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      :ةـــدمـــــقـــم   

ترفًا بؿ اضحت ىدفا دوليا كوف  المستدامة لـ تعد مسالة دمج حقوؽ االنساف في اعماؿ التنمية
 اؼ االنمائية والسياسات التنمويةاف حقوؽ االنساف تشكؿ االساس والنتيجة في اف واحد لألىد

احدى وتيسيرىا  وتعتبر عممية حماية الحقوؽ واحتراميا  ،مجتمع في أي بمد مف بمداف العالـ ألي
حيث  التنمية ي عممية تحقيؽفالدولة  االدوات الوطنية لمتغمب عمى العقبات والتحديات التي تواجو

 التبعات والوفاء بيذه الحقوؽ ىو ابرز مظاىر انجازات التنمية المستدامة ونجاحيا. اف

مف منطمؽ  االفراد انتقؿ التركيز عمى اشباع حاجاتبحقوؽ االنساف  ةفعند ربط التنمية المستدام 
يأتي ذلؾ   ،لحقوؽ االنساف مبدا حقوقي  يفرض بموجب القانوف والمعايير الدولية مادي الى

عنصر و العمؿ عمى تفعيؿ يذكر  دوف أي تمييز  والمجتمعات ألفراداتطبيؽ عنصر تمكيف ب
 مف اجؿ الوصوؿ  -وحكومة افراد ومنظمات مجتمع مدني -المشاركة الفعالة لمختمؼ االطراؼ 

لضماف العيش بكرامة لألجياؿ الحالية واالجياؿ  مقدرات التنمية والى االنتفاع بتوزيع  العادؿ
 القادمة.  

فقد تـ االعتراؼ   عالمو فارقو في مجاؿ حقوؽ اإلنساف والتنمية   2016/ 2015شكؿ عامي 
، يأتي ذلؾ في المنيج  سافباف التنمية المستدامة ال تتحقؽ دوف االعماؿ الكامؿ لحقوؽ االن

الى تحقيؽ التوازف بيف  التي ىدفت  2030  لعاـ 1الذي ارتكزت عميو خطة التنمية المستدامة
االبعاد الثالثة لمتنمية المستدامة : البعد االجتماعي، البعد االقتصادي والبعد البيئي . والتي 

العالمي والوطني عمى مدى  ستشكؿ اإلطار الشامؿ لتوجيو العمؿ اإلنمائي عمى الصعيديف
السنوات الخمس عشرة المقبمة. اف االعتراؼ بيذه الخطة لـ يسبؽ لو مثيؿ مف حيث النطاؽ 

االختالؼ والواقع  اكدت عمى؛ حيث 2واالىمية عمى صعيد دولي الرتباطيا بمنيج حقوؽ االنساف
اف االىداؼ الواردة في  المعيشي لكؿ بمد باإلضافة الى احتراـ السياسات واألولويات الوطنية كوف

تمؾ الخطة المذكورة ثمرة مشاورات عامة واتصاالت مكثفو اجريت عمى مدى اكثر مف سنتيف في 
 شتى انحاء العالـ  وبمشاركة واسعة مف قبؿ المجتمع المدني 

                                                           
غاية  167و التنمية المستدامة أىداؼ ىدفًا مف 17اتت تمؾ الخطة بمجموعة واسعة مف األىداؼ والغايات حيث اشتممت عمى  1

تسعى الى تحقيؽ أىداؼ شاممة لتعزيز الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والعمؿ عمى توفير فرصًا حاسمة لزيادة النيوض بإعماؿ حقوؽ 
 اإلنساف لجميع الناس في كؿ مكاف،

2
واعالن االلفٌة والمعاهدات الولٌة لحقوق االنسان  تسترشد الخطة بمقاصد مٌثاق االمم المتحدة  واالعالن العالمً لحقوق االنسان    

 واعالن الحق فً التنمٌة .   2005والوثٌقة الختامٌة لمؤتمر القمة العالمً لعام 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics
https://sustainabledevelopment.un.org/topics
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 الترابط بين اهداف التنمية المستدامة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية : 

بالحقوؽ االقتصادية  العيد الدولي الخاص نساف والتنمية الىالقة بيف حقوؽ االترجع اصوؿ الع 
الحكومات لتعزيز التنمية  توسياساعندما تـ الربط المباشر بيف تقدـ حقوؽ االنساف  واالجتماعية

نظاما لمتابعة اثر التنمية عمى حقوؽ  البشرية واالجتماعية والثقافية حيث ارست القواعد الدولية
االنساف وذلؾ بمطالبة الدوؿ بتقديـ تقارير عف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية الى 

الطرفيف الى العبارة الواردة في  ديباجة  قة بيفوىنالؾ مف يرجع العال المجنة المعنية بتمؾ الحقوؽ
 مف العوز " االعالف العالمي لحقوؽ االنساف " التحرر 

التنمية حيث  التطور النظري لمفيـو اف اعالف الحؽ في التنمية ىو مف ساىـ بعد ذلؾ عمى 
باعتباره  محور  باإلنسافاوضخ العالقة بيف التنمية وحقوؽ االنساف وربط الحؽ في التنمية 

االنساني  رىا عف التنمية بإطاوابرز الحديث ىو الغاية والوسيمة لتحقيؽ ذلؾ  عممية التنمية
االفراد قائمة عمى اساس وجميع  الى تحسيف الرفاىية لجميع السكافالتي تيدؼ  وابعادىا المختمفة

وىذا جزء مف حقوؽ االنساف غير قابؿ لمتصرؼ والتجزئة   المشاركة الحرة واالنشطة واليادفة
تاما ومف في اعماؿ جميع حقوؽ  االنساف والحريات االساسية االخرى اعماال  التمتعويجمع 

ويجب ضماف تكافؤ  سات انمائية وطنية  لتيسير اعماؿ الحؽ في التنميةاواجب الدوؿ وضع سي
كالتعميـ والعمؿ والصحة والغذاء والسكف  وتشجيع  االساسية الفص لمجميع  لمصوؿ الى الموارد

  المشاركة الشعبية 

المركز - في رصد الحقوق االقتصادية واالجتماعية المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان دور  
 :- الوطني لحقوق االنسان  مثاالً 

انطالقا مف المبادئ التي كفمتيا مبادئ باريس عند انشاء المؤسسة الوطنية المعنية بحقوؽ       
االنساف بدءا مف االستقاللية والوالية الواسعة النطاؽ المنصوص عمييا بالدستور او التشريع  

وموائمة التشريعات والتشجيع عمى  روالتأكيد عمى دور المؤسسة الوطنية عمى تقديـ التقاري
االنساف بضرورة  النيوض  تسمـ المؤسسات الوطنية لحقوؽالتصديؽ عمى االتفاقيات الدولية  اذ 

لقانوف الدولي يقر باف الدوؿ ال تسطيع اف ف افا  بتمؾ الحقوؽ بقدرتيا برصد التزامات الدولة
مف شاف الرصد  و ألسباب تتعمؽ بنقص الموارد تمتع جميع مواطنييا عمى الفورتضمف اف ي

 3تقوـ بو المؤسسات الوطنية لحقوؽ االنساف اف  يسفر عف نتائج  ىامة وكبيرة  :  الذي

                                                           
3
 دلٌل الحقوق االقتاصدٌة واالجتماعٌة والثقافٌة    
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 لممساءلة  ستحديد ما اذا كانت الدولة  تفي بالتزاماتيا  ووضع اسا  .1
 التي تقصر بيا  الدولة بالتزاماتيا والجوانبتفي فييا  توضيح الجوانب التي   .2
المواجية في اعماؿ الحقوؽ  امكانية التعرؼ عمى مصدر االنتياكات وطبيعتيا والمشاكؿ  .3

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 التي ينبغي تخصيص موارد ليا  اولويات العمؿ واقتراح المجاالتامكانية تحديد   .4
 وصياغة السياسات  في مجاليا  دعـ ومناصرة ىذه الحقوؽ تشريعيا امكانية   .5
 المستند الى المبادئ والمتضمف لمنظور حقوؽ  االنساف  تالسياساتقرري  امكانية تشجيع  .6

 المساءلة العامة  واالجراءات التي تيسير 

 عمى الصعيد التنموي القياـ بما يمي :  ت الوطنية لحقوؽ االنسافويمكف لممؤسسا

ويعني ذلؾ ادماج االعماؿ المتعمقة  بالحقوؽ االقتصادية  تنفيذ برامج  ترويجية تعميمة  .1
واالجتماعية التي تقوـ بيا المؤسسة الوطنية لحقوؽ االنساف  في برامجيا مف خالؿ  

 التخطيط االستراتيجي والتقييـ  والرصد والترويج. 
تشجيع  : ويتطمب ذلؾومشاريع القوانيف وموائمتيا مع المعايير الدولية  القوانيفمراجعة    .2

الدولة الى التصديؽ عمى االتفاقيات ذات الصمة بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية  
 وايجاد تدابير لضماف اتساؽ  القوانيف الوطنية  مع االلتزامات الدولية.

 لمدولة  ورسـ  السياسات تقديـ المشورة   .3
 تماعية والثقافية االقتصادية واالج لحقوؽ ر وطنية لقياس االعماؿ التدريجيتحديد معايي   .4
 اجراء البحوث والتحقيقات   .5
 شكاوى محددة الالنظر في    .6
 الى الييئات الوطنية   المقدمةتوفير اساس  لمتقارير والوثائؽ    .7
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 :  االردن  لمتنمية في الواقع الراهن

 لمحق في التنمية :  الوطني اواًل :  المعيار القانوني 

 الى الحؽ في التنمية مباشرة اال اف المادة السادسة لـ يشر االردنيعمى الرغـ مف اف الدستور 
وتكافؤ الفرص الطمأنينة وتكفؿ  اكدت عمى اف الدولة تكفؿ التعميـ والعمؿ ضمف حدود امكاناتيا

كما  وحماية االمومة والطفولة والشيخوخة  ويرعى النشء وذوي االعاقات  لجميع المواطنيف
في االجتماع وتأسيس الجمعيات  والنقابات واالحزاب   فاألردنييالى حؽ  16اشارت المادة 
الى  حؽ الجماعات في تأسيس مدارسيا  والقياـ عمييا لتعميـ  افرادىا    19واشارت المادة 
في مدرس الحكومة  كما اكدت   فعمى الزامية التعميـ  المجاني  لألردنيي 20واكدت المادة 

تولي المناصب العامة عمى اساس الكفايات   ردنييف فيمف الدستور الى حؽ اال 22المادة 
توفير  قتصاد بما يضمفاال التزاـ الدولة بتوجيوالى  23والمؤىالت  في حيف اشارت المادة 

 .ففرص عمؿ لألردنيي

 ونشرىا في الجردية الرسمية لتصبح  4االتفاقيات الدولية  مف االردف عمى العديدولقد صادؽ  
العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  مثؿ المنظومة التشريعية الوطنية فم أجزءا ال يتجز  وىي

اتفاقية حقوؽ الطفؿ، اتفاقية والعيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية و  القتصادية واالجتماعية
واتفاقية مناىضة جميع اشكاؿ  التعذيب والعديد   القضاء عمى جميع اشكاؿ التميز ضد المرأة

 . منظمة العمؿ الدوليةالعديد مف اتفاقيات 

والنصوص الدستورية الى العديد مف القوانيف الوطنية الناظمة لكفالة  االتفاقياتترجمت تمؾ تـ و  
  .الحقوؽ القتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية

وثيقة ترسـ طريقا لممستقبؿ  وتحدد االطار العاـ  2025تمثؿ وثيقة االردف  تاما عمى صعيد السياسيا
المتكامؿ الذي سيحكـ السياسات االقتصادية  واالجتماعية  القائمة  عمى اتاحة الفرص لمجميع  والتي 

                                                           
4
لعنصري  اعالف الحؽ في التنمية  ف الميثاؽ االفريقي لحقو االعالف العالمي لحقوؽ االنساف، االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ا 

شاف االنساف والشعوب ف  الميثاؽ االجتماعي األوروبي، مبادئ ماستريخت بشاف االلتزامات  المتعمقة بالحقوؽ االقتصادية ، مبادئ ليمبورغ  ب
د صادقت الغالبية العظمى مف الدوؿ عمى المعاىدات الدولية التي تعترؼ انتياكات الحقوؽ القتصادية واالجتماعية والثقافية واالجتماعية والثقافية فق

فية ىي بيذه الحقوؽ واعتمدت قوانيف وطنية و محمية إلعماليا .  ومف المسمـ بو عمى الصعيد الدولي باف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقا
 سية وىي مثميا ذات طابع قانونيمترابطة متكافمة غير قابمة لمتجزئة مع الحقوؽ المدنية والسيا
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مف مبادئيا سيادة القانوف وتحقيؽ االستدامة المالية وتقوية المؤسسات .وىي تضـ اربعة محاور  
ة : محور  المواطف ) منتموف ومشاركوف (  محور المجتمع  ) امف ومستقر (  محور قطاع اساسي

 االعماؿ )  ديناميكية ومنافسة عالية (  محور الحكومة )  ذات كفاءة عالية ( 
مف  اىـ البرامج التنموية لألعواـ   20185-2016لألعواـ الحكومي التنموي  البرنامجكذلؾ   عتبروي 

ييدؼ البرنامج التنموي الى النيوض باألردف في المجاليف االقتصادي واالجتماعي مف حيث الحالية 
العاـ في التنمية وتكامؿ خالؿ بناء اقتصاد قوي ومستداـ يكوف القطاع الخاص شريؾ مع القطاع 

سواء كانت جية  121قطاعا تنمويا ستعمؿ عمى تنفيذه  26حيث جاء البرنامج  ليغطي   االدوار
مؤسسات حكومية مستقمة ورسمية او اىمية او قطاع خاص لتحقيؽ اىداؼ التنمية خالؿ  وزارات او

كتب التكميؼ الممكية االعواـ الثالث القادمة ومف جانب اخر تمثؿ المبادرات والرؤى والخطابات و 
الورقة و  كوثيقة كمنا األردف و الميثاؽ الوطني و وثائؽ األردف أوال السامية وما اشتممتو الوثائؽ الوطنية

باإلضافة  الى  مرجعيات وطنية  في سبيؿ اعماؿ الحؽ في التنمية . الممكية النقاشية الخامسة 
ليكوف اداة لتوفير  المحافظات  بتأسيس صندوؽ خاص لتنمية  2011ـ صدور اإلرادة الممكية  في عا

 دعـ مالي مستداـ لمشاريع  التنمية في المحافظات 
 
 
 

  يعكس االطار المعياري لمحؽ في التنمية نقطة مرجعية  لتقييـ عـز المممكة في ترجمة
االلتزامات الدولية الواقعة عميو ضمف الحؽ في التنمية الى افعاؿ واقعية لضماف العيش 

( مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ 2فقد اكدت المادة )بكرامة ورفاىية المواطنيف  
االساسية  لمدوؿ االطراؼ لكفالة الحقوؽ  تة والثقافية  عمى االلتزامااالقتصادية واالجتماعي

اعتماد تدابير تشريعية  والعمؿ عمى  ضماف  الواردة في العيد  مف خالؿ الحث عمى
التمتع الفعمي التدريجي بالحقوؽ،  بأقصى ما تسمح بو موارد الدولة مف االعتراؼ والعمؿ 

مييز ألي سبب كاف و التعاوف والمساعدة الدولية، عمى  تطبيؽ مبدا المساواة وعدـ الت
  .باألعماؿ  ـبالحماية، االلتزا ـبالمراعاة، االلتزا ـااللتزا

بما  الثمانية والتي تظهرمعايير الدولية لموفق  االردن لموفاء تومن خالل نظرة تفصيمية اللتزاما    
  يمي : 
 اعتماد تدابير تشريعية :  اوال: 

                                                           
5
 عل الموقع اإللكترونً  لوزارة التخطٌط  2018-2016لمزٌد من االطالع ٌرجى  االطالع على  وثٌقة البرنامج التنموي   
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نصوص مواده  بشكؿ واضح   الدستور االردني الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيؿ فقد كف 
بشكؿ ضمني الى كفالة  صحة واشارالحؽ في العمؿ والحؽ في التعميـ والحؽ في الب فيما يتعمؽ

 ة  ومسؤولية وطنيةلمدول يىدؼ استراتيجىو  واىميا محاربة الفقر ومعالجة اثاره    ؽ االخرىو الحق
ومشاريع التنمية مف الناحية الجغرافية واالجتماعية بما يمبي  وتوخي العدالة في توزيع الخدمات

، ومف خالؿ عمميات الرصد  الميداني التي يقوـ بيا الحاجات االساسية لممواطف  ويحد مف الفقر 
القتصادية الحقوؽ ا العديد ممف  االنتياكات التي مستالمركز الوطني تبيف انو ما يزاؿ ىنالؾ  

المتبعة في التخفيؼ  تعدـ فاعمية االستراتيجيافقد كشفت الممارسات  لممواطف واالجتماعية والثقافية
في  اعداد البطالة ونسب الفقر  كما اف ازدواجية عمؿ المؤسسات الرسمية والطوعية تقوـ بشكؿ غير 

ويقية  وال تزاؿ المشاريع السكنية مؤسسي باإلضافة الى معاناة المشاريع التنموية الريفية مف مشاكؿ تس
 الحكومية تعاني نقصا واضحا في توفير التمويؿ المطموب بأعباء ىذا الحؽ

 
 :ضمان التمتع الفعمي التدريجي بالحقوقثانيًا  
والثقافية  بغض  الدولة الطرؼ في العيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعيةالزاـ  المقصود بذلؾ 

الى اعماؿ الحقوؽ الواردة في العيد  في  الوطنية بالسعي  بالسرعة الممكنةالنظر عف مستوى ثروتيا  
 مف قبؿ الدولة  غضوف فترة زمنة معقولة  وعبارة التحقيؽ التدريجي  ال تعني ارجاء اعماؿ الحقوؽ

بؿ عمى العكس عمى الدولة الشروع   االرجاء مناؼ لمقانوف الدولي حيث يعتبر ذلؾ الى ماال نياية 
  فورا في اتخاذ خطوات  لموفاء بالتزاماتيا بالعيد. 

  
عمى الصعيد الوطني فقد ترجـ ىذا المعيار بالعديد مف البرامج والخطط والمشاريع التنموية  في  

الخطة برنامج المنحة  الخميجية ،  ،   2018-2016لألعواـ االردف  البرنامج الحكومي التنموي 
 ، الخطة الوطنية لحقوؽ االنساف .2015العشرية 

 :اقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ثالثًا :    
لمحقوؽ وكثيرا ما شأف الحكـ المتعمؽ باألعماؿ التدريجي  في ذلؾ اف معيار الموارد المتاحة شانو

غير اف ىذا المعيار يمـز  التبرير عدـ اعماؿ الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية او انتياكي يستخدـ
 عف مستوى  التنمية االقتصادية لمدولة. لطرؼ  بكفالة الحقوؽ الدنيا لمجميع  بصرؼ النظر االدولة 

وبيدؼ وضع مخرجاتيا موضوع   2015ترجـ ىذا المعيار عمى الصعيد الوطني  بوثيقة االردف  
ىا المرجعية  السياسية  في عممية االعداد  التنفيذ  فقد تـ اعداد برامج تنفيذية  متوسطة االمد واعتبار 

الفرصة السكانية   تمع االخذ بعيف االعتبار  االستراتيجيات القطاعية  التنموية المختمفة  وسياسا
والعمؿ التشاركي  مف اجؿ السعي الى  تحقيؽ توازف تنموي  بيف المحافظات  وتقميؿ التفاوت بينيا  

 بشرية مستدامة  مبنية عمى التمكيف وتكافؤ الفرص    تحقيؽ االمف الغذائي  تحقيؽ تنمية
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 خالية من أي تمييز :  رابعًا:  

باي شكؿ  ينتقص مف التمتع  بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية تمييزبمعنى القضاء عمى اي 
 مف االشكاؿ بما في ذلؾ التمييز االتي مف  أي طرؼ ثالث مستقؿ سواء اشخاص او ىيئات

عمى الصعيد  الوطني فقد اوفت  االردف بيذا المعيار  حيث اف المشاريع التنموي والبرامج والخط   
  عمى ارضي المممكة دوف أي تمييز .   فموجية لكافة المقيمي

 
 والتعاون الدوليين:  عن طريق المساعدةخامسًا:   
الى الدعـ الدولي   بالتزاماتيا بمفردىا وستحتاجيا الوفاء باف دوال عديدة  سيتعذر عميالمعيار  يقر ىذا  

 بتقديميا .  ـبقبوؿ المساعدة  وااللتزا ـوليذا لحكـ بعداف : االلتزا
 تعمى الصعيد الوطني تعتبر وزارة التخطيط والتعاوف الدولي حمقة الوصؿ بيف جميع الوزارا 

حيث   ةدوؿ والمؤسسات الخارجيوالمؤسسات الحكومية والخاصة وبيف مصادر التمويؿ الخارجية مف ال
 6تمكنت المممكة  مف الحصوؿ عمى المساعدات  الخارجية مف المنح والقروض الميسرة  والمساعدات

افنية  لتاميف التمويؿ الالـز  لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية  ذات االولوية بما يتماشى مع االولويات 
ة  المياه  والصرؼ الصحي  والبنية التحتية والصحة والخطط  في عد مف القطاعات الحيوية  وخاص

قروض  والتعميـ  ويمكف تصنيؼ المنح التي تحصؿ عمييا المممكة  الى  دعـ الموازنة العامة لمدولة و
مضاؼ الى ذلؾ  2015ميسرة  ومساعدات فنية حيث بمغ اجماؿ المساعدات الخارجية لألردف عاـ 

دوالر حجـ  (2ر8فقد بمغ ) الشمولي لمتعامؿ مع األزمة السوريةضافي لألردف ضمف اإلطار االدعـ ال
 2016المساعدات الخارجية االعتيادية واإلضافية واإلنسانية الممتـز بيا لمعاـ 

 
 بالمراعاة :  مااللتزاسادسًا:   
ىو ريتيـ في استخداـ ما يؤثر عمى ح زاـ الدولة بالكؼ عما ينتيؾ حرمة حياة االفراد اوويعني ذلؾ ال 

 ةوتدابير قانونية تحد مف االستفاد تب وجود ممارسات وسياساببس موارد مادية او غيرىامف  متاح ليـ
 . الموارد مف

                                                           

 
6
 .بالتعاوف مع البنؾ الدولي والوكالة الفرنسية لمتنمية (RLDP) مشروع التػنِمية اإلقميمية والمحػػميةالمساعدات والمشاريع التنموية  الحالية   

 ( بمدية21برنامج مكافحة الفقر مف خالؿ التنمية المحمية )األوروبي. مف االتحاد ، والمموؿ بمنحة 
 برنامج تطوير البمديات وتعزيز المشاركة الشعبية  (LGDP ) لفيةمؤسسة تحدي األوالمموؿ مف ( األمريكيةMCC) جرش الكبرى، مادبا  :بمدياتت منو والذي استفاد

 .الكبرى، برقش، الشفا، الحسا، الشوبؾ الجديدة، الفحيص، ربة الكورة، وبيريف الجديدة(
 الشعمة وايؿ ودير عال ، والذي استفادت منو بمديات:برنامج مكافحة الفقر مف خالؿ تنمية البمديات. 
 )والمموؿ بمنحة مف االتحاد األوروبي.، مشروع بناء القدرات التنموية لمبمديات )بمديتي 
 مشروع دعـ التنمية االقتصادية المحمية في األردف ((PLEDJ  :بمنحة مف االتحاد األوروبي.، والمموؿ الطفيمةو  عجموفوالذي استفادت منو بمديات 

 



9 
 

لعممية التنمية  الريعية ةفقد انتيجت الدولة السياسي يد الوطني في تطبيؽ ىذا االلتزاـوعمى الصع 
تفاقـ عجز الموازنة وارتفاع المديونية العامة واستمرار حالة الركود االقتصادي  االمر الذي اسفر 

 وانخفاض معدالت النمو االقتصادي وغالء تكاليؼ السمع والخدمات وتفاقـ مشكمتي الفقر والبطالة
ولـ تظير اي بوادر تشي باف السمطات   لمحكومات المتعاقبة الريعية بقيت ىي النيج االبرزفالسياسة 

الجدية عمى صعيد التدابير  مف ءبشي العامة تضرورة ادماج حقوؽ االنساف في السياسا تأخذ
باإلضافة الى محدودية المشاركة الشعبية  عند صياغة  او االدارية او االقتصادية ةالتشريعي

   والبرامج االنمائية سواء في تقديـ المشورة او تقديـ الخدمات .  تاالستراتيجيا
 بالحماية :   مااللتزاسايعًا:  

ت فردية او اعتبارية او قطاع أي جية كان لالنتياؾ مف قبؿ حقوؽ أي مواطف يعني ذلؾ منع تعرض
والعمؿ عمى  ضماف االنتصاؼ القانوني لضحايا االنتياؾ في حاؿ حدوثو عمى الدولة  ويجب خاص

   اتخاذ تدابير فعالة لحماية المواطنيف مف أي شكؿ مف اشكاؿ التمييز .
الحاصمة نتيجة  الحرماف مف الحقوؽ االقتصادية  تعمى الصعيد الوطني ما زاؿ التقاضي باالنتياكا 

واالجتماعية والثقافية  غير واضحة المعالـ فكثير مف االنتياكات تحدث نتيجة الممارسات الحاصة  
 التنموية  تلتطبيؽ السياسا

  
 
 االلزام باإلعمال : ثامنًا:   
في ضماف  تي لـ تنجح فييا التدابير االخرىفي الحاالت ال اتخاذ الدولة تدابير ايجابيةذلؾ يعني  

عماؿ التاـ لتؾ الحقوؽ ويتطمب ذلؾ  تقنيف الحكومة لمقطاع االقتصادي و توفير الخدمات العامة اال
  الضرورية  واليياكؿ األساسية والسياسية الضريبية وتدابير اخرى إلعادة توزيع الموارد.  

لة تخصيص نسبة كافية مف االنفاؽ لمسأ االلتزاـ باإلعماؿ ما يمي: ىذا يتوجب عمى الدولة
 وضع و توفير الخدمات العامة القتصادية واالجتماعية والثقافية واالعماؿ التدريجي لمحقوؽ ا

وضع   وخاصة بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية  خطط واستراتيجيات محددة األىداؼ
 تكفالة  واقرار التشريعات والسياسا  و س لرصد الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافيةييمقا

وايالء العناية القصوى لحقوؽ الفئات االكثر  و كفالة ةالحكومية  لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعي
 في الحقوؽ االقتصادية والجتماعية والثقافية   ؾعرضة لالنتيا

مثؿ صندوؽ التنمية والتشغيؿ   النوافذ التنموية في االردف ي ىنالؾ العديد مفعمى الصعيد الوطن      
وبرنامج تعزيز االنتاجية ومراكز ارادة وصندوؽ االقراض الزراعي و والشركة االردنية لضماف القروض 
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فمقد تـ تخصيص بند مف  والصندوؽ الياشمي لتنمية البادية والمؤسسة االردنية لتطوير المشاريع. 
بنود موازنة الدولة ألعماؿ الحؽ في التعميـ والصحة والعمؿ اال اف دراسة المركز الوطني لحقوؽ 

  2010-2000االنساف حوؿ الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية  في موازنة الدولة خالؿ االعواؿ 
% و 11ميـ والصحة والعمؿ  كشفت  نمطية االنفاؽ العاـ حيث لـ يتجاوز االنفاؽ الكمي عمى التع

%  عمى التوالي مف اجماؿ النفقات العامة  أي اف حصة الفروع الثالثة مف حجـ االنفاؽ 2% و10
 %  فقط.23الكمي بمغت 

 
 : االردن غ األهداف اإلنمائية لأللفية فيلبمو الوفاء بااللتزام  مدى  

في الخطط الوطنية، باإلضافة إلى وضع  لفيةاال البدايات عمى إدماج األىداؼ عممت الحكومة االردنية منذ
آلية لقياس مدى التحقؽ مف خالؿ تبني مؤشرات قياس األداء في ىذا المجاؿ، حيث ظير ذلؾ في خطة 

، 2009 -2007، والبرنامج التنفيذي لألعواـ 2006–2004التنمية االقتصادية واالجتماعية لألعواـ 
بحيث تـ األخذ بعيف االعتبار  2018-2016والبرنامج التنموي  ، 2013–2011والبرنامج التنموي التنفيذي 

مجموعة مف السياسات واإلجراءات والبرامج والمشاريع واألنشطة التي عممت عمى تحقيؽ تمؾ األىداؼ وصواًل 
 إلى مستوى أفضؿ لحياة ومعيشة المواطف. 

وبما يضمف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي، وتمكيف المواطنيف والييئات 
والفعاليات المحمية مف تحديد احتياجاتيـ وترتيب أولوياتيـ لمنيوض بمجتمعاتيـ المحمية، وعمى قدر 

متوازي لتعزيز القدرة  األىمية مف تمبية االحتياجات األساسية لممواطنيف فاف الحكومة تعمؿ بشكؿ
االنتاجية لممحافظات. حيث بادرت الحكومة بتصميـ وتنفيذ عدد مف المبادرات التنموية التي تسيـ في 
االستجابة لمعديد مف التحديات التنموية في المحافظات وعمى ثالثة محاور رئيسية وىي: تطوير البنية 

ية المحمية وجذب وتشجيع االستثمار بيذه التحتية والخدمات االساسية، تحريؾ االنشطة االقتصاد
القطاعات، تفعيؿ دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المحمية. حيت اشتممت المبادرات الحكومية 

لتنفيذ  المدى تشاركي متوسط عمى جممة مف البرامج التنموية ضمف اطار تخطيطي في تنمية المحافظات
 .يات التنمية في المحافظاتالرؤى والتوجييات الممكية لتحسيف مستو 

 
  وضمف إطار األىداؼ اإلنمائية لأللفية فقد أولى األردف أىمية خاصة لمتصدي لمفقر والبطالة وتوفير

فرص العمؿ والتدريب والتشغيؿ لمشباب في سف العمؿ، باإلضافة إلى المنجزات التي تحققت في 
لتعميـ العاـ في األردف عمى المستوى مجاؿ توفير التعميـ لمجميع، وخير دليؿ عمى ذلؾ مؤشرات ا

 الكمي والجنس والمنطقة. 
  وقد تـ إيالء موضوع الصحة األىمية القصوى خالؿ السنوات السابقة، وصواًل إلى مستوى صحي

متقدـ لكؿ األردنييف، مع التركيز عمى صحة األـ والطفؿ التي ال تزاؿ بحاجة إلى مزيد مف العمؿ 
بيئة والجيد مف اجؿ الوصوؿ إلى أفضؿ الممارسات الدولية في ىذا المجاؿ. كذلؾ جاء االىتماـ بال



11 
 

مف ضمف األولويات الوطنية وصواًل إلى بيئة مستدامة مف حيث السيطرة عمى انبعاث الغازات، 
واالىتماـ بالتنوع الحيوي والحفاظ عمى المحميات بأنواعيا، ومكافحة التصحر والتموث اليوائي 

 والمائي والتربة. 
  وفي مجاؿ تمكيف المرأة وتكافؤ الفرص فقد خطا األردف خطوات ىامة في ىذا االتجاه مف ناحية

 توفير التعميـ لإلناث، وتمكيف المرأة سياسيًا واقتصاديًا. 
 
 
 تقييم  االنجاز :    

اىداؼ االلفية   او اقترب مف تحقيؽ وعمى الرغـ مف التقييمات االيجابية الى تؤكد عمى اف االردف حقؽ
اذ   2030تعيؽ التقدـ المحرز  بحموؿ عاـ  التياال انو ال يزاؿ ىنالؾ العديد مف التحديات التنموية 

بيف الشباب والنساء ما زالت  مرتفعة ، ونوعية التعميـ  بحاجة  الفقر و البطالة معدالت استمرار  اف 
ؿ  والضماف االجتماعي والبيئة وغيرىا مف الى تحسيف ،  حيث تراجعت  انظمة الصحة والتعميـ والنق

وتتجمى تمؾ التحديات  النظـ  التي تشكؿ  مرتكزات الوفاء  بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعي والثقافية 
 عمى النحو االت : 

 التحديات التنموية الواقعة عمى الدولة  وتتمثل بما يمي : 
 قتصادي تراجع االداء االقتصادي  وتباطؤ وتيرة  النمو اال 

 عجز الموازنة العامة  وارتفاع المديونية   .1
 تراجع الصادرات الوطنية  وميؿ الميزاف التجاري الى المستوردات   .2
 ارتفاع نسب الفقر عمى المستوييف الوطني والمحمي   .3
محدودية المشاركة االقتصادية  الكمية ومشاركة المرأة  في ظؿ ارتفاع   معدالت البطالة    .4

 وتفوتيا بيف المناطؽ 
 افتقار االردف الى  مصادر  المياه  حيث يعتبر ثالث افقر دولة في العالـ    .5
 مواجية التصحر  وتدىور البيئة والتغير المناخي   .6
  لقطاعات التنموية .ازمة المجوء السوري واثرىا عمى ا  .7
  لقياس التقدـ المحرز في  االعماؿ لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية  تعدـ وجود سياسا .8
قمة برامج التمكيف االقتصادي لمفئات الميمشة بعدـ استدامة المشاريع التنموية المتوسطة   .9

 والصغيرة  ومتناىية الصغر 
 التحديات  التنموية الواقعة عمى المواطن وتتمثل بما يمي :  
 تمثمت بما يمي :  راد تمس حقوؽ االف تحديات تنموية  مفال تزاؿ ىنالؾ جممة   

 قمة المشاركة الشعبية في رسـ ووضع الخطط التنموية الوطنية والمحمية  .1
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 اكتساب تمؾ الحقوؽ بيف الموطنيف في اتساع الفجوة  .2
 الدور الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني  والمسائمة وغيابالرقابة  ىيئاتوغياب   .3
 قمة مشاركة المرأة  السياسية واالقتصادية   ووصوليا الى مواقع صنع القرار  .4
 ايجارات السكف ،و اسعار المحرقات  و ارتفاع اجور النقؿ العاـ   .5
استدامة االصوؿ الثابتة ألكثرية عدـ ع الخاص في برامج مكافحة الفقر و قمة مساىمة القطا  .6

 المشاريع االنتاجية.
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