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 األمانة العامة

 المالحظات والتوصيات الختامية
 عمى التقرير الدوري األول 
 المممكة األردنية الياشمية

 
 تمييد:

إللياشور ة الو ة ناقشت لجنة حقوق  إلنناواا إللبية وة دور هقيايوا إللاااوبة إللاقي وي إللوهقيل إللقة لألررأليوة إلليهن وة  .1
حظات قإللاقص ات إللالاار ة ةرقي جاربة إللهقة إللبية ة در إللقاىية، قإلعارهت إللر  2016دةيإل ي/شةاط  18 – 13إللفاية 
 .إللاال ة

ح وث يواا إلليها لقة ةألوه عيةور  صواه  عألول  ؛اثرا إللألجنوة حويا إلليها عألول إللافاعوة إلن جواةر رون إللألجنوة .2
، يرا يواا إلليها لقة 2012إللر ثا  إللبيةر لحقق  إلننااا، قلقة هقلة اقهم اقي يىا إللقة لألجنة در لةي ة/ن ااا عام 

 هقلة اقهم اقي يىا إللهقيل إللقة لألجنة. 
يئااوة اوباهة إللاوف ي إللوهياقي ةشوي ايحب إللألجنة ةالحقإلي إللافواعألر إللو أ لجياوو إللألجنوة رون قدوه إللهقلوة إللطوي ، ة .3

 جاربة إللهقة إللبية ة. أرصي إللبية ة قإللرنهقب إللهإلئم له ىانر إللالصاقنة اف ي إللررألية إلليهن ة إللياشر ة ةجريقي ة
ايحب إللألجنة ةانص حات إللقانقن ة إللار لهالألايا إللررألية إلليهن ة إللياشر ة عألل إللةن ة إللاشي ب ة إللقطن ة قإللار  .4

رووا إللرشووالة إلليئ اوو ة إللراصووألة ةحقووق  إلنناوواا قاوو اهة إللقووانقا، قعألوول إللالووا قووانقا إلاوواق ة إللاووألطة  ابووالع عووهه إل
صوووهإلي إللرجألوووا إللقضوووائر رهقنوووة  ،2014لاووونة  27، قوووانقا إللقضوووار إلنهإليل يقوووم 2014( لاووونة 29يقوووم  إللقضوووائ ة  قإل 

 .2014لانة  32. ققانقا إللحهإلث يقم 2014إللاألقك إللقضائر لبام 
عهإله إللالطة إللقطن ة ايحب إللألجن .5 ة ةاااحهإلث رنصب إللرنا  إللحيقرر لحقق  إلننااا إللااةن ليئااة إللقزيإلر، قإل 

 إللشارألة لحقق  إلننااا، قاشي ة دي   إللانا   إللحيقرر لحقق  إلننااا.
روا اقهي إللألجنة إللعةار إلالقاصاه ة إللار احرألايا إللهقلة إللطي  رن  افاقم إللزرة إللاقي ة إللار لدضت إلل لجوقر  .6

اوقيل. قإللاور قضوبت لعةوار ية وية عألول ريإلدو  إللهقلوة دور ظوة إلريان اايوا قرقإليهىوا إلالقاصواه ة  الجئ ز ه عا إللرأل قا 
 .إللرحهقهة

اوثرا إللألجنوة إللابوه  ت عألول قوانقا إللبققةوات إللاور اضورنت اشوه ه إللبققةوة عألول جويإلئم إللبنو  إللةوهنر قإللجناوور  .7
 نار.يااللاصاب قىاك إللبيض قإلالالاطا  قإللاحيش إللج



 

 

 

 األمانة العامة

 اإللبوووار ت دووور إللرنوووازة إلووول ةألوووهإلني إللناوووار ايحوووب إللألجنوووة ةوووانجيإلرإلت إللاووور إلاالووو ايا إللحيقروووة لااوووي ة إعووواهة .8
 إللبرة. إللصأل ة عنه قققع ال دات رن ليةاب

 
 المالحظات والتوصيات:

جيقه إللهقلة در رجواة رااةبوة  اضرااإلليهقه إللاير أل ة قإللرناقشات لم الحظت إللألجنة لا إللاقي ي إللهقيل إللقة ق  .9
دوووور  انف وووو  إللر حظووووات قإللاقصوووو ات إللالاار ووووة إللاوووور لصووووهيايا إللألجنووووة عألوووول إللاقي ووووي إللقة لألررأليووووة إلليهن ووووة إللياشوووور ة

 .2012لةي ة/ن ااا 
 إللرييز إللقطنر لحقق  إلننااا(، الحظت إللألجنة لا إللهقلة إللطي  لم اشيك إللرؤااة إللقطن ة لحقق  إلننااا  .10
لوم  اضورا إللاقي وي لق إللويهقه إللاير أل وة ربألقروات روا رصواهي يروا  ل ي إللحيقر ة دور عرأل وة إعوهإله إللاقي وي.إللرنظرات ق 

  ل ي حيقر ة.
 الحظت إللألجنة الألق إللاقي وي قإللويهقه إللاير أل وة قإللرناقشوة روا إلاوابيإلض إللجيوقه إللرة قلوة لنشوي قاويق ع إللر ثوا ، .11

 ل و.إبيةر لحقق  إلننااا لق ةانشاية نرا ج لق اطة قات قضائ ة صهيت ةاالااناه لحيام إللر ثا  إلل لل قعهم اقه م
 

 المساواة وعدم التمييز وتدابير التمييز اإليجابي
اشو ه إللألجنووة رووا ح ووث إللرةووهل ةانطوواي إللهاوواقيل قإللقووانقنر إللوو أ  اضوورا إللراوواقإلة قعووهم إللار  ووز، إال لا إللألجنووة  .12

ا إللراهة إللااهاة را إللهااقي  نصي  لألرااقإلة ة ا إلليهن  ا لرام إللقانقا، قال  اضرا إللرااقإلة ة ا رضرق  الحظت لا
جر ن إللشالاا إللالاضب ا لألقال ة إللقضائ ة لألهقلة روا إلليهن و ا قل وي إلليهن و ا، يروا لا إللونا إللهاواقيل ال  ضورا 

 عهم إللار  ز ة ا إلليجاة قإللناار.
( رووا إللر ثووا  إللبيةوور 3ال اراثووة لحيووام إللروواهة   ، ا، قرنيووا قووانقا إلالناالاةوواتلقووقإلنالحظووت إللألجنووة لا ةبووض إل .13

 لحقق  إلننااا ةشأا إللرااقإلة قعهم إللار  ز در إللاران ةالحقق  قإللحي ات، قاأر ا إللرااقإلة إللفبأل ة.
روا لجنةور الحظوت إللألجنوة لا قوانقا إللجناو ة  نطوقل عألول ار  وز لبوهم اوراحو لةنوار إللرويلة إلليهن وة إللرازقجوة  .14

 را إلياااب إللجنا ة إلليهن ة، عألل قهم إللرااقإلة رن إلليهنر إللرازقج را لجنة ة.
، قإللالووواا ةرووونء لةنوووار 9/11/2014ايحوووب إللألجنوووة ةوووالقيإلي إللصووواهي روووا رجألوووا قزيإلر إللهقلوووة إللطوووي  ةاووواي    .15

قإلالاووواثراي قإللارألوووك إلليهن وووات إللرازقجوووات روووا ل وووي إلليهن ووو ا ااوووي  ت قرزإل وووا دووور رجووواة إللابألووو م قإللصوووحة قإللبروووة 
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، إال لا إللألجنووة الحظووت رووا الوو ة إللاقوواي ي قجووقه حيروواا لةنووار إللروويلة إلليهن ووة إللاوو اية قإللحصووقة عألوول يالصووة ق وواهة
 إللرازقجة را حرألة إللقثائ  إللفألاط ن ة را إللاران ةاألك إللااي  ت قإللرزإل ا.

 صدرتيا عقب مناقشة التقرير األول لمدولة الطرف، وتأكد عمى ضرورة: أ( والتي 3و 2ة بتوصياتيا أرقام )ذكر المجنت  
مراجعة التشريعات المتصلمة بحقلوق اإلنسلان، والتلي تنطلوي عملى تمييلز أو إخلالل بالمسلاواة وعلدم التمييلز  - أ

ن النظللام القللانوني حللق التمتللق بللالحقوق والحريللات المنصللوص أملام القللانون أو بللين المللواطنين. وبللأن ت ضللم  
ا في الميثاق لكل شخص خاضق لواليتيلا القضلاةية، دون تمييلز بسلبب العلرق أو الملون أو الجلنس أو عميي

المغللة أو المعتقللد الللديني، أو الللرأي أو الاكللر، أو األصللل الللوطني أو االجتمللاعي، أو الثللروة أو الملليالد، أو 
 اإلعاقة البدنية أو العقيمة.

اح ألبنللاا المللرأة األردنيللة المتزوجللة مللن أجنبللي اكتسللاب النظللر فللي تعللديل قللانون الجنسللية بحيللث يللتم السللم - ب
 الجنسية األردنية.

النظللر فللي تمكللين أبنللاا المللرأة األردنيللة المتزوجللة مللن حممللة الوثللاةق الامسللطينية مللن التسللييالت والمزايللا  - ت
 والتمملك الممنوحة ألبناا المرأة األردنية المتزوجة من أجنبي في مجاالت التعميم والصحة والعملل واالسلتثمار

 .والحصول عمى رخصة قيادة السيارة
 

 الحق في الحياة
( روا إللر ثوا ، د رووا 2( دقوية  7الحظوت إللألجنوة لا إللنظوام إللقوانقنر دور إللهقلوة إللطووي  ال  راثوة لحيوام إللرواهة   .16

 لإللوقالهة قالأل ة وا لألرصوألحة إللفضوأل  ابأل  ةاأج ة انف   عققةة إلنعهإلم عألل إللم إللريضبة ةبه إلنقضار عار ا عألل اواي  
 لأليض ن.

المجنللة الدولللة الطللرف بتضللمين النظللام القللانوني نصللا يتعمللق بتأجيللل تنايللذ عقوبللة اإلعللدام عمللى األم  يتوصلل
 المرضعة بعد انقضاا عامين عمى تاريخ الوالدة.

 
 الحماية من التعذيب

( رووا قووانقا إللبققةووات، قةصووقية 208لروواهة  ايحووب إللألجنووة ةابووه ة إللهقلووة إللطووي  لابي وو  جي رووة إللابوو  ب دوور إل .17
قل يه را ضيقب إللربارألوة لق إللبققةوة إللقااو ة لق  رناىضة إللاب  بل إللرم إللراحهة ااقإلد  رن إللابي   إللقإليه در إلافاق ة
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 باقب ، إال لا إللألجنة الحظت ةقأل  لا ابه ة قانقا إللبققةات در جي رة إللاب  ب ال زإلة  1984 إلل إناان ة لق إللري نة
 إللراير ا ةجيإلئم إللاب  ب ةبققةة إللجنحة، دض  لا إللراير ا  ااف هقا را ققإلعه إللاقاهم قإللبفق.

إللاب  ب قإللاحق   قإللحيم د يوا ةالهقلوة إللطوي ،  أالحظت إللألجنة إلالاصاا ن اةات قرحايم الاصة ةاألقر شياق  .18
ار إللطة بور إللراواقة ةروا قوه   إللألجوقر لألقضوإللري إلل أ  ط ة لره إجيإلرإلت إللاحق   ق حيم إللضحا ا قإللرضيقي ا روا حو

 ند ت را إللبقاب.إل ييا 
الحظت إللألجنة عهم قجقه انظ م قانقنر الاا ةاننصا  قحو  يه إلالعاةواي قإللابوق ض لروا  ابويض لألابو  ب  .19

 ( را إللر ثا .8ةالرالالفة لألراهة   ق لك ةالهقلة إللطي ،
ة قراالصصة( ليصه قريإلقةة جر ن لروايا إلالحاجواز الحظت إللألجنة عهم قجقه نظام قطنر  آل ة قطن ة رااقأل .20

 قاحق   شياقأ قإلهعارإلت إللاب  ب.
 
صدرتيا عقلب مناقشلة التقريلر األول لمدوللة الطلرف، أ( والتي 7و 6، 5توصياتيا أرقام )ذكر المجنة الدولة الطرف بت  

 والتنايذية لمحماية من التعذيب، وبخاصة:وتحث المجنة عمى ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية والقضاةية 
( من الميثاق بعدم 8توصي المجنة بأن يمتثل التنظيم القانوني في الدولة الطرف ألحكام المادة ) - أ

 ،ورد االعتبار والتعويض ،قواعد قانونية خاصة باإلنصاف سقوط جريمة التعذيب بالتقادم وسن  
عادة تأىيل ضحايا التعذيب عبر برامج طبية وناسية وتخصيص الموارد الالزمة لذلك.  وا 

أو المساىمة الجناةية فييا، وبما  ،توصي المجنة بضرورة تشديد العقوبة عمى جراةم التعذيب - ب
 يتناسب مق خطورة الجريمة.

ن منح المحاكم النظامية وتوصي المجنة الدولة الطرف بإجراا التعديالت القانونية الالزمة بما يضم - ت
مرتكبي ىذه الجراةم العادية الوالية القضاةية بالنظر في قضايا التعذيب، وبما يسمح بمقاضاة 

 دانتيم وتعويض الضحايا. ا  و 
توصي المجنة الدولة الطرف بإنشاا آلية وطنية مستقمة ومتخصصة لرصد ومراقبة جميق أماكن  - ث

 وا المعاممة بشكل فوري ونزيو.االحتجاز ولضمان تحقيق شكاوي التعذيب وس
توصي المجنة بزيادة تدريبات القضاة وأعضاا النيابة العامة واألطباا المختصين باحص حاالت  - ج

التعذيب وسوا المعاممة عمي تقنيات التقصي والتوثيق حول ادعااات التعذيب باستخدام األدلة 
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دراج موضوع مناىض ة التعذيب ضمن مناىج كمية المادية والانية، بما فييا الطب الشرعي، وا 
 الشرطة الممكية والمعاىد األخرى ذات العالقة.

 
 مكافحة الرق واالتجار باألفراد

الحظووت إللألجنووة عووهم يفا ووة إللاووهإلة ي قإللا ااووات إللراالوو ة لريادحووة يادووة صووقي إلالاجوواي ةووالديإله،  ةرووا د يووا إنفووا   .21
اقاهي ب رقظفر إنفا  إللقانقا عأل و  2009لانة  (9 قانقا إلالاجاي ةالةشي يقم   إللقضاة قإللن اةة إللبارة. الصقص 

توصى المجنة الدولة الطرف بمواصمة جيودىا عمى مسلتوى تقويلة دور المؤسسلات الرقابيلة لمكافحلة صلور  - أ
جلوازات االتجار باألفراد، وال سيما ظروف العمل القسري والعمل اإلضافي القسلري، واالحتجلاز ريلر القلانوني ل

 السار.
توصى المجنة بتكثيف جيود التدريب والتثقيف لموظاي إنااذ القانون، وعمى وجو الخصوص القضاة والنيابة  - ب

 .2009لسنة  (9)العامة عمى إنااذ قانون االتجار  بالبشر رقم 
 
 ستقالل القضاا وحق المجوا إليوإ

 1959( لاوووونة 7إللرنشووووأة ةالقووووانقا يقووووم  الحظووووت إللألجنووووة ةقألوووو  إلاوووواريإلي إللبرووووة ةقووووانقا رحيرووووة لرووووا إللهقلووووة  .22

ىووو ه  ةإنشوووارقابه  اوووو، قإللووو ل  بطووول يئووو ا إللوووقزيإلر صووو ح ة اشوووي ة رحيروووة لروووا إللهقلوووة، قاووويأ إللألجنوووة لا إللقوووانقا 
 رةوهل إلاواق ة إللقضوار، قإللضورانات إللقضوائ ة إللاور ال  جوقز ابأل قيوا حاول دور ظوة إللظويق  إلالاواثنائ ة إللرحيرة  نايوك

 ( را إللر ثا .4  طةقا  لألراهة
 تؤكد المجنة عمى ضرورة أن تنظر الدولة الطرف في إلغاا العمل بمحكمة أمن الدولة والتي ال تتمتق باالستقالل.

، ققوووانقا 1965( لاووونة 38الحظوووت إللألجنوووة قجوووقه رحوووايم الاصوووة رنشوووأة ةرقجوووب قوووقإلن ا إللروووا إللبوووام يقوووم   .23
، قلا عرة ى ه إللرحايم  ناقا  2008( لانة 34إللهيك يقم  ، ققانقا ققإلت 1964( لانة 24إللرالاةيإلت إللبارة يقم  

( 13را ضرانات إللرحايرة إللباهلة إللاور  جوب لا اجي يوا رحيروة رالاصوة قراواقألة قنز يوة، ةالرالالفوة لحيوام إللرواهة  
 را إللر ثا .
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أديبيلة واالنضلباطية توصى المجنة بضرورة إلغاا العمل بمحاكم الشرطة والمخابرات العاملة واللدرك إال فلي القضلايا الت
الخاصللة بمنسللوبي ىللذه الجيللات، وأن تكللون الواليللة القضللاةية فللي جللراةم الجللنح والمخالاللات خاضللعة لواليللة القضللاا 

 الطبيعي واالعتيادي.
، 2014( لانة 29الحظت إللألجنة لنو يلم ةبض إللجقإلنب إلن جاة ة إللار اضرنيا قانقا إلااق ة إللقضار يقم   .24

ا اإال لنو  ا ء إنيار الهرات إللقاضر لق إحالاو عألل إلالاا هإلع ةقيإلي ل ي راةب، قاباةي إللألجنة لا األك اضرا لحيار 
ا الااق ة إللقضاة قح اهىم.  إللحيام ُاشية إلناقاص 

توصى المجنة الدولة الطرف بتعديل قانون استقالل القضاا لتعزيز استقالل القضاة وعدم إمكانية إنياا خدمة 
 االستيداع إال بقرار مسبب وبعد تحقيق وسماع دفاعيم.القضاة أو إحالتيم عمى 

ا إللديإله قلصحاب إللرصألحة را إللطبا عألل إللبققه إلنهإلي ة، قانقا إللقضار إلنهإليل ال  ري  الحظت إللألجنة لا  .25
 ( را إللر ثا .13قىق إللري إلل ل  ناقا را ح  إللألجقر لألقضار إللرنصقا عأل و در إللراهة  

 تمكين األفراد ومن لو مصمحة من حق الطعن عمى القرارات والعقود اإلدارية.توصى المجنة الدولة الطرف ب
، ااقان در رفيقم إللبرة إلنيىاةر، 2014( لانة 18الحظت إللألجنة لا ابه  ت قانقا رنن إلنيىاب يقم   .26

ىرة إللجنائ ة إللرابألقة ةالرااق  ،قااضرا لحيارا جه هة اشية اليقجا عألل إللققإلعه إللبارة إللقإليهة در قانقا إللبققةات
( ااعة إللقإليهة در 24( ل ام ةهال  را  7قإللقصه إللجنائر. قارنء إللح  لألاألطات إللرن ة در إلحاجاز إللراير ا لرهة  

 قانقا لصقة إللرحايرات إللجزإلئ ة. 
توصى المجنة الدولة الطرف بمراجعة قانون منق اإلرىاب لوضق تعريف منضبط لتعريف العمل اإلرىابي، وضمان 

مق الدستور األردني والقواعد العامة في قانون العقوبات فيما يتعمق بالمساىمة الجناةية والقصد الجناةي، توافقو 
 وأن تراعى إجرااات القبض واالحتجاز الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزاةية.

ر إللحي ة قإللراا إلل أ  نايك إللح  د 1954( لانة 7الحظت إللألجنة إلااريإلي إللبرة ةقانقا رنن إللجيإلئم يقم   .27
 إللشالصر، ق نايك قي نة إللةيإلرة قإللح  در إللرحايرة إللباهلة، ق ابايض رن ا اهة إللقانقا.

 صدرتيا عقب مناقشة التقرير األول لمدولة الطرف، وتوصي:أ( والتي 4ة الطرف بتوصيتيا رقم )تذكر المجنة الدول
وأن يتم توفير الضمانات  ،توجيو اتيام إلغاا قانون منق الجراةم، وأن تكون سمطة توقيف أي شخص بعد - أ

القانونية بما فييا التظمم من أي أوامر أو قرارات بالتوقيف أو تجديدىا أمام القضاا وبمعرفتو. وأن يتم 
 اإلفراج عن جميق األشخاص الموقوفين بمقتضى قانون منق الجراةم أو تقديميم فورا لمقضاا.
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مارسات النص صراحة عمى حق جميق من تم توقيايم في أن تضمن الدولة الطرف في التشريعات والم - ب
 االستعانة بمحام منذ توقيايم، والخضوع لاحص طبي يقوم بو طبيب مستقل.

ضرورة تمكين المركز الوطني لحقوق اإلنسان وريره من المنظمات رير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان  - ت
لسجون التابعة لداةرة المخابرات العامة واألمن العام من زيارة كافة مراكز االحتجاز والتأىيل بما في ذلك ا

 والمخدرات، وأن تناقش نتاةج ىذه الزيارات مق الحكومة والجيات المعنية.
الحظت إللألجنة لا إللنظام إللقانقنر  قانقا إللانف  ( در إللهقلة إللطي ،  ج ز حةا إللره ا إللرباي، ق لك  .28

 ( را إللر ثا .18ةالرالالفة لحيام إللراهة  
صى المجنة الدولة الطرف بتعديل القلوانين، لكلى تضلمن علدم حلبس الملدين اللذى يثبلت إعسلاره علن الوفلاا بلدين تو 

 ( من الميثاق.18ناتج عن التزام تعاقدي وفقًا ألحكام المادة )
الحظت إللألجنة ل اب إللققإلعه إللقانقن ة إللالاصة ةالح  در إللابق ض عا إللاقق   لق إلالعاقاة إللابافر لق ل ي  .29

 ( را إللر ثا .19ق 14، إلراثاال  لحيام إللرقإله  در إللهقلة إللطي  إللقانقنر، قية را ثةت ةيإلراو ةرقجب حيم ةات
( والتللي اصللدرتيا عقللب مناقشللة التقريللر األول لمدولللة الطللرف، 6تعيللد المجنللة التأكيللد عمللى توصلليتيا الختاميللة رقللم )

قيف أو االعتقال التعساي أو رير القانوني، وكل من بضرورة سن قواعد قانونية خاصة بتعويض األشخاص عن التو 
 ثبت برااتو بموجب حكم بات.

إللألجنة لا إللانظ م إللقانقنر در إللهقلة إللطي  لإلعانة إللبهل ة ال  ضرا ةشية يا  قدباة لل ي  الحظت .30
( 1( إللفقية  13اهة  إللقاهي ا رال ا  إللهداع عا حقققيم، قضب  إللرالصصات إللرال ة لألرااعهة إللقانقن ة، ةالرالالفة لألر

 را إللر ثا .
اإلعانة العدليلة لغيلر القلادرين  ضمان توفيرتوصي المجنة الدولة الطرف بتوفير األطر المؤسسية والقانونية الالزمة ل

 مالًيا لمدفاع عن حقوقيم.
 

 الحريات المدنية السياسية
 ضوورا عهإللووة إللاصووق ت لق ااوواقأ إللقووقة الحظووت إللألجنووة لا اقاوو م إللووهقإلئي إلالناالاة ووة دوور إللنظووام إلالناالوواةر ال  .31

 إللاصق ا ة لألناالة ا رن إللارث ة إللناةر.
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توصي المجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في النظام االنتخابي وتقسيم الدواةر االنتخابية بما يضلمن التمثيلل العلادل 
 ألصوات الناخبين.

ة إلالجاروواع قإللاجروون إللاووألرر، ةالرالالفووة الحظووت إللألجنووة رووا الوو ة إللاقوواي ي لا ىنوواك ق ووقه إل رفيقضووة عألوول حي وو .32
 ( را إللر ثا .6( دقية  14لإلطاي إللهااقيل قإللقانقنر در إللة ه، قةرا  ابايض رن إللراهة  

توصللي المجنللة الدولللة الطللرف بضللرورة انتيللاج سياسللة معمنللة فللي تللوفير الحمايللة لالجتماعللات والتجمعللات  - أ
صلدار تعميملات بيلذا الخصلوص عملى نحلو والتظاىرات السممية بما يتالق ملق الدسلتور والقلان ون األردنلي، وا 

 عمني ي عزز من جدية ىذه السياسة.
توصللي المجنللة الدولللة الطللرف باللتح تحقيقللات مسللتقمة وشللاافة فللي مللزاعم فللض التجمعللات السللممية بللالقوة  - ب

ة المارطة، وبما ياضي إلى محاسبة األشخاص الذين يثبت تورطيم فلي اعتلدااات جسلدية أو حاطلة بالكرامل
 تمك التجمعات.  فض اإلنسانية خالل

الحظت إللألجنة لا ةبض إللقيإليإلت إلنهإلي ة إللصاهية ةإةباه إللشالاا إللجانوب ال اريوا إللشوالاا إللراواةبه ا  .33
رووا عوويض اظألروواايم عألوول جيووة رالاصووة قانقنووا. الصقصووا قوويإليإلت إةبوواه إللجانووب إللراووزقج ا رووا رقإلطنووات ليهن ووات، 

 ( را إللر ثا .2لفقية  ( إل26ةالرالالفة لرضرقا إللراهة  
توصي المجنة الدولة الطرف بعدم إبعاد أي شخص ال يحمل جنسيتيا ومتواجلد بصلورة شلرعية عملى أراضلييا إال بعلد 

 ( من الميثاق.26تمكينو من عرض تظممو أمام القضاا إعمااًل لمضمون المادة )
لل شوالا ةشووية اباوفر لق ل ووي الحظوت إللألجنوة ضووب  إللضورانات إللقانقن وة إللاوور ارنون إاوقاط إللجناوو ة عوا  .34

 ( را إللر ثا .29قانقنر إعراال  لحيام إللراهة  
توصي المجنة الدولة الطرف بإجراا تعديالت عمى قانون الجنسية والنص صراحة عمى إمكانية الطعن القضلاةي عملى 

 القرار الصادر من مجمس الوزراا باقدان الجنسية األردنية. 
إللرفيقضووة دوور إللقووانقا قإللرراياووة عألوول إللحوو  دوور إللحصووقة عألوول إللربألقرووات، الحظووت إللألجنووة إلاوواريإلي إللق ووقه  .35

 ققانقا حرا ة قثائ  لايإلي إللهقلة در إلالااثنارإلت را ى إل إللح . قا إللح  در إللحصقة عألل إللربألقراتقاقان قان
ول لمدولللة ( والتلي أصللدرتيا عقلب مناقشللة التقريلر األ 10تلذكر المجنلة الدولللة الطلرف بضللرورة تنايلذ توصلليتيا رقلم )

الطرف، بشأن تعديل قانون الحق في الحصول عمى المعمومات ليضمن سيولة ويسلر اإلجلرااات الخاصلة بالحصلول 
 عمى المعمومة، وكذلك الغاا القانون المؤقت الخاص بحماية أسرار ووثاةق الدولة.
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يض ق وقهإل عألول حي وة ، اف2006، قرنن إلنيىاب لبام 2011الحظت إللألجنة لا ققإلن ا لنظرة إللربألقرات لبام  .36
إلليلل قإللابة ي قحي ة إللصحادة، قإللح  دور إلاواقار إللنةوار قإللديواي قاألق يوا قنقأليوا إلول إلوالوي ا، قاياو  إلليقاةوة إلل إلا وة، 

 ( را إللر ثا .32ةالرالالفة لرضرقا إللراهة  
اية الصحايين ووساةل توصي المجنة الدولة الطرف بتنايذ تعيداتيا والنظر في تشريعاتيا وممارساتيا بما يضمن حم

علالم أو بسبب عمميم الصحاي، وكذلك مراجعة التشريعات التلي تلنظم عملل وسلاةل اإل زاةيةبات الجاإلعالم من العقو 
 متيا مق المعايير الدولية لحرية الصحافة.اتارض قيودًا عمييا وموا

 
 حماية األسرة وبخاصة النساا واألطاال:

الحظت إللألجنة را ال ة إللاقي ي قإللرناقشات لا إلنطاي إللقانقا إللحالر لألحرا ة را إللبنو  إللاويل ل وي داعوة  .37
 قال  قدي إللهعم إلليادر لرا  ابيضقا لألبن  در إطاي إللاية. 

( روا قوانقا إللبنو  إللاويل يقوم 11الحظت إللألجنة عهم دبال ة إللاهة ي إلالحاويإلزل إللرنصوقا عأل وو دور إللرواهة   .38
عأل وووو روووا هالوووقة إللة وووت  للألبنووو ، قإللالووواا ةرنووون إللرشووواي ابيضوووق دووور حرا وووة لدووويإله إللاوووية إللووو  ا  ا 2008اووونة ( ل6 

 ( ااعة.48إللايل لرهة ال از ه عألل  
إللاوا، عألل إلليلم را إللجيقه إللار إلاابيضويا قدوه إللهقلوة إللطوي  دور اوقد ي نظوام لنه وة إلليعا وة إللنياي وة ليةواي  .39

 قانقنر قطنر لحرا ة قيعا ة يةاي إللاا. طاي إإال لا إللألجنة الحظت ل اب 
لووم  قووهم اقي ووي إللهقلووة إللطووي  لق إللوويهقه إللاير أل ووة لق إللحووقإلي إللافوواعألر لل ربألقرووات قإلضووحة عووا إللاووهإلة ي إللاوور  .40

( رووا 33( رووا إللروواهة  4إلاالوو ت لضووراا إللحوو  دوور رراياووة إللي اضووة إللةهن ووة قةالاصووة لألشووةاب إعروواال  لحيووام إللفقووية  
 إللر ثا .

جنة بتنايذ تعيداتيا، بتعديل قانون العنف األسلري بملا يضلمن تالفلي المشلكالت التلي ظيلرت عنلد توصي الم - أ
 تنايذ القانون الحالي.

 توصي المجنة الدولة الطرف بضرورة استحداث قانون يضمن توفير الحماية والرعاية الالزمة لكبار السن. - ب
بمعمومات احصاةية حديثة عن التدابير  - في أقرب وقت -تحث المجنة الدولة الطرف عمى ضرورة تزويدىا  - ت

التللي اتخللذتيا لضللمان الحللق فللي ممارسللة الرياضللة البدنيللة وبخاصللة لمشللباب، وبمللا فللي ذلللك معمومللات عللن 
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المبالغ التي خصصتيا الدوللة ليلذا الغلرض، وعلدد األنديلة أو المراكلز التلي يمكلن أن تملارس فييلا الرياضلة 
 مجانًا وتوزيعيا الجغرافي.

 
 العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقاباتالحق في 

ال  شووورة ةحرا اوووو إللبوووارأل ا دووور إللنشوووطة إللزيإلع وووة،  1996( لاووونة 8الحظوووت إللألجنوووة لا قوووانقا إللبروووة يقوووم   .41
 قضب  إللحرا ة إللقانقن ة لألبراة إللقإلده ا.

الطلرف بتعلديل قلانون العملل لضلمان أن تخضلق عالقلات العملل فلي األنشلطة الزراعيلة لقلانون  ةتوصى المجنة الدولل
العمل وحمايتو، وضمان رقابة الدولة، وضرورة توفير الحماية القانونية الالزمة لمعمال الوافدين وتاعيلل الرقابلة عملى 

 مكاتب االستقدام.
إللبو قة  ةةو ا إلليجواة قإللناوار دور رنحو قه ر ز ،2013( لانة 82نظام إللالهرة إللرهن ة يقم  لا  الحظت إللألجنة .42

 را إللناار، قي لك إللار  ز در اا إللاقاعه ة ا إللريلة قإلليجة. اتلرقظفقحجةيا عا إلإللبائأل ة لألرقظف ا إلليجاة 
/أ( مللن نظللام الخدمللة المدنيللة بمللا يضللمن عللدم 172( و )25توصللي المجنللة الدولللة الطللرف بضللرورة تعللديل المللواد )

 لتمتق بشروط عمل عادلة ومرضية.التمييز وا
الحظووووت إللألجنووووة إليافوووواع راوووواق ات إللةطالووووة، الصقصووووا  دوووور لقاوووواط إللشووووةاب، قاقإلضوووون ناووووةة رشووووايية إللروووويلة  .43

 ( را إللر ثا .34قرااىرايا در اق  إللبرة، ةرا  شية إلال ال  ةالحيام إللرنصقا عأل يا در إللراهة  
لتلدابير وتلوفير الملوارد الالزملة لتمكلين الشلباب والنسلاا ملن توصي المجنة الدوللة الطلرف بالعملل عملى اتخلاذ كافلة ا

 فرص العمل.
( 1الحظت إللألجنة عهم الط ة نظام إللضراا إلالجاراعر لية إللرقإلطن ا، قلا قوانقا إللضوراا إلالجارواعر يقوم   .44

 ال  لطل ية إللرقإلطن ا إلل  ا  برألقا در إللهقلة إللطي . 2014لانة 
وتاعيلل تطبيلق قلانون الضلمان االجتملاعي ليشلمل جميلق العلاممين بلأجر بملن توصي المجنة الدوللة الطلرف بتوسليق 
 فييم العاممين في القطاع رير المنظم.

الحظت إللألجنة عهم اري ا إللبراة را اأا ا رنظرات نقاة ة لألبراة قدقا لاصن   إللريا إلل أ ال  ج ز إنشار  .45
ة لق إللرياةطوة ةةبضويا، قعوهم إلالعاويإل  إللياورر ةاالاحواه نقاةات جه هة لألبوارأل ا دور إللرينوة إللقإلحوهة، لق إللريوا إللراراثألو

 إلل أ شيألاو عهه را إللرنظرات إللنقاة ة إللرااقألة.
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 الحظت إللألجنة عهم داعأل ة إللطي إللرؤاا ة لألرفاقضة إللجراع ة ة ا إللبراة قلصحاب إللبرة. .46
قشلة التقريلر األول ( والتلي أصلدرتيا عقلب منا13تذكر المجنة الدولة الطلرف بضلرورة تنايلذ توصليتيا رقلم ) - أ

لمدولة الطرف، بشأن اإلسراع في إصدار تشريعات عمالية يراعلي فييلا معلايير حقلوق اإلنسلان وبملا يضلمن 
 استقاللية النقابات.

توصللى المجنللة الدولللة الطللرف بضللمان حللق العمللال فللي المااوضللة الجماعيللة حللول شللروط وظللروف العمللل،  - ب
 وضمان حقيم في ممارسة اإلضراب.

 قجقه ق قه در إللرراياات إللالاصة ةحي ة ايق ا قحي ة عرة إللجرب ات. الحظت إللألجنة .47
( والتلي اصللدرتيا عقلب مناقشللة التقريلر األول لمدولللة 14تلذكر المجنلة الدولللة الطلرف بضللرورة تنايلذ توصلليتيا رقلم )

ي تقلف الطرف، والخاصة بضرورة إضافة تعديالت عمى قانون الجمعيات الخيرية تستيدف القضلاا عملى العواةلق التل
 حاةاًل دون ممارسة الحق في تكوين الجمعيات بأكبر قدر من المرونة.

 
 الحق في التنمية والموارد:

ا در إللرناط  إللي ف ة قل ي  عه ه را إللاقاي يالحظت إللألجنة را ال ة  .48 إليافاع ربهالت إللفقي، قالصقص 
 إللحضي ة.

الحظت إللألجنة لا نظام إهإلية إللنفا ات إللصألةة إللحالر در إللهقلة إللطي ، قأل ة إلليفارة قريأل  قرضي ةالة ئة،  .49
 ( را إللر ثا . 38ةرا  ؤثي عألل إللاران ةالح  در ة ئة األ رة، قإللرنصقا عأل و در إللراهة  

رة، وكااللة وصلول الاةلات توصى المجنة الدوللة الطلرف بتبنلي سياسلات تتليح التوزيلق العلادل لمملوارد المتلواف - أ
 األضعف ليذه الموارد، وضمان أكبر تكافؤ ممكن في توزيق الموارد عمى المستوى الوطني.

توصللى المجنللة الدولللة الطللرف باعتمللاد مؤشللرات واحصللااات معمقللة عللن الاقللر والاقللراا، والنظللر فللي تبنللى  - ب
 الجغرافي لماقر.سياسات النمو االقتصادي المحابي لماقراا، واعتماد برامج االستيداف 

 2015ترحب المجنة باعتماد مجمس الوزراا في الدولة الطلرف السلتراتيجية إدارة الناايلات الصلمبة لمعلوام ) - ت
الناايلات الصلمبة  ةلتزاميلا باالنتقلال ملن نظلام إدار (، وتوصي المجنة الدوللة الطلرف بأىميلة تنايلذ ا2034 –

 الحالي، إلى نظام إدارة لمناايات متكامل يتاق والمعايير الدولية في ىذا المجال.
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 الحق في الصحة
الحظت إللألجنة را ال ة إلليهقه إللاير أل ة لألهقلة إللطي  لا الهرات إلليعا ة إللصح ة إللقل ة ال اقهم ةالرجاا،  .50

 ثا . ( را إللر 39( را إللراهة  2ةالرالالفة لنا إللفقية  
الحظت إللألجنة لا ناةة ية ية را إللاياا ال ااران ةالهرات إللاصي   إللصحر، قىق را  به إال ال  ةأحيام  .51

 ( را إللر ثا .39إللراهة  
 الحظت إللألجنة قألة إللربألقرات إللرابألقة ةناةة إللاياا إلل  ا  ارابقا ةالاأر ا إللصحر.  .52
الصحية األولية ونشرىا عمى مسلتوى الجيلات فلي  توصى المجنة الدولة الطرف بزيادة وتطوير مراكز الرعاية - أ

 الدولة، عمى أن تقدم خدماتيا بالمجان بصرف النظر عن الموقق الجغرافي لمسكان.
توصى المجنة الدوللة الطلرف بلالنظر فلي إنشلاا نظلام متكاملل لمتلأمين الصلحي عملى أسلاس تضلامني،  بملا  - ب

 يضمن توافر الرعاية الصحية لجميق فةات المجتمق.
المجنلة الدولللة الطلرف بضللرورة تنايلذ التزاميللا بشلأن زيلادة نسللبة المنلازل المخدومللة بشلبكة الصللرف  توصلى - ت

 الصحي.
 

 عاقات الناسية والجسدية:اة الكريمة لذوي اإلالحق في توفير الحي
الحظت إللألجنوة اوهنر ناوةة رشوايية إللشوالاا  قل إلنعاقوة دور اوق  إللبروة، قاوهنر لجوقي إللبوارأل ا رونيم دور  .53

 إللقطاع إللالاا ةالهقلة إللطي . 
عادة تأىيميم. - أ  توصى المجنة بتبني خطة وطنية إلدماج األشخاص ذوى اإلعاقة وا 
 توصى المجنة بتعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل. - ب

 
 ق في التعميم:الح
الحظت إللألجنوة روا الو ة إللاقواي ي لا جيوقه إللهقلوة إللطوي  ل وي ياد وة دور اوقد ي روهإليا رنااوةة دور إللرنواط   .54

 إللنائ ة را ح ث ربالجة رشيألة إلالياظاظ ققألة عهه إللرهيا ا.
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إلزنوووة حصوووائ ة حه ثوووة عوووا إللرق إير أل وووة لق إللرناقشوووات لل ربألقروووات لوووم  قوووهم اقي وووي إللهقلوووة إللطوووي  لق إللووويهقه إللا .55
إللبرقر ووة إللرالصصووة لألابألوو م إللاااوور قإللابألوو م إللجوواربر قإللةحووث إللبألروور قناووةايا رووا إلننفووا  إللبووام لألفاووية إللاوور  لط يووا 

 إللاقي ي.
توصللى المجنللة الدولللة الطللرف بتللوفير مللدارس التعملليم االبتللداةي واألساسللي خصوصللا فللي المنللاطق الناةيللة،  - أ

 المدرسين في بعض التخصصات وبعض المناطق.يف االكتظاظ وقمة عدد اووضق برامج زمنية لتخ
توصللى المجنللة الدولللة الطللرف بنشللر معمومللات احصللاةية ماصللمة عللن الموازنللة العموميللة المخصصللة لمتعملليم  - ب

 األساسي والتعميم الجامعي والبحث العممي ونسبتيا من اإلنااق العام بشكل دوري.
 

 النشر والمتابعة:
ر ثوووا  إللبيةووور لحقوووق  إلنناووواا قنوووا إللاقي وووي إللوووهقيل إللقة، قىووو ه اقصووور إللألجنوووة إللهقلوووة إللطوووي  لا انشوووي إلل .56

إللر حظات قإللاقصو ات إللالاار وة عألور نطوا  قإلاون دور لقاواط إللاوألطة إللقضوائ ة قإللاشوي ب ة قإلنهإلي وة قإللرنظروات ل وي 
ار ةالازإلراايووا إللحيقر ووة إللبارألووة دوور إللهقلووة، قيوو لك لبارووة إللجريووقي، قاةووهل إللألجنووة إلاووابهإلهىا لراوواعهة إللهقلووة عألوول إللقدوو

 عةي لل شية لألاباقا إللفنر.
 نجازه.إا  لألققق  عألل را ام هقي ااققم إللألجنة ةرااةبة انف   إللر حظات قإللاقص ات إللالاار ة رن إللهقلة إللطي   .57
إللألجنة را إللهقلة إللطي  لا اقهم در اقي يىا إللهقيل إللرقةة، ربألقروات رحوههة قرحهثوة عوا انف و  جر ون  قصرا .58

 اقص ات إللألجنة قعا إللر ثا  يية.
إللألجنة را إللهقلة إللطي  إلا ابقه عنه إعهإله اقي يىا إللهقيل إللرقةة رشاقيإلت قإلاوبة إللنطوا  رون إللرييوز  اقصر .59

 إللبارألة در إللهقلة. قرالاأل  إللجيات ي إللحيقر ةإللقطنر لحقق  إلننااا قإللرنظرات ل 
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 التاسعة( الدورة 1ممحق رقم )
 أعضاا لجنة حقوق اإلنسان العربية

 /يئ ا إللألجنة( ىاهل ةا عألر إلل ارر إللهياقي  

  /نائب إلليئ ا( عةهإللرج ه زع نرإللهياقي  

 عضق إللألجنة( رحره جربة دز ن/ إللرااشاي) 

 قرقيي إللاقي ي إللألجنة عضق  رحره الاله إللضاحر/ إللرااشاي) 

 إللألجنة( عضق   إللااا ة/ لرنة إللري يل 

  عضق إللألجنة( / جاةي إللريلإللااا( 

  قلم  اريا را إللحضقي ي   را:

 عضق إللألجنة( إللااا / عزإلله ا إللصةحر  
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 التاسعة( الدورة 2ممحق رقم )
 المممكة األردنية الياشمية:اسماا وفد 

 ةشي ىانر إللاف ي /
   إللالصاقنة

قرنهقةيا إللهإلئم لهأ جاربة  ةجريقي ة رصي إللبية ة  ة إللياشر ةإللررألية إلليهناف ي 
 إللهقة إللبية ة  يئ ا إللقده(

  /إللرنا  إللحيقرر لحقق  إلننااا ةيئااة إللقزيإلر ةااة إللطيإلقنةإللا ه 
  /رااعه إللر ا إللبام لشؤقا إللانر ة قإلليعا ة ةقزيإلة إللانر ة إلنجاراع ة عةهإلهلل إللار يإلتإللا ه 
  إهإلية حقق  إلننااا قإللرا إلنناانر ةقزإلية إللالايج ة قشؤقا إللرلاية ا ة هي إللاة /إللرألح 
 إلننااا ةقزإلية إللبهةره ي ره ي ة حقق  رحره إللناقي/ إللهياقي   
  /ره ي ة إللشؤقا إللقانقن ة ةقزإلية إللبرة عةهإللجقإله إللناشةإللا ه 
 ره ي إللرا إللبام -رياب إللشفاد ة قحقق  إلننااا إللرقهم/ عاري إلليةاىةة 
 


