
 

 كممة السيد رئيس وفد األردن:

 القاهرة -سفير المممكة األردنية الهاشمية / معتصم البشيرالسفير 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم عمى سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي األمين،

سعععادة الععدكتور/ عبععد الععرحيم يوسععئ العونععي رئععيس لننععة حقععو  ا نسععان العربيععة، 
أعناء المننة الموقرة، الحنور الكريم، بداية سأخرج عن النص قمياًل ألعبعر  أصحاب السعادة

عن سعادتي بونود سعادة النائبة عبمة أو عمبة عنو منمس النواب األردني والتي تشارك في 
أعمعا  هععال الععدورة بععدعوة مععن المننععة الكريمععة، كمععا أرحععب بمميمععي المنتمعع  المععدني األردنيععين 

 لحنور أعما  هال الدورة. -مشكوراً  –ن دعاهم السيد/ رئيس المننة وغيرهم من العرب الاي

وأونه تحية خاصة لمن نعتبرل في حق  الدبموماسية األردنيعة أسعتاا لنعا وهعو العدكتور/ 
والاي كنعت أحعد معن تتممعا عمعى يديعه  -رئيس المركز األردني لحقو  ا نسان-موسى بريزات 

عتبرل عممًا بارزًا من أعالم حقو  ا نسان ومرنعيعة فعي في مدرسة الدبموماسية األردنية، كما ن
 هاا ا طار، فتحية لهم خالصة وموصولة.

أرغب بدايًة أّن أعّبر باسم زمالئي أعناء وفد المممكعة األردنيعة الهاشعمية ععن الشعكر 
واالمتنان لكم ولمسادة أعناء المننة الموقرة عمى النهود التي تبعالونها معن خعال  عممكعم فعي 

المننة المعوقرة فعي تعزيعز مسعيرة حقعو  ا نسعان العربعي وحرياتعه األساسعية وحمايعة هعال  هال
 الحقو  وصيانتها. 

اليععوم أن أرأس وفععد بععالدي المممكععة األردنيععة الهاشععمية لمناقشععة أو  تقععارير  تشععرئأ 
 الدو  التي تنظرها هال المننة الموقرة في مسيرتها التي نسأ  لها النناح والتوفي . 

عرض تقرير المممكة األردنية الهاشمية الاي أسهمت في إعدادل عدد معن العوزارات يست
المممكعة  اتخعاتهااألردنية الهاشمية، و التدابير وا نعراءات التعي  المممكةوالنهات الرسمية في 

بإزاء االلتزام بأحكام وبنود المييا  العربي لحقو  ا نسان، وتبعًا لالك فإن تبويعب هعاا التقريعر 



 

ناء متماشيًا م  منامين المواد الواردة في المييا  العربي لحقو  ا نسان ووفقًا لتسمسع   قد
 هال المواد حيا  المواني  والقنايا التي تتناولها وتعالنها. 

وترتكز منهنيتنا في التفاع  م  هال المننة الكريمة اليعوم عمعى قاععدة أننعا ننظعر إلعى   
الله إلى الخروج بالصيغ الميمى الكفيمعة بمسعاعدة المممكعة هاا النقاش بشك  بناء نتطم  من خ

األردنيعة الهاشععمية عمعى االسععتمرار فعي االلتععزام بأحكععام وبنعود المييععا  العربعي لحقععو  ا نسععان 
والعععك معععن منطمععع  احتعععرام األردن العميععع  اللتزاماتعععه القانونيعععة واالتفاقيعععات والمواييععع  الدوليعععة 

 وا قميمية التي هو طرئ فيها. 

وال بد لي معن ا شعارة إلعى أّن المممكعة األردنيعة الهاشعمية كانعت الدولعة العربيعة األولعى  
التي صدقت عمى المييا  العربعي لحقعو  ا نسعان بععد أن اعتمدتعه القمعة  العربيعة فعي تعونس 

، وتم نشعر هعاا المييعا  بالنريعدة الرسعمية األردنيعة بتعاري   4002وتم الك في شهر أيار عام 
. وناءت مصادقة األردن عمى المييا  فعي سعيا  التعزام األردن الععالمي بعاحترام 61/9/4002

 منظومة حقو  ا نسان وتحديث هال المنظومة وتعزيزها والتعريئ بها. 

وتأتي مناقشة األردن لهاا التقرير اليوم بطبيعة الحا   في ظ  متغيرات كبيرة وتحوالت 
انععي وال تععزا ، وفرنععت  هععال المتغيععرات والتحععوالت شععاهدتها منطقتنععا العربيععة خععال  العععام الم

نممة من التحوالت الديمقراطية بدا نميا فيها ومن خاللها حرص المواطن العربي عمعى تكعريس 
حقيقععة أن حقععو  ا نسععان وحرياتععه األساسععية لهععا سععمات يابتععة لنهععة أنهععا حقععو  متأصععمة 

محعدود وبمعا يتماشعى مع  البيئعة  وممتصقة بالطبيعة ا نسعانية وتصععب تنزئتهعا إال فعي سعيا 
االنتماعية واليقافية والخصوصيات التي تفرنها هال البيئة في هاا القطر أو ااك أو فعي هعال 

 المنطقة أو تمك.

سعععادة الععدكتور عبععد الععرحيم العونععي، رئععيس المننععة المععوقرة ، السععادة أعنععاء المننععة      
نيعععة الهاشعععمية بالتشععديد عمعععى أن مسعععيرة المععوقرة، الحنعععور الكععرام، يرغعععب وفعععد المممكععة األرد

ا صالح الشام  في األردن وفعي كافعة مناحيهعا السياسعية واالقتصعادية واالنتماعيعة، قعد بعدأت 
منععا عهععد بعيععد يععم تسععارعت وتيرتهععا عمععى المسععارين السياسععي واالقتصععادي فععي نهايععة عقععد 

ت زخمععا كبيععرا منععا أن اليمانينيععات مععن القععرن المانععي، وتكايفععت مسععيرة ا صععالحات هععال وأخععا
. والعك 6999تولى ناللة الممك عبدا هلل الياني ابن الحسين المعظعم سعمطاته الدسعتورية ععام 



 

فععي إطععار رؤيععة إصععالحية شععاممة تبناهععا ناللتععه، اسععتهدفت وال  تععزا  االنتقععا  بععاألردن وشعععب 
 األردن نقمة نوعية، في مختمئ المناالت السياسية واالقتصادية واالنتماعية.

وبطبيعععة الحععا  وبحكععم طبيعععة محيطنععا ا قميمععي وتوتراتععه وحالععة السععيولة التععي تفععرض 
نفسها عميه ، فإن هناك معطيات مرتبطعة بونع  منطقتنعا  المنعطرب،  أنتنعت وبشعك  خعاص 
في السعنوات العشعرين األخيعرة ظروفعا سياسعية إقميميعة أفنعت إلعى فعرض إيقاعهعا عمعى مسعيرة 

بقاع الععالم العربعي، وممعا ال شعك فيعه أن إععادة الصعحوة العربيعة ا صالح تباطوًءا في مختمئ 
التععي شععاهدتها بعععض الععدو  العربيععة  ومععا تععزا ، قععد منحتنععا فععي األردن الفرصععة لتسععري  وتيععرة 
ا صالحات، ال سيما في شقها السياسي، ومن هنا سارع ناللة الممك المعظم إلى تشكي  لننة 

عنعويتها مختمعئ ألعوان الطيعئ السياسعي فععي األردن، حعوار وطنعي شعاممة التمييع  وتنعم فعي 
وأنتنت هال المننة توصيات مرتبطة بالتشري  لقانون انتخابات عصري، وكالك قانون لألحزاب 
ة السياسية ، ميمما بادر ناللة الممك لتشكي  لننة ممكية قامت بمرانعة دستور المممكة األردني

الهاشمية وأوصت بتعدي  العديد من المواد الدستورية وبمغ ععدد هعال التععديالت فعي منموعهعا 
النهائي بعد اقرارها ودخولها حيز النفعاا  معن قبع  منمعس األمعة األردنعي اينعان وأربععون تععدياًل 
دستوريًا، وكانت هال التعديالت اات طبيعة شاممة، حيث نصعت عمعى إنشعاء محكمعة دسعتورية  

رة األولى تختص بالنظر في دستورية القوانين وا نراءات، كما نصت التعديالت  الدستورية لمم
عمعى إنشعاء هيئععة مسعتقمة لالنتخابعات تشععرئ عمعى االنتخابععات فعي المممكعة وتععديرها، وقعد قععدم 
مشععروع قععانون هععال الهيئععة بالفععع  إلععى منمععس األمععة ليسععير بقنواتععه التشععريعية تمهيععدًا  قععرارل 

 ام.  خال  أي

كما قيدت التعديالت الدستورية من صالحية السمطة التنفياية عمى سعن قعوانين مؤقتعة 
إال في حاالت محددة ووانحة التقبع  المعبس. و تنعمنت نصعا وانعحا ينعرم التععايب، ومنععت 
محاكمة المدنيين فعي القنعايا النزائيعة، أمعام أي محكمعة يكعون أي معن أعنعائها غيعر معدني، 

الدسععتورية أينععا عمععى الحكومععة التععي يحعع  فععي عهععدها منمععس النععواب أن  وأونبععت التعععديالت
تستقي  خال  أسبوع من تاري  الح  ، كما حظعرت عمعى رئعيس تمعك الحكومعة أن يتعولي رئاسعة 
الحكومة التي تميها، ميمما حظرت أن يصار إلى ح  منمس النواب لنفس السبب أكيعر معن معرة 

هرية، ال يتس  المنا  لسعردها بالكامع  وتسعميط النعوء واحدة. با نافة إلى تعديالت أخرى نو 
 عميها في هال الكممة.  



 

إال أنععه مععن نافمععة القععو  أننععا نععرى أن هععال التعععديالت الدسععتورية ومنظومععة القععوانين 
والهيئععة المسععتقمة  واألحععزابالمععؤطرة لمحيععاة السياسععية فععي األردن، بمعنععى نقععوانين االنتخابععات 

التي طالت قانون االنتماعات العامة ، والتععديالت التعي لحقعت بقعانون  لالنتخابات، والتعديالت
البمديات( تشك  أرنية يابتعة ومعقولعة لعدف  مسعيرة ا صعالحات قعدمًا، وصعواًل معن نممعة أمعور  
أخرى إلى ما يصبو إليعه ناللعة الممعك المعظعم  معن تمكعينا لألحعزاب السياسعية لنعمان تمييمهعا 

  يسمح لناللته وكمعا أعمعن معرارًا أن يقعوم باختيعار وتعيعين رؤسعاء الواس  في البرلمان، وبشك
حصعع  عمععى األغمبيععة فععي منمععس الععوزارات مععن حععزب األغمبيععة، أو االئتالفععات الحزبيععة التععي ت

 .النواب

 سيدي الرئيس:

ونحععن نسععير بخطععى حيييععة ووفعع  نععدو  زمنععي وانععح المعععالم ومحععدد المواقيععت فيمععا 
فععي أقععرب ا،نععا ، وسععتنري االنتخابععات البمديععة وفعع  مععا أعمنععت  يتعمعع  بحععزم القععوانين هععال

الحكومة  خال  صيئ هاا العام ، ميمما سيصار إلى إقرار قانون االنتخابات النيابية خال  هعاا 
العععام أينععًا ، وفععي إطععار يصععبو إلععى تحقيعع  أكبععر إنمععاع وطنععي حولععه وعميععه، وينععمن نزاهععة 

 ميمما يعكس تميياًل أمي  .العممية االنتخابية في مراحمها كافة 

وممععا ال شععك فيععه سعععادة  الععدكتور عبععد الععرحيم العونععي رئععيس المننععة المععوقرة، أن 
ا صالحات السياسعية ال تنمعو إال فعي سعيا  بيئعة اقتصعادية و ماليعة صعحية، وهعاا  أمعر نعيعه 

 صالحات تماما في األردن ونقدر تماما بأن ا صالحات السياسية ينب أن تسير بالتوازي م  ا
االقتصععادية التععي مععن شععأنها أن تععدعم عمميععة التنميععة وأن تععدف  عنمععة االقتصععاد، ونحععن فععي 
األردن أننزنا إصالحات اقتصادية حظيت بتقدير من ك  المنظمات والهيئات االقتصادية الدولية 

ون وا قميميععة، إال أن أزمععة الغععااء العالميععة  وارتفععاع أسعععار الطاقععة التععي نسععتورد سععتة وتسععع
آيرنعا  ألننعابالمائة من احتياناتنا منها من الخعارج، ألقعت بظاللهعا عمعى إصعالحاتنا االقتصعادية 

آخععر،  وأن تخفععئ مععن  اعتبععاروا،يععار االنتماعيععة عمععى أي وعمععى الفععور أن نقععدم االعتبععارات 
وطأة هال المصاعب االقتصادية عمى المواطن األردني، مما أنطر الحكومة إلى أن تتدخ  في 

ار حزم لمتخفيئ من هال ا،يار االقتصادية، األمعر العاي أيعر عمعى وتيعرة مسعيرة ا صعالحات إط
االقتصادية، إال أننا نأم  أن نتمكن من إتمام مسيرة ا صالحات االقتصادية أينا بشعك ا يشععر 
بععه المععواطن األردنععي، وفععي إطععار شععمولي بأنععه شععريك كامعع  فععي مسععيرة ا صععالحات الشععاممة 



 

لتنميععة وعوائععدهما، خصوصععا شععبابنا والععاي يشععك  العمععود الفقععري ديمغرافيععًا فععي ومكتسععبات ا
األردن، حيث أن شريحة الشباب هي األكبر في ديمغرافيا  التركيبة األردنية. وأولت ا صالحات 
في االردن المرأة وتمكينها أهمية قصوى مما أدى الى تعزيعز دورهعا الكبيعر فعي شعتى المنعاالت 

صادية واالنتماعية حيث أن المرأة األردنية تشك  عمادا أساسعيا فعي المنتمع .  السياسية واالقت
كمعا أنععحى لممععرأة األردنيعة توانععد كبيععر فعي مختمععئ المواقعع  السياسعية وا داريععة والدبموماسععية 

 والتشريعية في األردن، وكالك في قطاع األعما  وغيرل من القطاعات.

، رئعيس المننعة المعوقرة ، السعادة أعنعاء سعادة العدكتور عبعد العرحيم يوسعئ العونعي
المننة الموقرة، الحنور الكرام، إننا نتطم  اليوم إلى حوارا بناء وميرا معكم وم  أعناء المننة 
، يسمح لنا بتسميط النعوء عمعى اننازاتنعا التعي نفعاخر بهعا ععن اسعتحقا  فيمعا يتعمع  بحمايعة 

قرة، ميممعا يتعيح لنعا بعالقط  االسعتفادة معن حقو  ا نسان وحرياته األساسية أمعام لننعتكم المعو 
مالحظاتكم القيمة وخبراتكم المتراكمة المميزة وتنربتكم، وبما ييعري مسعيرة ا صعالحات الشعاممة 

   -حفظه اهلل -والمستمرة بقيادة ودعم ناللة الممك عبد اهلل الياني ابن الحسين المعظم 

أتطم  وأعناء قرة بالشكر والتقدير، و و لكم ومنكم وألعناء المننة الم الختام أتقدموفي 
 التفاعمية المعمقة.  مناقشاتنا األردني لبدءالوفد 

 


