014/3/9



المشاركة حضور االجتماو التشاوري الذي يتناول القارار الصاادر ماؤ را عان محكماة االساتئناو الشارعية
المتضمن عدا ول سماو شهادة المراة غير المحج ة .2014/3/23



المشاااااركة فااااي ورشااااة منااااع التعااااذيب ورصااااد اماااااكن االحتجاااااز فااااي فناااادق الكم نسااااكي - 2014/3/24
.2014/3/28



المشاركة في الجلسة الحوارية االولى عنوان " الجهود الوطنية في حماية الطفال" ضامن ورشاة عمال ل حا
موضاااوو " حماياااة االطفاااال صوصاااا ت فاااي ااال ت عاااات ازماااة اللجاااوء الساااوري والتاااي عقااادت تااااري
.2014/4/20
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المشاركة في اعداد التقرير الوطني الساد

التفا ية القضاء على كافة اشكال التميياز ضاد الماراة والمعاد مان

ل اللجنة الوطنية االردنية لشؤون االسرة.


المشاااركة فااي حفاال اطااالق رنااامح دعااا المااراة القياديااة " ااي" تاااري  2014/6/23والااذي ن مااة شااركة
المحفزون لالستشارات والتدريب .



المشاركة في ورشة عمل تاري 16و 2014/6/17حول منا شة مساودة اانون الحماياة مان العناو االساري
والذي ن من المجل



الوطني لشؤون االسرة في فندق الملينيوا .

المشاااركة فااي اجتماعااات اللجنااة التوجيهيااة للجنااة االردنيااة لإلنصاااو فااي االجااور والتااي عقاادت ااالل عاااا
.2014



المشاركة في ورشة عمل حول اطالق دراستين حاول " عمال االطفاال اين الالجئاين الساوريين والمجتمعاات
المضيفة االردنية  /التركيز على القطاو الزراعي والقطاو غير المن ا.



المشاركة ضمن جلسة حوارية من الل عر

فيلا عنوان " ماذا يعني التو يو االداري للنساء المعنفاات "

والذي ن متن جمعية تضامن النساء تاري .2014/9/2


المشاركة في الندوة الحوارية حول " ا رة الطالق " والتي ن مها المجلا

الاوطني لشاؤون االسارة تااري

2014/9/8


المشاركة في ورشة عمل حول " العناو المجتمعاي " والتاي ن مهاا المجلا

الاوطني لشاؤون االسارة تااري

2014/12/15


( ) 40مشااارك ومشاااركة ماان ذوي اإلعا ااات وا ااالي انطفااال المعااو ين وممثلااي من مااات المجتمااع الماادني
العاملة في ذا المجال.



تا تنفيذ جلسة تدري ية حول حقوق انش اص المعو ين تستهدو المو فين المعينين حديثا في المركز.



-7تا تقديا اوراق عمل لمدة يومين في ورشة حول حقاوق انطفاال انيتااا وانطفاال غيار الشارعيين .وذلاك
التعاون مع رى SOSوكان المشاركون ا المشرفين واإلداريين فيها.



تا تقديا ور ة عمل عن حقوق الفئات انكثر عرضة لالنتهاك من حي المعايير الدولية والتشاريعات الوطنياة
ذات العال ة وا ا الممارسات على الساحة الوطنية .علماا ان المشااركين اا فرياق التنسايق الحكاومي الاذي
استضافن المركز.
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تا تقديا ور ة عمل حول الحقاوق المدنياة والسياساة تساتهدو فئاة طاالب المدارساللمرحلة الثانياة فاي كال مان
الرصيفة الزر اء في  15و .2014/9/ 22



تا انشراو على متا عة العمل على الادورة التدري ياة حاول حقاوق اننساان لفرياق التنسايق الحكاومي لحقاوق
اننسان (ض اط االرت اط)– الجزء الثال .-



المشاركة في دورة تدري ية في الفترة مان  2014/12/18-16حاول حقو او ك اار السان تحات م لاة المجلا
الوطني لشؤون انسرة



المشاركة في ندوة حول عدالة انحدا في الفترة من  2014/11/30-29تحت م لة وزارة العدل



المشااااركة فاااي اجتمااااو دائااارة مساااتديرة حاااول حقاااوق النسااااء ذوات انعا اااة عناااوان علاااي صاااوتك تااااري
 2014/10/28تحت م لة جمعية انا نسان.




المشاركة في دورة تدري ية مت صصة حول دراسة الحالة في الفترة من 2014/12/8-7
المشاركة في اجتماو لجنة الحريات في مجل

الناواب حاول التشاريعات االعالمياة فاي االردن وذلاك تااري

.2014/1/7



المشاركة في مؤتمر ال حر الميت حول حماية التعليا في النزاعات المسلحة تاري .2014/2/23-21
المشاركة في رنامح يوا جديد للحدي

حول اليوا العر ي لحقوق االنسان تحت شعار وطن الي من التميياز

شهر اذار .2014


المشااا اركة فاااي الااادورة التدري ياااة حاااول الياااات حماياااة حقاااوق االنساااان والتاااي عقاااد فاااي جينياااو تااااري -4
.2014/5/11



المشاااركة فااي ورشااة عماال نعااداد مشااروو " العنااو القااائا علااى النااوو االجتماااعي –حمايااة  ."2تاااري
2014/9/4



تا عقد اجتمااو ماع ممثلاي مجلا

االعتمااد الط اي هادو المشااركة فاي تنفياذ مشاروو مادعوا مان USAID

و مت جعداد مذكرة رفعت لعطوفة المفو

العاا.

صوص االستراتيجية الوطنية لك ار السن دعوة من المجل



حضور اجتماو



حضور اجتماعين حول جزئية وزارة التنمية انجتماعية فيما يتعلق من ومة النزا ة الوطنية .
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الوطني لشؤون انسرة.



تا مقا لة السيدة لورا من مركز دراسات اميركية ارسلت عن طريق المنسق الحكومي لحقوق اننسان وذلك
للحدي عن اوضاو المعو ين في المملكة وتا كذلك تع ئة نموذط اص حقوق المعو ين

خامساً :الوفود التي استقبلها المركز



استق ال وفد من الملحقين الد لوماسيين االردنيين وذلاك تااري 2014/1/21

هادو التعارو علاى المركاز

الوطني لحقوق االنسان .


استق ال مجموعة من طال ات مدار

نزال الشاملة لالنا

والتا عة لوكالة العو الدولية وعادد ا  35طال اة

وذلك يوا االر عاء  2013/4/23هدو التعرو حقوق االنسان ودور المركز ومهامن التي يقوا ها.


اساتق ال مجموعاة مان طااالب مدرساة االميار حساان االعدادياة الثانياة  /ذكاور والتا عااة لوكالاة العاو الدوليااة
وعدد ا  25طال ا ت وذلك يوا االثنين الموافق  .2014/4/28هادو التعارو حقاوق االنساان ودور المركاز
ومهامن التي يقوا ها.



استق ال مجموعة من طال ات مادار

الرصايفة لالناا

والتا عاة لوكالاة العاو

الدولياة وعادد ا  20طال اة

وذلك يوا الثالثاء الموافق  .2014/4/29هدو التعرو حقوق االنسان ودور المركز ومهامن التي يقوا ها.


اسااتق ال ار ااع ماادار
مدار

ذكااور والتا عااة لوكالااة العااو الدوليااة وذلااك يااوا الثالثاااء الموافااق ( 2014/5/20

الحسين اال تدائية االولى وعدد ا  25طال ا ت مدرسة الزر ااء االعدادياة الثانياة وعادد ا  15طال اا ت

مدرسة االشرفية االعدادية الثانية وعدد ا  16طال ا ت مدرسة م يا عمان االعدادية الثانية وعدد ا  18طال ا ت
)  .هدو التعرو على المركز والنشاطات التي يقوا ها واكساب الطل ة


استق ال مدار
يوا ال مي



ماد ا اال تدائية انا

 /مدار

ارات جديدة في ذا المجال.

ال قعة اال تدائية الثالثة والتا عة لوكالاة العاو الدولياة وذلاك

الموافق .2014/5/22

اساتق ال مادار

انااا ال قعاة االعداديااة الثانياة والتا عااة لوكالاة العاو الدوليااة وذلاك يااوا الثالثااء الموافااق

 2014/5/27وعدد ا  17طال ة .
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اساتق ال ماادرا

ذكااور ناازال االعداديااة االولااى والثانيااة والتا عاة لوكالااة العااو الدوليااة وذلااك يااوا االر عاااء

الموافق .2014/5/28


استق ال مدار

ذكور صويلح االعدادية والتا عة لوكالة العو .



استق ال مادار

ذكاور نازال االعدادياة االولاى وعادد مان طاالب المرحلاة اال تدائياة والتا عاة لوكالاة العاو

الدولية وذلك يوا ال مي


الموافق .2014/6/5

اسااتق ال طال ااات رلم ا ان مدرسااة انااا وادي السااير االعداديااة والتا عااة لوكالااة العااو الدوليااة وذلااك يااوا
االر عاء الموافق .2014/11/5



استق ال طال ات مدرسة انا م يا الحسين االعدادية االولى التا عة لوكالة العو الدولية وذلك يوا االر عااء
الموافق .2014/11/19



اسااتق ال وفااد ماان من مااة انااديكاب انترناشااونال لمنا شااة مشااروو "تعزيااز دور من مااات االشاا اص ذوي
االعا ة" وذلك يوا االثنين الموافق .2014/12/14



اسااتق ال وفااد ماان المكتااب اال ليمااي للمنطقااة العر يااة حااول معرفااة دور المركااز الااوطني لحقااوق االنسااان فااي
حماية وتعزيز حق المراة في حمايتها من العنو تاري 2014/7/8



استق ال وفد من مركز الثريا للدراسات لتقديا معلومات حول دور المركز في حماية وتعزيز حقوق المراة في
المشاركة في الحياة العامة .تاري 2014/7/14



استق ال وفد من لجنة الميثاق لحقوق االنسان جامعة الدول العر ية تاري .2014/11/2



استق ال طال ات اكاديمية السلط  4تاري  2014/11/ضمن رحلة علمية الى المركز .



استق ال وفد من مؤسسة انقاذ الطفل الدولية تاري 2014/12/24
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سادساً :تبادل المعلومات على المستوى العربي واإلقليمي والدولي



عقد دورة تدري ية ن مها المركز الوطني لحقوق االنسان حول" دور المؤسسات الوطنياة لحقاوق االنساان فاي
حماية وتعزيز حقوق االنسان" نعضاء المفوضية العرا ية لحقوق االنسان في العراق



عقد دورة تدري ية ن مها المركز الوطني لحقوق االنسان حول" دور المؤسسات الوطنياة لحقاوق االنساان فاي
حماية وتعزيز حقوق االنسان" نعضاء المفوضية القومية لحقوق االنسان في السودان2014/11/25-19
اهم المواضيع التي تناولتها الدورتين:
.1

التعرو على تجر ة المركز الوطني وكيفية تعاملن مع التحديات التي واجهتن في مرحلاة الت ساي

ثاا

مراحل العمل الالحقة.
.2

التعرو على مفهوا الرصد وتقصي الحقائق والمرا ة و يان مصاادر المعلوماات فاي عملياة الرصاد
وتا تناول جانب كيفية رصد االحتياجات وم يمات الالجئين.

.3

التعاارو علااى كيفيااة الرصااد والتعاماال مااع الفئااات المستضااعفة (احاادا

مساانين ذوي االعا ااة ك ااار

السن) الذين ا حاجة الى حماية ورعاية وا ا المشاكل التي تعاني منها ذا الفئة.
.4

التعرو على كيفية رصد وحماية وتعزيز حقوق المراة.

.5

التعرو على تجر ة المركز في رصد و ليات االنت ا ات العامة.

.6

التعاارو علااى دور المؤسسااات الوطنيااة فااي رصااد اماااكن االحتجاااز (حيا تااا ت صاايص يااوا لزيااارة
احدى مراكز االصالح والت يل في االردن) .

.7

التعرو على لياة عمال المركاز الاوطني لحقاوق االنساان فاي دارة الشاكاوى مان حيا شاروط اول
الشكوى ومصادر ا والتحقق من صحتها.
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.8

التعرو علاى لياة متا عاة وازالاة االنتهااك مان االل تقاديا االرشااد والمشاورة والمسااعدة للمتضارر
ولذوي المصلحة

صوص االجراءات الواجب ات اعها والجهاات الواجاب مراجعتهاا إلزالاة االنتهااك

ومعالجة ثارا.
.9

التعرو على الحقوق العمالية واالتجار ال شر.

.10

التعرو على دور المؤسسات الوطنياة فاي موائماة التشاريعات الوطنياة ماع االتفا ياات الدولياة لحقاوق
اإلنسان.

.11

التعرو على اعداد التقرير السنوي ال اص المركز الوطني.

.12

التعرو على كيفية اعداد تقرير ال ال حيا يهادو الاى اصادار تقريار ال معاايير مهنياة و موجاب
الم اد التوجيهية و التعاون مع المجتمع المدني.
الدوري الشامل.

.13

التعرو على اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان و لية االستعرا

.14

التعرو على وا ع وتحديات الحق في حرية الراي والتع ير والحصول على المعلومات.

.15

التعرو على دور االعالا للحدي عن حقوق االنسان والدفاو عنها.

.16

التعرو على رسا السياسات العامة واثر ا على حقوق االنسان.

.17

التعرو على تجر ة المركز في مجال الدراسات وان حا .

.18

التعرو على تجر ة المركز في تنفيذ المشاريع وتا استعرا

.19

التعرو على دور المركز الوطني في نشر ثقافة حقوق االنسان وتنفيذ ال رامح التدري ية.

.20

التعرو على االجراءات الحكومية في مجال حقوق االنسان.

.21

التعرو على تجر ة المركز في التواصل مع المؤسسات الرسمية مان االل اساتعرا

مشروو (حماية).

التعااون ماع

انمن العاا تو يع مذكرة تفا ا.
وفي نهاية الدورة التدريبية اثن الم اركون عل تجربة المركز في مجاا حقيوق ادننيان وتيم التدكييد علي

هميية

تبادا الخبرات والتجارا ب كا منتمر بين المركيز اليوطني لحقيوق ادننيان والمفوضيية القوميية لحقيوق ادننيان
في كال البلدين العراق والنودان.


اعداد مذكرة تفا ا ين ا لمركاز ووزارة التنمياة االجتماعياة حاول اطار العمال ماا اين المؤسساتين فيماا يتعلاق
حقوق انحدا .
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الم اريع التي نفذها المركز خالا عام 2014
ودً :نفذ المركيز م يروت تعزييز احصيالن احنتخيابي–احنتخابيات البرلمانيية والبلديية بال يراكة ميع رواد المنيتقبا
لتمكين المجتمعات وبتمويا من ادتحاد ادوروبي:
الهدا العام للم روت دعا العملية االنت ا ية ( ال رلمانية او ال لديات) من الل رفع وعي و ناء درات النا

شكل

عاااا والنساااء والش ا اب وذوي االحتياجااات ال اصااة والمجموعااات المهمشااة ومؤسساااتها شااكل اااص فيمااا ي ااص
العملية االنت ا ياة واالصاالح الديمقراطياة حقاو ها ومساؤولياتها السياساية ا مياة المشااركة المدنياة وذلاك العاادة
الثقة ما ين المواطن والحكومة وزيادة المشاركة االنت ا ية.


تا تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروو تعزيز االصالح االنت ا ي لالنت ا ات ال رلمانية و ال لدياة مان داياة شاهر
ش اط و التي تتضمن عقد ورشات توعوية في عدد من المدار

الحكومية التاي تقاع فاي المنااطق اال ال ح اا

في م تلو محاف ات المملكة حي تستهدو ذا الاورش طاالب المادار

مان المرحلاة الثانوياة اعت اار ا

نا ي المستق ل من اجل تحضير ا و ت يلها للاد ول فاي الحيااة المدنياة و السياساية و تمكيانها مان ممارساة
حقها في االنت اب و الترشح وتسليط الضوء على ا مية دور اا كشا اب لهاا الحاق فاي المشااركة العاماة فاي
التعيير و االصالح .


تتضمنت الورشات عر

مسرحي التعاون ماع فرياق فان مان اجال حقاوق االنساان  /من ماة العفاو الدولياة.

والهدو العااا مان المسارحية ي اين دور مجلا

الطل اة ال رلمااني ودورا فاي عار

مشااكل الطاالب و سالط

الضوء على ضرورة زرو ثقافاة الاوعي لادى الماواطن ا تياار المرشاح انكفا ساواء كاان رجاال او اماراة
ودراسة رنامجن االنت ا ي الذي الضرورة ان يكون ضمن مهاا وصالحيات المرشح وي دا المجتمع.
برنامج تنفيذ الورش في الم روت:
الرقم

اليوم والتاريخ

المحافظة  /اللواء

انم المدرنة

1

االثنين 2014/9/8

عجلون ( عين جنة )

مدرسة عين جنة الثانوية لل نين
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2
3

ادربعاء 2014/9/10
ادثنين 2014/9/15

عجلون

مدرسة الص رة الثانوية لالنا

الزر اء ( لواء الرصيفة )

مدرسة طر الندى الثانوية لالنا

4

االر عاء 2014/9/17

الزر اء منطقة الس نة

5

االثنين 2014/9/22

ماد ا ( انا )

6

االر عاء 2014/9/24

لواء ال تراء  /وادي موسى

مدرسة الس نة الثانوية للذكور
مدرسة ولة نت االزور الثانوية لالنا
مدرسة وادي موسى الثانوية للذكور

7

ال مي

2014/9/25

وادي موسى  /ال ادية الجنو ية

مدرسة وادي موسى الثانوية لالنا

8

االثنين 2014/10/13

المفرق /ال ادية الشمالية العر ية

مدرسة الحمرا الثانوية لالنا

9

االر عاء 2014/10/15

ار د  /لواء الكورة ( انا )

مدرسة دير ا وسعيد الثانوية لالنا

10

االثنين 2014/10/20

ال لقاء ( م تلط)

مدرسة ع دهللا الثاني للتميز

11

االر عاء 2014/10/22

الشو ك ( ذكور)

مدرسة الشو ك الثانوية لل نين

12

ال مي

2014/10/23

الشو ك ( انا )

مدرسة الشو ك الثانوية لالنا

13

االثنين 2014/10/27

االغوار الجنو ية (انا )

مدرسة اا الهشيا الثانوية لالنا

14

االر عاء 2014/10/29

الرمثا (ذكور)

مدرسة الشجرة الثانوية لل نين



تعذية صفحة الفيس وك للمشروو كافة الفعاليات المستجدة ووصول االو الردود على الصفحة ومتا عتها.



زياارة م عاو مان االتحااد االورو اي ( )Daniel Gregoireوالسايد محماد الزياود مان جريادة الاراي مكلاو
تقييمها المشاريع التي ينفذ ا االتحاد االورو ي في االردن ووضع تصور حول الدعا المساتق لي واالولوياات
مع ايالء ا تماا اك ر لموضوو االنت ا ات.
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تقديا مالح ات حول دراسة وثيقة مشروو المرحلة االستكمالية لمشروو حماية للفتياات والنسااء فاي االردن
ويان الراي الفني والمالي المتعلقة ن والذي ينفذ الشاراكة ماع من ماة  CAREالعالمياة و تمويال مان االتحااد
االردني.



م اط اة وزارة الت طاايط ورفاع ور ااة مفا ميااة لمشاروو لوضااعن علاى انجناادة التمويليااة للاوزارة حااول رفااع
وعي المراة حقو ها وتمكينها ا تصاديا ت واجتماعيات.

ثانياً :ادنجازات في مجاا تنفيذ م روت كرامة للمرحلة الثالثة لعام 2014
متا عة تنفيذ مشروو تحسين معاملاة واوضااو االشا اص المحارومين مان حاريتها فاي االردن "كراماة" للمرحلاة 3
التعاون مع الشركاء الدنمركين والوطنيين (وزارة العدل المجل


القضائي ميزان )

اود :زيارات مراكز ادصالن والتدهيا
.1

مركز إصالن وتدهيا الزرقاء بتاريخ 2013/11/21م.

.2

مركز إصالن وتدهيا موقر " "2بتاريخ 2014/1/22م.

.3

مركز إصالن وتدهيا ام اللولو بتاريخ 2014/2/5م.

.4

مركز إصالن وتدهيا غرا ربد بتاريخ 2014/2/24م.

.5

مركز إصالن وتدهيا نواقة بتاريخ 2014/3/5م.

.6

مركز إصالن وتدهيا جويدة (رجاا) بتاريخ 2014/4/23م.

.7

مركز اصالن وتدهيا الطفيلة بتاريخ 2014/6/2م.

.8

مركز اصالن وتدهيا العقبة بتاريخ 2014/6/4م.

.9

مركز اصالن وتدهيا ماركا بتاريخ 2014/6/23م.

 .10مركز إصالن وتدهيا رميمين بتاريخ 2014/9/10م.
 .11مركز إصالن وتدهيا البلقاء بتاريخ 2014/9/24م.
 .12مركز إصالن وتدهيا جويدة "نناء" بتاريخ 2014/10/8م.
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 .13مركز إصالن وتدهيا موقر" "1بتاريخ 2014/10/22م.
 .14مركز إصالن وتدهيا الكرك بتاريخ 2014/11/5م.
 .15مركز إصالن وتدهيا معان بتاريخ 2014/11/19م.
تم تنفيذ زييارة تدريبيية الي مركيز إصيالن وتدهييا رميميين لفرييق الرصيد اليوطني "كرامية" خيالا الن ياط
التدريبي والذي عقد في المركز الوطني لحقوق ادننان بتاريخ 2014/11/ 9م.


ثانيا :الدورات وادجتماعات ضمن م روت "كرامة ":


ا تنفيااذ دورة تدري يااة نعضاااء فريااق الرصااد الااوطني "كرامااة" فااي المركااز الااوطني لحقااوق االنسااان
تاري  2014/3/3و دفت ذا الدورة الى التعرو الى اَليات توثيق حاالت التعاذيب و حاول كيفياة
اعداد وكتا ة التقارير.



عقد اجتماو نعضاء فريق الرصد الوطني "كرامة" تاري  2014/6/25في المركز الوطني لحقوق
االنسان و دو الى منا شة تقريار الادوري االول لفرياق الرصاد الاوطني " كراماة" وردود كاالت مان
وزارة العدل ومديرية االمن العاا حاول التوصايات الاواردة فاي التقريار ومنا شاة رناامح الزياارات
ال اص الفريق والزيارات التي لا يتا تنفيذ ا.



عقد اجتماو لفريق الرصد الوطني" كرامة " المركز الوطني لحقاوق االنساان تااري 2014/8/10
نجل شرح الية التقييا التي سوو تتا للفريق تاري ( 2014/8/23-21ا) .



اجراء مقا الت التقييا نعضاء فريق الرصد الاوطني "كراماة" فاي المركاز الاوطني لحقاوق االنساان
تاااري 2014/8/23-21ا حي ا تااا مقا لااة  19عضااوات ماان اصاال  34عضااوات ولااا ي ضااع لعمليااة
مقا الت التقييا  15عضوات.



ا عقااد اجتماعااان فااي المركااز الااوطني لحقااوق االنسااان للجنااة التنساايقية للشااركاء فااي مشااروو كرامااة
والمكااون ماان المركااز الااوطني لحقااوق االنسااان ومن مااة ضااحايا التعااذيب الدنماركيااة وزارة العاادل
ومن مة ميزان وذلك تاري  2014/9/1و 2014/9/29ا.



تنفيذ ورشة تدري ية نعضاء فريق الرصد الوطني "كراماة" تااري  2014/11/10-8ا و ادو اذا
النشاط الى تدريب الفريق على عملية اجراء الزيارات وكيفية اعداد التقارير وتوثياق حااالت التعاذيب
واالنتهاكات التي تعر

لها النزالء وتا اجراء زيارة تدري ية الى مركز صاالح وت يال ارميماين

تاري .2014/11/9
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تنفيذ ورشة تدري ية ت سيسية لضا اعضااء جادد لفرياق الرصاد الاوطني "كراماة" وذلاك تااري -11
 2014/11/13حي

ضامت  14عضاو جدياد مان م تلاو الت صصاات ( ط ياة ونفساية ومحاامين

ونشطاء حقوق انسان).


اجراء انت ا ات اعضاء من فريق الرصاد الاوطني "كراماة" ليكاون اعضااء فاي اللجناة االستشاارية
للمرحلااة الثالثااة لمشااروو (كرامااة) وذلااك تاااري

2014/11/18ا .حي ا تااا انت اااب عضااو يمثاال

الجانب الصحي وعضاو محاامي وعضاوا تمثال التناوو الجنادري و ماا يتناساب ماع المرحلاة الثالثاة
للمشروو والتي تمتد من( .)2016-2014


تنفيذ لقاء مع اعضاء فريق الرصد الوطني "كرامة" في المركز الوطني لحقوق االنسان حاول توثياق
حاالت التعذيب و االنتهاكات وذلك تاري 2014/11/18ا.



عقد اجتماو للجنة االستشارية لمشاروو "كراماة" وذلاك تااري  2014/12/15هادو منا شاة عملياة
ارسال تقاارير فرياق الرصاد الاوطني "كراماة" لعااا  2014لمادير االمان العااا وتعياين لجناة لتحريار
التقارير ومنا شة تعديل الن اا الدا لي ومدونة واعاد السالوك فاي ال االجاراءات الجدياد للمرحلاة
الثالثاة لمشاروو كراماة واطاالو اللجناة االستشاارية علاى مساودة االجاراءات الجديادة لعملياة زيااارات
مراكز االصالح والت يل .



عقد اجتماو في المركاز الاوطني لحقاوق االنساان اين اللجناة االستشاارية لمشاروو "كراماة" و االمان
العاا ممثل مديرية مراكز االصالح والت يل ومكتاب الشافافية وحقاوق االنساان التاا ع لمديرياة االمان
العاا وذلك تاري  2014/12/17ا .هادو منا شاة ارساال تقاارير فرياق الرصاد الاوطني "كراماة"
لعاا  2014الى مديرية االمن العاا ووضع استراتيجية للزيارات واللقاءات مع مديرياة االمان العااا
ومنا شااة االجااراءات الجدياادة لعمليااة الزيااارات والتااي سااوو يت عهااا الفريااق مرحلااة الثالثااة لمشااروو
(كرامة).



عقااد اجتماااو نعضاااء فريااق الرصااد الااوطني "كرامااة" تاااري  2014/12/29ا هااو اجاااراء
انت ا ات اللجنة االدارية وتا انت اب ثالثاة اعضااء مان الفرياق وكماا او منصاوص عليان فاي الن ااا
الدا لي ال اص فريق الرصد.



تنفيااذ ورشااة توعويااة مت صصااة حااول اتفا يااة منا ضااة التعااذيب وال روتوكااول الملحااق هااا تاااري
 2014/12/7في محاف ة جرش



تنفيااذ ورشااة توعويااة مت صصااة حااول اتفا يااة منا ضااة التعااذيب وال روتوكااول الملحااق هااا تاااري
 2014/12/13في محاف ة م د ا .
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ورشااة توعويااة للمجتمااع الماادني والجهااات الرساامية حااول اتفا يااة منا ضااة التعااذيب وال روتوكااول
اال تياري الملحق اتفا ية منا ضة التعذيب تاري 2014/10/22



ثالثاً :تنفيذ م روت "المر ة النزيلة" والمموا من هيئة ادمم المتحدة للمر ة



رابعاً :انتكماا لم روت تيدريا المحيامين ادردنييين عميا المركيز علي

تنفييذ دورة تدريبيية حيوا مفياهيم

حقوق ادننان وانتقالا القضاء وآليات ادحتجيا بادتفاقييات الدوليية اميام القضياء اليوطني (بالتعياون ميع
جمعية المحامين ادمريكيين وبتمويا من الوكالة ادمريكية للتنمية الدولية في محافظة عجلون بتاريخ -27
2014/1/28
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اصدارات المركز
ودً :التقارير
صدر المركز خالا عام 2014عدداً من التقارير ،كما هو مبين دناه:


اصدار كتيب حول " حقوق وواج ات المراة النزيلة " هدو توعياة النازيالت فاي مراكاز االصاالح والت يال
في االردن حقو هن وواج اتهن .



اعداد دراسة حول دور االردن في تنفيذ توصيات

طة عمل يان عمان.



اعداد دراسة حقوق المراة النزيلة



اصادار صاافحة حقاوق االنسااان (كرامااة) التعااون مااع صااحيفة الدساتور تااا تناااول الحادي حااول مواضاايع
م تلفة عن حقوق االنسان.



اعداد ور ة سياسات حول " تعزيز الجهود الوطنية للحد من ا رة العنو ضد المراة .



اعداد " العال ة ين انون النزاعات المسلحة و انون حقوق االنسان في كلية االركاان الملكياة وذلاك تااري
.2014/5/28



اسااتكمال دراسااة تحلياال التشااريعات التااي تحتاااط الااى تعااديل للتوافااق مااع الدسااتور االردن ان يااتا مراجعااة
التشريعات وتعديال ا الل ثال
الى مجل



النواب ومجل

سنوات حي

تا يان وجن التعديل على  20انونا وارساال اذا التشاريعات

االعيان وديوان التشريع والراي .

المسا مة في اعداد مس ودة طاة وطنياة لحقاوق اإلنساان وتقاديمها الاى اللجناة الوطنياة المشاتركة لصاياغة
طة وطنية لحوق االنسان.



اعداد تقرير يتعلق حقوق الطفل (ا ا المعايير والتشريعات واإلنجازات علاى السااحة الوطنياة اإلضاافة الاى
المشاكل والتحديات) ناءا على توجيهات مجل

انمناء (لجنة الفئات انكثر عرضة لالنتهاكات)
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اعداد تقرير يتعلق حقوق ك ار السن (ا ا المعايير والتشريعات واإلنجازات على السااحة الوطنياة اإلضاافة
الى المشاكل والتحديات)



اعااداد تقرياار يتعلااق حقااوق انش ا اص ذوي اإلعا ااة (ا ااا المعااايير والتشااريعات واإلنجااازات علااى الساااحة
الوطنية اإلضافة الى المشاكل والتحديات)



اعداد تقرير يتعلق حقوق انحادا

الجاانحين (ا اا المعاايير والتشاريعات واإلنجاازات علاى السااحة الوطنياة

اإلضافة الى المشاكل والتحديات).


اصاادار روشااور يحماال اسااا الحملااة " المشاااركة العامااة يتحقااق االصااالح" يتضاامن ا ميااة دور الشاا اب
والمشاااركة العامااة وحقااو ها وواج اااتها لنشاار الثقافااة القائمااة علااى اسااا

المواطنااة ودور ااا الفعااال فااي

المجتمع.


اصاادار دراسااة مسااحية تااا انجاز ااا ماان اال مؤسسااة الااذكاء االسااتراتيجي الستشااارات االعمااال ( د .م ا مون
عكروش) .والتي شملت مل ص تنفيذي ال ا نتائح العملية االنت ا ية (االنت ا ات ال لدين).

ثانياً :الدرانات والمطويات

ثالثا :البيانات الصحفية
تنص الفرة ر ا  5و 6مان الماادة ر اا  5مان اانون المركاز علاى العمال اصادار ال ياناات والنشارات والمط وعاات
الدورية وغير الدورية المتعلقة حقوق االنسان .و االسهاا في ال رامح والندوات والحاوار التلفزياوني واالذاعاي وفاي
اعداد المواد الصحفية ولتحقيق ذا العايات فقد حرص المكتب االعالمي على اصدر عددات من ال ياناات االل عااا
 2014كما و م ين ادناا:


يان صادر عن المركز الوطني لحقوق اإلنسان حول االعتداء على المواطن االردني القاضي رائد زعيتر



يان صادر عن المركز الوطني لحقاوق اإلنساان حاول اجاراءات وزارة التر ياة والتعلايا لتصاويب ا اتالالت
امتحانات شهادة الثانوي العامة



يان صادر عن المركز الوطني لحقوق اإلنسان حول مو فن من مشروو انون انحدا الجديد



يان المركز الوطني لحقوق اإلنسان حول تطور انوضاو في معان



يان المركز الوطني لحقوق اإلنسان حول "العدوان االسرائيلي المستمر على غزة"
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يان يصدرا المركز اليوا مناس ة استئناو تنفيذ احكاا االعداا في المملكة

مكتبة المركز الوطني لحقوق احننان
الفهرنة والتصنيا:
لغ المجموو الكلي للكتب والمط وعات التي تمت فهرستها وتصنيفها و د اال ال ياناات ال لوغرافياة المتعلقاة هاا لاى
اعدة يانات المكت ة ( )172مادة مكت ية ليص ح عدد ا حتى نهاية  .)2960( 2014كماا تاا اجاراء الاالزا لتصانيو
اال راص الممعنطاة الجديادة ليصا ح مجموعهاا ( )99ارص ممعانط .والجادول المرفاق ي اين مجماوو الكتاب االعتين
العر ية واالنجليزية مقارنة مع السنوات السا قة:
الكتا الموجودة في المكتبة

2012

2013

2014

عدد الكتا العربية

1923

2055

2178

عدد الكتا احنجليزية

708

737

782

2631

2792

2960

المجموت الكلي

يتا تحميل جميع المواد المكت ية الموجودة في المكت اة ع ار الجزئياة المحادد للمكت اة ع ار المو اع اإللكتروناي للمركاز
على الرا ط الذي يمكن من اللن ال ح عن اي مادة مكت ية واسطة حقول :العنوان المؤلو الناشر الواصفات:
http://nchr.org.jo/Arabic/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9.aspx

الدوريات:
تا ات اذ اإلجراءات الالزمة لفهرسة وتصنيو واستالا وتسجيل الدوريات العر ية وانجن ية الور ية وعادد ا ()287
عدد لـ ( )50دورية اللعة العر ية و( )24عدد لـ ( )5دوريات اللعة االنجليزية .
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المكتبة ادلكترونية:
تا تحميل وتصنيو مجموعة من التقارير والكتب الكترونيا ذ لغ مجماوو الماواد المكت اة المتاوفرة الكترونياا ()351
منها ( )300مرجعا اللعة العر ية و( )51اللعة االنجليزية والتي يتا تصنيفها وفقا للموضوعات .
الخدمات المكتبية:


احعارة:

لغ مجموو حركات االعارة الكلي للكتب والمواد المكت ية المعارة للمو فين حتى عاا  )125( 2014حركة عارة.



رواد المكتبة من المجتمع المحلي :

استق لت المكت ة ( )12طال ا و احثا في مجال حقاوق االنساان لإلطاالو واالساتفادة مان المراجاع المتاوفرة فاي المكت اة
وتا تقديا المساعدة لها ما عن طريق تصوير المراجع التي يرغ ون او عن طريق تزويد ا تلك المراجع الكترونيا
في حال توفر ا وكذلك زار المكت ة عدد من المهتمين والناشطين في مجال حقوق اإلنسان للحصول على صادارات
المركز من الدراسات والتقارير السنوية للمركز.
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