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 والخطط واالستراتٌجٌات التشرٌعات

 

 اإلنسقن بتحوق العالقة ذات الوطنٌة ال شرٌعقت على  طرأ ال ً ال طورات م قبعة فً الم مثلة المركز ألهداؾ  تحٌحقًا 

 على العمل المركز  قبع فحد األردن، بهق ال زم ال ً الدولٌة والمعقٌٌر اال فققٌقت مع ٌ الءم بمق  طوٌرهق على والعمل

: العالقة ذات الرسمٌة الجهقت مع ال قلٌة الوطنٌة والخطط واالس را ٌجٌقت ال شرٌعقت

 مع ٌ واءم الخصوص بهذا جدٌد ققنون مسودة ووضع 1968 لسنة( 24) رقم األتداث ققنون ومراجعة  تلٌل 

 .األتداث بعدالة الم علحة الدولٌة والمعقٌٌر الطفل لتحوق الدولٌة اال فققٌة

 لٌةالدو اال فققٌة مع ٌ واءم عصري ققنون وضع لؽقٌقت الطفل ققنون مشروع ومراجعة  تلٌل فً المشقركة 

 .الطفل لتحوق

 األسري العنؾ من التمقٌة ققنون  فعٌل لؽقٌقت نظقم سن فً المشقركة. 

 المعوقٌن لشإون األعلى المجلس مع المعوقٌن األشخقص لشإون الوطنٌة اإلس را ٌجٌة وضع فً المسقهمة. 

 ضمن ن خقبٌةاال للعملٌة الحقنونً اإلطقر إلصالح الوطنً ال تقلؾ  وصٌقت ل ضمٌن ققنونٌة لجنة  شكٌل 

 .لالن خقبقت جدٌد ققنون بمح رح للخروج تقلٌقًا  به المعمول الحقنون

 مواءم هق ومدى الحقنون لمواد  تلٌالًا   ضمنت الجرابم منع لحقنون  تلٌلٌة دراسة ال شرٌعقت مفوضٌة أعدت 

 .األردن بهق ال زم ال ً العقدلة المتقكمة لضمقنقت الدولٌة للمعقٌٌر

 الدولٌة للمعقٌٌر مواءم هق ومدى الحقنون لمواد  تلٌالًا   ضمنت العقمة االج مقعقت لحقنون  تلٌلٌة دراسة إعداد 

 ال ً الحقنونٌة المخقلفقت من العدٌد وجود  بٌن تٌث الوطنٌة؛ والمعقٌٌر وال نظٌم ال جمع ترٌة فً للتق النقظمة

 .اإلنسقن تحوق  مس

 ال جقوز تقالت وإنهقء الم قبعة وتدة وربٌس العقم بقلمفوض ممثالًا  اإلنسقن لتحوق الوطنً المركز أصبح 

 فً المركز وشقرك بقلبشر اال جقر لمكقفتة الوطنٌة اإلس را ٌجٌة لصٌقؼة الوطنٌة اللجنة فً عضواًا 

 .الؽقٌة لهذه عحدت ال ً االج مقعقت

  ًبقلبشر اال جقر لمنع الوطنٌة اإلس را ٌجٌة إعدادالمشقركة ف. 

  ًبقلبشر اال جقر بضتقٌق الخقص اإلٌواء دار نظقم مشروع إعدادالمشقركة ف. 
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  ًوال ؤهٌل اإلصالح مراكز لحقنون معدل مشروع إعدادالمشقركة ف. 

  ًال سول مكقفتة ققنون مشروع إعدادالمشقركة ف. 

 المرأة و مكٌن الجنسٌن بٌن المسقواة ل عزٌز الثقلث العمل فرٌق فً المشقركة. 
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 نسان ورصد االنتهاكاتحماٌة حقوق اإل

 

أوضقع تحوق اإلنسقن من خالل  نفٌد عدد من الزٌقرات  2009المركز الوطنً لتحوق اإلنسقن خالل العقم  رصد

وإجراء المحقبالت وال تحق من االن هقكقت ال ً وردت إلى المركز شكقوى بخصوصهق أو  م رصدهق من خالل 

  : الل العقموفٌمق ٌلً أهم مق  م رصده خ. وسقبل اإلعالم

 فً بقلتق   علق المملكة، منقطق مخ لؾ فً المعوقٌن األشخقص لتحوق ان هقك تقلة 156 عن ٌزٌد مق رصد 

  نسقنٌة،إالال والمعقملة لل عذٌب، ال عرض عدم فً والتق وال عبٌر، الرأي ترٌة فً والتق الشخصٌة،  الترٌة

 الوصول سهولة فً والتق مالبم، معٌشً مس وى فً والتق  الحقنون، أمقم والمسقواة للعنؾ، ال عرض وعدم

(Accessibility)، وال ؤهٌل الصتٌة الرعقٌة فً والتق ال علٌم، فً والتق. 

 تسب تقلة( 84181) بلػ والذي ،أجقنب من الم زوجقت األردنٌقت أبنقء  بعدد  إتصقءات على التصول 

 من الم زوجقت األردنٌقت تقالت عدد رصد إلى إضقفة العقمة، توالجوازا المدنٌة األتوال دابرة إتصقءات

 الفبة مع المحقبالت من عدد إجراء و م  تقلة،( 64323) 2009 عقم نهقٌة ت ى العدد بلػ  تٌث أجقنب

 بهم لتحت ال ً واالج مقعٌة النفسٌة واآلثقر الظقهرة هذه أسبقب لمعرفة  محقبلة" 15" بواقع المس هدفة

. وبؤبنقبهم

 أوضقع تقلة ل حٌٌم الٌومٌة الصتؾ عنهق ال ً  تدثت األٌ قم رعقٌة مإسسة ت ألطفقلان هقكق تقالت رصد 

 . المإسسة فً األطفقل

  االع داء تقلة مثل خطٌقًا، و وثٌحهق  عنهق اإلبالغ  م ال ً  االن هقكقت تقالت لبعض المٌدانً بقلرصد الحٌقم 

 .  األٌ قم لرعقٌة التسٌن مإسسة فً مالتالعق واع صقم الجنقبً البتث قبل من طفل على المبرح بقلضرب

 ضمن عمل ، اًا نموذج( 26) عددهق والبقلػ  و وثٌحهق، و تلٌلهق النمقذج و عببة عنجرة لمنطحة المٌدانً الرصد

 .الفرٌق الوطنً لرصد  طبٌق اال فققٌة الدولٌة لتحوق األشخقص ذوي اإلعققة

 الظقهرة هذه تول  حرٌر إعداد لؽقٌقت  العقملٌن األطفقل تحوق ان هقكقت لرصد  مٌدانٌة زٌقرة(  17)    نفٌذ  .

 ًربٌس دولة ومخقطبة الجفر منطحة فً المزارع فً العقملٌن السورٌٌن األطفقل وفقة تقدثة تول ال حص 

.   ا الخصوصذبه المعنٌة والجهقت الوزراء
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 االن هقكقت رصد إلى ٌهدؾ المعوقٌن األشخقص لتحوق الدولٌة اال فققٌة وتمقٌة ل عزٌز وطنً فرٌق  ؤسٌس 

 .الخصوص بهذا التكومً لل حرٌر الموازي الوطنً ال حرٌر وإعداد الفبة، بهذه الم علحة

 أوضقع تحوق األشخقص  رصد إلى ٌهدؾ" كرامة"ضمن مشروع  ال عذٌب لمنقهضة وطنً فرٌق  ؤسٌس

 .ال حقرٌر وإعدادال ً ٌ عرضون لهق  االن هقكقتالمترومٌن من ترٌ هم و

 الزٌقرة بهذه خقص  حرٌر و حدٌم ذا ٌقًا  األرض ات راق ظقهرة على للوقوؾ رمٌمٌن منطحة رةزٌق  .

 الحقطنٌن صتة على وآثقرهق األكوابكس ذبقبة ان شقر أسبقب ورصد المفرق متقفظة فً المزرعة منطحة زٌقرة 

. الخصوص بهذا الوزراء ربٌس دولة ومخقطبة بخصوصهق  حرٌر وإعداد المنطحة، فً

 النفسً للطب الكرامة مركزو  الفتٌص مس شفى/  النفسً للطب الوطنً المركز رةزٌق .

 المدمنٌن لمعقلجة الوطنً المركز زٌقرة. 

 العقمة المخقبرات لدابرة ال قبع ال وقٌؾ مركز زٌقرة  .

 ء،ونسق رجقل/  جوٌدة و ؤهٌل إصالح مركز: شملت وال ؤهٌل اإلصالح لمراكز  فحدٌة زٌقرة( 43) بـ الحٌقم 

 إصالح ومركز بٌرٌن، و ؤهٌل إصالح مركز قفحفق، و ؤهٌل إصالح مركز البلحقء، و ؤهٌل إصالح مركز

 .سواقة و ؤهٌل

 وكذلك المعنٌة والجهقت الوزراء ربٌس مخقطبة  م تٌث العحبة، فً الموانا عمقل به ققم الذي االع صقم رصد 

 .العمقل تقلة على الوقوؾ

 نقعٌةالص للمدن زٌقرات سبعب الحٌقم (QIZ)، فٌهق العقملٌن أوضقع على للوقوؾ. 

 تلول إٌجقد ومتقولة األجقنب العمقل لمشقكل لالس مقع ونسقء، رجقل/  الجوٌدة و ؤهٌل إصالح مركز زٌقرة 

 .المعنٌة والسفقرات الجهقت مع ال نسٌق خالل من لهق
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 المركز تلقاها التً اإلنسان حقوق انتهاكات شكاوى

 بهذه  فصٌالًا  أدنقه الجدول وٌبٌن ،2009 عام خالل شكوى( 573) المركز تلقاها التً لشكاوىا عدد مجمل بلغ

 :الشكقوى

 

إحلق موضوع إمشكوى 
 

عدد إمشاكوى 
 

غالكها تيتيجة  مت إ 

مرضية 

 

غالكها دون هتيجة  مت إ 

مرضية 

 

ذارج إدتصاص إملركز 
 

كيد إملتاتعة 
 

عدم تعاون 

إملش تيك 

 

عدم ثبوت وجود إىهتاك 

 1  19  12 2 34( إجلًس ية)مشرصية إملاهوهية الاعرتإف اب

 4 2 17 5 5 19 52إحلق يف إمسالمة إجلسدية 

 4 3 19 5 7 22 60إحلق يف حرية الاكامة وإمتيلل 

   1    1إحلق يف إنوجوء 

 2  2    4إحلق يف إحلياة 

 5  21 6 3 16 51إحلق يف إحلرية وإلآمان إمشريص 

  8 24 3 3 10 48إحلق يف معامةل إوساهية 

 3 5 22 3 5 33 71إحلق يف إمعمل 

   3    3الاجتار ابمبرش 

    1  2 3إحلق يف إمتب مييات الاجامتعية 

   3 3 2 2 9إحلق يف تلدل إموظائف إمعامة 

 1  9 1  6 17حلوق إمسجياء 

   4 1 2 7 14إحلق يف إمصحة 

   5 1  4 10إحلق يف إمتعومي 

   1   1 2دم إهمتزي إحلق يف إملساوإة وع

 7 5 14 9 10 8 53إحلق يف حمامكة عادةل 

   8 2 2 9 21حلوق إملرأ ة 

 2 2 18 3 5 19 49حلوق إمعفل 

 2  2 3 2 5 14حلوق إملعاكني 
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 1 1 4 1 3 5 15حلوق إرسية 

 1  2  1 1 1حلوق الاحدإث 

 4 2 5 1 3 2 17إحلق يف مس توى معييش مالمئ 

   2   3 5أ وى إحلق يف إمسكن وإمل

   2   1 3إحلق يف حرية إمرإي وإمتعبري 

   1 1  1 3إحلق يف إملوكية 

   3   1 4إحلق يف تيئة سومية 

   2   2 4إحلق يف الاهضامم نويلاابت 

    1   1إحلق يف إحلصول عىل إملعوومات 

 

إجملموع إملكي 
 

573 
 

181 
 

65 
 

50 
 

212 
 

28 
 

37 
 

إمًس بة إملئوية 
 

100% 
 

31% 
 

11% 
 

9% 
 

38% 
 

5% 
 

6% 
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 المركز تلقاها التً المساعدة طلبات

  فصٌالًا  أدنقه الجدول وٌبٌن ،2009 عام خالل طلباًا ( 301) المركز تلقاها التً المساعدة طلبات عدد مجمل بلغ

 :الطلبقت بهذه

 

ظوةإحلق موضوع إل  

 

 عدد إمعوبات

 

غالكها تيتيجة  مت إ 

 مرضية

 

غالكها د ون هتيجة مت إ 

 مرضية

 

 ذارج إدتصاص إملركز

 

 كيد إملتاتعة

 

عدم إمتعاون 

 إملش تيك

 

عدم ثبوت وجود 

 إىهتاك

(إجلًس ية)الاعرتإف ابمشرصية إملاهوهية   19 1 1  15  2 

 2 2 36 5 13 16 74 إحلق يف حرية الاكامة وإمتيلل

  2 18 1 2 1 24 إحلق يف معامةل إوساهية

يصإحلق يف إحلرية وإلآمان إمشخ  27 2 3 2 18 1 1 

 1 2 16 3 7 1 30 إحلق يف إمصحة

 1  19 4 5 9 37 إحلق يف إمعمل

   5 1 1  7 إحلق يف إمتامييات الاجامتعية

 1  1  2 1 5 إحلق يف إملوكية

   1 1   2 إحلق يف إمسكن

   6  2  8 إحلق يف مس توى معييش مالمئ

   1    1 إحلق يف تيئة سومية

   5   1 6 حلوق إملرأ ة

   4    4 حلوق إمعفل

   7  1 2 11 حلوق إملعاكني

   2  1 1 4 إحلق يف إمتعومي

   1   3 4 حلوق إمسجياء

   1 1  1 3 إحلق يف إمتعويض

   3 1   4 إحلق يف تكوين إرسة

   4    4 إحلق يف تلدل إموظائق إمعامة
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   1    1 إحلق يف تكوين إميلاابت

ةلإحلق يف حمامكة عاد  26 4 5 7 6 2 2 

 

 إجملموع إملكي
 

301 
 

43 
 

43 
 

25 
 

170 
 

9 
 

11 
 

 إمًسة إملئوية
 

100% 
 

14% 
 

14% 
 

8% 
 

57% 
 

3% 
 

4% 
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 التوعٌة والتدرٌب

 

 التدرٌبٌة الدورات: أوال

 جرش/  غزة مخٌم ألبناء اإلنسان حقوق مجال فً المدربٌن تدرٌب دورة:  

 فً المدربٌن  درٌب دورة(  األنروا)  الفلسطٌنٌٌن الالجبٌن و شؽٌل ؼوث وكقلة مع ونوبقل عق المركز نفذ

: األولى المرتلة مرتل ٌن، على وذلك جرش،فً  ؼزة مخٌمعدد من أبنقء ل اإلنسقن تحوق مجقل

 19/4/2009-12: الثقنٌة المرتلة و 2009 /4/3  –25/2/2009

 عمان تدرٌب كلٌة فًحول حقوق اإلنسان  دورة: 

  درٌب كلٌة وطقلبقت لطالب واتد ٌوم لمدة اإلنسقن تحوق تول  درٌبٌة دورةبشهر آذار  المركز نظم 

 مخ لؾ من وطقلبة طقلب 25  فٌهق شقرك االنروا،/ الالجبٌن و شؽٌل ؼوث لوكقلة ال قبعة عمقن

 .ال خصص

 رحمة األمٌرة كلٌة/ التطبٌقٌة البلقاء جامعة فً اإلنسان حقوق حول دورة : 

عدد ل ٌومٌن لمدة  وذلك رتمة األمٌرة كلٌة/ ال طبٌحٌة البلحقء جقمعة فً ة ؤسٌسً  درٌبٌة دورة المركز نظم

أهم المعقٌٌر و اإلنسقن تحوق مفقهٌم تول ،6/4/2009-5 ب قرٌخ الجقمعة طقلبقت و طالبمن 

. األردنً الدس ور فً واال فققٌقت الدولٌة لتحوق اإلنسقن وتحوق اإلنسقن

 اإلنسان وحقوق األحزاب ولح دورة:  

اإلنسقن  وتحوق األتزاب تول دورة للدعم الدولً االس رالٌة الوكقلة دعم منب المركز نظم

 مدار على عحدت ال ً الدورة هذه فً شقرك وقد. 2009 أٌقر 7-4 ب قرٌخ لألتزابقلسٌقسٌة فً األردن

المشقركٌن   عرٌؾ إلى ال درٌبٌة ورةالد وهدفت .السٌقسٌة األردنٌة األتزاب عن ممثلون أٌقم أربعة

 السٌقسٌة ال تدٌقت ومنققشة إلٌهق واالنضمقم األتزاب  كوٌن فً تقالو اإلنسقن لتحوق الدولٌة بقلمعقٌٌر

  برامج فً اإلنسقن تحوق قٌم  بنًمجقل  فً مشقركٌنال قدرات بنقء و التق بهذا لل م ع والحقنونٌة والثحقفٌة

. األتزاب عملو
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 االردنٌة الرسمٌة للمؤسسات اإلنسان حقوق و الالجئٌن ٌاقضا دورة: 

 الالجبٌن قضقٌق مجقل فً  درٌبٌة دورة  الالجبٌن لشإون السقمٌة المفوضٌة مع بقل عقون المركز عحد

 .14/5/2009-11 ب قرٌخ ذلك و األردنٌة، الرسمٌة لمإسسقتممثلٌن عن ال اإلنسقن وتحوق

 ًاألردنٌة الحكومٌة غٌر للمنظمات الالجئ والطفل المرأة حماٌة آلٌات دورت: 

دور ٌن  درٌبٌ ٌن تول آلٌقت تمقٌة المرأة  الالجبٌن، لشإون السقمٌة المفوضٌة معبقل عقون  المركز عحد

-6 ب قرٌخفكقنت  الثقنٌة أمق 21/5/2009-19 ب قرٌخ الالجبة والطفل الالجا، وعحدت األولى

8/12/2009. 

 اإلسالمً العمل جبهة حزب اءألعض اإلنسان حقوق حول دورة: 

 وذلك اإلسالمً، العمل جبهة فً تزب الترٌقت لجنة ألعضقء اإلنسقن تحوق تول دورة المركز نظم 

 على عحدت الدورة ال ً هذه فً شقرك وقد. اإلسالمً العمل جبهة تزب محر فً 11/8/2009-9 ب قرٌخ

 إلى ال درٌبٌة الدورة وهدفت .سالمًاإل العمل جبهة تزب أعضقء من عضوا عشرون أٌقم ثالثة مدار

 صقدق ال ً الربٌسة اال فققٌقت وخقصة اإلنسقن لتحوق الدولٌة المعقٌٌر المشقركٌن فً مجقل قدرات بنقء

 .اإلنسقن لتحوق الوطنً المركز عملوطبٌعة  دور على االطالع إلى بقإلضقفة ، األردن علٌهق

 إلٌها نضمامواال األحزاب تكوٌن فً الحق تعزٌز آلٌات دورة: 

 األتزاب  كوٌن فً التق  عزٌز آلٌقت تول دورة للدعم الدولً االس رالٌة الوكقلة دعم منب المركز نظم 

 هذه فً شقرك قدو .19/8/2009-18 ب قرٌخ ذلك و األردنً المدنً لمج معمإسسقت ال إلٌهق واالنضمقم

 قدرات بنقء إلى الدورة وهدفت. لتزبٌةا الصتقفة و المدنً المج مع إسسقتم من عددممثلون عن  الدورة

 إلٌهق واالنضمقم األتزاب  كوٌن فً للتق الدولٌة المعقٌٌر فً مجقل واإلعالمٌٌن التكومٌة ؼٌر المنظمقت

 االنضمقم و األتزاب  كوٌن فً للتق ال ؤٌٌد كسب مجقل فً اإلعالمو التكومٌة ؼٌر المنظمقت ودور

 .إلٌهق

 إلٌها واالنضمام زاباألح تكوٌن فً الحق حول دورة : 

 الجهقت مخ لؾ ٌمثلون ومشقركة مشقرك 20 بمشقركة ،2009/ 13/10-12 من الف رة فً عحدت

للتق فً  كوٌن  الدولٌة لمعقٌٌرا فً مجقل المشقركٌن وعً رفع إلى وهدفتذات العالقة  األردنٌة الرسمٌة

 .األتزاب واالنضمقم إلٌهق وآلٌقت  عزٌز هذا التق
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 األردنً المدنً المجتمع لمنظمات والسٌاسٌة المدنٌة الحقوق حول دورات: 

 والوسط الشمقل متقفظقت فً دورة لكل ٌومٌن لمدة بشهر  شرٌن االول ة درٌبً دورات 3 عحد  م 

 المعقٌٌر على ل درٌبهم والنحقبقت والجمعٌقت األتزاب من مشقرك 100 ٌحقرب مق اس هدفت والجنوب

. والسٌقسٌة المدنٌة التحوق سٌمق ال اإلنسقن لتحوق الدولٌة

 وأوراق العمل المحاضرات:  انٌاًا 

 المرأة ضد ال مٌٌز أشكقل كقفة على الحضقء ا فققٌة على ال تفظقت من المركز موقؾ تول متقضرة 

5/4/2009. 

 دورة ضمن ذلكو ،وال ؤهٌل اإلصالح مراكز فً العقملٌن األفرادو وللضبقط الدرك لحوات متقضرات 

 لؽقٌةو 10/5/2009 من الف رة خالل الدرك لحوات العقمة المدٌرٌة نظم هق ال ً بالمالع امن

2/7/2009. 

 بدعوة ،20/5/2009 ب قرٌخ" الطفل تحوق ودعم ل عزٌز األردنٌة والجهود ال شرٌعقت"  تول متقضرة 

 .المفرق/ الثحقفً األردنً الشبقب  جمع من

 ب قرٌخ ٌرٌة درك الشمقل فً متقفظة اربد، لٌة فً مدمتقضرة تول مفقهٌم تحوق االنسقن و الشرعة الدو

16/6/2009. 

 10/7/2009 المرأة ضد ال مٌٌز أشكقل كقفة على الحضقء ا فققٌة تول متقضرة. 

 ال ؤسٌسٌة وال ؤهٌل اإلصالح بمراكز العقملٌن إعداد دورة ضمن وذلك النزالء تحوق تول متقضرة 

  . 11/8/2009لألفراد ب قرٌخ  ال قسعة

 22/9/2009 ب قرٌخ األردنً الشخصٌة األتوال ققنون فً المطلحة المرأة تحوق تول رةمتقض. 

 ضمن وذلك، وال طوٌر ال درٌب مركز -الملكٌة الشرطة أكقدٌمٌة فً اإلنسقن تحوق تول متقضرات 

 .وال ؤهٌل اإلصالح مراكز فً العقملٌن إعداد دورة

 اإلنسقن لتحوق الدولٌة للمعقٌٌر وفحق لالطؾ تحوق تول الدولٌة سقندس أكقدٌمٌة فً متقضرة. 

 لألمن اإلقلٌمً المركز من بدعوة 17/11/2009 ب قرٌخ" العراق فً اإلنسقن تحوق" بعنوان متقضرة 

 .اإلنسقنً

 لألمن اإلقلٌمً المركز  من بدعوة 24/11/2009 ب قرٌخ" والمسإولٌة الشفقفٌة" بعنوان متقضرة 

 .اإلنسقنً
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 مخ لفة ف رات فً الملكٌة الشرطة أكقدٌمٌة لضبقط متقضرة( 36)  حدٌم. 

 األفراد العقملٌن فً مراكز اإلصالح وال ؤهٌللمتقضرات لحوات الدرك وللضبقط وعدد من ا. 

 الجقمعقت من عدد فً العقم المفوض قدمهق اإلنسقن وتحوق بقلمركز ال عرٌفٌة المتقضرات من عدد 

 .مخ لفة ف رات فً الدبلومقسً والمعهد األركقن وكلٌة المدنً المج مع ومإسسقت

 :أوراق العمل

 هقوس فردٌم من ب نظٌم 2/3/2009  ب قرٌخ" األوسط الشرق فً الترٌقت تقلة" تول عمل ورقة. 

 20/6/2009 ب قرٌخ كنموذج، واألردن األوسط الشرق منطحة فً اإلنسقن تحوق" تول عمل ورقة 

 .األردنً البرلمقن أصدققء جمعٌة من ب نظٌم

 المدنً؟ المج مع به ٌضطلع دور أي: العربٌة المنطحة األمن فً قطقع الرشٌدة اإلدارة" تول عمل ورقة 

 .المس حبل مإسسة من ب نظٌم 2009 /6/ 23-22 ب قرٌخ

 المف وح المج مع ب نظٌم من مإسسة 16/9/2009 ب قرٌخ" المهقجرٌن العمقل تمقٌة" تول عمل ورقة. 

 المنظمة من ب نظٌم"  المهقجرٌن العمقل تمقٌة فً اإلنسقن قلتحو الوطنً المركز عمل" تول عمل ورقة 

 .7/10/2009-5 ب قرٌخ للهجرة الدولٌة

 8 ب قرٌخ" بقلبشر واال جقر الجبري العمل مجقل فً اإلعالمٌٌن قدرات  عزٌز" تول عمل ورقة-

  .الدولٌة العمل منظمة من ب نظٌم ،12/10/2009

 ب قرٌخ" الدولٌة العمل ومعقٌٌر المهقجرٌن عمقلال لتحوق االن هقكقت صور" تول عمل ورقة 

 .اإلنسقن وتحوق الحقنونٌة للمسقعدة  مكٌن مركز من ب نظٌم 8/11/2009

 العنؾ من خقلٌة آمنة لتٌقة"  تول ندوة فً" األسري العنؾ من التمقٌة ققنون"  تول عمل ورقة" ، 

. 25/11/2009 ب قرٌخ

  الندوات : ال اًا 

 السكن فً الحق و المستأجرٌن و كٌنالمال قانون  حول ندوة: 

 لمنققشة وذلك السكن فً والتق والمس ؤجرٌن المقلكٌن ققنون تول ندوة 15/6/2009 ب قرٌخ المركز عحد 

 العالقة أطراؾ نظر وجهة ولطرح الحقنون  عدٌل على الم ر بة واالق صقدٌة واالج مقعٌة الحقنونٌة األبعقد

 ال ً اإلنسقن لتحوق الدولٌة المعقٌٌر على االطالع الوقت ذات وفً ،(روالمس ؤج المقلك) اإلٌجقر عحد فً
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 المتقمً واألس قذ ملكقوي أسقمة المتقمً األس قذ من كال الندوة فً  تدث وقد. السكن فً التق نظمت

 السحقؾ طقلب المتقمً األس قذ  تدث كمق الجدٌد، الحقنون سلبٌقت و اٌجقبٌقت  نقوال تٌث بسطقمً بقسل

 المشقركٌن من مجموعة الندوة وتضر اإلنسقن لتحوق الدولٌة للمعقٌٌر وفحق السكن فً لتقا عن

 فً صدر وقد .نيمس حل نيمتقمو وإعالمٌٌن مدنً مج مع تمإسسقو تكومٌة جهقت مثلوا والمشقركقت

 . لفةالمخ المتلٌة الصتؾ فًه نشر  م الندوة فً المشقركون إلٌه  وصل مق أهم ٌوضح بٌقن الندوة نهقٌة

 االجتماعً الضمانمشروع قانون  ندوة: 

 ندوة تول مشروع ققنون الضمقن االج مقعً بهدؾ  7/2009/ 21ب قرٌخ  المركز محر فً عحدت

مخقوؾ ومالتظقت العمقل والمواطنٌن كقفه على  إلى ةضقؾبقإل ،موجبقت الحقنون ومسوؼق ه اس عراض

. الحقنون لهذه المعقٌٌر مراعقةومدى  االج مقعٌةل ؤمٌنقت بق ةالم علق ةهم المعقٌٌر الدولًوأمشروع الحقنون 

 اإلنسقنمفوض ال شرٌعقت بقلمركز الوطنً لتحوق /الدبقس  يالدك ور عل ةالندو خاللوقد  تدث 

المدٌر العقم لمإسسة /نقبب ربٌس ا تقد نحقبقت العمقل والدك ور عمر الرزاز /جمٌل عبد الرتٌم  واألس قذ

 اإلنسقنالمركز الوطنً لتحوق  أمنقءربٌس مجلس  ةدول ة وجٌهً ةبكلم ةاف  ح الندوو .الضمقن االج مقعً

                                                                                                                                              .  اإلنسقنالمفوض العقم لتحوق  ةالندو وأدار

 اإلنسان وحقوق األردنٌة األحزاب دراسة لمناقشة ندوة: 

 السٌقسٌة ال نمٌة وزٌر ومعقلً العقم المفوض رعقٌة  تت 20/8/2009 ب قرٌخ المركز محر فً عحدت 

ندوة لعرض ومنققشة ن قبج دراسة األتزاب السٌقسٌة وتحوق اإلنسقن،  نقولت  المعقٌطه موسى المهندس

 .دلة ببٌن نشر ثحقفة تحوق اإلنسقن ودور األتزاب السٌقسٌةالندوة العالقة الم بق

 الطبٌة المساءلة قانون و الطبٌة خطاءاأل بعنوان ندوة: 

عدد من ممثلً المإسسقت التكومٌة  بهق شقرك ندوة 20/10/2009 ب قرٌخ المركز محر فً عحدت 

 وزٌر -تمزة زٌد دك ورال معقلً: وهم المخ صٌن من نخبة ومإسسقت المج مع المدنً و تدث خاللهق

 ربٌس -يالتدٌد مإمن الدك ور سعقدة ،األطبقء نحٌب  –العرموطً اتمد الدك ور سعقدة السقبق، الصتة

  .األردنٌة الجقمعة فً الحقنون أس قذ   –الحضقة فٌقض الدك ور الشرعً،  للطب الوطنً المركز

 ورش العمل: رابعاًا 

 األردن فً نساناإل لحقوق وطنٌة خطة إعداد" حول  عمل ورشة": 

 2009 نوفمبر 12-10  الف رة فً اإلنسقن لتحوق العربً المعهد مع وبقل عقون الوطنً المركز عحد

 مفوضٌةال من وبدعم اإلنسقن تحوق لدراسقت عمقن ومركز اإلنسقن، لتحوق الدولٌة الفٌدرالٌة مع بقلشراكة

 اإلنسقن تحوق ومنظمقت األتزابو الرسمٌة الجهقت مخ لؾ من المشقركون قٌم تٌث األوروبٌة،
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 تٌث من اإلنسقن تحوق مجقل فً األردنً الواقع والنحقبقت الوطنٌة والمإسسقت النسقبٌة والمنظمقت

 .المملكة فً اإلنسقن تحوق ل عزٌز الالزمة ال وصٌقت من جملة على ا فحوا كمق وال تدٌقت، المنجزات

 و وفٌر التكومة قبل من لهق و بنً الخطة ذهله إطالق عملٌة هنقلك  كون أن أهمٌة على وأكدوا

 اإلنسقن لتحوق الوطنً المركز ٌ ولى أن على المشقركون أكد كمق .ل نفٌذهق الالزمة المقلٌة المخصصقت

 الجهقت كقفة من  وجٌهٌة لجنة  شكٌل ثم ومن أولً م قبعة فرٌق  شكٌل خالل من والم قبعة ال نسٌق مهمة

 .إعدادهق على لإلشراؾ
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 2009ها المركز خالل عام ذالمشارٌع التً نف

 

 

 

اسم المشروع 
 

 اإلنسانمشروع البيئة السميمة حق من حقوق 
 . 2009/ 5/ 1 -2008/  5/  1الفترة الزمنية 

 (AusAID)الوكقلة االس رالٌة لل نمٌة الدولٌة الجهة الممولة 

 أردنًدٌنقر  52528 بلػ قٌمة  موٌل هذا المشروع قيمة المشروع 

 /الجهات المشاركة في التنفيذ 

 الوطنٌة ال شرٌعقت موابمة ومدى المملكة، فً سلٌمة بٌبة فً التق وضع  حٌٌم .1أهداف المشروع 

 .المجقلفً هذا  الدولٌة المواثٌق و اال فققٌقت مع

 . المخ لفة البٌبٌة الحطقعقت فً العقملٌن قدرات بنقء .2

 مجقل فً العقملة الجهقت و المقنتة الجهقت بٌن قال نسً كٌفٌة على ال عرؾ .3

   .سلٌمة بٌبة فً التق على المتقفظة اجل من البٌبة

 عقون مع بقل اإلنسقندراسة من قبل بقتث ٌعٌنه المركز الوطنً لتحوق  إجراء .1 مكونات المشروع

 : هدؾ هذه الدراسة إلى. بقتثٌن اثنٌن مسقعدٌن

  ًوالمبقدرات ، ال تدٌقت، ، المشقكلاألردنوضع  صور للوضع البٌبً ف

 .الوطنٌة

 تلٌل ال شرٌع الوطنً ومدى موابم ه  لال فققٌقت الدولٌة . 

  وضع االس را ٌجٌقت العالقة بقلبٌبة المطبحة تقلٌق و حٌٌم المبقدرات ذات

 . المس حبلٌة

ٌة بهذا من أجل ال وع( شمقل ، وسط ، جنوب )  إقلٌمٌةورش عمل   نظٌم ثالث .2

 . التق

 .مطبوعقت على شكل ثالث مطوٌقت  عرٌفٌة  دارإص .3
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 اسم المشروع

 

 مشروع فرصة لمجميع

 المجلس الثحقفً البرٌطقنًالجهة الممولة 

 2009آذار – 2008آذار الفترة الزمنية لممشروع 

ن المجلس الثحقفً البرٌطقنً و كل من المجلس األعلى لشإون األشخقص المعوقًالجهات المشاركة في التنفيذ 

 وشبكة النقجٌن من األلؽقم 

ٌهدؾ هذا المشروع إلى ضمقن تحوق األشخقص المعوقٌن على  أسقس من المسقواة   أهداف المشروع 

 و كقفإ الفرص

دورات بنقء قدرات لألشخقص ذوي اإلعققة والمنظمقت العقملة معهم على   مكونات المشروع

 . المنقصرةل واصل ولٌقت ال شبٌك ومهقرات اال صقل واتحوق هذه الفبة وآ

 لألشخقصلجقن خقصة بكسب ال ؤٌٌد والمنقصرة تول تق العمل  5 إنشقء 

 . وال ً س نبع من الدورات ال درٌبٌة فً كل المتقفظقت اإلعققةذوي 

  فً  لإلعققةفً الٌوم العربً  اإلعققةذوي  لألشخقص نظٌم معرض  وظٌؾ

الفبة من المج مع ال عرٌؾ بتق العمل لهذه  إلى، تٌث ٌهدؾ 13/12/2008

 .األردنٌةتسب الحوانٌن 

  اإلعققةذوي  األشخقصعحد دورة  درٌب مدربٌن لعدد من. 

  ال حقرٌر إعداد تول الك قبة الصتفٌة و لإلعالمٌٌنعحد دورة  درٌب م خصصة

 . اإلعققةذوي  األشخقصعن تحوق 

  دىإح، بقل عقون مع اإلعققةذوي  األشخقصبتحوق  إعالمٌة نظٌم تملة  وعٌة 

 . وشورات وك ٌبقتروب  إعالنقتٌ خللهق  اإلعالمٌةالوسقبل 

  المقدي  للمنظمقت الشبكة على  حدٌم الدعم ال حنً والفنً وهذا و س عمل

المعققٌن وذلك عبر  وفٌر  األشخقصالعقملٌن فً مجقل تحوق  واألفراد

 . البشرٌة والمعنوٌة والمقدٌة لهم اإلمكقنقت
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اسم المشروع 

 

 
 جئٌن و حقوق اإلنسان مشروع الال

 المفوضٌة السقمٌة لشإون الالجبٌن الجهة الممولة

  2009كقنون األول / 2009شهر  شرٌن الثقنً  الفترة الزمنٌة للمشروع

 / الجهات المشاركة فً التنفٌذ

رفع كفقءة المإسسقت التكومٌة والمنظمقت ؼٌر التكومٌة و زوٌدهم بقلمعلومقت  أهداف المشروع

 بقلالجبٌن وخلق نوع من ال حبل وال عقطؾ لدى هذه الجهقت  جقه الالجبٌن الخقصة 

قضقٌق "عحد دور ٌن  درٌبٌ ٌن للعقملٌن فً الجهقز التكومً فً مجقل   مكونات المشروع

 "الالجبٌن وتحوق اإلنسقن

  عحد دور ٌن للمنظمقت ؼٌر التكومٌةNGOS  آلٌقت تمقٌة المرأة "تول

 ".والطفل الالجا

 ة إنعقش معلومقت للمشقركٌن فً دورة  درٌب المدربٌن للعقم عحد دور

 .المنصرم

 عحد دورة للمنظمقت ؼٌر التكومٌة المه مة بشإون الالجبٌن. 

  إجراء دراسة تول اإلطقر الحقنونً للجوء فً األردن مع عحد ندوة لبتث

 .ن قبج الدراسة ونشرهق فً ك ٌب
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اسم المشروع 

 

 

 ٌة و حقوق اإلنسانمشروع األحزاب السٌاس

 (AusAID)الوكقلة االس رالٌة لل نمٌة الدولٌة  الجهة الممولة

  30/11/2009-1/2/2009 الفترة الزمنٌة للمشروع

الجهات المشاركة فً 

 التنفٌذ

/ 

 . بنقء قدرات المن سبٌن إلى األتزاب السٌقسٌة األردنٌة بحٌم وثحقفة تحوق اإلنسقن أهداف المشروع

 : ٌتألف من محورٌن رئٌسٌٌن شروعمكونات الم

  ًإعداد دراسة تول مدى  بنً األتزاب األردنٌة لمبقدئ تحوق اإلنسقن ف

 . نشقطق هق وبرامجهق ونشر ن قبج هذه الدراسة بقللؽ ٌن العربٌة واالنجلٌزٌة

 عحد عدد من الورش ال درٌبٌة ال ً  عمل على: 

دنٌة فً مجقل بحٌم بنقء قدرات المن سبٌن إلى األتزاب السٌقسٌة األر .1

 .وثحقفة تحوق اإلنسقن

بنقء قدرات المسإولٌن التكومٌٌن ذوي العالقة والعقملٌن فً الحطقع  .2

اإلعالمً والمإسسقت ؼٌر التكومٌة تول التق فً  كوٌن األتزاب و 

 . االنضمقم إلٌهق
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اسم المشروع 

 

 

 الهاشمٌة األردنٌةكة القانونً للعملٌة االنتخابٌة فً الممل اإلطار إصالحمشروع 

 (NDI)المعهد الدٌمحراطً الوطنً  الجهة الممولة

 2010كقنون الثقنً  10 وت ى  قرٌخ 2009/تزٌران / 1ة من خالل الف رة المم د الفترة الزمنٌة للمشروع

الجهات المشاركة فً 

 التنفٌذ

/ 

 لٌة االن خقبٌة  بمق ٌ الءم مع عدٌل ال شرٌعقت الوطنٌة النقظمة للعمالمسقهمة فً   أهداف المشروع

 .اإلنسقنكتق أسقسً من تحوق المعقٌٌر الدولٌة الن خقبقت ترة نزٌهة الدس ور و

 فعٌل دور مإسسقت المج مع المدنً فً المشقركة فً التٌقة السٌقسٌة والعقمة فً و

 .المملكة

 : ٌتضمن المشروع النشاطات التالٌة  مكونات المشروع

 بهق مإسسقت المج مع المدنً تاركعحد ورشة عصؾ ذهنً ش. 

  أسق ذة الجقمعقت لدراسة ال شرٌعقت النقظمة للعملٌة من  كلٌؾ لجنة م خصصة

 .ةاالن خقبً

  مقبدة مس دٌرة فً كقفة متقفظقت المملكة( 12)عحد. 

  ًشمقل ووسط وجنوب المملكةعحد ثالثة موابد مس دٌرة ف. 

  الخ قمًعقم الاللحقء عحد. 

  على ققنون  إدخقلهقمح رح لل عدٌالت المطلوب  عومشرة مسودمرتلة صٌقؼة

 .االن خقب

 التكومة إلىون المح رح ع الحقنرورفع مسودات مش. 

 نفٌذ تملة إعالمٌة واسعة . 

 

 



 22 

 

 

 

اسم المشروع 

 

 
 ( كرامة )  األردنمشروع مناهضة التعذٌب فً 

 فً الدنمرك( RCT) ؤهٌل ضتقٌق ال عذٌب  إعقدةمركز  الجهة الممولة

 2010  -2008 األعوامخالل  لفترة الزمنٌة للمشروعا

 ( أردنٌةمنظمة تحوقٌة ) مجموعة مٌزان األمن العقم، و، ومدٌرٌة وزارة العدل الجهات المشاركة فً التنفٌذ

إنفقذ الحقنون ومإسسقت منقهضة ال عذٌب من خالل بنقء الحدرات المإسسٌة لجهقت  أهداف المشروع

مؤسسة ال عقون بٌنهق واق راح ال عدٌالت ت المج مع المدنً والدولة الرسمٌة ومنظمق

 .ال شرٌعٌة

إنفقذ الحقنون لمنع ال عذٌب والمعقملة الحقسٌة بنقء الحدرات المإسسٌة لجهقت   مكونات المشروع
 . كٌفٌة ال عقمل مع  لك االن هقكقت عند وقوعهقوالالإنسقنٌة و

 

 من سمٌة ومنظمقت المج مع المدنً بنقء الحدرات المإسسٌة لمإسسقت الدولة الر
مر كبٌه للجهقت الحضقبٌة وتصول  إتقلةضمقن أجل  وثٌق ان هقكقت ال عذٌب و

 . وفحقًا المعقٌٌر الحقنونٌة الدولٌةالشخص الذي ان هكت تحوقه على  عوٌض 
 

 منظمقت المج مع العمل على مؤسسة ال عقون وال نسٌق بٌن المإسسقت الرسمٌة و
 . مة ل تحٌق هدؾ منقهضة ال عذٌبسبل الالزال وإٌجقدالمدنً 

 

  ال عدٌالت على الحوانٌن الوطنٌة وإصالتهق بمق ٌتحق إجراءالعمل على 
 . األردنمنقهضة ال عذٌب فً 
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اسم المشروع 

 

 

مشروع الدعم الفنً المقدم لكل من المركز الوطنً لحقوق اإلنسان والمعهد 

 القضائً األردنً

 ( EU) تقد األوروبً االت  الجهة الممولة

 2010 -2008خالل األعوام  الفترة الزمنٌة للمشروع

، ووزارة العدل، ووزارة ال خطٌط ( ICON)معهد اٌكون األلمقنً للحطقع العقم  الجهات المشاركة فً التنفٌذ

 .وال عقون الدولً

جقل تحوق اإلنسقن، بنقء قدرات الحضقة العقملٌن فً المعهد الحضقبً األردنً فً م أهداف المشروع

وبنقء قدرات العقملٌن فً المركز الوطنً لتحوق اإلنسقن فٌمق ٌ علق بدمج اآللٌقت 

 .الدولٌة لتحوق اإلنسقن فً ال شرٌع المتلً

 . عزٌز الحدرات المإسسٌة للمعهد الحضقبً األردنً: المكون األول  مكونات المشروع

 ًنسقن لدى المعهد الحضقبً  طوٌر ال درٌب فً مجقل تحوق اإل: المكون الثقن

 . األردنً

 عزٌز الحدرات المإسسٌة للمركز الوطنً لتحوق اإلنسقن: المكون الثقلث  . 

 عزٌز دور المركز الوطنً لتحوق اإلنسقن فً مجقل ال وعٌة : المكون الرابع 

 . وال روٌج لتحوق اإلنسقن
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اسم المشروع 

 

 

 

لمشروع بناء قدرات  وهو امتداد)األسري من العنف  األطفالمشروع حماٌة 

زي حول تنفٌذ اتفاقٌة حقوق المنظمات غٌر الحكومٌة فً كتابة التقرٌر الموا

 ( األردنرصد حقوق الطفل فً الطفل، و

 الدنمرك/ إنحقذ الطفلمإسسة  الجهة الممولة

 1/2010/ 31 -1/11/2009 الفترة الزمنٌة للمشروع

 ( اٌدك معً)وق الطفل المنظمقت ؼٌر التكومٌة العقملة فً مجقل تقشبكة  الجهات المشاركة فً التنفٌذ

 . ألنشط هقضمقن االس مرارٌة رات شبكة المنظمقت ؼٌر التكومٌة وبنقء قد .1 أهداف المشروع

 .ٌالت على الهٌكل ال نظٌمً للشبكة عد إجراء .2

 وسٌع ققعدة الشبكة بقنضمقم المزٌد من المنظمقت ؼٌر التكومٌة ومإسسقت  .3

 . مع المدنً بمق فٌهق المنظمقت الخقصة بقلشبقبالمج

 أفضلمس حبل  وفٌر السعً وراء مشقركة الحطقع الخقص فً المسقهمة فً  .4

 . فً المملكة لألطفقل

 

، سٌ م عحدهق فً (األسريمن العنؾ  األطفقلتمقٌة )ورش  درٌبٌة بعنوان  9 .1 مكونات المشروع

موجهة ورش فً كل إقلٌم  3 بمعدل، (، جنوبشمقل، وسط)األققلٌم الثالثة 

لً  بهدؾ رفع وعٌهم بهذا ققدة المج مع المحاألهل، والحقدة الدٌنٌٌن و: إلى

 . الموضوع

 

، سٌ م عحدهق (األطفقل والشبقب بتحوقهمرفع وعً )ورش  درٌبٌة بعنوان  9 .2

موجهة إقلٌم ورش فً كل  3 بمعدل، (شمقل، وسط، جنوب)األققلٌم الثالثة فً 

بٌن  أعمقرهم  راوح  نالشبقب الذيمن مخ لؾ الفبقت العمرٌة واألطفقل : إلى

األطفقل والشبقب بتحوقهم، رفع وعً  إلىو هدؾ هذه الورش . 23 – 16

 .  زوٌدهم بقلمعقرؾ والمهقرات الالزمة لممقرس هقو

 

بهدؾ  وسٌع ( شمقل، وسط، جنوب)األققلٌم الثالثة  إلىزٌقرات مٌدانٌة  4 .3

 . ققعدة الشبكة

 

أعضقء  إلىالتقكمٌة الرشٌدة موجهة إعداد  حرٌر الظل و درٌبٌة تول دورة  .4

 . أٌقممد هق ثالثة  اإلنسقنموظفً المركز الوطنً لتحوق الشبكة و
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 التعاون والتنسٌق على المستوى الوطنً واإلقلٌمً والدولً

 

 على المستوى الوطنً: أوال

ال فقهم مع عدد من الجهقت الرسمٌة والمنظمقت ؼٌر  تمذكراوقع المركز الوطنً لتحوق اإلنسقن عدداًا من 

 :ه الجهقت لتمقٌة و عزٌز تحوق اإلنسقن فً األردن، كقن أهمهقذالتكومٌة بهدؾ  عزٌز ال عقون وال نسٌق مع ه

 هدؾ إلى  وسٌع و طوٌر مذكرة تفاهم بٌن المركز الوطنً لحقوق اإلنسان ووزارة التربٌة والتعلٌم  ،

 عقون الثنقبً بٌن الوزارة والمركز فً مجقالت  علٌم تحوق اإلنسقن عبر إدمقج مفقهٌم و نسٌق عالققت ال

تحوق اإلنسقن فً المنقهج والك ب المدرسٌة ووسقبل ال وعٌة وال درٌب والبتث وعحد الندوات والمإ مرات 

م تحوق وسٌ م ال ركٌز بشكل خقص على  درٌب المعلمٌن والمشرفٌن والمرشدٌن ال ربوٌٌن على مفقهً

اإلنسقن، بقإلضقفة إلى  ضمٌن مسقق  تت عنوان ال ربٌة على تحوق اإلنسقن ضمن مسقققت إعداد 

 .8/4/2009و م ذلك ٌوم األربعقء الموافق .المعلمٌن قبل الخدمة

  15/4/2009مذكرة تفاهم بٌن المركز الوطنً لحقوق اإلنسان ومدٌرٌة األمن العام التً وقعت بتارٌخ، 

ال عقون وال نسٌق فً مجقل تمقٌة تحوق اإلنسقن ومعقلجة االن هقكقت وال جقوزات،  أوجهز  هدؾ إلى  عزي

و دعٌم الدور الرققبً للمركز الوطنً واال فقق على آلٌقت العمل ال نفٌذٌة الخقصة بقلرققبة على مراكز 

ٌذ عملٌقت ال درٌب اإلصالح وال ؤهٌل، و بقدل الخبرات والمعلومقت والمعرفة، و طوٌر العمل من خالل  نؾ

 .وال ؤهٌل ورفع كفقءة المإسس ٌن بمق ٌنسجم مع المعقٌٌر الدولٌة والوطنٌة ذات العالقة

  مذكرة التفاهم بٌن المركز الوطنً لحقوق اإلنسان واللجنة الوطنٌة لشؤون المرأة التً وقعت بتارٌخ

ووفحق للمذكرة . لم علحة بقلمرأة،  هدؾ إلى ال نسٌق بٌن الجقنبٌن فً موضوع  لحً الشكقوى ا12/5/2009

مع المركز الوطنً على  طبٌق  11/2/2009ٌ عقون مك ب شكقوى المرأة الذي بدأ العمل به ب قرٌخ 

و تحٌق األهداؾ المش ركة، و نفٌذ النشقطقت والبرامج ال درٌبٌة ال ً  هدؾ إلى  عزٌز وتمقٌة تحوق 

ا ٌمكن الجقنبٌن من إققمة ققعدة بٌقنقت موتدة تول على  بقدل المعلومقت بم فققٌة و نص اال. اإلنسقن

  .الصعوبقت ال ً  واجه المرأة لدراسة أنمقط الشكقوى و تلٌلهق والخروج بتلول لهقوالمشقكل 
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 على المستوى اإلقلٌمً:  انٌاًا 

ا والمتٌط وقع المركز الوطنً لتحوق اإلنسقن مذكر ً  فقهم مع مإسس ٌن وطنٌ ٌن لتحوق اإلنسقن فً منطحة آسً

 :الهقدئ بهدؾ  عزٌز ال عقون وال نسٌق فً سبٌل تمقٌة و عزٌز تحوق اإلنسقن، على النتو ال قلً

 الفلبٌن لجمهورٌة اإلنسان حقوق ومفوضٌة اإلنسان لحقوق األردنً الوطنً المركز بٌن التفاهم مذكرة، 

  –آسٌق لمن دى عشر الرابع عاالج مق انعحقد أثنقء األردن  –عّمقن فً 2009 آب 6 ب قرٌخ وقعت ال ً

: إلى االتفاقٌة هذه تهدف. اإلنسقن لتحوق الوطنٌة للمإسسقت الهقدي المتٌط

 .البلدٌن كال فً اإلنسقن تحوق ات رام ل عزٌز مش ركة بمشقرٌع الحٌقم  سهٌل .1

 نشر إلى بقإلضقفة المنقزل، وعقملً المهقجرٌن العمقل تحوق لتمقٌة والعمل الخدمقت نطقق  وسٌع .2

 . المهقجرٌن العمقل بتحوق الخقصة المعلومقت

 بتحوق المسقس على  حضً ال ً الوسقبل وإٌجقد العمقل تحوق ان هقكقت  خفٌؾ أجل من ال عقون .3

 .اإلنسقن

 ومواد والدراسقت المنشورات و بقدل هذه ال عقون ا فققٌة  عزٌز إلى الهقدفة لألفكقر المس مر ال بقدل .4

 .الطرفقن ٌصدرهق ال ً اإلنسقن قوقبح الخقصة واإلعالم ال ثحٌؾ

 .ات ٌقجق هق تسب بلد لكل ال ثحٌؾ برامج فً إلٌهق التقجة  دعو ال ً االخ صقصقت من الخبراء  بقدل .5

 قٌقم وكذلك األردن، فً الفلبٌن للرعقٌق خدمق ه بمد اإلنسقن لتحوق األردنً الوطنً المركز ٌحوم أن .6

 .الفلبٌن فً لألردنٌٌن خدمق هق مدب الفلبٌن لجمهورٌة اإلنسقن تحوق مفوضٌة

 أجل من بلدٌهمق ضمن والسفقرات الخقرجٌة الشإون دوابر/  وزارات كقفة و عقون خدمقت إشؽقل .7

 .المنقزل وعمقل المهقجرٌن العمقل تحوق سٌمق وال الجمٌع، تحوق و عزٌز لتمقٌة منسق جهد

 لحقوق األندونٌسٌة الوطنٌة مفوضٌةوال اإلنسان لحقوق األردنً الوطنً المركز بٌن التفاهم مذكرة 

 لمن دى عشر الرابع االج مقع انعحقد أثنقء األردن  –عّمقن فً 2009 آب 6 ب قرٌخ وقعت ال ً ،اإلنسان

: إلى االتفاقٌة هذه تهدف. اإلنسقن لتحوق الوطنٌة للمإسسقت الهقدي المتٌط  –آسٌق

 طرفً قبل من المشقرٌع و نفٌذ اإلنسقن، تحوق ات رام  عزز ال ً المش ركة المشقرٌع إجراء  سهٌل .1

 كال فً المدنً المج مع ومنظمقت تكومٌةال ؼٌر المنظمقت مسقعدة بدون أو/  مع اال فققٌة هذه

 .البلدٌن

 .المنقزل عمقل سٌمق وال المهقجرٌن العمقل مجقل فً للعمل األولوٌة إعطقء .2
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 فً المخقلفقت إلزالة آلٌة و طوٌر ٌن،المهقجر العمقل ضد االن هقكقت من ال خفٌؾ مجقل فً ال عقون .3

 .المجقل هذا

 و بقدل الممقرسقت أفضل فً بقل شقرك الطرفقن ٌحوم تٌث مس حبلٌة مشقرٌع تول األفكقر  بقدل .4

 .اإلنسقن تحوق ثحقفة بنشر الخقصة واألدوات المواد

. هقات ٌقجقت تسب ال ثحٌؾ لبرامج إلٌهق التقجة   م ال ً ال خصصقت فً الخبراء  بقدل .5

 :مؤتمرٌن إقلٌمٌٌن على النحو التالً 2001كما نظم المركز خالل العام 

 وأ رها العربً الوطن فً االنتخابات" بعنوان اإلنسان لحقوق العربٌة الوطنٌة للمؤسسات الخامس اللقاء 

 :"اإلنسان حقوق على

اإلنسقن  تت  لتحوق ةالعربً الوطنٌة للمإسسقت الخقمس اللحقء 9/3/2009-8 من الف رة فً المركز نظم

: ال قلٌة المتقور المإ مر  نقول وقد "االن خقبقت فً العقلم العربً وأثرهق على تحوق اإلنسقن"عنوان 

.   العربً العقلم فً اإلنسقن وتحوق االن خقب ثحقفة -1

 .ونزٌهة ترة ان خقبقت فً للتق الحقنونٌة الضمقنقت -2

 .الرشٌدة والتقكمٌة االن خقبٌة العملٌة نزاهة -3

. االن خقبقت و حٌٌم رصد فً الوطنٌة المإسسقت دور -4

 ٌعموج العالقة، ذات والدولٌة العربٌة الهٌبقت إلى إرسقله  مالذي  عمقن إعالن المإ مر عن وصدر

.  المشقركة األطراؾ

: وهً اإلنسان لحقوق العربٌة الوطنٌة المؤسساتعدد من  اللقاء هذا فً شارك وقد

 قطر فً اناإلنس لتحوق الوطنٌة اللجنة -

  السعودٌة فً اإلنسقن تحوق هٌبة -

 مصر فً اإلنسقن لتحوق الحومً المجلس -

 مورٌ قنٌق فً اإلنسقن لتحوق الوطنٌة اللجنة -

  المؽرب فً اإلنسقن لتحوق االس شقري المجلس -

 فلسطٌن فً اإلنسقن لتحوق المس حلة الفلسطٌنٌة الهٌبة -

  ونس فً األسقسٌة والترٌقت اإلنسقن لتحوق العلٌق الهٌبة -

 رالجزائ فً و رقٌ هق اإلنسقن بتحوق للنهوض االس شقرٌة اللجنة -

 ال ً العربٌة الدول من اإلنسقن تحوق ووزارات العدل وزارات  عن ممثلون ، بصفة مراقبٌن،اللحقء فً شقرك كمق

 الدابمة عربٌةال اللجنة) عربٌة الدول جقمعة ومندوب مراقبٌن بصفة اإلنسقن لتحوق وطنٌة مإسسة فٌهق ٌوجد ال
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 فً اإلنسقن تحوق مجقل فً العقملة الدولٌة المنظمقت من وعدد، اإلسالمً المإ مر منظمةو، (اإلنسقن لتحوق

. المدنً المج مع ومإسسقت العالقة ذات األردنٌة التكومٌة المإسسقت عن ممثلونو وخقرجه األردن

 الباسٌفٌكً اآلسٌوي للمنتدى عشر الرابع المؤتمر: 

o سكر قرٌق مع وبقل نسٌق اإلنسقن لتحوق السقمٌة المفوضٌة مك ب من وبدعم سقمٌة كٌةمل برعقٌة 

 السنوي االج مقع اإلنسقن لتحوق األردنً الوطنً المركز اس ضقؾ البقسٌفٌكً، اآلسٌوي المن دى

 للمإسسقت البقسٌفٌكً اآلسٌوي المن دى فً األعضقء اإلنسقن لتحوق الوطنٌة للمإسسقتالرابع عشر 

 والمإ مر 4/8/2009-3 من الف رة فً اإلنسقن تحوق و عزٌز تمقٌة مجقل فً العقملة طنٌةالو

 لتحوق األردنً الوطنً المركز و سلم. 6/8/2009-5 من الف رة فً للمن دى عشر الرابع السنوي

 .ٌنالحقدمت للسن ٌن اإلنسقن لتحوق المقلٌزٌة الوطنٌة الهٌبة من المن دى ربقسة اإلنسقن

o المن دى فً األعضقء اإلنسقن لتحوق الوطنٌة المإسسقت عن ممثلون المإ مر فً شقرك وقد :

 ونٌبقل، ومنؽولٌق، والمقلدٌؾ، ومقلٌزٌق، واندونٌسٌق، والهند، واس رالٌق، وأفؽقنس قن، األردن،

 ٌحقرب مق و الشرقٌة، و ٌمور و قٌالند، النكق،ريوس كورٌق،و وقطر، ،والفلبٌن وفلسطٌن، ونٌوزٌلندا،

 اس رالٌق، تكومقت أو/و برلمقن وممثلً تكومٌة ؼٌر ووطنٌة وإقلٌمٌة دولٌة منظمة( 43) ال

 العقمة واألمقنة و قٌالند، وسرٌالنكق، ،الفلبٌن نٌوزٌلندا، نقرو، مقلٌزٌق، األردن، اندونٌسٌق،

 .للكمونولث

o وضرورة سقدوالؾ اإلنسقن تحوق قضٌة إلى 6/8/2009-5 الٌومٌن مدار على المإ مر  طرق وقد 

 وزٌقدة اإلنسقن تحوق على مبنٌة محقربة بقس خدام الفسقد لمكقفتة عملٌة إجراءات  بق خقذ االل زام

 بقلتحوق ال م ع على للفسقد الضقرة وال ؤثٌرات اإلنسقن وتحوق الفسقد بٌن مق الوثٌحة بقلصالت الوعً

.   والثحقفٌة واالج مقعٌة واالق صقدٌة والسٌقسٌة المدنٌة

o داخل التوار إلى والتقجة والمع حد الدٌن وترٌة اإلنسقن تحوق موضوع كذلك المج معون بتث كمق 

 ودعم وتمقٌة المش رك ال فقهم ل عزٌز والدولٌة واإلقلٌمٌة الوطنٌة المس وٌقت على األدٌقن وعبر

ٌّم واألثر اإلنسقن تحوق  سمو قدمو.  نةالكقم الم نقفسة التحوق بٌن للموازنة اإلنسقن تحوق لمحقربة الح

 .األدٌقن بٌن ال عقٌش  تحٌق فً التوار وأهمٌة األدٌقن توار تول طالل بن التسن األمٌر
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 على المستوى الدولً:  ال اًا 

 العربً األوروبً حول حقوق اإلنسان حوارلالرابع رفٌع المستوى ل االجتماع 

 2009مقرس  /لثقلث عشر من آذارهولندا مق بٌن التقدي عشر وا –الهقي  مدٌنة عحد فً قصر السالم فً

ونظم ه األمقنة العقمة للتوار العربً األوروبً ال ً  ضم كالًا من المركز الوطنً لتحوق اإلنسقن والمعهد 

وبقل نسٌق مع ، (األمقنة العقمة للتوار)الدنمركً لتحوق اإلنسقن والمجلس االس شقري المؽربً لتحوق اإلنسقن 

لهجرة وبمشقركة فقعلة لممثلً المإسسقت الوطنٌة لتحوق اإلنسقن من أوروبق عملٌة الهقي بشؤن الالجبٌن وا

والعقلم العربً بمق فٌهق السعودٌة ومصر وقطر و ونس والجزابر ومورٌ قنٌق وفلسطٌن والسوٌد وفرنسق وألمقنٌق 

نظمة العمل المك ب اإلقلٌمً العربً لم عنوقد تضر االج مقع أٌضقًا ممثلون . والنروٌج واٌرلندا والٌونقن

الدولٌة فً بٌروت والمك ب اإلقلٌمً األوروبً لمنظمة العمل الدولٌة فً جنٌؾ ووكقلة اال تقد األوروبً 

م وسطٌة لتحوق اإلنسقن واألمقنة العقمة -ج فً السوٌد والشبكة األوروللتحوق األسقسٌة ومعهد راإول والٌنبر

المركز البترٌنً لتحوق اإلنسقن وشركة نوفو لجقمعة الدول العربٌة وبنك مجموعة إرست فً سوٌسرا و

.  نوردٌسك وسفٌر تحوق اإلنسقن فً هولندا

 اإلنسقنموضوع تحوق العمقل المهقجرٌن وصدر عن هذا االج مقع بٌقن الهقي بشؤن تحوق المج معون ونققش 

فً سبٌل  سقناإلن حوم به المإسسقت الوطنٌة لتحوق  أنللعمقل المهقجرٌن، والذي  ضمن الدور الذي ٌجب 

. فً المجقل إ بقعهقتمقٌة و عزٌز تحوق العمقل المهقجرٌن واآللٌقت ال ً ٌمكن 

 اإلنسانللمؤسسات الوطنٌة لحقوق   الحوار العربً األوروبً الرابع: 

 والمعهد اإلنسقن لتحوق األردنً الوطنً المركز  ضم ال ً األوروبً العربً للتوار العقمة األمقنة عحدت

 ب قرٌخ األردن/ عمقن فً اج مقعق اإلنسقن لتحوق المؽربً االس شقري والمجلس اإلنسقن وقلتق الدنمركً

 دور و فعٌل اس دام ه، وضمقن و فعٌله األوروبً  العربً التوار  طوٌر آلٌقت بتث بهدؾ 22/7/2009

. هاس مرار ٌت وضمقن التوار إدارة مجقل فً العقمة األمقنة

 :خاذهاات تم التً القرارات ٌلً وفٌما

 ا فق المس وى رفٌعة اللحقءات عن الصقدرة ال وصٌقت م قبعة فً العقمة األمقنة دور  فعٌل مجقل فً :أوال

 مجقل فً التوار فً األعضقء المإسسقت قبل من الم خذة اإلجراءات ٌبٌن اس بٌقن إعداد على المج معون

 على التصول فً بقلتق ٌ علق فٌمق تدٌداوت السقبحة المس وى رفٌعة اللحقءات عن الصقدرة ال وصٌقت  طبٌق

 ٌ م أن الم وقع ومن التوار فً األعضقء المإسسقت إلى وإرسقلهق االس بٌقنقت  إعداد  م وقد،  المعلومقت

 أهم ٌ ضمن  حرٌر وإعداد العقمة األمقنة قبل من فٌهق جقء مق  تلٌل سٌ م تٌث 2009 عقم نهقٌة مع اس المهق

 عحده المحرر من والذي الحقدم المس وى الرفٌع االج مقع على لٌعرض المس فقدة دروسوال وال تدٌقت االنجقزات

. 10/3/2010-8 قطر فً
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 المعلومقت، على التصول فً التق تول  درٌبٌ ٌن دور ٌن عحد  حرر الوعً، ورفع ال درٌب مجقل فً : انٌاًا 

 األردن فً والثقنٌة( 23/10/2009-21) المؽرب فً األولى: ال قلً النتو على الدور ٌن هق ٌن عحد فعال و م

(25-27/10/2009 )

 وتحوق اإلرهقب: التوار عن المنبثح ٌن العمل مجموع ً الج مقع األردن اس ضقفة على اال فقق  م : ال اًا  

 فً االج مقع هذا عحد فعال و م 19/11/2009-17 من الف رة فً المهقجرٌن للعمقل اإلنسقن وتحوق اإلنسقن،

 وضع خالله  م تٌث المجموع ٌن أعضقء من عضوا 17 وبمشقركة المٌت البتر فً إن يالهولٌد فندق

 فً التوار أعضقء قبل من وإقرارهق عرضهق سٌ م المجموع ٌن من لكل إس را ٌجٌة لخطة العرٌضة الخطوط

.  قطر فً 2010 آذار فً سٌعحد الذي المس وى الرفٌع االج مقع

 مع للتوار العقمة األمقنة أعضقء ال حى فحد لذلك الالزم ال موٌل و وفٌر التوار اس دامة ضمقن وبهدؾ :رابعاًا 

 هذه ب موٌل األوروبً اال تقد قٌقم إمكقنٌة لبتث ،9/10/2009 فً بروكسل فً األوروبً اال تقد إدارة

 فً قطر فً اإلنسقن لتحوق الوطنٌة واللجنة للتوار العقمة األمقنة بٌن ا فققٌة  وقٌع  م كمق. المبقدرة

 المس وى رفٌع المإ مر النعحقد الالزم ال موٌل ب وفٌر الحطرٌة الوطنٌة اللجنة قٌقم على نصت 12/11/2009

 لتحوقهق وممقرس هق المرأة وصول" موضوع سٌ نقول والذي ،2010 آذار فً الدوتة س س ضٌفه الذي

. "اإلنسقن لتحوق الوطنٌة المإسسقت دور: والثحقفٌة واالج مقعٌة االق صقدٌة

 وضع على والعمل واالنجلٌزٌة العربٌة وبقللؽ ٌن بقلتوار خقص الك رونً موقع إنشقء على اال فقق :خامساًا 

 .اإلعالم وسقبل مخ لؾ  شمل ا صقل لخطة شقمل  صور

 

 واللجان المجالس فً والعضوٌة الدولً االعتماد: رابعاًا 

 طنٌة لتحوق اإلنسقن ال  سلم المركز ربقسة المن دى اآلسٌوي البقسٌفٌكً للمإسسقت الوAPF  فً آب

 .2011ولؽقٌة آب  2009

  أصبح المركز عضواًا فً مجلس لجنة ال نسٌق الدولٌة الICC  ممثالًا عن منطحة آسٌق والمتٌط الهقدئ إلى

 .جقنب مقلٌزٌق ونٌوزلندا والهند

  لدولٌة ممثالًا عن المنبثحة عن لجنة ال نسٌق ا" تحوق اإلنسقن وقطقع األعمقل"عضوٌة مجموعة العمل تول

 .منطحة آسٌق والمتٌط الهقدئ إلى جقنب كورٌق

  م خالل االج مقع السنوي الرابع عشر لل APF  نسٌب المركز لخالفة الهٌبة النٌوزلندٌة لتحوق اإلنسقن 

 .2011لربقسة لجنة ال نسٌق الدولٌة فً العقم 
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 إصدارات المركز

 

 التقارٌر: أوالًا 

: عدداًا من التقارٌر، كما هو مبٌن أدناه2009خالل عام أصدر المركز 

 

  بقلؽ ٌن  2008دنٌة الهقشمٌة لعقم اإلنسقن فً المملكة األر تول أوضقع تحوقال حرٌر السنوي الخقمس

وكل من ربٌس الوزراء وربٌسً مجلسً  جاللة الملك عبد هللا الثقنً  م رفعه إلى، وتالعربٌة واالنجلٌزٌة

 . اء والسفراء العرب واألجقنبوعدد من الوزر األعٌقن والنواب

 بقللؽ ٌن العربٌة واالنجلٌزٌة ال حرٌر الدوري السقدس تول أوضقع مراكز اإلصالح وال ؤهٌل. 

  2008الهقشمٌة لعقم  األردنٌة حرٌر أوضقع المسنٌن فً المملكة  .

  لوطنٌة الهقشمٌة بتسب المنظومة ال شرٌعٌة ا األردنٌةالمعوقٌن فً المملكة  األشخقصك ٌب تحوق

. والمعقٌٌر الدولٌة

 ًن واألطفقل المعرضٌن للخطرال حرٌر الخقمس لألتداث الجقنت . 

 

  الدراسات:  انٌاًا 

  دراسة حـول  حقوق األشخاص المعوقٌن فً المملكة األردنٌة  2009أصدر المركز فً شهر شباط

 األشخقص تحوق ٌقنب إلى هدفت ،الهاشمٌة بحسب المنظومة التشرٌعٌة الوطنٌة والمعاٌٌر الدولٌة

 ب طبٌق المدنً والمج مع الدولة مإسسقت ال زام مدى ذلك فً بمق ،األردنٌة ال شرٌعقت فً المعوقٌن

  .المج مع من الشرٌتة بهذه الخقصة النقفذة ال شرٌعقت

  تحلٌل مضمون  دراسة بعنوان األحزاب األردنٌة وحقوق اإلنسان 2009أصدر المركز فً شهر شباط

 األتزاب مواثٌق ضمن اإلنسقن تحوق مواضٌع إدمقج مدى إلى  تدٌد الدراسة هدفت، ساسٌةالموا ٌق األ

. الثقنً المحقم فً الفرعٌة األسبلة من مجموعة على اإلجقبة وتقولت األول، المحقم فً وبرامجهق األردنٌة

 األردن، فً نسقناإل تحوق ومبقدئ مفقهٌم  عزٌز إلى األسبلة هذه عن اإلجقبة خالل من الدراسة سعت كمق

 اتد بوصفهق وذلك ،اإلنسقنٌة التحوق هذه  عزٌزمجقل  فً األردنٌة السٌقسٌة األتزاب دور  فعٌل والى

 .المملكة فً الدٌمحراطً ال تول لمسٌرة األسقسٌة الروافع
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 تحلٌل مضمون الصحف الٌومٌة األردنٌة تجاه " دراسة بعنوان 2009ركز فً شهر آب أصدر الم

 ال ً النمطٌة الصورة معرفة هدفت إلى، "(أي، الدستور، الغـد، العرب الٌومالر)اإلعاقة األشخاص ذوي 

 الدولٌة لال فققٌة( الثقمنة المقدة من ج) البند مع انسجقمقًا  اإلعققة لذوي الٌومٌة األردنٌة الصتؾ  رسمهق

 بمق لمعققٌنا األشخقص صورة عرض فً اإلعالم وسقبل دور على  إكد ال ً اإلعققة ذوي لألشخقص

 .اال فققٌة هذه من والؽرض ٌ فق

  نحو تبنً تنظٌم قانونً للجوء فً األردن"دراسة بعنوان  2009أصدر المركز فً شهر آب :

ال ً  تول دون مصقدقة األردن على اال فققٌة عقم   األسبقب تدٌد  إلىهدفت . "الضرورات و المحظورات

مق  مت منققشة المتظورات وخقصة الهواجس والضرورات ال ً  س جوب ذلك، ك لالجبٌن 1951

ضرورة وضع آلٌة وطنٌة للجوء بقلمملكة ممثلة  إلىالسٌقسٌة واالق صقدٌة واالج مقعٌة وخلصت الدراسة 

ب عدٌل مذكرة ال فقهم  أوبإنشقء ققنون وطنً للجوء  أوالخقصة بقللجوء  1951بقلمصقدقة على ا فققٌة عقم 

 .اإلنسقنوالتكومة ل نسجم مع المعقٌٌر الدولٌة لتحوق  الالجبٌنلشإون  المبرمة بٌن المفوضٌة السقمٌة

 

 الصحفٌة البٌانات:  ال ا

 :، كما هو مبٌن أدناه2009ل عام أصدر المركز عدداًا من البٌانات والمناشدات خال  

 سقتمإس ممثلً من وعدد اإلنسقن لتحوق العربٌة الوطنٌة المإسسقت من عقجل نداء: بعنوان صتفً بٌقن 

 مجقل فً العقملة والوطنٌة واإلقلٌمٌة الدولٌة والهٌبقت المنظمقت إلى العربً الوطن فً المدنً المج مع

 .9/3/2009 ب قرٌخ ؼزة قطقع عن اإلسرابٌلً التصقر لرفع وذلك" اإلنسقن تحوق

 28/4/2009 ب قرٌخ  عقلى هللا رتمة إلى ان حل الذي" ٌزن" الطفل  عذٌب تقدثة إدانة تول صتفً بٌقن 

 ب قرٌخ ؼٌبوبة تقلة فً المس شفى إلى أثرهق على ادخل وال ً لهق،  عرض ال ً االع داءات جراء

8/4/2009. 

 لسنة( 51) رقم الجمعٌقت لحقنون المعدل الحقنون مشروع تـول ،15/6/2009 ب قرٌخ صتفً بٌقن 

2008. 

 والمس ؤجرٌن المقلكٌن ققنون"  تـول ،18/6/2009 ب قرٌخ صتفً بٌقن ."

 التكومة  بن ه الذي" اإلسرابٌلٌة الدولة ٌهودٌة"  مفهوم رفض تـول ،23/7/2009 ب قرٌخ صتفً بٌقن 

 .ال مٌٌزٌة ؼٌر والمعقملة المسقواة فً التق مع و عقرضه اإلسرابٌلٌة

 الجقهزة األلبسة لصنقعة موسى شركةالعقملٌن فً  إضراب"  تـول ،11/8/2009 ب قرٌخ صتفً بٌقن ."

 بشؤن التحقبق ل حصً الم تدة األمم بعثة  حرٌر فً النظر  ؤجٌل" تـول ،8/10/2009 ب قرٌخ صتفً بٌقن 

 ".الدولً اإلنسقن تحوق مجلس أمقم ؼزة قطقع

 العدل إلى م عطشون"  المعنون الدولٌة العفو منظمة  حرٌر تـول ،1/11/2009 ب قرٌخ صتفً بٌقن :

 ".المٌقه على الفلسطٌنٌٌن تصول سبل على الحٌود"
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 األمرٌكٌة الخقرجٌة وزارة أعد ه الذي الدٌنٌة الترٌقت  حرٌر" تـول ،7/11/2009 ب قرٌخ صتفً بٌقن "

 .26/10/2009 ب قرٌخ

 سوٌسرا فً المآذن بنقء تظر اس ف قء" تـول ،6/12/2009 ب قرٌخ صتفً بٌقن  ."

 إلى الوزراء سمجل قبل من المتقل 2009 لسنة االج مقعً الضمقن ققنون مشروع تول صتفً بٌقن 

 .  االس ثنقبٌة دور ه فً األمة مجلس

 

 مناشدات: رابعاًا 

 الم عققدة األطراؾ لدعوة األتمر للصلٌب الدولٌة واللجنة السوٌسرٌة للتكومة ،7/1/2009 ب قرٌخ منقشدة 

قوات االت الل   ر كبهق ال ً اإلنسقن لتحوق الجسٌمة االن هقكقت فً للنظر األربعة جنٌؾ ا فققٌقت فً

 .ؼزة قطقع فً المدنٌٌن السكقن بتق اإلسرابٌلً

 الم تدة لألمم ال قبع اإلنسقن تحوق مجلس دعوة بخصوص األردنٌة للتكومة ،7/1/2009 ب قرٌخ منقشدة 

 السكقن ضد اإلسرابٌلٌة التكومة  ر كبهق ال ً اإلنسقن لتحوق الجسٌمة االن هقكقت وإدانة لالنعحقد جنٌؾ فً

 .ؼزة قطقع فً المدنٌٌن

 الم تدة لألمم ال قبع اإلنسقن تحوق مجلس دعوة بخصوص الحطرٌة للتكومة ،7/1/2009 ب قرٌخ منقشدة 

 ضد اإلسرابٌلً قوات االت الل  ر كبهق ال ً اإلنسقن لتحوق الجسٌمة االن هقكقت وإدانة لالنعحقد جنٌؾ فً

   .ؼزة قطقع فً المدنٌٌن السكقن

 قوات   ر كبهق ال ً اإلنسقن لتحوق الجسٌمة االن هقكقت إلدانة االبقب لحداسة 17/1/2009 ب قرٌخ منقشدة

. ؼزة قطقع فً المدنٌٌن السكقن ضد اإلسرابٌلً االت الل
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 بناء قدرات العاملٌن فً المركز

 

 من عدد فً المركز شقرك المركز، فً العقملٌن ومهقرات قدرات وبنقء المإسسٌة الحدرات رفع سبٌل فً

 :ال قلً النتو على والنحقشٌة، البتثٌة والتلحقت العمل وورش ال درٌبٌة، الدوراتو المإ مرات،

 الداخلٌة المشاركات: أوال

 العمل ورش - أ

 .2/2009/ 3 ب قرٌخ  العربً الوطن فً الشبقبٌة الحٌقدات ل نمٌة سراج برنقمج تول عمل ورشة .1

 ومفهوم الدٌمحراطٌة المهقرات لىع الجقمعقت فً المن خبة الطالبٌة المجقلس  درٌب"  تول عمل ورشة .2

 .30/5/2009 ب قرٌخ ،" ال طوعً العمل

/ 18_17 ٌومً"  آمنٌن ودواء ؼذاء تول ال وعٌة لنشر الفقعل اإلعالمً الدور" تول عمل ورشة .3

 .والدواء للؽذاء العقمة المإسسة من ب نظٌم 6/2009

 ال خطٌط وزارة  نظٌم" الجندرٌة  عدالةال على الوطنٌة واالس را ٌجٌقت السٌقسقت أثر "  تول عمل ورشة .4

 .23/7/2009-22 بٌن مق الواقعة الف رة فً  الدولً والبنك الدولً، وال عقون

 األعلى المجلس من ب نظٌم" المعوقٌن بقألشخقص العالقة ذات ال شرٌعقت  عدٌل"  تول عمل ورشة .5

 .19/7/2009 ب قرٌخ المعوقٌن لشإون

/ 8/ 2_  30/7 من الف رة خالل" بقلبشر واال جقر الجبري العمل لىع الحضقء"  تول األولى المل حى .6

 .الدولٌة العمل ومنظمة األردنٌة العدل وزارة من ب نظٌم 2009

 لإلصالح الدولٌة المنظمة من ب نظٌم" للنسقء الجنقبٌة والعدالة الدولٌة الجنقبٌة المتكمة"  تول عمل ورشة .7

 .17/8/2009 ب قرٌخ الجنقبً

 8/2009/ 18 ب قرٌخ و عدٌال ه، 2001 لسنة( 34) رقم األردنً االن خقبقت ققنون"  لتو عمل ورشة .8

 .األردنً الوطنً التزب من ب نظٌم

 . العدل وزارة ب نظٌم ،8/10/2009 ب قرٌخ" بقلبشر اال جقر ضتقٌق خدمقت" تول عمل ورشة .9

 الدولٌة المنظمة بعثة نم ب نظٌم 10/2009/ 7_5 من الف رة خالل" الوافدة العمقل" تول عمل ورشة .10

 .األردن فً للهجرة
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 العمل منظمة من ب نظٌم" بقلبشر واال جقر الجبري العمل لتظر األردنٌة ال شرٌعقت تول عمل ورشة .11

. 22/10/2009 ب قرٌخ الدولٌة

 للدراسقت الحدس مركز من ب نظٌم" نموذجقًا  األردن..... والدولة الدٌن بٌن صتٌة عالقة نتو"  عمل ورشة .12

 .31/10/2009 ب قرٌخ اسٌةالسً

 111 ورقم 100 رقم الدولٌة العمل منظمة وا فققٌقت األردنً الحقنون انسجقم مدى" تول عمل ورشة .13

 .   13/11/2009 ب قرٌخ الدولٌة العمل منظمة من ب نظٌم

-22 بٌن مق الف رة خالل الطفولة، مجقل فً العرب الشقب للبقتثٌن  درٌبٌة بتثٌة عمل ورشة .14

 .والبتوث المعلومقت مركز من ب نظٌم ،26/11/2009

 ل ضقمن الدولً المعهد من ب نظٌم". للنسقء الجنقبٌة والعدالة الدولٌة الجنقبٌة المتكمة" تول عمل ورشة .15

 .16/12/2009 ب قرٌخ النسقء

 

 الندوات - ب

 على وأثرهق والصؽٌرة الخفٌفة األسلتة من للتد الم تدة األمم وبرنقمج األسلتة  جقرة ا فققٌة تول ندوة  -1

 . اإلنسقن تحوق لدراسقت عمقن مركز من ب نظٌم 6/2009/ 18 ب قرٌخ ال نمٌة،

 ب نظٌم. 2009/ 7/ 28 ٌوم" اإلنسقن تحوق عن للمدافعٌن السنوي ال حرٌر إصدار"  تول صتفٌة ندوة -2

 .اإلنسقن تحوق لدراسقت عمقن مركز

 نهر مإسسة من ب نظٌم. 19/11/2009 رٌخب ق" العرب الٌقفعٌن األطفقل من دى"  اف  قح فً المشقركة -3

 .األردن

 

 نقاشٌة أو بح ٌة حلقات - ج

 الجمعٌة من ب نظٌم 11/7/2009 ب قرٌخ" النقخبٌن تحوق صون اجل من ال كقمل" تول نحقشٌة تلحة .1

 .النقخبٌن لتحوق األردنٌة

 المرأة لواقع انٌةمٌد ودراسة األردن فً العقملة المرأة تحوق واقع دراسة ن قبج بطرح خقصة نحقشٌة تلحة .2

 مإسسة و األسرة لشإون الوطنً المجلس من ب نظٌم 4/8/2009 ب قرٌخ الصنقعٌة المدن فً العقملة

 . هقوس فرٌدوم

 ب قرٌخ"  ال بػ لمكقفتة اإلطقرٌة بقال فققٌة األردن ال زام مدى"   حرٌر الس عراض وطنٌة  اس عراض تلحة .3

 .األمرٌكٌة السرطقن جمعٌة من بدعم ال نمٌة لدعم سقنواإلن األرض منظمة من ب نظٌم 2009/ 8/ 19
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 االج مقعً، الضمقن ققنون العمل، ققنون"  األطفقل عمل ل شرٌعقت ال تلٌلٌة الدراسة لمنققشة نحقشٌة جلسة .4

 نظقم وال علٌم، ال ربٌة ققنون ، العحوبقت ققنون األتداث، ققنون المسلتة، الحوات فً األفراد خدمة ققنون

 .األسرة لشإون الوطنً المجلس من ب نظٌم 14/9/2009 ب قرٌخ".  ملالع مف شً

/  للطفولة الم تدة األمم منظمة من ب نظٌم ، 1/10/2009 ب قرٌخ" البٌبٌة الصتة"  تول نحقشٌة تلحة .5

 .ٌونٌسؾ

 الم تدة األمم منظمة من ب نظٌم ، 1/10/2009 ب قرٌخ" والرفقه العٌش كسب سبل" تول نحقشٌة تلحة .6

 .ٌونٌسؾ/  ةللطفول

 من ب نظٌم الفلسطٌنٌٌن، الالجبٌن و جمعقت مخٌمقت فً الطفل و طور ونمو ال علٌم"  تول نحقشٌة تلحة .7

 .23/10/2009 ب قرٌخ ٌونٌسؾ/  للطفولة الم تدة األمم منظمة

 فً للمشقركة المدنً المج مع منظمقت طرٌق خقرطة"  دلٌل ومنققشة بقس عراض م علحة دراسٌة تلحة .8

 أكقدٌمٌة مع بقل عقون ال نمٌة لدعم واإلنسقن األرض منظمة  من ب نظٌم"  التكومٌة لسٌقسقتا  طوٌر

 ب قرٌخ وذلك البشرٌة الموارد ل طوٌر والؽرب الشرق ومركز وال نموٌة الدٌمحراطٌة للدراسقت ال ؽٌٌر

5/11/2009 .

 تدرٌبٌة دورات - د

 ب قرٌخ اإلنسقن تحوق لدراسقت عمقن مركز من ب نظٌم االج مقعً النوع قضقٌق تول مدربٌن  درٌب دورة .1

13/5/2009. 

 لشإون األردنٌة الوطنٌة اللجنة من ب نظٌم" االج مقعً النوع قضقٌق فً ال ؤٌٌد كسب"  تول  درٌبٌة دورة .2

 .28/7/2009 ب قرٌخ المرأة

 األعلى جلسالم من ب نظٌم ،13/8/2009_9 من الف رة خالل" وال حٌٌم الم قبعة آلٌة"  تول  درٌبٌة دورة .3

 .البرٌطقنً الثحقفً المجلس مع وبقل عقون المعوقٌن األشخقص لشإون

 ب نظٌم ،28/9/2009 ب قرٌخ المرأة، مك ب ار بقط لضبقط البٌقنقت ققعدة اس خدام كٌفٌة:  درٌبً ٌوم .4

 .المرأة لشإون األردنٌة الوطنٌة اللجنة

 من ب نظٌم ، 2009/ 27/10_25 الف رة خالل" المعلومقت على التصول فً التق"  تول  درٌبٌة دورة .5

 .اإلنسقن لتحوق الدنمركً والمعهد اإلنسقن لتحوق الوطنً المركز

)  إقلٌم فً الجرابم منع لحقنون األمثل ال طبٌق تول اإلدارٌٌن للتكقم عمل ورشقت ثالث فً ال درٌب .6

 ( .19/12/2009 والشمقل 12/12/2009 ب قرٌخ والجنوب  20/10/2009 ب قرٌخ الوسط
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 ب قرٌخ األردن نهر مإسسة من ب نظٌم االج مقعً النوع بحضقٌق ال عرٌؾ تول  ثحٌفه دورة .7

27/12/2009. 

 

 ذهنً عصف جلسات - ه

 مركز من ب نظٌم 19/8/2009 ب قرٌخ" الجنسٌن بٌن ال مٌٌز" تول ذهنً عصؾ جلسة فً المشقركة .1

 .اإلنسقن تحوق لدراسقت  عدالة

 ب قرٌخ" الوطنً المس وى على الدولٌة اال فققٌقت  طبٌق"  تول  ذهنً عصؾ جلسة فً المشقركة .2

 .اإلنسقن تحوق لدراسقت عدالة مركز من ب نظٌم ،15/10/2009

 . 2009/ 23/11 ب قرٌخ المتلً، التكم و عزٌز الالمركزٌة لمشروع  تضٌرٌة جلسة فً المشقركة .3

 

 مؤتمرات - و

 .1/6/2009 ب قرٌخ النسقء ل ضقمن الدولً دالمعه من ب نظٌم وال كنولوجٌق الشبقب مإ مر فً المشقركة .1

 المج مع به ٌضطلع دور أي"  العربٌة المنطحة فً األمن قطقع فً الرشٌدة اإلدارة" مإ مر فً المشقركة .2

 .المس حبل مإسسة من ب نظٌم 6/2009/ 23_22 ب قرٌخ "المدنً

_ 2007) اإلعقققت ذوي صلألشخق الوطنٌة اإلس را ٌجٌة"  تول األول ال تضٌري اللحقء فً المشقركة .3

 .المعوقٌن لشإون األعلى المجلس من ب نظٌم 12/10/2009 ب قرٌخ والمنجزات األداء  حٌٌم( 2009

 مركز من ب نظٌم" أفرٌحٌق وشمقل األوسط الشرق منطحة فً للحبقبل السٌقسً الدور"  مإ مر فً المشقركة .4

 مق الواقعة الف رة فً الدولٌة ال نمٌة بتوث مركز مع بقل عقون األردنٌة الجقمعة فً اإلس را ٌجٌة الدراسقت

 .29/10/2009-27 بٌن

 مركز من ب نظٌم 11/2009/ 7 ب قرٌخ" السٌقسقت إصالح و للشبقب" الوطنً المإ مر فً المشقركة .5

 .للدراسقت الجدٌد األردن

 من  نظٌمب ،16/11/2009 ب قرٌخ" الجرٌمة ضتقٌق تمقٌة" تول األول الوطنً المإ مر فً المشقركة .6

 .اإلنسقن وتحوق لل نمٌة العربً الجسر مركز
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_ 2007) اإلعقققت ذوي لألشخقص الوطنٌة اإلس را ٌجٌة: "  تول األول الوطنً المإ مر فً المشقركة .7

 .المعوقٌن لشإون األعلى المجلس من ب نظٌم 24/11/2009_23 ب قرٌخ والمنجز األداء  حٌٌم( 2009

ب نظٌم  ،2009/ 12/ 9_8 الف رة خالل وال ؤهٌل، واإلعققة الخقصة ل ربٌةل العربً المإ مر فً المشقركة .8

   .تركٌقًا  المعققٌن األطفقل رعقٌة جمعٌة من

 

 مراكز افتتاح. ز

 .28/6/2009 ب قرٌخ وال ؤهٌل اإلصالح مراكز نزالء لمن جقت بقزار اف  قح فً المشقركة .1

 ال نمٌة وزارة من ب نظٌم ،13/8/2009 ب قرٌخ عمقن،/ الف ٌقت و ؤهٌل  ربٌة دار اف  قح فً المشقركة .2

  .االج مقعٌة

 .20/10/2009 ب قرٌخ األسري الوفقق دار اف  قح فً المشقركة .3

 من ب نظٌم ،9/11/2009 ب قرٌخ األسري العنؾ لضتقٌق الم كقملة الخدمقت مركز اف  قح فً المشقركة .4

 .االج مقعٌة ال نمٌة وزارة

 

 المستدٌرة الموائد - ح

 األردنً، المدنً المج مع ومنظمقت النواب مجلس لجقن بٌن العالقة مؤسسة" تول ٌرةمس د مقبدة .1

. للدراسقت الجدٌد األردن مركز من ب نظٌم ،10/2/2009ب قرٌخ

 األردنٌة المتقكم فً و طبٌحق هق المرأة ضد ال مٌٌز أشكقل كقفة على الحضقء ا فققٌة"  تول مس دٌرة مقبدة .2

 .اإلنسقن تحوق اجل من مٌزان جموعةم ب نظٌم ،17/6/2009ب قرٌخ

 

 االجتماعات - ط

/ 15/5_13 من ب قرٌخ األردنٌة، المتقكم امقم و طبٌحق هق سٌداو ا فققٌة  وصٌقت لم قبعة األول االج مقع .1

2009 .

 االت رازٌة ؼٌر السجٌنقت وال دابٌر النسقء لمعقملة الم تدة األمم قواعد مسودة"  تول خبراء اج مقع .1

 .الجنقبً لإلصالح الدولٌة المنظمة من ب نظٌم ، 8/2009/ 10  الف رة خالل". للحقنون تالمخقلفق للنسقء



 39 

 ب قرٌخ ( most) االج مقعٌة ال توالت إلدارة الوطنٌة للجنة المع مد االس را ٌجً اإلطقر اج مقع .2

 .االج مقعٌة ال نمٌة وزارة من ب نظٌم ،4/10/2009

 .العدل وزارة ب نظٌم ،25/10/2009 ب قرٌخ بقلبشر اال جقر لمنع الوطنٌة إعداد اإلس را ٌجٌة لجنة اج مقع .3

 ب نظٌم ،31/10/2009ب قرٌخ والنسقء، األطفقل ضد العنؾ بحضقٌق الم علحة األمور كقفة لمنققشة اج مقع .4

 .االج مقعٌة ال نمٌة وزارة

 

 :الخارجٌة المشاركات:  انٌاًا 

 عرضه و م الشقملة الدورٌة للمراجعة  حرٌرا المج مع مإسسقت من مجموعة مع بقل عقون المركز أعد .1

 .سوٌسرا/ جنٌؾ فً 2009 شبقط فً عحدت ال ً اإلنسقن تحوق لمجلس الرابعة الجلسة خالل ومنققش ه

  نفٌذ بوقؾ الم تدة األمم  وصٌة و فعٌل" الجزابر فً الجنقبً العحقب إصالح"  ندوة أعمقل فً المشقركة .2

 .شهر شبقط خالل الجزابر فً اإلنسقن تحوق وتمقٌة ل رقٌة االس شقرٌة اللجنة من ب نظٌم اإلعدام عحوبة

/ جنٌؾ فً 2009 آذار فً عحدت ال ً الدولٌة ال نسٌق للجنة والعشرٌن الثقنٌة الجلسة أعمقل فً المشقركة .3

 .سوٌسرا 

 ؼزة يؾ إسرابٌل اق رف هق ال ً اإلنسقنٌة ضد وجرابم الترب جرابم تول الدولً المل حى فً المشقركة .4

 تحوق وتمقٌة ل رقٌة االس شقرٌة الوطنٌة اللجنة/  دولٌة جزابٌة دعوة أجل من ققنونً و كٌؾ مقدي  وثٌق

 . 1/3/2009_ 2/ 28 من الف رة خالل .الجزابر جمهورٌة اإلنسقن

 او تدٌق ه واقعهق العربٌة المنطحة فً اإلنسقن تحوق على ال ربٌة مجقل" فً الخبرة بٌت لحقء فً المشقركة .5

 . ونس فً اإلنسقن لتحوق العربً المعهد من ب نظٌم 14/4/2009_13 من الف رة خالل" وفرصهق

 عحد والذي ال مٌٌز أشكقل كقفة منقهضة تول دٌربقن مإ مر  وصٌقت  طبٌق مراجعة فً مإ مر المشقركة .6

 .سوٌسرا/ جنٌؾ فً 2009 نٌسقن فً

 وال ً الٌوؼٌقكقر ق مبقدئ تول البقسٌفٌكً آلسٌويا المن دى نظمهق ال ً اإلقلٌمٌة الورشة فً المشقركة .7

 .2009 أٌقر فً اندونٌسٌق فً عحدت

 الف رة خالل( المدنً المج مع مإسسقت  عزٌز/  الموضوعٌة البرامج)  بعنوان إقلٌمٌة ندوة فً المشقركة .8

 .الحقهرة فً 13/5/2009_12 من

 جنٌؾ،/اإلنسقن تحوق مجلس دن،لألر الشقملة الدورٌة المراجعة  حرٌر اع مقد فً المشقركة .9

11/6/2009. 
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 ول ون فً تزٌران فً عحد والذي والدٌمحراطٌة السٌقسٌة والترٌقت التحوق  عزٌز مإ مر فً المشقركة .10

 .برٌطقنٌق/بقرك

 العربً المعهد من ب نظٌم( 19عنب قوي) اإلنسقن تحوق مجقل فً اإلقلٌمٌة ال درٌبٌة الدورة فً المشقركة .11

 .5/7/2009_  23/6 ب قرٌخ   ونس يؾ اإلنسقن لتحوق

 الف رة خالل الشرقٌة  ٌمور فً"   المهقجرٌن العمقل تحوق تمقٌة" تول  درٌبٌة عمل ورشة فً المشقركة .12

 . 11/9/2009_7 من

 Raoulمن ب نظٌم" اإلنسقن تحوق مراكز فً المك بقت إدارة"  فً ال درٌبٌة الدورة فً المشقركة .13

wallenberg institute قٌالند فً 11/9/2009-7  من . 

 ا فققٌة ب طبٌق االل زام مدى تول ال حقرٌر وإعداد على المصقدقة  عزٌز تول عمل ورشة فً المشقركة .14

. كندا فً 2009 عقم األول  شرٌن فً عحد الذي الفسقد لمكقفتة الم تدة األمم

 ممثال 2/11/2009-1 بالمؽر/ الربقط فً عحد الذي الدولٌة ال نسٌق لجنة مجلس اج مقع فً المشقركة .15

 المن دى  حرٌر المركز وقدم والهند ونٌوزلندا، مقلٌزٌق، من كل جقنب إلى الهقدئ والمتٌط آسٌق منطحة عن

 .للمن دى ربٌسق بصف ه للجنة البقسٌفٌكً اآلسٌوي

-2 الف رة فً السوٌدٌة لند مدٌنة فً اإلنسقن لتحوق ولنبٌرغ راإول معهد نظمه اج مقع فً المشقركة .16

3/11/2009 . 

 من الف رة خالل" الدابم اإلفرٌحً العربً التوار من دى"  لمإ مر األول االج مقع فعقلٌقت فً المشقركة .17

7_9/12/2009. 

 تول المإ مر هذا  لت ال ً العمل وورشة اإلنسقن لتحوق اإلفرٌحٌة العربٌة المإسسقت مإ مر فً المشقركة .18

 .2009 الثقنً  شرٌن فً المؽرب/ الربقط فً نسقناإل تحوق عن الدفقع فً الوطنٌة المإسسقت دور

 الحدرات  نمٌة"  بعنوان البرٌطقنً الثحقفً المجلس مع بقل عقون اإلقلٌمً البرنقمج  نفٌذ فً المشقركة .19

 .2009ولبنقن خالل عقم  وسورٌق فلسطٌن من كل فً" المتلً المج مع  نمٌة فً الحٌقدٌة

 مناءاأل مجلس ألعضاء الخارجٌة  مشاركاتال

 وتحوق وال نمٌة للدٌمحراطٌة العربً ال تقلؾ مإ مر أعمقل فً الفقعوري نوال الدك ورة سعقدة شقركت .1

. 28/5/2009_26 من االش راكٌة اللٌبٌة العربٌة الجمقهٌرٌة فً والمنعحد اإلنسقن

 مع  وافقي بمق المصرٌة ال شرٌعقت  طوٌر مإ مر أعمقل فعقلٌقت فً المعقٌطة نهى السٌدة سعقدة شقركت .2

. 10/12/2009 ٌوم الحقهرة/ اإلنسقن بتحوق الخقصة الدولٌة اال فققٌقت
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 الوفود التً استقبلها المركز

 

الوفود من سفارات دول عربٌة وغٌر عربٌة عدداًا من  2009استقبل المركز الوطنً لحقوق اإلنسان خالل عام 

 ة بهدف التعرٌف بالمركز وبحث سبل التعاونومؤسسات حكومٌة وغٌر حكومٌة وطنٌة وإقلٌمٌة ودولً

  هٌبة األركقن العقمة/ معهد  درٌب عملٌقت السالم .

 أكقدٌمٌة الشرطة الملكٌة .

 عدد من المدارس التكومٌة والخقصة .

  جقمعة الزرققء الخقصة/ نقدي تحوق اإلنسقن .

 فلسطٌن/ مإسسة عدالة لتحوق اإلنسقن .

  ًمدرسة إربد اإلعدادٌة األولىطقلبقت البرلمقن وتحوق اإلنسقن ف .

   العحبة" سمو"مركز البرامج النسقبٌة / مك ب االس شقرات الحقنونٌة واالج مقعٌة .

 أعضقء قسم التمقٌة من اإلسقءة فً وزارة ال ربٌة وال علٌم. 

 طالب المخٌم الصٌفً لجمعٌة الكقرٌ قرس. 

 وفد وزارة الداخلٌة اإلمقرا ٌة .

 ة العقمة ب نظٌم من األمقن" تق التصول على المعلومقت"ٌبٌة اإلقلٌمٌة تول لدورة ال درن فً اوالمشقرك

 .تول تحوق اإلنسقن للتوار العربً األوروبً

رئٌس مجلس األمناء والمفوض العام الوفود التً استقبلها 

  ًمإسسة دعم و نمٌة المج مع المدن 

 ًالملتق الثحقفً الفرنس 

 منظمة اإلصالح االن خقبً فً برٌطقنٌق 

 السفٌر الهنؽقري 

 منظمة العمل الدولٌة 
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 ًالسفٌر االس رال 

 مإسسة المس حبل 

 اال تقد الدولً للبرلمقنٌٌن 

 ًعضو مجلس الشٌوخ الفرنس 

 مدٌر عملٌقت األونروا 

 السفٌرة الهولندٌة 

 وزٌر الداخلٌة 

 سفٌر بنؽالدٌش 

 مدٌر مركز أٌداهو لتحوق اإلنسقن 

 ًالسفٌر اللٌب 

 مقرات العربٌة الم تدةوزارة الداخلٌة فً دولة اإل 

 الملتق السٌقسً فً السفقرة الكندٌة 

 أكقدٌمٌة الشرطة الملكٌة 

 السفٌر الكوري 

 السفٌر الهندي 

 ًالوكقلة الكندٌة لإلنمقء الدول 

 ربٌس دٌوان المظقلم 

 ربٌس الدابرة الحقنونٌة فً السفقرة األلمقنٌة 

 ًمدٌر المجلس الثحقفً البرٌطقن 

 شإون الالجبٌنربٌس المفوضٌة السقمٌة ل 

 ًالسفٌر النروٌج 

 السفٌرة السوٌدٌة 

 السفٌرة الفرنسٌة 

 أعضقء لجنة الترٌقت فً نحقبة المهندسٌن 

 المجلس العربً للدراسقت الحضقبٌة والحقنونٌة 

 ًاألمن اإلنسقن 

 المعهد الوطنً ل درٌب الحٌقدات 

  وزارة الخقرجٌة األمرٌكٌة -مدٌرة الدابرة السٌقسٌة 

 إلسالمًتزب جبهة العمل ا 

 تزب الوطن 

 المسإولة عن إعداد االس را ٌجٌة الوطنٌة لمكقفتة اال جقر بقلبشر. 
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 وزارة الخقرجٌة األردنٌة 

 ًبرنقمج األمم الم تدة اإلنمقب 

  هٌبة مكقفتة الفسقد ومك ب األمم الم تدة للجرٌمة والمخدراتUNODC 

 دولٌةالمدٌر االقلٌمً لمشقرٌع المعهد الوطنً الدٌمحراطً للشإون ال 

 ًالسفٌر الدنمرك 
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 مكتبة المركز الوطنً لحقوق اإلنسان 

 

مقدة  (273)  2009بلػ المجموع الكلً للمواد المك بٌة ال ً  م إضقف هق إلى مجموعة المك بة خالل عقم 

العقم  قرص مدمج لٌصبح المجموع الكلً للك ب فً المك بة ت ى نهقٌة هذا(  68)مك بٌة، بقإلضقفة إلى 

 :موزعة كمق ٌلً( 2305)

 

 الكتب الموجودة فً المكتبة

 عدد الكتب العربٌة 1686

 عدد الكتب اإلنجلٌزٌة 601

 (فرنسً)عدد الكتب بلغات أخرى 18

 (31/12/2009حتى ) المجموع الكلً لعدد الكتب 2305
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 إنجازات أخرى

 

 وبقل نسٌق مع وزارة  األمرٌكٌةعٌة المتقمٌن والحضقة  عقون مع جمالنظم المركز الوطنً لتحوق اإلنسقن ب

 بةاس هدفت هذه المسقبحة طل"  وى معٌشً مالبمالتق فً مس"تول الك قبة الحقنونٌة الثقنٌة مسقبحة  األشؽقل

 .اتكلٌقت الحقنون فً الجقمع

 

  الخقمس  المإ مرخقطب المركز الوطنً لتحوق اإلنسقن األمٌن العقم لجقمعة الدول العربٌة بقسم

العربً  وأ رها على حقوق  االنتخابات فً الوطن"للمإسسقت الوطنٌة العربٌة لتحوق اإلنسقن بعنوان 

لنحل ، 2009/آذار /  9-8، والذي انعحد فً العقصمة األردنٌة عمقن فً الف رة المم دة مق بٌن "اإلنسان

 .  30/3/2009ب قرٌخ  قطر/ تةالرسقلة الموجهة من المإ مر إلى الحمة العربٌة ال ً عحدت فً الدو

 

  قبع المركز الوطنً لتحوق اإلنسقن ملؾ ال تقلؾ الوطنً لمتقكمة الحقدة اإلسرابٌلٌٌن عن جرابم الترب 

المر كبة بؽزة، وقدم بقلنٌقبة عن ال تقلؾ مذكرة للمتكمة الجنقبٌة الدولٌة ٌطقلبه فٌهق بقلبدء بجمع 

 .لتحوق اإلنسقن فً ؼزة وان هقكقت الحقنون الدولً اإلنسقنًالمعلومقت تول االن هقكقت اإلسرابٌلٌة 

 

  مخقطبة وزارة الخقرجٌة األردنٌة لدعم المرشتة المؽربٌة السٌدة تلٌمة امبقرك ورزاري الخبٌرة الوطنٌة

ان خقبهق خبٌرة لدى اللجنة االس شقرٌة لتحوق اإلنسقن خالل  إلعقدةوالدولٌة فً مجقل تحوق اإلنسقن 

 .لدورة العقشرة  لمجلس تحوق اإلنسقن  فً جنٌؾان خقبقت ا

 

 عمل المركز ومنهقمن ال شرٌعقت النقظمة ل اًا عدد 2009مجلس األمنقء خالل عقم  أقر : 

o الهٌكل ال نظٌمً و علٌمقت ال نظٌم اإلداري .

o علٌمقت الموارد البشرٌة . 

o علٌمقت ومسمٌقت ووصؾ و صنٌؾ الوظقبؾ . 

o  2009  علٌمقت االن حقل والسفر لعقم . 

o  المشقرٌع علٌمقت إدارة. 

o علٌمقت الخدمة العقمة فً المك بةت. 
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 اإلنسان لحقوق العالمً بالٌوم االحتفال: 

o العقلمً اإلعالن بمنقسبة األردن فً الم تدة األمم مجموعة نظم ه الذي االت فقل فً المركز شقرك 

 .ال مٌٌز تول المنقسبة بهذه كلمة العقم المفوض اإلنسقن لتحوق

o البلحقء الشمقل، فً إربد) متقفظقت ثالثة فً مف وتة أٌقم ثالثة الهولندٌة السفقرة من بدعم المركز نظم 

 الوطنً بقلمركز ال عرٌؾ بهدؾ. 24/12/2009-20 من الف رة فً( الجنوب فً والكرك الوسط، فً

 وقد المواطنٌن من الشكقوى واس حبقل اإلنسقن بتحوق وال وعٌة ٌحدمهق ال ً والخدمقت اإلنسقن لتحوق

. مسقعدة وطلب شكوى 37 مجموعه مق األٌقم هذه خالل المركز اس حبل


