
 

 

 

 األمانة العامة 

األسئلة املسبقة عن تقرير اململكة األردنية الهاشمية الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث حول التدابير التي 

عربي لحقوق االنسان واملقدم إلى لجنة اتخذتها اململكة لتنفيذ وإعمال التوصيات واملالحظات الختامية للميثاق ال

 حقوق اإلنسان العربية

 غايات تنفيذ الميثاق

بعد مرور أكثر  2025 – 2016تتساءل اللجنة عن مخرجات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان لألعوام  .1

 ؛وفي جميع محاورها ،من نصف الفترة التي تغطيها

 الحق في المساواة وعدم التمييز

جنة عن الضمانات املمنوحة للعمالة غير األردنية من نواحي األجور وتجديد العقود واالستقطاعات تتساءل الل .2

مع املزاعم التي تفيد بأن العمال األردنيين فقط من يمكنه  2020لسنة  6من األجور بموجب أمر الدفاع رقم 

 التظلم للجهات املعنية؛

 الحق في الحياة والسالمة البدنية

، وإلحاق ما انتهت إليهمع إيضاح سنويا عن عدد حاالت ادعاءات التعذيب أو سوء املعاملة  للجنةتستفسر ا .3

 ، عن الفترة التي يغطيها التقرير التجمعي؛ذلك بنماذج من أحكام قضائية

 مكافحة الرق واإلتجار باألشخاص

 ات عن:، تطلب اللجنة معلوم2021لسنة  10والقانون رقم  2009لسنة  9لقانون رقم شارة لباإل  .4

  ؛تجار بالبشر بما في ذلك عدد القضاة واملحاكمالقضاء املتخصص بقضايا اإل •

 ؛تجار بالبشربرنامج للمتابعة وإعادة إدماج ضحايا اإل هل يتوافر •

خالل الفترة التي يغطيها التقرير  عدد الجرائم التي تم حصرها بشأن اإلتجار بالبشر، ومآلة هذه الدعوى  •

 ؛التجميعي

 للجوء إليهالقضاء وحق ا

للمتهماين والجاجناء خاالل الفتارة  -في إطار نظام املسااعدة القانونياة  - تطلب اللجنة معلومات عن املبالغ املقدمة .5

 وعدد املستفيدين منها؛ التي يغطيها التقرير



 

 

 

 األمانة العامة 

تطلااااب اللجنااااة إيضاااااحات عاااان نظااااام محاكمااااة  ااااباة الشاااارطة عاااان االنتها ااااات الجساااايمة أمااااام املحاااااكم املدنيااااة  .6

 ؛ة، والضمانات املتاحة خالل محاكماتهم أمام محاكم الشرطةوالجنائي

تتساااءل اللجنااة عاان ماادى ارتباااة مديريااة قضاااء األماان العااام وقضاااتها باااملجلن القضااا ي األردنااي وهاال ماان  اامن  .7

حااد طرفااي هااذه القضااايا هاام ماان منتساا ي مديريااة أواجباتهااا ماان بااين أمااور أخاارى التحقيااع بماازاعم التعااذيب  ااون 

 ؛األمن العام

مااع إيضاااح مصااير الحااع  ماان عدمااه، و لقااوانين التقااادمو/ ألعفااو لجاارائم التعااذيب  تستضااا اللجنااة عاان خضااوع .8

 الشخص ي حال خضوعها؛

مراجعاااة الااادليل االرشااادب الخاااال بمناهضاااة التعااذيب واملتضااامن  قائماااة  مااا تلااات إلياااه عمليااةتتساااءل اللجناااة ع .9

التعااذيب وماادى توافااع هااذا الاادليل مااع  بروتو ااول  تحقااعت تساااعد املااداي العااام فااي الكشااف والتحقيااع فااي جاارائم

إسااااااطنبول: دلياااااال التقصاااااا ي والتوييااااااع الفعااااااالين للتعااااااذيب وغيااااااره ماااااان  اااااارو  املعاملااااااة أو العقوبااااااة القاسااااااية أو 

 ؛الالإنسانية أو املهينةت

 ؛تطلب اللجنة معلومات عن  مانات الحبن االحتياطي السابع على الحكم .10

األحداث، وعن عدد دعاوى األحداث أمام املحاكم سنويا خاالل الفتارة التاي تتساءل اللجنة عن  مانات احتجاز  .11

 يغطيها التقرير التجميعي؛

ت قيااااام  اااال ماااان  مديريااااة قضاااااء األماااان العااااام ومكتااااب الشاااافافية وحقااااوق االنسااااان واملركااااز 8ياااارد فااااي التقرياااار  ل .12

تطلااب اللجنااة إحصاااءات  .جااازالااوط ي لحقااوق االنسااان والقضاااة واملاادعين العااامينت بمراقبااة جميااع أماااكن االحت

 خالل الفترة التي يغطيها التقرير؛ بها هذه الجهات وعدد املخالفات التي تم رصدها قامتعن الزيارات التي 

 ؛تطلب اللجنة معلومات إ افية عن نظام العقوبات البديلة والخدمات املجتمعية التي يؤديها املحكومون بها .13

 ؛ مانات االحتجاز اإلدارب شروة و تتساءل اللجنة عن  .14

خاالل الفتارة التاي  1954لسانة  7عدد املوقوفين بموجب قاانون مناع الجارائم رقام بعن إحصاءات تتساءل اللجنة  .15

ومدى توافع القانون مع مبدأ الفصل بين السلطات مان خاالل مانل السالطة التنفيذياة  الحكاام يغطيها التقرير، 

ااااك  ،لكفااااالت العدليااااةدارياااينت صاااالحيات التوقيااااف وال جاااز وااإل 
 
وعااان املااازاعم التااااي تعرفاااه بكوناااه قااااائم علاااى الش

 علااى النااا ، وهااو 
 
ل خطاارا

 
شااك واالعتقاااد بوجااود أساابا  قااد تحماال الشااخص علااى ارتكااا  جاارم مااا أو أن وجااوده ي 

ة عليه  ؛أمر  اٍف التخاذ قرار بتوقيف ذلك الشخص أو فرض إقامة جبري 
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حتجااز التعسافي أو غيار القاانوني، وفاي حالاة توفرهاا تزوياد اللجناة تتساءل اللجنة عن  مانات التعاوي  عان اال  .16

  ؛ونمازج لألحكام الصادرةخالل الفترة التي يغطيها التقرير، بأعداد حاالت 

 الحريات السياسية والمدنية

، غطيها التقريريتتساءل اللجنة عن حاالت الجلوة  التهجير القسربت التي رصدتها الحكومة خالل الفترة التي  .17

 ؛وما هي اإلجراءات املتخذة حيال ما تم رصده من حاالت

 حرية الرأي والتعبير

الجرائم تود اللجنة تزويدها بعدد الحاالت التي تم التحقيع فيها تحت املادة الحادية عشر من قانون  .18

 ومآلة هذه التحقيقات؛ 2015لسنة  27لكترونية رقم اإل

 حماية األسرة وبخاصة النساء واألطفال
 ءل اللجنة عن و ع األطفال املشردين في األردن وماهية اإلجراءات الحكومية تجاه ظاهرة التشرد وعمالة األطفال؛تتسا .19

 ؛2025-2019تتساءل اللجنة عما تم تحقيقه في محاور االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية  .20

 الحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية

 االطالع على عدد الشكاوى التي تلقاها مكتب املسئول عن معالجة دعاوى التمييز بوزارة العملتود اللجنة  .21

 ؛سنويا خالل الفترة التي يغطيها التقرير، وما تلت إليه هذه الدعاوى 

  ؛عملتالقطاعات تشمل إيضاح تطلب اللجنة معلومات عن عمالة األطفال  إحصاءات محدية  .22

إغالق نقابة املعلمين في ، مع إيضاح مالبسات ع النقابات املهنية والعماليةتتساءل اللجنة عن صالحية غل .23

 ؛2020

لى إوهل يشترة حمله لهذه الصفة هل يشترة انتسابه  ،لصحفيلعرف القانون األردني ت تطلب اللجنة إيضاح .24

 ؛نقابة الصحفيين

العمال األجانب خاصة في قطاع  عدد حاالت ادعاءات العمل القسرب سواء للمواطنين أوموافاتها بتود اللجنة  .25

إجراءات الحماية  مع إيضاح، دعاءاتالزراعة والصناعة وعمالة املنازل، وما تلت إليه التحقيقات في هذه اال 

 ؛التي اتبعتها الدولة

 ؛تتساءل اللجنة عن نظام الكفالة للعمال األجانب .26
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 الحق في الصحة

ن خالل البرامج العمومية  أنظمة التأمين العسكرب بالرغم من تنوع تغطية التأمين الصحي لألردنيين  م .27

والنظام الخال بموظفي الخدمة املدنية ونظام الضمان االجتمااي إ افة إلى صندوق املعونة الوطنية 

والبرامج الخاصة من خالل شر ات التأمين الخاصة وصناديع املنظمات املهنية والو االت الدولية.. إلخ فإن 

%، تتساءل اللجنة عن التغطية الصحية لفئات  الالجئين غير املججلين 67سوى هذه التغطية ال تشمل 

 والعاملين في القطاع غير الرسمي والعاطلين عن العمل؛

 الحق في توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النفسية والجسدية 

من ذوب اإلعاقة بأماكن % 4تطبيع القانون بشأن تعيين ما تم رصده من مخالفات لتود اللجنة االطالع على  .28

 خالل الفترة التي يغطيها التقرير؛ 50العمل التي يزيد عدد العاملين بها عن 

 
 


