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  ESCWAاإلسكوا/

 

Regional Commissions Must be Strengthened to Better Assist with Implementing 
Sustainable Development Agenda, Speakers Say in Second Committee (UN.ORG) 
26 OCTOBER 2018 
 
Underscoring the need to bolster regional commissions in achieving the 
Sustainable Development Goals, speakers focused on areas ranging from trade and 
transport to the environment and natural hazards, as the Second Committee 
(Economic and Financial) met with those bodies today. 
 
Olga Algayerova, Executive Secretary of the Economic Commission for Europe 
(ECE), noted that her organization hosts the TIR Convention, a multilateral treaty 
with 74 parties and 34,000 companies that cuts transport time by up to 80 per cent 
and costs by up to 39 per cent.  Digitalization of transport is critical to the efficient 
movement of goods, with “intelligent transport” expected to lower costs and time, 
she said. 
 
She also emphasized a preventive approach to reduce accidents and hazards, 
stating that that Commission provides environmental assessments to analyse risks 
and consider alternatives for sounder decisions.  Issues including aging power 
plants in the region pose a challenge going forward, she said, urging ECE help 
parties reduce risk and explore opportunities. 
 
Also addressing hazards, Mounir Tabet, Executive Secretary of the Economic and 
Social Commission for Western Asia (ESCWA), noted that droughts, earthquakes, 
floods and storms affected more than 37 million people from 1989 to 2008.  
Confronting those challenges, ESCWA has provided support to establish/update 
historical disaster losses databases for six Arab States and capacity development 
for them to address sand and dust storms. 
 
On regional trade, Vera Songwe, Executive Secretary of the Economic 
Commission for Africa (ECA), said it has strongly supported the African 
Continental Free Trade Agreement.  Estimates suggest that tariff elimination on 
goods under the Agreement could increase the share of intra‑African trade from 40 
per cent to over 50 per cent, she said. 
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The trade increase would be larger if liberalization in services and non‑tariff 
barriers were to be tackled within Africa, she added.  In 2015, African countries 
spent about $63 billion on food imports, largely from outside the continent, while 
intra‑African trade in agricultural products under the Agreement could be between 
20 and 30 per cent higher in 2040. 
 
During an ensuing discussion, speakers stressed that regional commissions must be 
strengthened, considering their key role in boosting implementation of the 2030 
Agenda for Sustainable Development.  Egypt’s delegate, speaking on behalf of the 
“Group of 77” developing countries and China, pointed to their support in building 
and strengthening national capacities through integrated policy advice, normative 
support and technical capacity. 
 
Romania’s representative highlighted the role of ECE in bringing stakeholders 
together, calling for a dialogue on connectivity beyond the strict limits of transport 
and logistics infrastructure to focus on links between production sectors, banking 
and investment institutions.  While urging regional commissions to cooperate in 
resolving such economic obstacles, the Russian Federation’s delegate noted that 
their burdens have become heavier and tasks more onerous, stressing the need to 
meet their staffing and funding needs. 
 
An additional presentation was made by Alicia Bárcena, Executive Secretary of the 
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). 
 
Also speaking were the representatives of Paraguay, Republic of Korea, Bhutan, 
China, Thailand, Cabo Verde, Mexico, Iran, Belarus, Indonesia, Kazakhstan, 
Ethiopia, Chile and Nigeria. 
 
The Committee will meet again on Tuesday, 6 November to introduce and take 
action on draft resolutions. 
 
Regional Commissions 
 
ALICIA BÁRCENA, Executive Secretary of the Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean (ECLAC), moderating the meeting, noted that the 
global economy is growing increasingly complex in an uncertain world.  Regional 
integration is progressing differently in each region, but similarities exist in trade 
and other sectors.  Growing inequalities are among the major problems, with each 
region working on a different front to implement the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. 



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   5 | ص    ا
 

 
VERA SONGWE, Executive Secretary of the Economic Commission for Africa 
(ECA), said the continent’s growth is expected to decline slightly to 3.6 per cent in 
2018, with East Africa achieving the highest growth.  The lowest growth is 
expected in Southern Africa, which has suffered from commodity price shocks.  
She also noted that the savings/investment gap is widening, with domestic savings 
low and fewer resources available for investments, sparking a need for more 
foreign capital.  However, oil prices have almost doubled over the past few years, 
so the economies of oil‑producing countries are preforming at a higher level. 
 
Total debt, external debt and debt service are on the rise again, up to 54 per cent of 
gross domestic product (GDP) in some cases, making it difficult to raise financing 
for the Sustainable Development Goals, she said.  On trade, she noted that Africa 
trades less with itself, compared with other regions.  It trades with itself more on 
manufactured goods and increasingly on services than on primary commodities. 
 
The ECA has been and will continue to be strongly engaged in the African 
Continental Free Trade Agreement processes, she said.  It is estimated that tariff 
elimination on goods under the Agreement could increase the share of 
intra‑African trade from 40 per cent to over 50 per cent.  The increase would be 
much larger if liberalization of trade in services and non‑tariff barriers were to be 
tackled within Africa.  In 2015, African countries spent about $63 billion on food 
imports, largely from outside the continent.  The ECA projects that under the 
Agreement, intra‑African trade in agricultural products will be between 20 and 30 
per cent higher in 2040. 
 
OLGA ALGAYEROVA, Executive Secretary of the Economic Commission for 
Europe (ECE), addressed transboundary issues and their importance in her region.  
Natural hazards and pollution are particular challenges, while solutions include 
infrastructure networks and improved connectivity.  Ultimately, she stated 
objectives including better water management are key to advancing the Sustainable 
Development Goals.  ECE provides the regulatory backbone for transport networks 
and facilitates border crossings, hosting the TIR Convention, a multilateral treaty 
with 74 parties and 34,000 companies that cuts transport time by up to 80 per cent 
and costs by up to 39 per cent.  She noted that digitalization of transport is critical 
to the efficient movement of goods, with “intelligent transport” expected to lower 
costs and time. 
 
Turning to the multilateral issue of air pollution, she stated it is responsible for the 
deaths of 400,000 Europeans annually and reduces life expectancy in some regions 
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by 12 months.  The Convention on Long‑range Transboundary Air Pollution has 
reduced emissions by 40 to 80 per cent since 1990.  “Disasters don’t respect 
national borders”, she said, noting most disasters are water‑related, including 
flooding costing €400 billion between 1980 and 2013.  The Water Convention, 
which entered into force in 1996, not only addresses pollution and disaster but 
offers opportunities for economic growth.  She further noted that a preventive 
approach can reduce industrial accidents and consequences.  ECE also provides 
environmental assessments to analyse risks and hazards and consider alternatives 
for sounder decisions.  Issues including aging power plants in the region pose a 
challenge going forward, she said, demanding that ECE help parties reduce risk 
and explore opportunities. 
 
KAVEH ZAHEDI, Deputy Executive Secretary of the Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), addressed regional integration and 
cooperation.  While his region is responsible for 40 per cent of global GDP, it also 
still suffers from poverty.  Still, there has been progress, with rates reduced from 
46 to 10 per cent over recent decades and over 1 billion people lifted out of 
poverty.  The Asia‑Pacific region is a hub for global supply chains, however 
ESCAP analysis reveals it is not on track to achieve the Sustainable Development 
Goals, reaching only one on educational access.  He noted the region has been hit 
hard by climate change, with disasters outpacing resilience.  In economic terms, 
inequality has widened during a period of growth, increasing in 40 per cent of 
countries.  He also noted an inequality of impact, with the region five times more 
likely to be affected by disaster than any other.  Greater integration and 
cooperation are the solution to putting the region back on track for sustainable 
development. 
 
Citing stand‑out issues including the inequality of wealth and access to vital 
resources, environmental degradation and the new gap of the digital divide, he 
stated ESCAP is developing toolboxes to address issues and accelerate 
development.  The Commission is prioritizing intergovernmental communication 
and consensus‑building and points to such developments as the 
China‑Mongolia‑Russian Federation Intergovernmental Agreement on 
International Road Transport, the Roadmap on Energy Connectivity and the 
Asia‑Pacific Information Superhighway in accelerating progress towards 
sustainable development.  Technical support and capacity-building help harmonize 
progress and address transboundary issues like disasters and air pollution, 
repositioning ESCAP to achieve the 2030 Agenda. 
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MOUNIR TABET, Executive Secretary of the Economic and Social Commission 
for Western Asia (ESCWA), outlined challenges in his region.  On climate change, 
he said the region contributes less than 5 per cent of global greenhouse emissions, 
but it is expected to reach the highest increase in average temperature.  This 
threatens water‑dependent and weather‑sensitive sectors such as agriculture, 
ecosystems, cities and human health.  The most vulnerable are the least developed 
countries, especially the southern rim of the region stretching from southern 
Mauritania to southern Sudan, Somalia and Yemen. 
 
As for disaster risk reduction challenges, he said the Arab region is among the 
most vulnerable to the impact of climate change, with disasters having 
transboundary consequences.  From 1980 to 2008, droughts, earthquakes, floods 
and storms affected more than 37 million people.  From 1971 to 2013, economic 
damage from these events was estimated at more than $19.8 billion.  Some 83 per 
cent of all economic losses due to weather‑related hazards are caused by floods.  In 
addressing these problems, ESCWA has provided support to establish/update 
historical disaster losses databases for six Arab States and capacity development 
for Arab States to address sand and dust storms. 
 
On sustainable energy use and management, he said the regional market for 
electricity, energy products and trade in the fields of energy within the Arab region 
is limited, with electricity disruptions impacting and frustrating other development.  
Addressing these issues, ESCWA is providing technical support on formulation of 
policies that foster development and strengthen clean energy value chains.  
Turning to economic integration, he said low intra‑Arab trade volume in goods 
registered between 6 and 12 per cent of the region’s total trade from 2000‑2016, 
compared with 50 per cent for the European Union and 23 per cent for Association 
of Southeast Asian Nations (ASEAN). 
 
As for migration, he said the Arab region hosted over 38 million migrants in 2017, 
representing 14.8 per cent of global migrants.  In 2017, the number of refugees and 
persons in refugee‑like situations in the region was close to 8.7 million, while 16.4 
million were internally displaced.  Conflict prevention challenges include 
insufficient social cohesion, justice and inclusivity as well as frustrated youth 
expectations for decent jobs and a safe and secure future.  Others are economic 
stagnation, inequality and vulnerability to economic and price shocks. 
 
Ms. BÁRCENA noted migration is a major issue in her region.  Growing trade 
tensions are also a problem, with issues between the United States and China 
affecting ECLAC countries across the board.  South‑North migration is triggered 



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   8 | ص    ا
 

not only by inequality but also climate change.  She noted that although 70 million 
have been lifted out of poverty in the last decade, the issue remains prominent.  
Digital platforms are unfortunately concentrated in only two or three countries, and 
while States provide data, only a few companies aggregate it and profit from it.  
Stating that 2017 was very difficult and that the world has changed “brutally” since 
2015, she noted growing inequality favours very few actors and is a source of 
anger among the disenfranchised. 
 
In the region, she said, the change of economic cycle features capital outflows, 
making it time for ECLAC to focus on regional cooperation, including 
intraregional trade and climate change.  The region must combat tax avoidance and 
illicit funds and close gaps on innovation and technology.  She cited exports within 
the region as one key to improving economies, given exports to Europe and 
elsewhere are basically raw materials including food or minerals, while 
intraregional trade develops manufacturing.  Lithium is a key commodity for 
electric cars and, as a dominant supplier of that metal, the region has the potential 
for considerable future development.  She noted the region is improving 
integration across multiple platforms, including in technology and biodiversity.  
One source of financing is tapping into an estimated $340 billion in tax evasion, 
representing 6.7 per cent of GDP.  The region must cooperate to alleviate public 
debt, while Central America offers a model for energy integration.  Turning to the 
digital realm, she said the region must move towards 5G networks if it is to 
participate in the future economy.  The region must rethink development, policy 
and technology with an overwhelming accent on equality.  She presented several 
pillars for cooperation including dialogue across the region and between 
Government, business and citizens. 
 
Statements 
 
MOHAMED OMAR MOHAMED GAD (Egypt), speaking on behalf of the 
“Group of 77” developing countries and China, said the key role of regional 
commissions in supporting implementation of the 2030 Agenda must be preserved 
and strengthened.  Their existing functions should be enhanced, along with their 
role as crucial platforms for intergovernmental cooperation and regional 
integration.  He further stressed the need to enhance collaboration between United 
Nations country teams, regional coordinators and regional bodies to maximize their 
support for implementation of the Agenda.  He also noted that follow‑up and 
review processes related to implementation of the Agenda are enhanced by the role 
of regional commissions in providing data and statistics needed to ensure 
implementation. 
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He emphasized that the functions of regional commissions should continue to go 
well beyond the role of “think tanks” and the support they provide to regional 
coordinators and United Nations country teams.  He pointed to the crucial role of 
regional commissions in supporting the building, development and strengthening 
of national capacities, including through providing meaningful assistance directly 
to national Governments, as well as integrated policy advice, normative support 
and technical capacity. 
 
DMITRY S. CHUMAKOV (Russian Federation) said the regional commissions 
should cooperate in resolving economic obstacles in implementing the 2030 
Agenda.  They should be seen as a valuable multilateral platform in solving vital 
issues in sustainable development.  The role and place of the commissions in 
repositioning of the United Nations development system must be decided by 
Member States themselves.  Adding that his country is a major donor in ECE and 
ESCAP, he said these commissions have real potential for implementing and 
achieving the Sustainable Development Goals.  However, since heavier burdens 
are being placed on them and more tasks allocated, their staffing and funding needs 
should be met.  The expertise of the commissions at the country level can be used 
for promoting innovative means of implementation of the 2030 Agenda. 
 
ALBERTO ESTEBAN CABALLERO GENNARI (Paraguay), speaking on behalf 
of the Group of Landlocked Developing Countries, welcomed the 
“comprehensive” reports and highlighted the importance of broad implementation 
of the Vienna Programme of Action, asking for fundamental support from the 
regional commissions. 
 
CRISTINA MARIA ALINA POPESCU (Romania) addressed the environmental 
elements of the 2030 Agenda, highlighting management of transboundary water 
management as key to preventing industrial accidents.  Noting that sustainable 
development affects all aspects of society, she called for dialogue to focus on 
connectivity beyond the strict limits of necessary transport and logistics 
infrastructure to include links between production sectors, banking and investment 
institutions.  She spotlighted the role of ECE in bringing together stakeholders. 
 
PARK CHULL-JOO (Republic of Korea), noted the 2030 Agenda can only be 
realized through the coordination among countries and regions.  The commissions 
have made a significant contribution in fostering dialogue and ensuring no one is 
left behind.  He made special mention of the role of ESCAP in various sectors 
including information and communications technology (ICT), disaster risk 
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reduction, the environment, statistics, transport and energy.  As the largest donor 
country to ESCAP, his Government reaffirms regional and subregional cooperation 
as key to sustainable development. 
 
DOMA TSHERING (Bhutan), associating herself with the Group of 77, said her 
country recognizes the importance of the regional dimension.  The regional 
commissions play a vital role in follow‑up processes and capacity as well as 
knowledge sharing in efforts to achieve sustainable development.  As 
intergovernmental platforms, they have been valuable in supporting 
implementation of the 2030 Agenda at the national level. 
 
Mr. XU (China) said regional commissions are important platforms in drawing up 
economic policies, development plans and environmental protection strategies.  
They are valuable in strengthening economic and trade integration and building a 
favourable international environment for development.  Reforming the economic 
commissions is an important part of repositioning the United Nations development 
system.  The commissions are instrumental in promoting cooperation in economic 
integration and capacity development. 
 
SUPARK PRONGTHURA (Thailand), associating himself with the Group of 77, 
cited the role of ESCAP in providing capacity‑building to countries of the region 
according to their needs and priorities.  The regional commissions play a key role 
in addressing poverty reduction, inequality, connectivity, migration, climate 
change and disaster risk reduction.  However, he said ESCAP must also focus on 
the importance of a region‑by‑region approach.  Cooperation between the regional 
commissions can deepen implementation of sustainable development, and regular 
engagement and dialogue between the commission would lend to sharing best 
practices and building partnerships. 
 
JOSÉ LUIS FIALHO ROCHA (Cabo Verde), associating himself with the Group 
of 77, noted Africa as a whole does not feature enough growth, with little savings 
and too much debt.  He asked how ECA can assist countries in Africa to achieve 
the 2030 Agenda at the national level and provide them with the tools.  In African 
regional integration, he said too much hope is placed in the African Continental 
Free Trade Agreement despite a mix of positive and negative trends.  African small 
island developing States do not have a coordinated body as in other regional 
commissions.  Given most African countries have coastlines, he asked how ECA 
can help them build blue economies. 
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JUAN SANDOVAL MENDIOLEA (Mexico) said his region has been cooperating 
with ECLAC for 70 years.  The Commission is more than a “think tank”, but a 
regional forum to evaluate progress in achieving sustainable development.  He 
stressed the Commission should be dealing with issues related to migration and 
technology, adding that science, technology and innovation are valuable tools in 
attaining the Sustainable Development Goals. 
 
Mr. HAJILARI (Iran) said accurate and realistic planning is needed and the 2030 
Agenda should be part of the activities carried out by regional commissions.  He 
noted that his region is among the most disaster‑prone in the world, especially as 
concerns sand and dust storms, which requires a multi‑country coordinated action. 
 
Mr. SHUMSKI (Belarus) noted his country is very involved in ECE and 
appreciated the open dialogue the Commission fostered.  Regional integration is 
important to the economic and political picture of the world and the 2030 Agenda.  
His country is part of two major economic blocs and focuses on integration.  
Regional commissions must look long‑term towards building a new and better 
world and should prioritize synergy and simplifying the participation of States in 
their activities, especially regulating international trade. 
 
RIO BUDI RAHMANTO (Indonesia), associating himself with the Group of 77, 
noted his State still faces poverty, health and water issues, inequality and climate 
change which can reverse development gains.  He cited involvement by ESCAP in 
helping countries work towards sustainable development, and the key role of the 
Commissions in promoting integration and synergy at the regional and subregional 
level.  He asked how the commissions envisage aligning themselves with the 
repositioning of the United Nations system. 
 
ARMAN ISSETOV (Kazakhstan), referring to a convention his country is 
chairing, said his nation reiterates its proposal to host the convention secretariat in 
a new building.  The secretariat’s mandate would include three pillars — 
implementation of the Sustainable Development Goals, implementation of the 
Vienna Programme of Action and strengthening regional integration. 
 
LEULSEGED TADESE ABEBE (Ethiopia), associating himself with Group of 77, 
said the role of regional commissions remains crucial as the international 
community continues to implement the Sustainable Development Goals.  
Expressing his appreciation for ECA, he said the recent agreement on a free trade 
area is an important achievement, which will increase the value of intra‑African 
trade. 
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Ms. AGUAYO (Chile), associating herself with the Group of 77, said the 
commissions are key to national development, with regional platforms offering 
great opportunities for sharing best practices and goals.  Given the real challenges 
illustrated by the multidimensionality of sustainable development, Chile promotes 
the idea of development in transition, a truly inclusive notion that leaves no one 
behind.  Each region faces its own challenges, she said, urging regional dimensions 
be strengthened in the repositioning of the United Nations development system. 
 
SAMUEL VICTOR MAKWE (Nigeria), associating himself with the Group of 77, 
noted regional cooperation is important in achieving the Sustainable Development 
Goals, especially in sharing best practices.  However, lack of technology and the 
widening investment gap hinder Africa’s progress.  Debt vulnerability affects 
multiple regions, and he asked what ECA would do to help Africa in facing 
challenges and joining the world in achieving the 2030 Agenda. 
 
Responses to Comments, Questions 
 
Ms. BÁRCENA said that ECLAC does not have a voice in New York and must be 
heard through the United Nations.  She stated each region must be looked at 
differently given their different needs.  The 2030 Agenda also affects all the 
different ministries, and it is sometimes easier to hear from them directly.  The 
commissions’ platforms are universal and leave out no country.  She addressed 
higher costs experienced by landlocked developing countries and cited the point by 
the representative of Chile on development in transition as central.  Given the 
abundance of middle‑income countries in her region, graduating States are 
excluded due to the per capita income standard.  All the commissions stand ready 
to discuss United Nations reform with the Chair. 
 
Ms. SONGWE, to a query about environment cooperation, said ECA is working 
with Kenya to prepare a global blue economy, with delegates from across the 
world.  To a question about concrete steps ECA is taking to assist countries, she 
said it is working with Nigeria on diversification of its economy and supporting 
economic growth and has been working with it on partnerships.  During the next 
three days, there will be a conference in Nigeria on what free trade will do for 
business to ensure growth. 
 
Mr. TABET underscored the importance of cooperation with other regional bodies 
such as the League of Arab States and the African Development Bank.  His 
Commission has carried out joint initiatives with the United Nations Development 
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Programme (UNDP) and other agencies relating to national as well as regional 
issues.  It is also assisting countries in conflict with their recovery and 
reconstruction efforts in regaining the path to sustainable development. 
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قمير وقع كتابه عن الدبلوماسية المائية والترابط في البيال أبي خليل نوه بالكاتب والكتاب: ثمرة عمل وتفكير 
  )الوطنية لإلعالم الوكالة( وبحث دؤوب

  2018تشرين الثاني  08الخميس 
  

 وقع المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير كتابه باللغة الفرنسية بعنوان -وطنية 
hidrodiplomatie et nexux  برعاية وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف االعمال المهندس سيزار ،

فرن الشباك، في حضور حشد من الشخصيات السياسية واالقتصادية واالكاديمية  -البيال ابي خليل، في 
  .والدبلوماسية واالجتماعية

  
تبع حفل التوقيع طاولة حلقة مناقشة للكتاب أدارها الوزير أبي خليل وشارك فيها رئيس اكاديمية المياه في 

كاديمية علوم ما وراء البحار في فرنسا البروفسور فرنسا الوزير الفرنسي بريس اللوند، السكرتير الدائم ال
بيروت السيدة رولى مجدالني، وزيرة البيئة  -بيار جيني، مديرة قسم التنمية المستدامة واالنتاجية في االسكوا 

   .السابقة في فرنسا السيدة كورين لوباج التي ارسلت رسالة الى الدكتور قمير تلتها السيدة ستيفاني فغالي
  

  خليلأبي 
بعد النشيد الوطني، افتتح الوزير أبي خليل حلقة النقاش بكلمة قال فيها: "يسعدني كثيرا أن أترأس هذه الطاولة 

المستديرة بعنوان "المياه والسالم: قضايا ونزاعات" التي نظمت بمناسبة إصدار كتاب "الدبلوماسية المائية 
في باريس، للدكتور فادي جورج قمير، (Johanet) نتوالترابط : المياه، الطاقة والغذاء" من مطابع جوها

  ."الذي أشيد بجهوده الدؤوبة ومثابرته في مجال التنمية المستدامة واألمن المائي
  

أضاف: "من دواعي سروري أن أرحب بجميع المشاركين في هذا الحدث، وبخاصة الشخصيات البارزة التي 
س اللوند رئيس أكاديمية المياه، السيد بيار جيني األمين شرفتنا بحضورها هذا المساء والسيما الوزير بري

العام الدائم ألكاديمية علوم ما وراء البحار، السيدة روال مجدالني ، مديرة قسم التنمية المستدامة في اإلسكوا، 
معالي السيدة كورين لوباج وزيرة البيئة السابقة في فرنسا التي لم تتمكن من الحضور اليوم بسبب بعض 

  ."عقبات الرئيسية المتعلقة بالتزاماتها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانال
  

وتابع: "إن حضوركم معنا في لبنان هذه الليلة يظهر التزامكم وصداقتكم واحترامكم للمؤلف الذي أعرفه 
ير أوال كمستشار ثم كوزير للطاقة والمياه. تعكس كتابات ومنشورات الدكتور قم 2009شخصيا منذ العام 

المستمرة في لبنان وفرنسا، وسيريب، واالتحاد من أجل المتوسط وأكاديمية المياه وأكاديمية علوم ما وراء 
البحار الرسالة التي يحملها معه في جميع قضايا المياه والطاقة والغذاء واالنطباعات التي يحتفظ بها من أجل 

  ."أمان أجيال المستقبل
  

 أيدينا أداة عالمية بعنوان الدبلوماسية المائية والترابط وقال: "يضع فادي قمير اليوم بين
"Hydrodiplomatie and Nexus" ؛ كتاب يحفز بقوة على تبني مفهوم " الدبلوماسية المائية" الذي هو

المبادر في كافة أنحاء العالم في السعي من أجل السالم المائي المستدام والذي كنا نطمح إليه. هذا الكتاب هو 
معرفة العلمية والتقنية والعملية والتشغيلية لتوفير دعم قوي للبلدان والمؤسسات والبرامج اإلقليمية، نتاج ال

ولشركاء التنمية ومنظمات التنمية المستدامة التي ترغب في إعادة توجيه نفسها في اتجاه أكثر استدامة. يقدم 
، واإلدارة Nexus ت المعاصرة مثل: الترابطهذا الكتاب، بطريقة سهلة، االستخدام للمفاهيم الكبرى والتقنيا
 New Water، والكتل المائية الجديدةPPPالمتكاملة للموارد المائية والشراكة بين القطاع العام والخاص

Masses  وغيرها، من أجل أن تؤدي إلى تحسين أو إعادة تشكيل عالمنا لتشجيع تطبيق اإلدارة المستدامة
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اإلضافة إلى ذلك، القضايا البيئية األكثر إلحاحا: فهو ال يتعلق فقط بمكافحة لألراضي. يتناول هذا الكتاب ب
تأثيرات المتغيرات الشاملة على مواردنا المائية، ولكن أيضا بالحفاظ على وظائف النظم اإليكولوجية، 

المناخ  وضمان األمن الغذائي، وحماية الموارد المائية على األرض ومعالجة قضايا التخفيف من تأثير تغير
  ."والتكيف معه

  
أضاف: "ان كتابك عزيزي فادي والتزامك ومبادراتك فيما يتعلق بالموارد المائية والتغير المناخي ستجعل 

هذه الممارسات قابلة للتنفيذ وستسمح بنقلها (تبادلها) على نطاق واسع. اليوم، إن توقيع الكتاب تتويج للجهود 
  ."الرائد والمثير الدائم للقضايا المتعلقة بالمياه بالنسبة للغالبية بيننا المتواصلة للدكتور قمير هذا اإلنسان

  
وختم: "أغتنم هذه الفرصة ألقدم لك عزيزي فادي خالص التهاني بمناسبة نشر كتابك. هذا المنشور حتما 
م يكن سيشعرك بالفخر ألنه، كما أعلم، ثمرة عمل وتفكير وبحث دؤوب. هذا اعتراف جدير بجهودكم، إنجاز ل

  ."ألحد أن يظن أنه ممكن التحقيق إال منذ سنوات قليلة
  

  اللوند
ثم كانت مداخلة الوزير بريس اللوند الذي عمل طويال وال يزال من أجل التنمية المستدامة بغية تأمين 

ة االستمرارية ورفاه اإلنسان في مواجهة التحديات المائية التي يطرحها هذا القرن. مشيرا الى "أهمية معرف
استغالل المياه السطحية والجوفية بشكل علمي ومدروس، ألن المياه هي عنصر اساسي في توفير تأمين 
منظومة الحياة على كوكب االرض وخصوصا في هذه المنطقة من العالم التي تعتبر أشد المناطق فقرا 

سطحية تتجدد سنويا وذلك بالمياه، حيث توجد طبقات من المياه الجوفية القديمة وغير متتجددة ومياه جوفية 
بحسب كميات المتساقطات، والمهم الحفاظ على الثروة المائية وعدم هدرها او استثمارها بشكل سيء 

خصوصا انها تسبب حروبا ونزاعات كثيرة في العالم، فمثال اثيوبيا بنت سدا ضخما جدا على أحد الروافد 
المشاكل. وكذلك تركيا على الفرات، ومن هنا تكمن الرئيسية لنهر النيل ما يسبب مشكلة لمصر وبذلك تبدأ 

أهمية ديبلوماسية. اضافة الى عامل التلوث والهدر والتغيرات المناخية، واالهمية تكمن في الحفاظ على 
احواض تجمع مياه منابع االنهار ايضا. وخلص الى التشديد على أهمية ترشيد والحفاظ على هذه الثروة وحل 

  ."رق الدبلوماسيةالنزاعات حولها بالط
  

  جيني
على موضوع حسن  1983ثم كانت مداخلة البروفسور بيار جيني الذي اوضح انه كان يعمل في لبنان سنة 

االستفادة من الثروة المائية، الفتا الى "ضرورة يجب االهتمام بالدورة الكاملة للمياه من المتساقطات وتسربها 
وكيفية حمايتها من التلوث واالستفادة منها في كل االحتياجات  الى طبقات االرض الجوفية وتخزينها وهدرها

  ."في الغذاء والنقل والسياحة والصناعة واهميتها كمصدر للطاقة
  

وشدد على "أهمية حماية هذه الثروة وكيفية االستفادة من المياه الماطرة والجوفية بطرائق علمية وانسانية 
ن ادارة هذه الثروة ادارة مبنية على التفاهم والتعاون بين الشعوب وذلك عبرالتضامن والتعاون الدوليين لتكو

  ."وال سيما أن الحاجات تزداد اليها سنة بعد سنة
  

  مجدالني
ثم كانت مداخلة للدكتورة رولى مجدالني طرحت خاللها اسئلة حول كيفية االستخدام االمثل للمياه، مشيرة الى 

المياه على الصعيدين التقني والعملي، أو على الصعيدين "ضرورة وضع خطط علمية صحيحة في استثمار 
  ."السياسي أو االنساني
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ولفتت إلى "أهمية وضع الخطط الذي ترتكز على تنمية مستدامة على المستويين الوطني والدولي"، مشيرة 

د وغيرها الى "النزاعات واالشكاالت الكثيرة التي تتولد نتيجة لما تقوم به بعض الدول على من انشاء سدو
على بعض االنهار ان كان حول النيل او الفرات والدجلة وغيرها والى ضرورة تنظيم المفاوضات بين الدول 
التي تمر بها االنهار دبلوماسيا وتقنيا على المدى القصير والطويل والمتوسط. وكيف وضع السياسة في خدمة 

  ."هذه االهداف
  

  فغالي
السابقة لوباج التي اعتذرت عن المشاركة وتلت رسالتها الى الكاتب السيدة ثم كانت رسالة الوزيرة الفرنسية 

ستيفاني فغالي: "أسفي كبير، ألنها كانت فرصة ألظهر لك عربون صداقتي وامتناني لجهودك في سبيل 
اإلعالن الذي تزداد الحاجة إليه نظرا للتحديات التي نواجهها. من ناحية أخرى، ألن موضوع 

ية الذي أطلقته أنت. الذهب األزرق هو ثروة كبيرة للقرن الحادي والعشرين، في عالم يواجه الهيدرودبلوماس
  ."تزايد الجفاف ولكن أيضا األمطار الغزيرة والفيضانات المأساوية

  
مليار  10وتابعت: "كيف نضمن المياه المعترف بها كحق من الحقوق لسكان األرض (الذين سيبلغ عددهم ال

كائنات الحية؟ هذا الموضوع ضخم والنزاعات حول المياه المرافقة لتاريخ البشرية في هذا في المستقبل) ولل
القرن الغريب أكبر من البحار والمحيطات نظرا لتأثير تغيرالمناخ بيد أن هذا االستخدام الطائش في بعض 

  ."األحيان للمياه العابرة للحدود يمكن أن يحرم الدول من المياه
  

 20ئيسي في الشرق األوسط وفي لبنان وهو ليس بجديد. أتذكرأنني شاركت معك منذ وقال: "الموضوع ر
عاما في مؤتمر في جامعة الروح القدس الكسليك حول هذا الموضوع المثير للجدل حتى أننا ما زلنا نتعامل 

  ."معه حتى اآلن
  

عزيزي فادي من الفائدة  ولفتت إلى أن "اإلنسانية بحاجة ماسة لألفكار والحلول في هذا الشأن، وال شك
  ."والنجاح المستقبلي للكتاب الخاص بك

  
  قمير

ثم كانت كلمة الكاتب الذي شكر المشاركين والحضور النخبوي، واضعا معرفته امام الوزير ابي خليل على 
دعمه المتواصل لكل المشاريع المائية والتنموية، ثم شكر زمالءه من فرنسا من وزراء واختصاصيين وكل 

  ."الذين ساهموا في انجاح هذا الكتاب
  

افكار رئيسة دفعته لالصدار هذا الكتاب: مستقبل كوكبنا حيث تضيق الثروة المائية التي هي  3ولفت الى "
مصدر الغذاء والطاقة امام الضغوط البشرية واالقتصادية مع التطور االجتماعي والزيادات الكبيرة في 

ذبة. الحروب على المياه على مستوى االحواض الحدودية من اجل السيطرة البشرية وحاجاتها الى المياه الع
على منابع المياه وما يسبب ذلك من حروب. مواجهة هذا التحدي واطالق مفاهيم دبلوماسية المياه من اجل 

  تنمية بشيرة بعيدا عن النزاعات".
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  )آخر األخبار( ة عمل وتفكير وبحث دؤوبأبي خليل منوها بكتاب قمير عن الدبلوماسية المائية والترابط: ثمر
  2018تشرين الثاني  08الخميس 

  
  

فرن الشباك، حلقة  - البيال، في سيزار ابي خليلفي حكومة تصريف االعمال  المياهافتتح وزير الطاقة و
الذي وقّع كتابه باللغة الفرنسية،  فادي قميرللموارد المائية والكهربائية الدكتور مناقشة لكتاب المدير العام 

،واشار خليل في كلمته ان " فادي قمير يضع اليوم بين أيدينا أداة  hidrodiplomatie et nexux بعنوان
الدبلوماسية المائية" عالمية بعنوان الدبلوماسية المائية والترابط ، وهو كتاب يحفز بقوة على تبني مفهوم " 

الذي هو المبادر في كافة أنحاء العالم في السعي من أجل السالم المائي المستدام والذي كنا نطمح إليه" مشيرا 
الى ان "هذا الكتاب هو نتاج المعرفة العلمية والتقنية والعملية والتشغيلية لتوفير دعم قوي للبلدان والمؤسسات 

التنمية ومنظمات التنمية المستدامة التي ترغب في إعادة توجيه نفسها في اتجاه  والبرامج اإلقليمية، ولشركاء
 أكثر استدامة، ويقدم هذا الكتاب، بطريقة سهلة، االستخدام للمفاهيم الكبرى والتقنيات المعاصرة مثل: الترابط

Nexus والخاص القطاع العام، واإلدارة المتكاملة للموارد المائية والشراكة بينPPP والكتل المائية ،
وغيرها، من أجل أن تؤدي إلى تحسين أو إعادة تشكيل عالمنا لتشجيع  New Water Massesالجديدة

تطبيق اإلدارة المستدامة لألراضي. يتناول هذا الكتاب باإلضافة إلى ذلك، القضايا البيئية األكثر إلحاحا: فهو 
لى مواردنا المائية، ولكن أيضا بالحفاظ على وظائف ال يتعلق فقط بمكافحة تأثيرات المتغيرات الشاملة ع

الغذائي، وحماية الموارد المائية على األرض ومعالجة قضايا التخفيف من  األمنالنظم اإليكولوجية، وضمان 
  ."تأثير تغير المناخ والتكيف معه

  
التغير الموارد المائية ووختم خليل باالشارة الى "ان كتابك عزيزي فادي والتزامك ومبادراتك فيما يتعلق ب

ستجعل هذه الممارسات قابلة للتنفيذ وستسمح بنقلها (تبادلها) على نطاق واسع. اليوم، إن توقيع  المناخي
الكتاب تتويج للجهود المتواصلة للدكتور قمير هذا اإلنسان الرائد والمثير الدائم للقضايا المتعلقة بالمياه بالنسبة 

  ."للغالبية بيننا
  

الوزير الفرنسي بريس اللوند، السكرتير  فرنساارك في حلقة المناقشة كّل من رئيس اكاديمية المياه في وقد ش
الدائم الكاديمية علوم ما وراء البحار في فرنسا البروفسور بيار جيني، مديرة قسم التنمية المستدامة واالنتاجية 

السابقة في فرنسا السيدة كورين لوباج التي ارسلت  بيئةالالسيدة رولى مجدالني، وزيرة  بيروت - االسكوافي 
 .رسالة الى الدكتور قمير تلتها السيدة ستيفاني فغالي
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المركز السوداني للخدمات ( اإلتصاالت: وضع إستراتيجية لحماية األنظمة المعلوماتية من الخروقات
  )ةالصحفي
  2018, 8نوفمبر 

  
  

  (smc) الخرطوم
  

كشف جهاز تنظيم اإلتصاالت والبريد عن شروعه في وضع سياسات وإستراتيجية لتأمين وحماية األنظمة 
  .المعلوماتية بالبنية التحتية من مخاطر الخروقات

  
الشركاء إن هناك مجهودات مع  (smc)وأوضح د. يحي عبدهللا مدير جهاز تنظيم اإلتصاالت في تصريح لـ

الذين يمتلكون البنية التحتية الحرجة والمعني بها المنظومة التي تدير اي قواعد بيانات خاصة بتقديم الخدمات 
مثل أنظمة شركات (الكهرباء والنفط والمياه) وغيرها من المؤسسات التي تدار بواسطة تقانة المعلومات، 

  .لى تجارب الجهات المختلفة في تأمين البني التحتيةكاشفاً عن عقد إجتماعات تنسيقية مع الشركاء للوقوف ع
  

يذكر أن جهاز تنظيم اإلتصاالت نظم ورشة لحماية البنية التحتية من مخاطر الخروقات بالتعاون مع منظمة 
 .األمم المتحدة (األسكوا) شرفها وكيل وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
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ا إنجازات مهمة رغم التداعيات األمنية الخطيرة في المنطقة األردن أمام مجلس حقوق اإلنسان: حققن
  )األنباط(

08-11-2018  
  

قال األردن انه حقق خالَل السنواِت األربعِ الماضيِة إنجازاٍت مهمة غير مسبوقٍة على صعيــِد اإلصالحِ 
وتعزيِز حقوِق اإلنساِن والحرياِت األساسيِة، وذلك على الرغم مما تشهـــدهُ المنطقةُ من تحوالٍت واضطراباٍت 

ي لالستعراض الدوري الشامل الثالث في جلسة وتداعياٍت أمنيٍة خطيرةٍ. وقال رئيس الوفد الرسمي األردن
مناقشة األردن في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف باسل الطراونة ، انه سيتم تضميُن 

نتائجِ توصياِت االستعراِض في إطاِر خطٍة وطنيٍة تنفيذيٍة لتحسيِن حالِة حقوِق اإلنساِن في األردِن ومواءمتِها 
بمشاركِة كافِة الفئاِت الفاعلِة من أصحاِب  2025 - 2016خطِة الوطنيِة الشاملِة لحقوِق اإلنساِن مع محاوِر ال

المصلحِة في المجتمعِ األردنيِ وبالتنسيِق مع المنسِق العاِم الحكوميِ لحقوِق اإلنساِن ضمِن مؤشراِت أداٍء 
ن يدرك ان التقدَم في حالِة حقوِق اإلنساِن محددةٍ وخطٍة زمنيٍة حسَب األولويات. وأضاف الطراونة، ان األرد

عامٌل رئيٌس في تحقيِق االستقراِر وتعزيِز األمِن والسالِم العالميين، وتجذيِر إحساِس األفراِد والمجتمعاِت 
بالمواطنِة الحقِة ، مشيرا الى أنه أولى هذا الجانَب أهميةً خاصةً ، وأفردَ له حزمةً من التشريعاِت واإلجراءاِت 

تي ألقْت بظالِلها على الشعوِر الجمعيِ باإلحساِس باالنتماِء الحقيقيِ والعدالِة في الوصوِل إلى الفرِص ال
والحقوِق. وعرض الطراونة أهَم المستجداِت والتطوراِت المحرزةِ على حالِة حقوِق اإلنساِن منذُ االستعراِض 

تاحْت فرصـةً للمملكة لتقييم حالِة حقوِق اإلنساِن تقييماً ، مؤكداً أن هذه اآلليةَ األممية أ2013السابِق في العاِم 
موضوعياً سعياً إلى الوصوِل إلى حالٍة ُمثلى بخصوِص حقوِق اإلنساِن، على الرغِم مما تعانيه المملكةُ بسبِب 

إلنسانيِة التحدياِت والظروِف المحيطِة. وقال ان المملكة ترحب بالتعاوِن مَع جميعِ الشركاِء إلنجاحِ المهمِة ا
النبيلِة التي يضطلُع بها مجلُس حقوِق اإلنساِن. وقال إن المملكة تولي حمايةَ وتعزيَز منظومِة حقوِق اإلنساِن 

أهميةً ُكبرى، وتعمُل على ترسيِخها ،مستندة في ذلك إلى إرٍث حضاريٍ كبيٍر وإرادةٍ سياسيٍة مستنيرةٍ ومنفتحٍة 
اني أرسْت مبادَئ لدى المؤسساِت الوطنيِة، جعلْت التحوَل الديمقراطَي بقيادة جاللِة الملِك عبِد هللاِ الث

واإلصالَح الشامَل الرامي إلى االرتقاِء بحقوِق اإلنساِن نهجاً ثابتاً ال يتزعزُع، وتُرجمْت على أرِض الواقعِ 
تدامِة، واالستثماِر في بإشراٍف ملكيٍ مباشٍر إلى ممارساٍت حيٍة تؤكدُ الحرَص على تطبيِق مفهوِم التنميِة المس

اإلنساِن وحمايِة وصوِن حقوقِه لضماِن الحياةِ الكريمِة له. وأضاف ان هذا لم يثِْن عزيمةَ األردِن عن متابعِة 
مسيرةِ اإلصالحِ والنهوِض بحالِة حقوِق اإلنساِن، بل شكلْت هذه التحدياُت فرصةً للمملكِة إلثباِت صدِق 

حقوِق اإلنساِن وسعيِها الدؤوِب لتعزيِزها، من خالِل الموازنِة بيِن األمِن والسالِم توجِهها وعزِمها واحتراِمها ل
ومكافحِة اإلرهاِب وحقوِق اإلنساِن وترسيخِ مبادِئ سيادةِ القانوِن. وقال إن نهَج المملكِة القائِم على التشاركيِة 

إدماجِ الجميعِ وعدِم إقصاِء اآلخِر، يعدُ  والتعاوِن بيَن سلطاِت الدولِة وإبراِز دوِر المجتمعِ والحرِص على
ضمانةً لمنظومٍة متكاملٍة لحقوِق اإلنساِن، حيُث تَم التركيُز على المناطِق النائيِة والمناطِق األقِل حظاً. وقال ان 

 الدستوُر األردنُي كفل حمايةَ الحقـوِق والحرياِت األساسيِة لألفراِد في جميعِ مناحي الحياِة المدنيــِة،
والسياسيـــِة، واالقتصاديِة، واالجتماعيِة، والثقافيـــِة، وتضمُن قواعدَ متفقةً مع المعاييِر الدوليِة التي تشكُل 

بمجموِعها حمايةً فعليةً لحقوِق اإلنساِن ومنعِ أيِ اعتداٍء على الحقوِق والحرياِت أو المساِس بها أو االنتقاِص 
تِه، كما أعطِت الحــَق لألردنيين في إنشـــاِء النقاباِت واألحزاِب منها، وأعلْت من شأِن اإلنساِن وكرام

السياسيـــِة، وكفلْت حـَق التعليـِم وإلزاميتِه ومجانيتِه، وحَق العمِل لجميعِ األردنييِن، وحظرِت المساَس 
قانونيةً لألمومِة باإلنساِن وحقوقِه ســـواَء أكاَن بدنياً أم معنوياً. وأضاف ان هذه القواعد أضفْت حمايةً 

والطفولِة والشيخوخِة والمرأةِ وذوي اإلعاقِة، كما كفلْت هذه القواعدُ حريةَ الرأيِ والتعبيِر وحريِة الصحافِة 
والطباعِة والنشِر، ووسائِل اإلعالِم، واإلبداعِ األدبيِ والفنيِ والثقافيِ والرياضيِ، وضمنْت حريةَ المراسالِت 

لمخاطباِت الهاتفيِة، وغيِرها من وسائِل االتصاِل، وأكدْت على اعتبارها سريةً ال تخضُع البريديِة والبرقيِة، وا
للمراقبِة أو االطالعِ أو التوقيِف أو المصادرةِ إال بأمٍر قضائيٍ حمايةً لحٍق ثابٍت مستقٍر. وقال انه تنفيذاً 
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ا يعزُز مكانةَ األردِن في رعايتِه وحمايِته لها، للتوجيهاِت الملكيِة الساميِة لالرتقاِء بمنظومِة حقوِق اإلنساِن بم
ويؤكد اإليماَن األردنَي بأهميِة اإلنساَن والحفاِظ على حقوقِه باعتباِره الموردَ األغلى، وإعماالً لمبادِئ الدستوِر 

الوطنيِة الشاملِة ومبادِئ ميثاِق األمِم المتحدةِ والمواثيِق الدوليِة التي صادَق عليها األردُن، جاء إعدادُ الخطِة 
) بالتنسيِق مَع الجهاِت الرسميِة وغيِر الرسميِة ومنظماِت المجتمعِ المدنيِ. 2025-2016لحقوِق اإلنساِن (

وأضاف ان هذه الخطة جاءت بعدَ دراسٍة معمقٍة لحالِة حقوِق اإلنساِن في المملكِة لمعالجِة أوجِه الخلِل القائمِة 
ِت والممارساِت للنهوِض بحالِة حقوِق اإلنساِن واالرتقاِء بها بما يتوافُق مَع على صعيِد التشريعاِت والسياسا

الثوابِت الوطنيِة ودستوِر المملكِة وبما يراعي التزاماِت المملكِة بهذا الخصوص. وأشار الى استحداُث منصِب 
راً على اهتماِم الحكومِة ، والذي يعدُ مؤش 2014المنسِق الحكوميِ لحقوِق اإلنساِن في رئاسِة الوزراِء عام 

بقضايا حقوِق اإلنساِن واستحداِث آلياٍت رسميٍة ووطنيٍة للتعامِل مع هذا الجانِب. وقال ان مكتُب المنسِق 
الحكوميِ لحقوِق اإلنساِن قام بعدةِ إجراءاٍت ومتابعاٍت ساهمْت في تعزيِز قضايا حقوِق اإلنساِن وشّكلْت 

 للتعامِل مع منظومِة حقوِق اإلنسان، وضمَن النهجِ التشاركيِ والحواريِ مع ترجمةً فعليةً لتوجهاِت الحكومةِ 
مؤسساِت المجتمعِ المدنيِ وجميعِ الفعالياِت الحكوميِة وغيِر الحكوميِة والمنظماِت الدوليِة وغيِرها. وبلغ عددُ 

فعاليةً منذُ  223ع جميعِ الشركاِء فعالياِت اللقاءاِت الحواريِة والنقاشيِة التي عقدها مكتُب المنسِق الحكوميِ م
. وفي هذا اإلطاِر قال الطراونة انه تم تشكيل فريِق التنسيِق الحكوميِ 2001االستعراِض الثاني حتى العاِم 

) ضباِط ارتباٍط من كوادِر الوزاراِت والمؤسساِت 110لحقوِق اإلنساِن (ضباِط االرتباِط) المكوِن مْن (
منيِة واألكاديميِة، والذي يعدُ تجربةً نوعيةً. وأضاف انه قد تَم عقدُ العديِد من اللقاءاِت والدوائِر الحكوميِة واأل

الدوريِة المتتاليِة مَع عدٍد من مسؤولي المؤسساِت الوطنيِة المعنيِة بحقوِق اإلنساِن وعدٍد من مؤسساِت 
إلى إصداِر تقاريَر دوريٍة وبياناٍت المجتمعِ المدنيِ لضماِن استمراريِة التواصِل والتشاركيِة، باإلضافِة 

إعالميٍة تظهُر مدى التطوِر المحرِز سواٌء أكان على صعيِد التشريعاِت أو الممارساِت أو السياساِت تتعلُق 
بمدى االنجاِز الحكوميِ حياَل مواضيعِ حقوِق اإلنساِن. كما صدَر قراُر مجلِس الوزراِء في تشرين األول 

يعِ المنسِق العاِم الحكوميِ لحقوِق اإلنساِن إلى رتبِة وزيٍر، األمر الذي يدُل على الماضي والذي يقضي بترف
االهتماِم الكبيِر في تعزيِز وتمكيِن عمِل المنسِق العاِم الحكوميِ والتأكيِد على مأَسسِته. ووجهَ مجلُس الوزراِء 

حقوِق اإلنساِن وتحديِد األولوياِت ضمَن برنامجٍ اللجنةَ القانونيةَ الوزاريةَ لدراسِة جميعِ التشريعاِت المتعلقِة ب
). كما قرر رئيُس الوزراِء بتاريخِ الشهر الماضي تشكيَل لجنٍة عليا برئاسِة 2020ـ 2019زمنيٍ لألعواِم (

وزيِر العدِل وعضويِة وزراَء ومسؤوليَن من المؤسساِت الوطنيِة والسلطاِت التشريعيِة والقضائيِة والنقاباِت 
يِل منظومِة االتفاقياِت الدوليِة المتصلِة بحقوِق اإلنساِن ومقاَرنتِها ومقاربتِها مع نصوِص القانوِن حول تحل

الوطنيِ وبياِن مدى الحاجِة إلى التدخِل بالتعديِل والتغييِر أو سِن القوانيِن بما يتماشى مع متطلباِت االتفاقياِت 
ين المؤسساِت الرسميِة وتنسيِق الجهوِد، مشيرا الى انه تم الدوليِة.  وتحدث الطراونة عن تعزيِز التواصِل ب

استحداُث إداراٍت لحقوِق اإلنساِن في العديِد من الوزاراِت والمؤسساِت الحكوميِة، إضافةً إلى تشكيِل لجاٍن 
لجنِة الخاصِة متخصصٍة لمتابعِة تنفيِذ التوصياِت الصادرةِ عن آلياِت الحمايِة الوطنيِة واإلقليميِة والدوليِة، كال

بمتابعِة تنفيِذ التوصياِت الصادرةِ عن آليِة االستعراِض الدوريِ الشامِل، وتوصياِت الميثاِق العربيِ لحقوِق 
اإلنساِن في جامعِة الدوِل العربيِة، والتوصياِت الخاصِة بالمركِز الوطنيِ لحقوِق اإلنساِن، ومتابعِة إنفاِذ برامجِ 

اِء وإجراِء حواراٍت دائمٍة، كما تَم إصداُر العديِد من التعاميِم تنفيذاً لهذِه الغايِة. وقال الخطِة الوطنيِة مَع الشرك
الطراونة انه تم في أيلول الماضي إطالُق المنصِة االلكترونيِة الحكوميِة لتلقي الشكاوى الكترونياً، وانه 

ومتابعتِها من قبِل مكتِب المنسِق العاِم  سيكون هناك نافذةٌ خاصةُ بتلقي الشكاوى المتعلقِة بحقوِق اإلنسانِ 
االنتخاباِت البرلمانيِة بموجِب قانوِن انتخاٍب  2016الحكوميِ لحقوِق اإلنساِن. وأضاف ان األردُن أجرى عام 

جديٍد وعصريٍ وهو األمُر الذي يعد حدثاً مهما على طريِق الديمقراطيِة واإلصالحِ الشامِل بإشراٍف وإدارةٍ 
المستقلِة لالنتخاِب التي ضمنْت ومؤسساُت الدولِة إجراَء هذه العمليِة االنتخابيِة في إطاٍر من الحريِة من الهيئِة 

والنزاهِة والشفافيِة ووفقاً ألفضِل الممارساِت الدوليِة، ومراقبِة العديِد من الهيئاِت المحليِة والدوليِة، وهو ما 
مكَن كُل من بلَغ السابعةَ عشرةَ من ممارسِة حِقه الدستوريِ في عززَّ من وجوِد شريحِة الشباِب كناخبيَن حيث ت
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بالمائة في  15ر4انتخاِب من يمثلُه. وشهدْت نسبةُ تمثيِل المرأةِ ارتفاعاً في البرلماِن الثامِن عشر، إذ بلغْت 
 2017. وقال الطراونة ان المملكةُ أجرت عام 2012بالمائة في المجلِس السابِق سنة  10ر6حيْن كانت 

االنتخاباِت البلديِة، وانتخاباِت مجالِس المحافظاِت في ظِل قانوِن الالمركزيِة الذي ُطبُق ألوِل مرةٍ في تاريخِ 
المملكِة ويهدُف إلى تطبيِق نهجِ الالمركزيِة على مستوى المحافظاِت من خالل منحِ اإلداراِت المحليِة 

ديمقراطيِة نهجاً لعمِل الدولِة ولزيادةِ المشاركِة الشعبيِة في صالحياٍت أكبَر، والتوسع في تبني االنتخاباِت ال
بالمائة ونسبة ُالفائزاِت بمجالِس  32ر0صنعِ القراِر التنمويِ. وبلغْت نسبةُ الفائزاِت بالمجالِس المحليِة 

ِق المقاعِد سيدة عن طري 32بالمائة من إجمالي عدِد المقاعِد الخاصِة بالتنافِس، في حين فازْت  13المحافظات 
سيدةً. وفي إطاِر  51المخصصِة للنساِء "الكوتا"، كما بلغ عددُ السيداِت اللواتي ترأسن مجالَسهن المحليةَ 

تعزيِز منظومِة النزاهِة وتكثيِف جهوِد الرقابِة وتوحيِدها قال الطراونة انه تم دمُج كٍل من (هيئِة مكافحِة 
طنيٍة واحدةٍ تسمى (هيئةُ النزاهِة ومكافحِة الفساِد)، وقد صدرْت بقانوٍن الفساِد) و(ديواِن المظالِم) في مؤسسٍة و

خاٍص يُعدُ خطوةً إصالحيةً مهمةً على صعيِد توحيِد المرجعياِت في العمِل المتعلِق بمكافحِة الفساِد والتحقيِق 
إيماِن اإلرادةِ السياسيِة في الشكاوى والتظلماِت وتعزيِز منظومِة النزاهِة الوطنيِة. وأضاف انه انطالقاً من 

 -األردنيِة بأهميِة حقوِق اإلنساِن في تجذيِر اإلحساِس بسيادةِ القانوِن، تضمنْت األوراُق النقاشيةُ لجاللِة الملِك 
ما يؤكدُ على أّن الدولةَ  –وخاصةً الورقةَ النقاشيةَ السادسةَ بعنواِن: "سيادةُ القانوِن أساُس الدولِة المدنيِة" 

مةَ هي التي تحمي حقوَق اإلنساِن، وهذا هو األساُس الحقيقُي الذي تُبنى عليه الديمقراطياُت المتقد
واالقتصاداُت المزدهرةُ والمجتمعاُت المنتجةُ. وقال ان هذا هو الضامُن للحقوِق الفرديِة والعامِة والكفيُل 

سيادةِ القانوِن خضوُع جميعِ األفراِد والمؤسساِت بتوفيِر اإلطاِر الفاعِل لإلدارةِ العامِة، كما أّن من ُصلِب مبدأِ 
والسلطاِت لحكِم القانوِن، وأّن واجَب كِل مؤسسٍة هو حمايــــةُ وتعزيُز سيادةِ القانوِن بوصفِه أساِس اإلدارةِ 

في  الحصيفِة التي تعتمدُ العدالةَ والمساواةَ وتكافَؤ الفرص. وأضاف أن تفعيَل هــــذه المنظومِة هو األساسُ 
معالجِة مظاهِر الغلِو والتطرِف التي بدأْت تغزو المنطقةَ مستهدفــــــةً الشباَب بشكــــٍل رئيٍس نتيجـــــٍة 

الظروِف العالميِة واإلقليميِة والمحليِة، مشّكلةً تحدياً في المنطقِة والعالِم، ما حّمَل األردَن مسؤولياٍت وأعباَء 
 لحقوِق اإلنساِن . وأشار الى انه تم عقدُ عدةِ لقاءاٍت مَع القطاعِ الشبابيِ إضافيةً للحفاِظ على حالٍة متقدمةٍ 

والطالبيِ والنسائيِ في الجامعاِت والمعاهِد والمدارِس لغاياِت إدماجِ مفاهيِم حقوِق اإلنساِن، باإلضافِة إلى 
اِم التعليميِ لجميعِ الفئاِت. وللتأكيد تشكيِل لجنٍة مشتركٍة لغاياِت إعداِد منهاِج حقوِق اإلنساِن وإدخاِله في النظ

على منظومِة التشريعاِت الناظمِة لحقوِق اإلنساِن في القضاِء األردنيِ قال الطراونة انه تم تشكيُل اللجنِة 
الملكيِة لتطويِر الجهاِز القضائيِ وتعزيِز سيادةِ القانوِن، التي عملت على دراسِة واقِع القضاِء ووضعْت 

املةً لمعالجِة التحدياِت ومواصلِة عمليِة التحديِث والتطويِر واالرتقاِء بأداِء السلطِة القضائيِة استراتيجيةً ش
وتطويِر أدواِت العمِل بصورةٍ نوعيٍة وتحديِث اإلجراءاِت والتشريعاِت لالرتقاِء بعمليِة التقاضي وإنفاِذ 

عاِت الوطنيِة . وقال انه صدَر (القانوُن المعدُل األحكاِم بما يضمُن مواءمةَ معاييِر حقوِق اإلنساِن في التشري
لقانوِن أصوِل المحاكماِت الشرعيِة) الذي يتضمُن إجراءاٍت لتسهيِل عمليِة التقاضي وتيسيِر سبِل الوصوِل 

للعدالِة الناجزِة وحمايِة حِق التقاضي والتأكيِد على المعاييِر المتعارِف عليها للمحاكمِة العادلِة، وتمكيِن 
متقاضيَن من استئناِف القراراِت غيِر الفاصلِة في الدعوى والتي تؤثُر على حقوقَهم وتوسيعِ نطاقِها. كما ال

صدر (قانوُن معدٌل لقانوِن تشكيِل المحاكِم الشرعيِة) الذي تضمَن استحداَث محكمٍة عليا شرعيٍة تتولى التدقيَق 
ستحداُث درجٍة ثانيٍة للتقاضي أماَم المحاكِم الشرعيِة على القراراِت الصادرةِ عن المحاكِم الشرعيِة، وتم ا

محاكَم موضوعٍ، ، وإنشاء نيابٍة عامٍة لدى  -وفقاً للقانوِن المعدلِ  -بحيُث أصبحْت محاكُم االستئناِف الشرعيةِ 
النظاُم  المحاكِم الشرعيِة التي من شأنِها العمُل على حمايِة حقوِق القاصريَن وفاقدي األهليِة وناقصيها. وصدر

، إذ تَم رصدُ مبلغِ مليوَن ديناٍر من الميزانيِة العامِة 2015) لسنة 48الخاُص بصندوِق تسليِف النفقِة رقــم (
بالمائة من الطلباِت المقدمِة  100لغاياِت تنفيِذ أحكاِم هذا النظاِم، كما تم صرُف ما نسبته  2017للدولِة للعاِم 

 قادٌم للصندوق.  وقال الطراونة ان الحكومةُ قامت بتشكيِل لجنٍة حكوميٍة والمستوفيِة للشروِط، وهناك إسنادُ 
متخصصٍة لمراجعِة قانوِن منعِ االتجاِر بالبشِر، وعالوةً على ذلَك تعمُل الحكومةُ على مراجعِة العديِد من 
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 والتشريعيِة إلصداِرها. التشريعاِت ذاِت الصلِة بمنظومِة حقوِق اإلنساِن وهي اآلَن تمُر في المراحَل الدستوريةِ 
ومن هذه القوانين قانوُن النزاهِة ومكافحِة الفساِد، وقانوُن ضماِن الحِق في الحصوِل على المعلومةَ، وقانوُن 
الكسِب غيِر المشروعِ، التي من شأنِها أن تسهَم في تعزيِز مناٍخ تتحقُق فيه النزاهةُ الوطنيةُ بأبهى صوِرها 

حقوِق اإلنساِن. أما بخصوِص إعفاِء المغتصِب من العقوبِة حاَل زواِجه من  فضالً عن تطوير منظومةِ 
الذي  -الضحيِة قال الطراونة ان المجتمُع والسلطةُ التشريعيةُ توافقا على تعديِل قانوِن العقوباِت بإلغاِء الحكمِ 

نة انه انطالقاً من إيمانِنا في من قانوِن العقوباِت. وأضاف الطراو 308والوارِد في المادةِ  -يُعفي من العقوبةِ 
األردن بدوِر المرأةِ وأهميِة حصوِلها على حقوقِها غيَر منقوصٍة، استهدَف مشروُع "تمكيِن المرأةِ في القطاعِ 

العاِم" زيادةَ فرِص النساِء في تولي المناصِب القياديِة وبناِء قدراتِهن وتزويِدهن بالمهاراِت وتعزيِز مشاركتِهن 
موظفةً من القياداِت المتوسطِة خالَل عامي  360سياساِت وصنِع القراِر وتم في هذا اإلطار تدريُب في رسِم ال

المستنِد إلى قانوِن العمِل، وتعليماُت الدواِم المرِن المستنِد  2017. وصدر نظاُم العمِل المرِن 2016و 2015
المرأة واألمِن  1325ِل قراِر مجلِس األمِن رقم إلى نظاِم الخدمِة المدنيِة، وتم إطالُق الخطِة الوطنيِة لتفعي

والسالِم، وشكل مجلُس الوزراِء "لجنةً وزاريةً لتمكيِن المرأةِ" بعضويِة الوزراِء المعنيين لدعِم مشاركِة المرأةِ 
 2030لعاِم  االقتصاديِة واالجتماعيِة والسياسيِة وفي الحياةِ العامِة. كما تبنِت الحكومةُ خطةَ التنميِة المستدامةِ 

تأكيداً على التزاِم الحكومِة بإدماجِ النوعِ االجتماعيِ ضمَن عمِلها، وتم تشكيُل لجنٍة قطاعيٍة للمساواةِ ومراعاةِ 
النوعِ االجتماعيِ، بهدِف وضعِ إطاِر عمٍل لتطبيِق أهداِف التنميِة المستدامِة. كما صدر القانوُن المعدُل لقانوِن 

، الذي منَح المرأةَ العاملةَ المزايا نفَسها الممنوحةَ للرجِل عندَ التقاعِد من الوظيفِة، 2015التقاعِد العسكريِ 
على توريِث راتِب المرأةِ  -، فيما يتعلق بإنصاِف المرأةِ العاملةِ 2014ونّص قانوُن الضماِن االجتماعيِ 

(نظاُم التعييِن على الوظائِف القياديِة رقم المتوفاِة كامٍال ألبنائِها المستحقيَن كما هو حاُل راتُب الرجِل. وصدر 
لضماِن النزاهِة والشفافيِة والعدالِة والمساواةِ في التعييِن في الوظائـــــِف القياديِة وبما يعزُز  2013لسنة  3

إشغاَل النساِء لتلَك الوظائف. وقال الطراونة ان العمل يجري على تحديَث االستراتيجيِة الوطنيِة للمرأةِ 
لتتضمَن الهدَف الخامَس "حوَل المساواةِ بيَن الجنسيِن وتمكيِن المرأةِ" من  2030-2020للفترةِ  2013-2017

أهداِف التنميِة المستدامِة بالتعاوِن مع هيئِة األمِم المتحدةِ للمرأة وبدعٍم من اإلسكوا. وأشار الى إعداِد "مشروعِ 
" لمراعاِة النوعِ االجتماعيِ، وان الحكومة تعكُف على 2018اليِة قانوِن موازناِت الوحداِت الحكوميِة للسنِة الم

إجراِء تعديالٍت لتقليِص الفجوةِ في األجوِر وذلك من خالِل "مشروعِ قانوٍن معدٍل لقانوِن العمِل" ليتواءم مَع 
،و نُفذَ بالتعاون مع المعاييِر الدوليِة. كما تعمُل الحكومةُ على دعِم وتفعيِل إنشاِء حضاناٍت في القطاعِ الخاِص 

المؤسساِت الوطنيِة ذاِت العالقِة مشاريُع منها مشروٌع خاٌص بدعِم وتفعيِل إنشاِء الحضاناِت في القطاعيِن 
" الذي يستهدُف المرأةَ العاملةَ والطفَل وتعزيَز حقوقِهما من خالل توفيِر بيئِة 2020 - 2017العاِم والخاِص "

عليميٍة إثرائيٍة آمنٍة لألطفاِل منذ الميالِد إلى أربعِ سنوات. وصدر نظاُم الحضاناِت عمٍل محفزةٍ للمرأةِ وبيئٍة ت
وتضمنْت أحكاُمه تنظيَم وتسهيَل إنشاِء حضاناٍت لدى جميعِ الجهاِت الرسميِة والتطوعيِة  2018الجديِد لعاِم 

سوق العمل . وقال ان قانوُن الحمايِة  والخاصِة بحيُث يخلُق بيئةَ عمٍل مالئمةً للمرأةِ ويشجُع على دخول المرأة
تضمن بنوداً إصالحيةً تهدُف للحفاِظ على كياِن األسرةِ والتبليغِ عن أيِ حالِة عنٍف  2017من العنِف األسريِ 

أسريٍ مشيرا الى ان إدارةُ حمايِة األسرةِ تولي تسويةَ النزاعِ في قضايا العنِف األسريِ في الجنحِ بإجراءاٍت 
نوُن تنتهي بمصادقِة المحكمِة خالَل مدةٍ أقصاها سبعةُ أياٍم، شريطةَ موافقِة الطرفيِن، ويمنع رسمها القا

إجراؤها فـي الجناية علماً بأن القانوَن شمل أطراَف الجنايِة بالخدماِت التي يجُب تقديُمها. وتوفر الخدماُت 
العنِف األسريِ من النساِء واألطفاِل، وقد ألزم الشرطيةُ والقضائيةُ واالجتماعيةُ والصحيةُ واإليوائيةُ لضحايا 

القانوُن المحكمةَ بالنظر في قضايا العنِف األسريِ بصفِة االستعجاِل، وبشكٍل سريٍ، وتم توفيُر تقنيِة الربِط 
  (التلفزيونيِ لحمايِة األحداِث، وقضايا العنِف األسريِ. (بترا
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  )الدستور( الح والحريات األساسيةاألردن حــقــق إنجــازات فـي مجــال اإلصــ
  2018تشرين الثاني / نوفمبر  9الجمعة 

  
األربع الماضية إنجازات مهمة غير مسبوقة على صعيــد قال األردن انه حقق خالَل السنوات  -جنيف 

اإلصالح وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وذلك على الرغم مما تشهـــدهُ المنطقةُ من تحوالت 
  .واضطرابات وتداعيات أمنية خطيرة

األردن في مجلس وقال رئيس الوفد الرسمي األردني لالستعراض الدوري الشامل الثالث في جلسة مناقشة 
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف باسل الطراونة، انه سيتم تضميُن نتائج توصيات االستعراض 
في إطار خطة وطنية تنفيذية لتحسين حالة حقوق اإلنسان في األردن ومواءمتها مع محاور الخطة الوطنية 

ات الفاعلة من أصحاب المصلحة في المجتمع بمشاركة كافة الفئ 2025 - 2016الشاملة لحقوق اإلنسان 
األردني وبالتنسيق مع المنسق العام الحكومي لحقوق اإلنسان ضمن مؤشرات أداء محددة وخطة زمنية حسَب 

  .األولويات
وأضاف الطراونة، ان األردن يدرك ان التقدَم في حالة حقوق اإلنسان عامٌل رئيٌس في تحقيق االستقرار 

م العالميين، وتجذير إحساس األفراد والمجتمعات بالمواطنة الحقة، مشيرا الى أنه أولى وتعزيز األمن والسال
هذا الجانَب أهميةً خاصةً، وأفردَ له حزمةً من التشريعات واإلجراءات التي ألقت بظاللها على الشعور 

  .الجمعي باإلحساس باالنتماء الحقيقي والعدالة في الوصول إلى الفرص والحقوق
طراونة أهَم المستجدات والتطورات المحرزة على حالة حقوق اإلنسان منذُ االستعراض السابق في وعرض ال

، مؤكداً أن هذه اآلليةَ األممية أتاحت فرصـةً للمملكة لتقييم حالة حقوق اإلنسان تقييماً موضوعياً 2013العام 
ا تعانيه المملكةُ بسبب التحديات سعياً إلى الوصول إلى حالة ُمثلى بخصوص حقوق اإلنسان، على الرغم مم

  .والظروف المحيطة
وقال ان المملكة ترحب بالتعاون مَع جميع الشركاء إلنجاح المهمة اإلنسانية النبيلة التي يضطلُع بها مجلُس 

  .حقوق اإلنسان
تندة في وقال إن المملكة تولي حمايةَ وتعزيَز منظومة حقوق اإلنسان أهميةً ُكبرى، وتعمُل على ترسيخها، مس

ذلك إلى إرث حضاري كبير وإرادة سياسية مستنيرة ومنفتحة بقيادة جاللة الملك عبد هللا الثاني أرست مبادَئ 
لدى المؤسسات الوطنية، جعلت التحوَل الديمقراطَي واإلصالَح الشامَل الرامي إلى االرتقاء بحقوق اإلنسان 

إشراف ملكي مباشر إلى ممارسات حية تؤكدُ الحرَص نهجاً ثابتاً ال يتزعزُع، وتُرجمت على أرض الواقع ب
على تطبيق مفهوم التنمية المستدامة، واالستثمار في اإلنسان وحماية وصون حقوقه لضمان الحياة الكريمة 

  .له
وأضاف ان هذا لم يثن عزيمةَ األردن عن متابعة مسيرة اإلصالح والنهوض بحالة حقوق اإلنسان، بل شكلت 

صةً للمملكة إلثبات صدق توجهها وعزمها واحترامها لحقوق اإلنسان وسعيها الدؤوب هذه التحدياُت فر
لتعزيزها، من خالل الموازنة بين األمن والسالم ومكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان وترسيخ مبادئ سيادة 

  .القانون
ر المجتمع والحرص على وقال إن نهَج المملكة القائم على التشاركية والتعاون بيَن سلطات الدولة وإبراز دو

إدماج الجميع وعدم إقصاء اآلخر، يعدُ ضمانةً لمنظومة متكاملة لحقوق اإلنسان، حيُث تَم التركيُز على 
 ً   .المناطق النائية والمناطق األقل حظا

 وقال ان الدستوُر األردنُي كفل حمايةَ الحقـوق والحريات األساسية لألفراد في جميع مناحي الحياة المدنيــة،
والسياسيـــة، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافيـــة، وتضمُن قواعدَ متفقةً مع المعايير الدولية التي تشكُل 

بمجموعها حمايةً فعليةً لحقوق اإلنسان ومنع أي اعتداء على الحقوق والحريات أو المساس بها أو االنتقاص 
 لألردنيين في إنشـــاء النقابات واألحزاب منها، وأعلت من شأن اإلنسان وكرامته، كما أعطت الحــقَ 
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السياسيـــة، وكفلت حـَق التعليـم وإلزاميته ومجانيته، وحَق العمل لجميع األردنيين، وحظرت المساَس 
 ً   .باإلنسان وحقوقه ســـواَء أكاَن بدنياً أم معنويا

والمرأة وذوي اإلعاقة، كما وأضاف ان هذه القواعد أضفت حمايةً قانونيةً لألمومة والطفولة والشيخوخة 
كفلت هذه القواعدُ حريةَ الرأي والتعبير وحرية الصحافة والطباعة والنشر، ووسائل اإلعالم، واإلبداع األدبي 
والفني والثقافي والرياضي، وضمنت حريةَ المراسالت البريدية والبرقية، والمخاطبات الهاتفية، وغير ها من 

ارها سريةً ال تخضُع للمراقبة أو االطالع أو التوقيف أو المصادرة إال بأمر وسائل االتصال، وأكدت على اعتب
  .قضائي حمايةً لحق ثابت مستقر

وقال انه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لالرتقاء بمنظومة حقوق اإلنسان بما يعزُز مكانةَ األردن في رعايته 
ساَن والحفاظ على حقوقه باعتبار ه الموردَ األغلى، وإعماالً وحمايته لها، ويؤكد اإليماَن األردنَي بأهمية اإلن

لمبادئ الدستور ومبادئ ميثاق األمم المتحدة والمواثيق الدولية التي صادَق عليها األردُن، جاء إعدادُ الخطة 
) بالتنسيق مَع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات 2025-2016الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان (

  .تمع المدنيالمج
وأضاف ان هذه الخطة جاءت بعدَ دراسة معمقة لحالة حقوق اإلنسان في المملكة لمعالجة أوجه الخلل القائمة 

على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات للنهوض بحالة حقوق اإلنسان واالرتقاء بها بما يتوافُق مَع 
  .المملكة بهذا الخصوص الثوابت الوطنية ودستور المملكة وبما يراعي التزامات

، والذي يعدُ 2014وأشار الى استحداُث منصب المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء عام 
  .مؤشراً على اهتمام الحكومة بقضايا حقوق اإلنسان واستحداث آليات رسمية ووطنية للتعامل مع هذا الجانب

بعدة إجراءات ومتابعات ساهمت في تعزيز قضايا حقوق  وقال ان مكتُب المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان قام
اإلنسان وشّكلت ترجمةً فعليةً لتوجهات الحكومة للتعامل مع منظومة حقوق اإلنسان، وضمَن النهج التشاركي 
والحواري مع مؤسسات المجتمع المدني وجميع الفعاليات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية وغير 

  .ها
 223فعاليات اللقاءات الحوارية والنقاشية التي عقدها مكتُب المنسق الحكومي مع جميع الشركاء  وبلغ عددُ 

  .2001فعاليةً منذُ االستعراض الثاني حتى العام 
وفي هذا اإلطار قال الطراونة انه تم تشكيل فريق التنسيق الحكومي لحقوق اإلنسان (ضباط االرتباط) المكون 

ن كوادر الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية واألمنية واألكاديمية، والذي ) ضباط ارتباط م110من (
  .يعدُ تجربةً نوعيةً 

وأضاف انه قد تَم عقدُ العديد من اللقاءات الدورية المتتالية مَع عدد من مسؤولي المؤسسات الوطنية المعنية 
لتواصل والتشاركية، باإلضافة إلى بحقوق اإلنسان وعدد من مؤسسات المجتمع المدني لضمان استمرارية ا

إصدار تقاريَر دورية وبيانات إعالمية تظهُر مدى التطور المحرز سواٌء أكان على صعيد التشريعات أو 
  .الممارسات أو السياسات تتعلُق بمدى االنجاز الحكومي حياَل مواضيع حقوق اإلنسان

ي يقضي بترفيع المنسق العام الحكومي لحقوق كما صدَر قراُر مجلس الوزراء في تشرين األول الماضي والذ
اإلنسان إلى رتبة وزير، األمر الذي يدُل على االهتمام الكبير في تعزيز وتمكين عمل المنسق العام الحكومي 

  .والتأكيد على مأَسست ه
ن وتحديد ووجهَ مجلُس الوزراء اللجنةَ القانونيةَ الوزاريةَ لدراسة جميع التشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسا

  .)2020ـ 2019األولويات ضمَن برنامج زمني لألعوام (
كما قرر رئيُس الوزراء بتاريخ الشهر الماضي تشكيَل لجنة عليا برئاسة وزير العدل وعضوية وزراَء 

ومسؤوليَن من المؤسسات الوطنية والسلطات التشريعية والقضائية والنقابات حول تحليل منظومة االتفاقيات 
متصلة بحقوق اإلنسان ومقاَرنتها ومقاربتها مع نصوص القانون الوطني وبيان مدى الحاجة إلى الدولية ال

  .التدخل بالتعديل والتغيير أو سن القوانين بما يتماشى مع متطلبات االتفاقيات الدولية
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داُث وتحدث الطراونة عن تعزيز التواصل بين المؤسسات الرسمية وتنسيق الجهود، مشيرا الى انه تم استح
إدارات لحقوق اإلنسان في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافةً إلى تشكيل لجان متخصصة 

لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الحماية الوطنية واإلقليمية والدولية، كاللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ 
صيات الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في التوصيات الصادرة عن آلية االستعراض الدوري الشامل، وتو

جامعة الدول العربية، والتوصيات الخاصة بالمركز الوطني لحقوق اإلنسان، ومتابعة إنفاذ برامج الخطة 
  .الوطنية مَع الشركاء وإجراء حوارات دائمة، كما تَم إصداُر العديد من التعاميم تنفيذاً لهذه الغاية

الماضي إطالُق المنصة االلكترونية الحكومية لتلقي الشكاوى الكترونياً، وانه  وقال الطراونة انه تم في أيلول
سيكون هناك نافذةٌ خاصةُ بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان ومتابعت ها من قبل مكتب المنسق العام 

  .الحكومي لحقوق اإلنسان
ون انتخاب جديد وعصري وهو األمُر االنتخابات البرلمانية بموجب قان 2016وأضاف ان األردُن أجرى عام 

الذي يعد حدثاً مهما على طريق الديمقراطية واإلصالح الشامل بإشراف وإدارة من الهيئة المستقلة لالنتخاب 
التي ضمنت ومؤسساُت الدولة إجراَء هذه العملية االنتخابية في إطار من الحرية والنزاهة والشفافية ووفقاً 

ومراقبة العديد من الهيئات المحلية والدولية، وهو ما عززَّ من وجود شريحة ألفضل الممارسات الدولية، 
  .الشباب كناخبيَن حيث تمكَن كُل من بلَغ السابعةَ عشرةَ من ممارسة حق ه الدستوري في انتخاب من يمثلُه

 10ر6انت بالمائة في حين ك 15ر4وشهدت نسبةُ تمثيل المرأة ارتفاعاً في البرلمان الثامن عشر، إذ بلغت 
  .2012بالمائة في المجلس السابق سنة 

االنتخابات البلدية، وانتخابات مجالس المحافظات في ظل قانون  2017وقال الطراونة ان المملكةُ أجرت عام 
الالمركزية الذي ُطبُق ألول مرة في تاريخ المملكة ويهدُف إلى تطبيق نهج الالمركزية على مستوى 

اإلدارات المحلية صالحيات أكبَر، والتوسع في تبني االنتخابات الديمقراطية نهجاً المحافظات من خالل منح 
  .لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي

بالمائة من  13بالمائة ونسبة ُالفائزات بمجالس المحافظات  32ر0وبلغت نسبةُ الفائزات بالمجالس المحلية 
سيدة عن طريق المقاعد المخصصة للنساء  32خاصة بالتنافس، في حين فازت إجمالي عدد المقاعد ال

  .سيدةً  51، كما بلغ عددُ السيدات اللواتي ترأسن مجالَسهن المحليةَ »الكوتا«
وفي إطار تعزيز منظومة النزاهة وتكثيف جهود الرقابة وتوحيدها قال الطراونة انه تم دمُج كل من (هيئة 

ن المظالم) في مؤسسة وطنية واحدة تسمى (هيئةُ النزاهة ومكافحة الفساد)، وقد مكافحة الفساد) و(ديوا
صدرت بقانون خاص يُعدُ خطوةً إصالحيةً مهمةً على صعيد توحيد المرجعيات في العمل المتعلق بمكافحة 

  .الفساد والتحقيق في الشكاوى والتظلمات وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية
إيمان اإلرادة السياسية األردنية بأهمية حقوق اإلنسان في تجذير اإلحساس بسيادة وأضاف انه انطالقاً من 

  :وخاصةً الورقةَ النقاشيةَ السادسةَ بعنوان -القانون، تضمنت األوراُق النقاشيةُ لجاللة الملك 
حقوَق اإلنسان، وهذا ؛ ما يؤكدُ على أّن الدولةَ المتقدمةَ هي التي تحمي «سيادةُ القانون أساُس الدولة المدنية » 

  .هو األساُس الحقيقُي الذي تُبنى عليه الديمقراطياُت واالقتصاداُت المزدهرةُ والمجتمعاُت المنتجةُ 
وقال ان هذا هو الضامُن للحقوق الفردية والعامة والكفيُل بتوفير اإلطار الفاعل لإلدارة العامة، كما أّن من 

فراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون، وأّن واجَب كل مؤسسة ُصلب مبدأ سيادة القانون خضوُع جميع األ
هو حمايــــةُ وتعزيُز سيادة القانون بوصفه أساس اإلدارة الحصيفة التي تعتمدُ العدالةَ والمساواةَ وتكافَؤ 

  .الفرص
المنطقةَ  وأضاف أن تفعيَل هــــذه المنظومة هو األساُس في معالجة مظاهر الغلو والتطرف التي بدأت تغزو

مستهدفــــــةً الشباَب بشكــــل رئيس نتيجـــــة الظروف العالمية واإلقليمية والمحلية، مشّكلةً تحدياً في المنطقة 
  .والعالم، ما حّمَل األردَن مسؤوليات وأعباَء إضافيةً للحفاظ على حالة متقدمة لحقوق اإلنسان
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شبابي والطالبي والنسائي في الجامعات والمعاهد والمدارس وأشار الى انه تم عقدُ عدة لقاءات مَع القطاع ال
لغايات إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لغايات إعداد منهاج حقوق اإلنسان 

  .وإدخال ه في النظام التعليمي لجميع الفئات
ألردني قال الطراونة انه تم تشكيُل وللتأكيد على منظومة التشريعات الناظمة لحقوق اإلنسان في القضاء ا

اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، التي عملت على دراسة واقع القضاء ووضعت 
استراتيجيةً شاملةً لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير واالرتقاء بأداء السلطة القضائية 

وعية وتحديث اإلجراءات والتشريعات لالرتقاء بعملية التقاضي وإنفاذ وتطوير أدوات العمل بصورة ن
  .األحكام بما يضمُن مواءمةَ معايير حقوق اإلنسان في التشريعات الوطنية

وقال انه صدَر (القانوُن المعدُل لقانون أصول المحاكمات الشرعية) الذي يتضمُن إجراءات لتسهيل عملية 
عدالة الناجزة وحماية حق التقاضي والتأكيد على المعايير المتعارف عليها التقاضي وتيسير سبل الوصول لل

للمحاكمة العادلة، وتمكين المتقاضيَن من استئناف القرارات غير الفاصلة في الدعوى والتي تؤثُر على 
  .حقوقَهم وتوسيع نطاق ها

َث محكمة عليا شرعية تتولى كما صدر (قانوُن معدٌل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية) الذي تضمَن استحدا
التدقيَق على القرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية، وتم استحداُث درجة ثانية للتقاضي أماَم المحاكم 

محاكَم موضوع،، وإنشاء نيابة  -وفقاً للقانون المعدل  -الشرعية بحيُث أصبحت محاكُم االستئناف الشرعية 
  .ها العمُل على حماية حقوق القاصريَن وفاقدي األهلية وناقصيها عامة لدى المحاكم الشرعية التي من شأن

، إذ تَم رصدُ مبلغ مليوَن دينار من 2015) لسنة 48وصدر النظاُم الخاُص بصندوق تسليف النفقة رقــم (
ن بالمائة م 100لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، كما تم صرُف ما نسبته  2017الميزانية العامة للدولة للعام 

  .الطلبات المقدمة والمستوفية للشروط، وهناك إسنادُ قادٌم للصندوق
وقال الطراونة ان الحكومةُ قامت بتشكيل لجنة حكومية متخصصة لمراجعة قانون منع االتجار بالبشر، 

وعالوةً على ذلَك تعمُل الحكومةُ على مراجعة العديد من التشريعات ذات الصلة بمنظومة حقوق اإلنسان 
  .َن تمُر في المراحَل الدستورية والتشريعية إلصدار هاوهي اآل

ومن هذه القوانين قانوُن النزاهة ومكافحة الفساد، وقانوُن ضمان الحق في الحصول على المعلومةَ، وقانوُن 
الكسب غير المشروع، التي من شأن ها أن تسهَم في تعزيز مناخ تتحقُق فيه النزاهةُ الوطنيةُ بأبهى صور ها 

  .عن تطوير منظومة حقوق اإلنسان فضالً 
أما بخصوص إعفاء المغتصب من العقوبة حاَل زواج ه من الضحية قال الطراونة ان المجتمُع والسلطةُ 

 308والوارد في المادة  -الذي يُعفي من العقوبة  -التشريعيةُ توافقا على تعديل قانون العقوبات بإلغاء الحكم 
  .من قانون العقوبات

ونة انه انطالقاً من إيماننا في األردن بدور المرأة وأهمية حصول ها على حقوق ها غيَر وأضاف الطرا
زيادةَ فرص النساء في تولي المناصب القيادية « تمكين المرأة في القطاع العام «منقوصة، استهدَف مشروُع 

رار وتم في هذا وبناء قدرات هن وتزويد هن بالمهارات وتعزيز مشاركت هن في رسم السياسات وصنع الق
  .2016و 2015موظفةً من القيادات المتوسطة خالَل عامي  360اإلطار تدريُب 

المستند إلى قانون العمل، وتعليماُت الدوام المرن المستند إلى نظام الخدمة  2017وصدر نظاُم العمل المرن 
واألمن والسالم، وشكل  المرأة 1325المدنية، وتم إطالُق الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم 

بعضوية الوزراء المعنيين لدعم مشاركة المرأة االقتصادية « لجنةً وزاريةً لتمكين المرأة «مجلُس الوزراء 
  .واالجتماعية والسياسية وفي الحياة العامة

جتماعي تأكيداً على التزام الحكومة بإدماج النوع اال 2030كما تبنت الحكومةُ خطةَ التنمية المستدامة لعام 
ضمَن عمل ها، وتم تشكيُل لجنة قطاعية للمساواة ومراعاة النوع االجتماعي، بهدف وضع إطار عمل لتطبيق 

  .أهداف التنمية المستدامة
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، الذي منَح المرأةَ العاملةَ المزايا نفَسها الممنوحةَ 2015كما صدر القانوُن المعدُل لقانون التقاعد العسكري 
 -، فيما يتعلق بإنصاف المرأة العاملة 2014لوظيفة، ونّص قانوُن الضمان االجتماعي للرجل عندَ التقاعد من ا

  .على توريث راتب المرأة المتوفاة كامال ألبنائ ها المستحقيَن كما هو حاُل راتُب الرجل
اواة لضمان النزاهة والشفافية والعدالة والمس 2013لسنة  3وصدر (نظاُم التعيين على الوظائف القيادية رقم 

  .في التعيين في الوظائـــــف القيادية وبما يعزُز إشغاَل النساء لتلَك الوظائف
 2030-2020للفترة  2017-2013وقال الطراونة ان العمل يجري على تحديَث االستراتيجية الوطنية للمرأة 

ية المستدامة بالتعاون من أهداف التنم« حوَل المساواة بيَن الجنسين وتمكين المرأة «لتتضمَن الهدَف الخامَس 
  .مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وبدعم من اإلسكوا

لمراعاة النوع » 2018مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية «وأشار الى إعداد 
مشروع «االجتماعي، وان الحكومة تعكُف على إجراء تعديالت لتقليص الفجوة في األجور وذلك من خالل 

  .ليتواءم مَع المعايير الدولية« دل لقانون العمل قانون مع
كما تعمُل الحكومةُ على دعم وتفعيل إنشاء حضانات في القطاع الخاص،و نُفذَ بالتعاون مع المؤسسات 

الوطنية ذات العالقة مشاريُع منها مشروٌع خاٌص بدعم وتفعيل إنشاء الحضانات في القطاعين العام والخاص 
يستهدُف المرأةَ العاملةَ والطفَل وتعزيَز حقوق هما من خالل توفير بيئة عمل محفزة الذي » 2020 - 2017«

  .للمرأة وبيئة تعليمية إثرائية آمنة لألطفال منذ الميالد إلى أربع سنوات
وتضمنت أحكاُمه تنظيَم وتسهيَل إنشاء حضانات لدى جميع  2018وصدر نظاُم الحضانات الجديد لعام 

تطوعية والخاصة بحيُث يخلُق بيئةَ عمل مالئمةً للمرأة ويشجُع على دخول المرأة سوق الجهات الرسمية وال
  .العمل

تضمن بنوداً إصالحيةً تهدُف للحفاظ على كيان األسرة  2017وقال ان قانوُن الحماية من العنف األسري 
النزاع في قضايا العنف والتبليغ عن أي حالة عنف أسري مشيرا الى ان إدارةُ حماية األسرة تولي تسويةَ 

األسري في الجنح بإجراءات رسمها القانوُن تنتهي بمصادقة المحكمة خالَل مدة أقصاها سبعةُ أيام، شريطةَ 
موافقة الطرفين، ويمنع إجراؤها فـي الجناية علماً بأن القانوَن شمل أطراَف الجناية بالخدمات التي يجُب 

  .تقديُمها
قضائيةُ واالجتماعيةُ والصحيةُ واإليوائيةُ لضحايا العنف األسري من النساء وتوفر الخدماُت الشرطيةُ وال

واألطفال، وقد ألزم القانوُن المحكمةَ بالنظر في قضايا العنف األسري بصفة االستعجال، وبشكل سري، وتم 
   .توفيُر تقنية الربط التلفزيوني لحماية األحداث، وقضايا العنف األسري

عقوبات على جرائم االغتصاب وهتك العرض والخطف واألفعال المنافية للحياء شددت وقال الطراونة ان ال
  .2017وفقا لتعديالت قانون العقوبات لسنة 

بهدف تأمين الحماية واإليواء المؤقت للمنتفعة وتقديم  2016وصدر نظام دور إيواء المعرضات للخطر 
  .ية واإلرشادية والثقافية والقانونية الالزمة لهاالرعاية االجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصح

  .لمبادرة األمم المتحدة لاللتزام بالقضاء على العنف ضد المرأة 2014وانضمت المملكة العام 
وصدر نظام دور المعرضات للخطر، والذي أنشئت بموجبه دار آمنة لحماية النساء المعرضات للخطر، 

  .ه الدار وأهمها الحماية وإعادة دمجهن في المجتمعبحيث يتم تقديم خدمات متكاملة في هذ
وقال انه تكريس لإليمان بحقوق ذوي اإلعاقة باعتبارهم مكونا أصيال من مكونات النسيج االجتماعي، تضمن 

، تحسين مستويات المعيشة وظروفها لألشخاص ذوي اإلعاقة، 2017قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
ن المعونة النقدية المتكررة وغيرها من أشكال الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق وذلك من خالل االستفادة م

المعونة الوطنية، إضافة إلى النص على تمويل المشاريع التشغيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة وألسرهم 
  .بتخصيص نسبة من القروض الميسرة

إلى اربعة بالمئة من الشواغر وإلى جانب التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتخصيص نسبة تصل 
  .من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 25لألشخاص ذوي اإلعاقة وفقا ألحكام المادة 



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   28 | ص    ا
 

وعملت الحكومة على تضمين االستراتيجيات وخطط مكافحة الفقر تدابير تكفل شمول وإدماج األشخاص 
  .ذوي اإلعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها

ول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى المرافق العامة وميدانيا تم العمل على تحديث كودة وفيما يتعلق بتحسين وص
متطلبات البناء الخاص باألشخاص ذوي اإلعاقة بما يتوافق مع المعايير الدولية، ونص قانون حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة على وضع خطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع 
سياحية التي تقدم خدمات للجمهور وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم في وضع تلك الخطة، ال

لألشخاص الصم بما يتيح لهم إمكانية إجراء مكالمات فيديو في حاالت  114إضافة إلى إنشاء خط الطوارئ 
  .الطوارئ مع مركز القيادة والسيطرة في مديرية األمن العام

للمدارس وتحقيقا لما ورد في قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وضعت وبخصوص تحسين الوصول 
خطة وطنية عشرية شاملة لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المؤسسات التعليمية للعمل على تحقيق دمج ذوي 

  .اإلعاقة في المؤسسات التعليمية
نص على وجود  2014األحداث وفي إطار النهوض والتقدم في حماية حقوق الطفل، قال الطراونة، ان قانون 

 12محاكم ونيابة خاصة باألحداث شرطة خاصة للتعامل مع األحداث ورفع سن المسؤولية الجزائية لعمر 
  .سنة واللجوء للتوقيف كمالذ أخير

وصدرت األنظمة والتعليمات التنفيذية لقانون األحداث لتطبيق العقوبات غير السالبة للحرية باإلضافة إلى 
ث عن البالغين باإلجراءات، وتقديم الخدمات للحدث الفتاة حسب احتياجاتها من خالل أخصائية عزل األحدا

نفسية واجتماعية مؤهلة كونها عنصرا أساسيا للسير في القضية وصحة إجراءاتها والنص على عدم اعتبار 
  .الجرم قيدا جرميا على الحدث

عداد مسودة االستراتيجية الوطنية لعدالة وعمل المجلس الوطني لشؤون األسرة كمؤسسة وطنية على إ
بالتشارك مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني واليونيسيف والتي انتهت » 2019-2017«األحداث 

باعتمادها بالعمل التنفيذي داخل المملكة وتعميمها، باإلضافة لألعمال التشاركية الجارية حاليا إلعداد مقترح 
  .لمسودة قانون حقوق الطف

وقال ان التشريعات األردنية نظمت حرية استخدام االنترنت في ظل االنتشار الواسع لمواقع التواصل 
االجتماعي والمدونات االلكترونية، وذلك ضمن توازن يراعي حرية الرأي والتعبير، والحد من بعض 

كفل التشريعات حق الظواهر مثل اغتيال الشخصية وانتهاك الخصوصية والترويج لإلرهاب وغيره، بحيث ت
  الصحافة بممارسة دورها المهني المصون ضمن المحددات المهني

، التي جاءت تلبية لمطالب 2015 - 2011وتحدث الطراونة عن االستراتيجية اإلعالمية الوطنية لألعوام 
فيعة الجسم الصحفي المحلي، وهدفت إلى تمكين اإلعالم الوطني بشقيه العام والخاص من التعبير بمهنية ر

  .ومسؤولية وطنية عن قضايا الوطن والمواطن
فإن جميع الوزارات والمؤسسات » ضمان حق الحصول على المعلومات«وأضاف انه بموجب قانون 

الرسمية تلتزم باإلفصاح عن المعلومات وحرية تداولها، وإتاحة المجال أمام المواطن والصحفي للحصول 
  .بار أن هناك مشروعا لتعديل القانونعلى تلك المعلومات مع األخذ بعين االعت

يوما، وتوسيع عضوية  15يوما إلى  30ومن ابرز ما جاء فيه تقليص المدة للحصول على المعلومة من 
مجلس المعلومات لتشمل نقيب المحامين ونقيب الصحفيين، وإعطاء الحق في الحصول على المعلومات للمقيم 

  .أيضا وليس للمواطن فقط
منح للصحفي حق حضور االجتماعات العامة وجلسات الجمعيات » المطبوعات والنشرقانون «وقال ان 

العمومية لألحزاب والنقابات العمومية وغيرها من المؤسسات العمومية، وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن 
  .سرية بحكم القوانين أو األنظمة أو التعليمات السارية

ي في إطار مهنته أو التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر كما حظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحف
  .معلوماته بما في ذلك حرمانه من عمله أو من الكتابة أو من النشر بغير سبب مشروع



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   29 | ص    ا
 

شكوى  21للنظر في النزاعات اإلعالمية قبل اللجوء للقضاء، تلقت » لجنة الشكاوى«وتم تشكيل لجنة تسمى 
  .هاتم النظر بها وإيجاد حلول ل

تعزيز حماية الحق «في هدفها السابع » 2025-2016«كما تضمنت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان 
النص على مراجعة قانون العقوبات بإلغاء العقوبة السالبة للحرية واحترام حقوق » في حرية الرأي والتعبير

القومية أو العرقية أو الدينية، ومنع  اآلخرين أو سمعتهم وحياتهم الخاصة، ومحاربة أي دعوة إلى الكراهية
توقيف الصحفي نتيجة إبداء رأيه بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير في التشريعات ذات العالقة، وأن 

أي إجراء قد يتم اتخاذه بخصوص الصحفي يكون لمخالفته قانون العقوبات الذي يضمن حقوق الصحفي 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  19يا، وذلك تماشيا مع أحكام المادة واألشخاص اآلخرين وليس إلبدائه رأ

  .المدنية والسياسية
وقال انه تم تعديل قانون العقوبات وخاصة النصوص القانونية التي تسمح بتطبيق العقوبات البديلة والمجتمعية 

انون العقوبات، وقد تم إقرار ال سيما في الجنح البسيطة من ق» الحبس االحتياطي«واستخدام بـدائل التوقيف 
والتي تعد نقلة نوعية وإضافة مميزة في مجال تطوير العدالة الجنائية في » اإلسوارة«الرقابة االلكترونية 

  .مكافحة الجريمة
» صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم«وأضاف انه تم النص على إنشاء صندوق في وزارة العدل يسمى 

  .عدة القانونية المستحقة بموجب هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرةتدفع منه أجور المسا
وأعطى الحق للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير 

التشريعات النافذة قادر على تعيين محام بتقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام 
  .وبالتنسيق مع نقابة المحامين

شخصا منذ  340وبلغ عدد المستفيدين من صندوق المساعدة القانونية الذين تم تقديم المساعدة القانونية لهم 
  .الحالي 2018وحتى االول من نيسان  2016بداية 

سنة والحد األعلى ثالث سنوات وقال انه تم تغليظ العقوبة على جريمة التعذيب بحيث أصبح الحد األدنى 
  .من قانون العقوبات المعدل 208وذلك وفقا لما ورد في المادة 

وتضمنت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان في محور الحقوق المدنية والسياسية تعديال للتشريعات بما 
  .عقوبات على مرتكبيهايكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لتنسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد ال

وفيما يتعلق بالبيئة االحتجازية ومواءمتها للمعايير الدولية والوطنية لحقوق اإلنسان قال الطراونة انه تم إعادة 
تأهيل أماكن االحتجاز المؤقت، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين واإلجراءات األولية في التعامل 

الغهم بجميع حقوقهم، وباإلجراءات التي ستتم معهم أثناء وجودهم قيد مع األشخاص المحتجزين من حيث إب
  .االحتجاز وتوثيق جميع هذه اإلجراءات

وفي هذا اإلطار صدر دليل عمل مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف األشخاص 
  .وتحديدا ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة

عديل قانون األمن العام واستحداث مديرية القضاء الشرطي ومحكمة استئناف شرطية ت 2015كما تم في عام 
الستئناف القرارات الصادرة عن محكمة الشرطة وبما يتفق تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة 

  .حكمةوحقوق اإلنسان، علما بأنه وبموجب قانون االمن العام المعدل أضيف قاضيا مدنيا إلى هيئات الم
وقال انه تم إجراء زيارات ميدانية جماعية دورية وبحضور هيئات دولية ومؤسسات مجتمع مدني وإعالم 
وصحافة وهيئات دبلوماسية بتنظيم من مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق اإلنسان وبالتنسيق مع األمن 

لى واقع المراكز وآليات استقبال العام إلى عدد من مراكز اإلصالح والتأهيل تهدف إلى التفقد واالطالع ع
المحكومين وظروف احتجازهم وبرامج التأهيل المعدة لهم خالل مدة إقامتهم فيها، ومدى االهتمام بتحسين 

  .الخدمات المقدمة لهم
وفي إطار التزام المملكة بتقديم التقارير التعاقدية أمام اللجان الدولية اشار الطراونة الى انه تم مناقشة عدد من 

  .هذه التقارير
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وفيما يتعلق بالتزام المملكة بالنهوض ودعم المؤسسات الوطنية الراعية لحقوق اإلنسان قال الطراونة انه تم 
ألف دينار بما  700رفع المخصصات المالية لكل من اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة لتصبح موازنتها 

ألف  750لمركز الوطني لحقوق اإلنسان لتصبح موازنته يعادل مليون دوالر سنويا، كما تم رفع مخصصات ا
  .دينار بما يعادل مليونا وسبعين ألف دوالر سنويا

وقال الطراونة ان تدفـق الالجئيـن إلى األردن بشكـل عـام والالجئيـن السوريين بشكل خاص شكل تحديا 
الدولـة المحـدودة أصال وعلـى البنية كبيــرا لألردن جراء الضغط الهائل الذي فرضه تدفقهم على موارد 

التحتية، ما كان له أثره الواضـح على جميع المستويات خاصـة على الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات 
  .المياه واإلسكان وفرص العمل للمواطنين األردنيين

ندة األردن على الوفاء ودعا األردن المجتمع الدولـي إلى تحمـل مسؤولياتــه القانونيـة واألخالقية في مسا
بالتزاماته المترتبة على استضافتهم، وإيجاد حل يضمن عودة الالجئين السوريين إلى بالدهم وبما يحفظ 

  .سالمتهم وحقوقهم اإلنسانية وفقا للمبدأ الدولي القاضي بالتعاون وتقاسم األعباء بين الدول
ة االستجابة األردنية لألزمة السورية بهدف وفي هذا اإلطار قال الطراونة ان الحكومة قامت بإعداد خط

  .التخفيف من وطأة األوضاع على األشقاء السوريين المقيمين بالمملكة، والتي يتم تحديثها سنويا
نهجا يجمع بين الجهود اإلنسانية واإلنمائية في  -في خططها المتتالية لالستجابة -واعتمدت الحكومة األردنية

جات الالجئين السوريين وأفراد المجتمعات المضيفة المتضررين من األزمة إطار وطني واحد يخدم احتيا
  .السورية على حد سواء

وقد شملت الخطط المتتالية مشاريع تنموية في قطاعات التعليم، والعمل، والطاقة، والبيئة، والصحة، والعدل، 
ضافة إلى متطلبات دعم الخزينة والسكن، والمياه، والنقل، والحماية االجتماعية، وسبل العيش الكريم، باإل

لتغطية الزيادة الحاصلة على الكلف األمنية والدعم الحكومي للسلع والمواد المختلفة والخسائر المترتبة جراء 
  .تداعيات األزمة السورية

مليار  1.7نحو 2017وقال الطراونة ان حجم التمويل المقدم بالنسبة لخطة االستجابة لألزمة السورية للعام 
  .2017% من االحتياجات الواردة في الخطة للعام  65الر أي دو

وأضاف ان الحكومة عملت من خالل وزارة العمل على ترسيخ مبادئ حقوق االنسان في سوق العمل 
وتطبيق االستراتيجية الوطنية لحقوق االنسان وتنظيم قطاع العمالة المهاجرة ومنها العمالة المنزلية حيث 

  .املة منزل بشكل قانونيالف ع 48يوجد حوالي 
كما عملت على إنشاء قسم خاص لتشغيل العمالة السورية، وبلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ 

تصاريح، وتم اتباع إجراءات ميسرة لحصولهم على تصاريح العمل،  105404وحتى تاريخه  2016العام 
ية خاصة بالسالمة والصحة المهنية وتم رفدها ولضمان وجود العامل في بيئة عمل آمنة تم استحداث مدير

  .بمفتشين اصحاب خبرة واختصاص
وقال الطراونة ان من التحديات األخرى التي تواجه األردن عدم التوصل حتى تاريخه لحل للقضية 

الفلسطينية، وهو األمر الذي يسهم في زيادة التأثيرات االقتصادية واالجتماعية واألمنية على المملكة، 
ضافة إلى التهديدات اإلرهابية التي تستهدف األردن بسبب موقعه الجغرافي ومواقفه السياسية الثابتة باإل

والقائمة على االعتدال، والتطورات في المنطقة، وقلة الموارد المائية، إذ يصنف األردن كثاني أفقر دولة في 
الزمة لتنفيذ محاور وأهداف التنمية المستدامة العالم في المياه، إضافة الى الحاجة لتوفير الموارد والخبرات ال

  .ومؤشراتها المرتبطة بحقوق اإلنسان
نحن نتطلع اليوم إلى حوار بناء ومثمر يمكننا من تسليط الضوء على اإلنجازات التي تحققت في بلدنا «وقال 

قوق اإلنسان، في بناء الدولة المدنية، دولة المؤسسات التي تعتمد نظاما يفصل بين السلطات، ويحمي ح
  .«ويعزز سيادة القانون والديمقراطية، ويرسخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية

نتطلع باهتمام إلى االستماع إلى مالحظاتكم التي ستثري مسيرة المملكة بقيادة صاحب الجاللة «وأضاف 
  .«الهاشمية الملك عبدهللا الثاني
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ل تعزيز حقوق اإلنسان، وأثنت على الخطوات اإليجابية وأشادت العديد من الدول بجهود األردن في مجا
والتقدم المحرز في إطار التزاماته بتنفيذ العديد من التوصيات منذ االستعراض الدوري الشامل الثاني وعلى 

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان ونشر ثقافة حقوق اإلنسان والجهود االستثنائية المبذولة الستضافة 
  .السوريين واألعباء التي يتحملها جراء ذلكالالجئين 

وأثنت عدد من الدول على جهود الحكومة األردنية لتعاونها البناء والحوار مع مختلف المؤسسات الوطنية 
  .ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان

على تعليق تنفيذ عقوبة اإلعدام وصوال وتلقى األردن في الجلسة توصيات من الدول ركزت معظمها 
إللغائها، وحظر الزواج المبكر وإلغاء االستثناءات بهذا الشأن، وحقوق أبناء األردنيات، والمساواة بين 

الجنسين ورفع نسبة تمثيل المرأة في المراكز الحكومية والوظائف في القطاعين العام والخاص، ومكافحة 
وتمكين األشخاص ذوي االعاقة، وضمان المحاكمات العادلة في قضايا التمييز ضد األطفال المهمشين، 

، وإلغاء »سيداو«في اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة  9التعذيب ووقفها، وإلغاء التحفظ على المادة 
النصوص الجنائية في قانون الجرائم االلكترونية، وإسقاط تعريف خطاب الكراهية في تعديالت القانون، 

قضايا التعذيب في السجون إلى المحاكم المدنية بدالً من محاكم الشرطة، وتعديل قانون العمل بما وإحالة 
يتوافق مع المعايير الدولية، وتوفير المساعدة القانونية للمحتجزين، واتخاذ تدابير لحماية الخصوصية لألفراد 

  .مكافحة االتجار بالبشرعلى اإلنترنت، وتحسين ظروف العمال المهاجرين والعمالة المنزلية، و
وتحدث أعضاء الوفد الرسمي األردني الذي ضم القاضي علي المسيمي ممثال عن السلطة القضائية، 

والقاضي منصور الطوالبة ممثال عن دائرة قاضي القضاة، وزيد الطالفيح ممثال عن وزارة العدل، وعايش 
الهدبان ممثال عن مديرية األمن العام، وغدير عطية العواملة ممثال عن وزارة التنمية االجتماعية، وسامح 

ممثال عن وزارة العمل، وآمال حدادين ممثال عن اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، وأمجد شموط ممثال 
عن منظمات المجتمع المدني عما قام به األردن في مجال حقوق االنسان واإلجراءات التي قام بها منذ 

  .الثاني ردا على مناقشات الدولاالستعراض الدوري 
وقالت رئيس البعثة األردنية الدائمة في جنيف سجا المجالي نائب رئيس الوفد األردني في ختام الجلسة ان 

الوفد استمع لجميع التوصيات، معربة عن شكرها لكل من أشاد بالتطور الذي أحرزه األردن في مجال حقوق 
  .اإلنسان منذ االستعراض الدوري الثاني

وأضافت انه سيتم بلورة موقف األردن تجاه التوصيات التي قدمتها الدول في جلسة االستعراض الدوري 
  ».بترا«الشامل لحقوق اإلنسان والرد عليها الحقا.
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  )دنيا الوطن( ماراثونات تشكيل الحكومة االتحادية بقلم:د.عبدالقادر العبادي
8/11/2018  
  

إن الفصول التراجيدية والكوميدية التي تمارس طقوسها سياسة صراع اإلرادات بغالف الديمقراطية 
المستوردة والدستورية المؤجلة ومدنية المؤسساتية والمحاصصاتية التوافقية والتعددية التكنوقراطية وبّوابات 

أفقياً وعمودياً وفقه توزيع الثروات التوازني والتحلي بعقلية المراجعة لمنظومات الدولة الفساد المرّكب 
والترشيق الحكومي هي مرايا تحتفظ ذاكرتها بمراهنات التحّول القهري االفتراضي في سلطة العرش على 

  .وفق قانون االستحالة وعنقاء الفوضى وطوابير االصطفاف البراغماتي
  

لسوف اليوناني الشهير أفالطون في مدينته الفاضلة صراعاً دراماتيكياً على كافة المستويات أحدثت نظرية الفي
الفكرية حيث يرى هذا الفيلسوف أن من يحكم هذه المدينة الفاضلة هم الفالسفة وعمالقة الفكر لكي يجعلوا كل 

  . شيء فيها معيارياً في المستويات المدنية المؤسساتية
  

ذلك الفيلسوف اإلسالمي الفارابي الذي انتقل بالنظرية من مدينة أفالطون الفاضلة الضيقة تبعه أفالطون في 
  . وتطبيقاتها على مجتمع واحد إلى مدينة عالمية يتحالف فيها الجميع في مجتمع واحد

  
كم. ويبدو ِكال الفيلسوفين في مدينته الفاضلة أراد أن يعالج شكل الحكومة المثالية والنموذج األعلى لنظام الح

أن كليهما قد تقاطع في طروحاته البنائية مع مقتضيات زمانه السياسية وعدم إمكانية تحقيقها لغياب (الواقعية) 
في مفاصلها التكوينية ألنه ولكي يتم له الوصول إلى مدينته الفاضله علية أن يرضي القائمين على الواقع 

التوّجه ال يرض ضمير الفيلسوف الذي ال يؤمن إال  العملي ممن يُسمون بـ ( أصحاب الحل والعقد) وهذا
  .بواقعية العلم وجوهره وال يعطي الثقة كاملة غير منقوصة إال للعقل

  
م دون أن يحققا على أرض 950ق.م. واإلسالمي الفارابي عام  347توفي الفيلسوفان اليوناني أفالطون عام

للتين تمثالن النموذج األعلى لشكل الحكومة ونظام الحكم الواقع ما تبنياه من التأسيس لمدينتيهما الفاضلتين ا
  .وذلك لغياب الواقعية العملية لتحقيق أفكارهما الفلسفية

  
وجاء السيد عادل عبدالمهدي بعد مخاض صعب تصارعت وتجاذبت فيه القوى السياسية القائمة في العراق 

واألنبياء) حامالً في الذهن أفكار الفيلسوفين المعاصر (توافقياً) ليعتلي منصة العرش العراقي (موطن الرسل 
اليوناني والعربي في التأسيس لـ (دولة العراق الفاضلة) التي يحكمها التكنوقراطيون الذين يتميزون بالشفافية 

والمهنية العالية لكي يجعل كل شيء في (بالد ما بين النهرين) معيارياً وفاضالً وعادالً في المستويات 
األداء الحكومي وإنسانية المواطن معنوياً وروحياً . هذا اإلنسان في تصورات دولة السيد  الحضارية وشكل

عادل عبدالمهدي وفي مدينة أفالطون والفارابي خلية فاعلة في النظام المركزي للوحدة الكبرى الحية المتمثلة 
  .بـ( الدولة)

  
األلكترونية لكي يحصر فيها الكفاءات  ولكي يؤسس لحكومته ابتدع السيد عادل عبدالمهدي فكرة النافذة

التكنوقراطية ومن ثَمَّ يُصار إلى لجان متخصصة بغية الغربلة والفحص والتمحيص والتتبع مساءلةً وعدالةً 
وشهادةً وعلماً وتجربة نقية متثبة مهيبة الجانب على افتراض نقاء الجوهر في هذه اللجان وعدم تبعيتها ألحد 

  .من مجموع المتقدمين 601ث وقع نظرها على من أصحاب (األمالي) حي
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واستبشر أهل العراق لهذا التوجه العمالق للسيد رئيس مجلس الوزراء وفي النفس هل سيتحقق في (دولتهم 
األفالطونية الفارابية الفاضلة القادمة) كيانها على أرض الواقع المعاصر؟ وِلَم ال وأهل بالد الرافدين هم 

  .و أول قوانين البشرية وبُناة أقدم حضارة في العالم امتدت ألكثر من سبعة آالف سنةُصنّاع الكتابة وواضع
  

ومضى الزمن بالكابينة األلكترونية ومعاييرها مكتوماً في غياهب السر إال من مراسالت عائمة للمتقدمين ال 
 ً  لمقاييس (صناعة تنبيء عن واقعٍ ملموس وفي الخفاء يجري صراع اإلرادات حامياً مع كل أدواته وخالفا

  .م2003المدينة الفاضلة) ألنها تتقاطع مع ما قد ألفوه طيلة أعوام ما بعد 
  

ويبدأ العد التنازلي لتقديم الكابينة الوزارية للبرلمان ليقف السيد عادل عبدالمهدي تسبقه أنظار العراقيين 
الحكومي الذي يماثل طروحات  للوقوف على طبيعة الحدث وواقعيته أمام البرلمان ليتلو بيانات برنامجه

  .أفالطون والفارابي في شكل الحكومة ونظام الحكم
  

كنت من المتابعين المدققين لكل فقرات البرنامج الحكومي على سعتها وامتدادها وشموليتها والحاجة إليها في 
هذا البرنامج بناء ( الدولة العراقية المؤسساتية الفاضلة) وفي الذهن هل يستطيع رئيس الوزراء تحقيق 

المترامي األطراف الذي يتمدد على مساحة لونية شديدة الوعورة وسماء ملبدة بغيوم معتمة ويحتاج لسنوات 
من الجد والقهر والمتابعة والنقاء وهو الذي ـ كما تذكره الصحف الُمنّشرة ـ جاء توافقياً ال قاعدة حزبية أو 

االتحادية وهو يجذف عكس تيار الفئات المهيمنة على  كتلوية تحتوية فكيف له أن يمضي بمشروع كابينته
  العملية السياسية؟

  
قالوا إن هذه األحزاب والفئات السياسية قد منحته تفويضاً كامالً باختيار كابينته الوزارية ولذلك سينجح في 

يجرب هذا ما  طرح كابينة (تكنوقراطية) ليست من البرلمانين وال من الذين استوزروا والمجرب في بياناته ال
  !يطفو على السطح وما خفي كان أعظم

  
وزيراً في جلسة يوم األربعاء أي قبل يومين من انتهاء المهلة الدستورية (كنت  14قدم السيد عادل عبدالمهدي 

قد أشرت أليها في مقالي السابق (الحكومة الجزئية) ووسط برلماني ترتفع فيه أصابع وتنخفض أخرى وتشيع 
ابية الرؤية تحصل الثقة البرلمانية على وزراء الجولة األولى ولكن ما أن ولدت هذه الكابينة إال في بنائيته ضب

لتتحّجر بعد ساعات ألن المعيار الذي اتبعه السيد عبدالمهدي كان ينقصه التثبت وصدق المعلومة وشفافية 
  .قة في المنظور التقييميبيانات الذين تم التصويت عليهم وأن الالعبين كباراً متمرسون والدولة عمي

  
وهنا سقطت الورقة األولى في مارثون السيد عبدالمهدي وتبين لغالبية الشعب المترقب أن الكابينة لم ولن 

تالقي ترحيباً ألنها قد تجاوزت المصداقية في المعايير والمباديء التي نعتها بعض المريدين بأنها اختيارات 
سياسية تشكلت تحت ستراتيجية المحاصصاتية وغيرها ممن خلت من  مناطقية وعائلية ـ أقاربية وزعامات

الشفافية والوطنية والمهنية واألهلية وسواها وأنها لم تكن تلك التي يريدها العراقيون أصحاب (النهج 
  .الوطني)

  
نها وهنا تقفز إلى الذهن مدينة أفالطون والفارابي اللذان توفيا ولم يستطيعا تحقيقها على أرض الواقع أل

اصطدمت بصخرة (أصحاب الحل والعقد) ولذا بقيت مدينتهم الفاضلة مسطورة في كراريسهم الورقية 
  .لمطالعة األجيال القادمة
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ويبدأ المارثون الثاني حاسماً قوياً من الزعامات السياسية التي ترى أن حقوقها االنتخابية التي حصدت فيها 
أن يمنحها حقوقاً في حكومته حسب المستحقات البرلمانية وأنه ـ مقاعد برلمانية تفرض على رئيس الوزراء 

كما أُشيع ـ عليها أن تقدم خمسة مرشحين بسيرهم الذاتية العالية القيمة من المهنييين التكنوقراطيين من غير 
الذين تبوؤوا مناصب سابقة ومن الكفاءات التي تمتلك موجبات القوة في النهوض العادل واألداء الحكومي 
المتقدم على أن يتم تقييم ذلك كل ثالثة أو أربعة أشهر لتشخيص السلبيات واإليجابيات حتى ال يتقادم الزمن 
على األخطاء والترسبات الماضية . كثرت الحكايات وتعددت المسالك وبدأت خيوط العتمة تدب في خيوط 

  .النسيج
  

صوصاً وأنه أمام مهمة عمالقة صعبة كان على السيد عادل عبدالمهدي أن يتجنب الحلول الترقيعية خ
وحاسمة وحكومة إتحادية تقع على عاتقها مهمات جبارة ومواقف داخلية وخارجية قلَّ نظيرها في بلدان العالم 

  .وعليه أن يحسن االختيار منذ أن علم بأنه المرشح التوافقي للحكومة العراقية القادمة
  

 التي ستتطاير بعض مكوناتها أمام ريح المساءلة والعدالة وزيراً  14اآلن أمامه كابينته األولى ذات الـ 
والنزاهة والجنائية إلى جانب الشهادات وسلوكيات أخرى قد تدخل في دهاليز حرجة ضيقة تتقاطع مع 

الوطنية والمهنية والشفافية وعليه أن يقدم بدائل تعيد ثقة األمة به وأن يقدم مرشحين يمتلكون العلمية والفنية 
ة والشفافية والتجربة وهم يدركون تماماً ماذا يريد العراق والعراقيين وما الذي ينقصه اقتصادياً والمهني

واجتماعياً وثقافياً وعلمياً وأكاديمياً وسياسياً وخدماتياً وعليه في كل األحوال مكاشفة العراقيين أفراداً 
  .اق العظيموجماعات بكل السيناريوهات لتقف األمة على حقيقة ما يجري في العر

  
األمة العراقية تعلم بكل طبقاتها االجتماعية والثقافية واألكاديمية أن الواقع الحالي يخضع بصالبة إلى ما يمكن 

أن نسميه بـ ( حكومة األمالي) ذات األذرع الصلبة في المنظور المعياري التي يروج لها المريدون 
المناصب وتولي المهام الحكومية أي أن كل فئة سياسية ويمارسون عليه شتى أنواع الضغوطات في توزيع 

وحزبية وكتلوية ترغب بل تصر وتتدافع في أن تكون لها (بصمة) في الحكومة القادمة ابتداًء من أعلى قمة 
  .الهرم حتى قاعدته

  
الداخلية أما المارثون التالي في حال تمرير (الكابينة المنقوصة) وما يلحقه في ذات اآلن هو مرشحو وزارتي 

  :وزيراً فنسجل محطات المؤشرات اآلتية 22والدفاع وبعد أداء اليمين للكابينة مكتملة 
  

أنه رئيس وزراء توافقي سفينته تبحر بين أشرعة التخيير والتسيير وقوة الحسم ومرايا الحكومة العميقة كما 
  . ينعت الموقف المبحرون

  
الوزارات والمناصب العليا كما قضت بذلك رغبة السيد إن البرلمان العراقي لم ينل أعضائه حصتهم من 

  .عادل عبدالمهدي وهو ما يطفو على السطح
  

  .تقاطع المصالح مع ما هية وطبيعة األداء الحكومي وثنائية نجاح وفشل الحكومة االتحادية
  

قوة دافعة  برنامج رئيس مجلس الوزراء الحكومي ـ كما أسلفنا ـ يتمدد على مساحة واسعة ولذا يحتاج إلى
  .لألمام تمكنه من تحقيق فقراته بشكل واضح المعالم وشفاف دون التقاطع مع التيارات السياسية والحزبية
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المرحلة القادمة تحتاج إلى (قوة السيف وصالبة الساعد) ألن العراق بلغت به (الروح الحلقوم) وهو بحاجة 
فاضلة شفافة وليست بحاجة إلى ( سبَق السيُف إلى حكومة تعتلي سارية المناصب الحكومية نزيهة عادلة 

  !العَذَل)
  

تحتل (قضية المال العام) مركز الصدارة وال بد أن يُصار إلى متابعة دقيقة ومهنية ومحاسبة لكل من استهان 
  .به واحتواه وأنفقه في غير حق من أعلى السارية حتى قاعها مهما كان ويكون وهو ما تنظره األمة والشعب

  
  .ملف البنية التحتية والخدمات هو ما تعطيه دول العالم المتمدن األولية في المعالجةأولوية 

  
وزارة الخارجية في منظوري الشخصي مع وزيرها الفاضل الدكتور محمد علي الحكيم في كابينة السيد عادل 

رة وكفاءة عبدالمهدي الجديدة تبشر بكل الخير في أوسع أبوابه لما أعرفه عن الدكتور الحكيم من خب
تكنوقراطية متقدمة وحكمة وشفافية ومهنية عمالقة على الصعيدين الداخلي والخارجي وإنني أعرف ذلك من 

خالل عملي العلمي واألكاديمي في الجامعات العربية والبريطانية واألمريكية لسنوات عديدة ومن خالل 
م مناصب عالمية عالية جديرة بالتقدير المؤتمرات والندوات واللقاءات الخارجية فقد شغل الدكتور الحكي

كمنصب الممثل الدائم وسفير العراق لدى (األمم المتحدة) في جنيف سويسرا ووكيل األمين العام لـ (األمم 
إن  . ESCWA المتحدة) واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا

  .رة والصبر والحنكة ستجعل العراق متقدماً على الصعيدين المحلي والعالميمثل هذه الكفاءة ذات الخب
  

أن هذه الوزارة ألهميتها وفي غالبية مفاصلها بحاجة بين اآلونة واألخرى إلى مراجعة مكثفة ألداء موظفيها 
ة المضيئة سواء في داخل الوزارة أو خارج العراق في الهيئات والبعثات الدبلوماسية ألنهم يمثلون الواجه

للعراق وعلى هذا يجب التأكد من مهنيتهم وكفاءاتهم وشهاداتهم ووثائقهم وقدراتهم العلمية واللغوية 
والدبلوماسية وصدقهم وعدلهم بواسطة لجان متخصصة صادقة مهنية في عملها غير منتمية لجهة أو كتلة 

ن العراق عالمياً تفادياً لما أشيع منذ معينة لكي يستحقوا أن يكونوا في مركز الصدارة الخارجية وهم يمثلو
  .سنوات من حاالت عدم الرصانة والوثوق بشهادات البعض وسلوكياتهم وأدائهم الوظيفي المنقوص

  
الزالت األجواء داخل العراق وخارجه تتابع بحذر شديد األجواء السياسية واالحتماالت الممكنة التي تتوفر 

وإمكانات وزرائها وفقاً للمعايير والمقاييس التي ُمنحموا على أساسها ثقة  عليها الكابينة الماراثونية القادمة
البرلمان على حل المشاكل واألداء الحكومي الشفاف غير الخاضع لضغوطات من أجل ( أمالي) مخصوصة 

من قبل الكتل السياسية ومفردات البنية العميقة وأنها على وعي وثبات ورصانة تامة لحجم التحديات 
  .اهنات باالنهيار السياسي وأنها حكومة أحزاب وكتل ضيقةوالمر

  
للبصرة دور فاعل عبر منظورات التاريخ السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والعلمي فهي على مر 

العصور وال زالت مركز إشعاع فكري وعلمي احتضنت الكثير من العلماء والفالسفة والمناطقة والمدارس 
جانب كل ذلك لها إسهامها المتقدم في االقتصاد الوطني العراقي . على هذا األساس فإن الفكرية وهي إلى 

البصرة رئة عراقية يتنفس من خاللها االقتصاد الوطني وشريان يضخ للقلب ديمومة حياة ورفاهية شعب 
ت متطلبات عيشها عمالق والبد أن تلتفت إليها الحكومة االتحادية الجديدة بكل جدارة واقتدار لمعالجة أساسيا

  .اليومي وهي المقبلة على أن تكون العاصمة االقتصادية العراقية أمام منظورات العالم المتقدم
  

يأمل العراقيون بكافة شرائحهم داخل العراق وخارجه أن يكون السباق المارثوني نحو تشكيل الحكومة 
يكون بمستوى طموحات الشعب العراقي وما  االتحادية يملك موجبات القوة واالقتدار والشفافية والمهنية وأن
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يأمله ويتوقعه من السيد رئيس مجلس الوزراء وصناع القرار أن ال تكون ترقيعية قبل أدائها اليمين القانونية 
ويجب أن تكون صامدة بوجه كل التحديات وعلى قدر المسؤولية لموطن الرسل واألنبياء صعوداً إلى المرحلة 

  .ى حالة ترقيعة أخرىاألعلى وليس نزوالً إل
  

الخطوة التي تليها إشغال الدرجات الخاصة من وكالء وزارات ومدراء عامين ومفتشين وسواها يجب أن 
يكون من مخرجات التكنوقراط األلكتروني أو الكفاءات الشفافة المهنية التي ترشَّح على أن يكونوا من أهل 

مهنية غير خاضعة لجهة أو كيان أو كتلة سياسية معينة العفة والصدق والعدل والشهادات العالية عبر لجان 
ومقابالت وبرامج عمل دقيقة جداً لما لهذه المناصب من أهمية بالغة مفصلية في الدولة العراقية ألن العراقيين 

قد سئموا انتظار القادم المجهول واألمنيات المؤجلة وذر رماد الصحارى في عيون دولة العراق المعاصر 
  الديمقراطي.الفدرالي 
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Palestine solidarity at the crossroads (Redress online) 
8th November 2018    
 
New strategy and hard-nosed determination are needed. But where is the unity and 
leadership? 
By Stuart Littlewood 
Last week we saw how Baroness Jenny Tonge was cruelly maligned in the House 
of Lords by Lords Pickles and Polak. Pickles invited the minister and the Palestine 
Solidarity Campaign (PSC) to join him in condemning Baroness Tonge for 
“suggesting that the murders in Pittsburgh were caused by the actions of the Israeli 
government”. He accused her of causing “great pain in Pittsburgh” and (horror of 
horrors) falling foul of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) 
definition of anti-Semitism. 
 
Jewish News reported that Pickles and Polak, both high-ranking figures in the 
Israel lobby, slammed her “callous inflammatory” remarks which, they claimed, 
were “in clear violation of the IHRA definition of anti-Semitism adopted by the 
UK government. For a Member of the House of Lords to publish such hateful 
thoughts brings Parliament into disrepute,” he added. Polak, according to this 
report in The Guardian, appears to work pretty much full-time for Israel and has 
abused the privilege of peerage. Many might think that brings the British 
Parliament into far greater disrepute. 
 
So what did Baroness Jenny say on her Facebook page to warrant such a nasty 
personal attack? “Absolutely appalling and a criminal act, but does it ever occur to 
Bibi [Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu] and the present Israeli 
government that its actions against Palestinians may be re-igniting anti-Semitism? 
I suppose someone will say that it is anti-Semitic to say so?” 
 
The PSC issued a statement complaining she “suggested Israel’s policies and its 
treatment of the Palestinians could be contributing to a rise in anti-Semitism 
generally” and the PSC regarded her post as “deeply troubling… and risked being 
read as implying that anti-Semitism can only be understood in the context of a 
response to Israel’s treatment of Palestinians. Such a view risks justifying or 
minimising anti-Semitism.” 
 
As if their snottiness towards one of its founders and patrons wasn’t enough, the 
PSC told Jewish News they were considering “further steps”. Baroness Toinge is a 
founder and long-time member of the PSC and a courageous fighter for Palestinian 
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rights. At that point, given the PSC management’s uncalled-for hostility, she 
thought it best to spare her many friends embarrassment and resign. 
 
Now a petition is being put to the PSC by members expressing outrage that instead 
of defending her the PSC’s Executive joined in the Zio attacks. It insists that 
nothing she said was anti-Semitic, adding that “it is perfectly reasonable to link 
Israel’s murderous behaviour with attacks on Jews”. It calls for the Executive to 
apologise and ask Jenny to reconsider her decision to resign. 
 
But would she? Jenny Tonge might do better hitching her wagon to a re-
invigorated, turbocharged Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement, at 
least until the PSC is purged of its head office idiots. 
 
“The Inquisition rules” 
Two weeks earlier the Jewish Chronicle and the British Medical Journal reported 
another craven act against the Baroness, this time by the Liverpool School of 
Tropical Medicine, which withdrew its invitation to Baroness Tonge to be a 
panellist at a meeting on maternal health. The reason? Because of “very recent 
media reports and allegations of anti-Semitic sentiment which are contradictory to 
our organisational ethos, and which we do not feel are complementary to this 
event.” What sort of organisational ethos confuses anti-Semitism with maternal 
health issues in developing countries? 
 
Baroness Tonge said: 
 
I was un-invited after complaints from an unknown source, claiming that my 
presence would disrupt the meeting. I was not allowed to know who the 
complainant was… How they thought I could bring criticism of the government of 
Israel into maternal health I do not know. 
 
Criticise the Israeli government and you are excluded from other things too. The 
Inquisition rules. 
 
The Liverpool School of Tropical Medicine subsequently told the BMJ: “There 
was external concern that a successful debate… would be sidetracked by public 
questions related to the extensive anti-Semitic issues linked to the Labour Party 
that were dominating the UK media at the time of the event.” 
 
Feeble excuse. It doesn’t say much for whoever chairs their meetings if they 
cannot stop the discussion from being sidetracked and going off-topic. 
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How many anti-Semitism claims have a legal basis? 
Hugh Tomlinson QC recently warned that if a public authority did decide to adopt 
the IHRA definition (though it wasn’t obliged to) then it must interpret it in a way 
that’s consistent with its statutory obligations and doesn’t cut across the European 
Convention on Human Rights, which provides for freedom of expression and 
freedom of assembly. Freedom of expression applies not only to information and 
ideas that are favourably received or regarded as inoffensive, but also to those that 
“offend, shock or disturb the state or any sector of the population”. Unless, of 
course, they amount to a call for violence, hatred or intolerance. 
 
A further obligation put on public authorities is “to create a favourable 
environment for participation in public debates for all concerned, allowing them to 
express their opinions and ideas without fear, even if these opinions and ideas are 
contrary to those defended by the official authorities or by a large part of public 
opinion, or even if those opinions and ideas are irritating or offensive to the 
public”. A public authority seeking to apply the IHRA definition to prohibit or 
punish such expressions “would be acting unlawfully”. 
 
Pickles and Polak should remember this next time they rise to speak in the House 
of Lords or anywhere else. 
 
Retired Lord Justice of Appeal Sir Stephen Sedley pointed out that the 1986 
Education Act established an individual right of free expression in all higher 
education institutions “which cannot be cut back by governmental policies”. He 
called for the government to retreat from its “naively adopted” stance. 
 
So, according to top legal opinion the IHRA definition does not make calling Israel 
an apartheid state or advocating boycott, divestment or sanctions (BDS) against 
Israel anti-Semitic. Also, Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights 
includes “the freedom to hold opinions without interference and to seek, receive 
and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”. 
 
As for the ghastly truth about Israel on top of all the other evidence, the United 
Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) produced a 
report establishing that Israel, beyond a shadow of a doubt, is a thoroughly vile 
apartheid regime. Such was the fuss kicked up when it appeared that it has been 
withdrawn from UN websites. 
 
But don’t worry, you can read about it here. Among its conclusions: 
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The authors urge the United Nations to implement this finding by fulfilling its 
international responsibilities in relation to international law and the rights of the 
Palestinian people as a matter of urgency, for two reasons. 
 
First, the situation addressed in the report is ongoing… In the case of Israel-
Palestine, any delay compounds the crime by prolonging the subjugation of 
Palestinians to the active practice of apartheid by Israel. Prompt action is 
accordingly imperative…. 
 
Secondly… since the 1970s, when the international campaign to oppose apartheid 
in southern Africa gathered momentum, apartheid has been considered in the 
annals of the United Nations and world public opinion to be second only to 
genocide in the hierarchy of criminality. 
 
This report accordingly recommends that the international community act 
immediately, without waiting for a more formal pronouncement regarding the 
culpability of the State of Israel, its Government and its officials for the 
commission of the crime of apartheid… 
 
The prohibition of apartheid is considered “jus cogens” in international customary 
law. States have a separate and collective duty (a) not to recognise an apartheid 
regime as lawful; (b) not to aid or assist a state in maintaining an apartheid regime; 
and (c) to cooperate with the United Nations and other states in bringing apartheid 
regimes to an end. A state that fails to fulfil those duties could itself be held legally 
responsible for engaging in wrongful acts involving complicity with maintaining 
an apartheid regime. 
 
No wonder it was hushed up. 
 
What next? 
Miko Peled, in my recent interview with him, underlined the need for activists to 
shift up a gear and accelerate from solidarity to full-on resistance. This means 
wider involvement, better coordination, revised targeting and sharper strategy. In 
effect, a BDS Mk2, turbocharged. And it involves treating Zionism and those who 
promote or support it with far less tolerance. As Miko said on another occasion, “If 
opposing Israel is anti-Semitism then what do you call supporting a state that has 
been engaged in brutal ethnic cleansing for seven decades?” 
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Indeed. And what do you call people in public life who adore and defend that state 
and intimidate anyone who voices disapproval? 
 
Things are changing. The Stop the War Coalition last weekend brought together a 
number of experts in a conference about “re-framing the debate” on Palestine. That 
whole discussion is long overdue and I’m waiting to hear what came out of it. For 
example, robust measures must be put in place to counter bogus accusations of 
anti-Semitism stifling free speech 
 
It would be no bad thing if someone came forward with a proposal for a centralised 
legal unit to reprimand the Zio-extremists who overstep the mark and use false 
accusations of anti-Semitism to pour hatred on the likes of Jenny Tonge. Efforts 
must be made to ensure public institutions like Parliament don’t provide a platform 
for such odious behaviour. It would also be the unit’s task to launch into the public 
domain a working definition of anti-Palestinian racism similar to the one recently 
proposed by Jewish Voice for Labour. 

 
 
 
  
 
 
  


