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 لمالحق:ا

 ( لقاءات حوارية بين الحكومة وأصحاب المصلحة.1)مرفق

 ( إقرار وتعديل العديد من القوانين التي تهدف إلى تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها .2)مرفق

 .2025-2016(الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان 3)مرفق

 .1325(الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم 4)مرفق

 .2030( الخطة الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 5)مرفق

 . 2014( الخطة الوطنية لمواجهة التطرف 6)مرفق

 .2017(خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية 7)مرفق 

 .2022-2018(الخطة اإلستراتيجية للتربية والتعليم 8)مرفق

 .2015 – 2010ت المرحلة الثانية (اإلستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقا9)مرفق

 .2018-2016( الخطة التنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحاالت العنف األسري 10)مرفق

 . 2022-2018( اإلستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن 11)مرفق

 .2025-2016( اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 12)مرفق

 .2019-2017ة الجزائية (إستراتيجية العدال13)مرفق

 .2019-2017(اإلستراتيجية الوطنية لعدالة األحداث 14)مرفق

 (الورقة النقاشية السادسة  لصاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا .15)مرفق

 (.18-15( تعليمات منح األذن بالزواج )16)مرفق

 . 2010( لسنة 26المؤقت رقم )من قانون العمل األردني  72( المادة 17)مرفق

 . 2016( لسنة 6( قانون االنتخاب رقم)18)مرفق

 . 2016لسنة  53رقم  ( قانون األحزاب السياسية19)مرفق

 .2015لسنة  45( قانون الالمركزية رقم 20)مرفق

 .2015لسنة  49قانون البلديات رقم  (21)مرفق

لتشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل ورفع مشاركتها  2019- 2016( البرنامج التنفيذي للحكومة لألعوام 22)مرفق

 فيه.
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 .2017لسنة  22( نظام العمل المرن رقم 23)مرفق

 . 2017لسنة  15( قانون الحماية من العنف األسري رقم 24)مرفق

 . 2017لسنة   27( قانون العقوبات  رقم 25)مرفق 

اإلساءة الموجهة للطلبة من قبل المعلمين والعاملين في ( خدمات استقبال الشكاوى لإلبالغ عن حاالت 26)مرفق 

 وتعديالته. 2013لسنة  83المدارس من خالل الخط الساخن، الشكاوى الخطية وفق نظام الخدمة المدنية رقم 

( على المساواة ما بين األردنيين كافة أمام القانون وضمن 101،6،102( الدستور األردني في المادتان )27مرفق(

 قاضي أمام القضاء وبغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين.حق الت

 . 2014لسنة  32( قانون األحداث رقم 28)مرفق

 ( صدور األنظمة والتعليمات  لقانون األحداث.29)مرفق

 ( أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية .30)مرفق 

 ( نظام حماية الطفل من العمل.31)مرفق

 ت تنظم قطاع العمالة المهاجرة المنزلية .( أنظمة وتعليما32)مرفق

 .2017لسنة  20( قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 33)مرفق

 .2017لسنة  27( من قانون العقوبات المعدل رقم 330( المادة )34)مرفق

 .2017لسنة  اإلعاقة ذوي لألطفال المبكر التدخل مراكز ( نظام35)مرفق

 ( .2016على مواقع العمل والمنشئات المختلفة )خالل عام ( الزيارات التفتيشية 36)مرفق

 ( الدورات التدريبية وورش العمل لمفتشي العمل.37)مرفق 

 ب (./77( المادة )38)مرفق

 ( عدد القضايا إساءة المعاملة.39) مرفق 

 ة التعذيب.والمتعلقة بجريم 2017لسنة  27من قانون العقوبات رقم  208،20،54،100( تعديل المواد 40)مرفق

( دليل اإلجراءات الوطنية الموحدة للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري والعنف 41)مرفق

 ضد األطفال.

 ( من قانون العقوبات المتعلقة بالتمييز العنصري .150،276( تعديل المواد )42)مرفق 

 . 4في المادة  2004لسنة  7( قانون االجتماعات العامة و تعديالته رقم 43)مرفق

 . 2017لسنة  15( قانون الحماية من العنف األسري رقم 44)مرفق 

 . 2004( لسنة 83( من نظام التأمين الصحي رقم )27( المادة )45)مرفق 

ن" (إعداد مصفوفة المفاهيم المتعلقة بتعزيز "مفاهيم العدالة االجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسا46)مرفق

وفق المستوى العمري للطلبة وتحليل الكتب المدرسية بناء على المصفوفة التي تم إعدادها للوقوف على مدى 

 توفر هذه المفاهيم فيها.


