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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة احلادية والثالثون
 16-5تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠1٨

م و وووات ورع و ووامل املعلوم و ووامل املقدم و ووة مو و و ا و ووامل و وواح ة امل و وول ة
بشأن األردن*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومامل أساسية
 -1أ َّ
ُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،٢1/16مع مراعاا ووريا
االس اات راد ال اادوري الش اااملو وه ااو م ااوملق لورم ااا ا لوم ااا ا قدما ا م اان  36ملها ا ة اااح
مصاال ( )1إىل االساات راد الاادوري الشااامل ،وي ا زرو ق دااابل مااوملق تقدااداً ااد ا مص ا ل اادو
الابلما و ومد خصا فارم مساتقل إلساهاما ا سسا الوحلقدا قاوق اإلنساان ا تماد بقاا
عل التقدد الابامل مب اوئ ريسو

اثنيا -املعلومووامل املقدمووة م و امللسسووة الوق يووة حلقوووق اإلنسووان املعت وودة ب ووا ا
على التقيد الكامل مب ادئ ابريس
 -٢الحااا ا ر ااق الااوحل قااوق اإلنسااان أن ا ماان عااا  ٢٠13حااع عااا  ،٢٠1٨س ا
ا ابوم ا ا روند ا لف اال إىل حتقدااق تقااد ق حال ا حقااوق اإلنسااان ق ال ا الوو ومااد اساات اب
الساال ا ل اادو ماان التوةاادا الاال ماادمها ا ر ااق الااوحل وأوخل ا عل ا عاادو ماان التش اري ا
الوحلقد ا ت ااديال أسااهم ق ت قيااق حقااوق اإلنسااان ،وال ساادما الت ااديال الاال أوخل ا عل ا
مانون استقالل القضا  ،ومانون ا حداث ،ومانون ال قو  ،ومانون أةاول احملا ماا ازقايدا ،
من أملل حتسني االمتثال للم ايري الدولد ()٢و
__________

*

مل حترر هذه الوثدق م ل إرساهلا إىل وواير الرتمج الت ريري
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 -3وعل ا الاارام ماان ازهااوو الرلد ا ا ذول ا للقهااود رال ا حقااوق اإلنسااان ،أدااار ا ر ااق
الااوحل إىل أن ا ال ي اقال هقااا عاادو ماان الت اادا ي ااوق إح ارات التقااد ق هااذا ا ااالو ويشاامل
ذلا ا ا ع ا ااد إوم ا اااو االتفامد ا ااا الدولدا ا ا ق ا ااوق اإلنس ا ااان ق التشا ا اري ا الوحلقدا ا ا واس ا ااتمرار
االوعااا ا ا ومله ا ضااد و اااال إنفاااذ القااانون ق ت املهااا مااع القش ا ا والسداسااا ا ت لق ا
بقضاا ا را ال ام بشابل عا  ،وحريا الارأي والت اري وحريا تاباوين ازم داا بوملا خاا
وعد الرو بشابل مقاسب عل الشااباو الال تلقاهاا ا ر اق الاوحل ونقلهاا إىل السال ا الرلدا
ا ختص و وأدار ا ر ق الوحل إىل أن أحد أخ ر الت دا الل تواملهها ا ابوم ال يقال يتمثل
ق حتقدااق الت اواتن بااني ا ماان القااومق واح ارتا حقااوق اإلنسااانو و ت ا مضااد ماباف ا اإلرهااا
والت رف تشابل حتداً أما حري الرأي والت ري واحرتا اخلصوةد ودروط احملا م ال اول ()3و
 -٤وأوة ا ر ق الوحل قوق اإلنسان ،ق مجل أمور ،أبن يواةال ا رون وراسا التشاريع
ا ت لق ب قوب اإلعدا بغد تقددد ن اق ت دقها عل أخ ر ازرايم ،والتشريع الذي يشمل تقدداد
ت دق عقوب اإلعدا ووضع ضوابط ودروط أ ثار ةارام علا الت قداق ق القضااا ازقايدا الال
ي اماب علدهااا إلعاادا  ،والتاادقن ماان مااو ا ولا ضااد ا ااتهم ،وأبن يصاادق علا االتفامدا الدولدا
ماي مجدع ا دخا من االختفا القسري ل ا  ٢٠٠6وأن يقضم إىل الربوتو ول االختداري
التفامد مقاهض الت ذيب واريه من ضارو ا املا أو ال قوبا القاساد أو الالإنسااند أو ا هدقا
ل ااا  ٢٠٠6وأن ي اادل ن ا ا اااو  ٢٠٨ماان مااانون ال قااو ق مااا يت لااق بت اار الت ااذيب
لضمان عد خضوع لتدابري ال فو ال ا أو اخلا ولقانون التقاو ()٤و
ما وعا ا ر ق الوحل قوق اإلنسان ا رون إىل إلغا مانون مقع ازرايم ل ا 1٩5٤
-5
والت د اال بت ااديل التشا اري ا الوحلقدا ا لض اامان أن ياب ااون احملت ااقون علا ا اتص ااال أبس اارهم وأن
حيصلوا عل الدعم القانوين وال يب ،مقذ ظ تومدفهم وخالل فرت الت قدق ا ويل باباملها()5و
 -6وحاامل ا ر ااق الااوحل قااوق اإلنسااان ا ابوم ا عل ا ت ااديل مااانون ا وعااا والقشاار
رمم  ٨ل ا  ،1٩٩٨ال سدما ق ما يت لق إبلغا درط ا صول عل ترخد مس ق ق ما خي
القشا اار وا واما ااع اإلخ اري ا ا اإللابرتوند ا ا وت ا ااديل ما ااانون مقا ااع اإلرها ااا رما اام  55ل ا ااا ،٢٠٠6
وال سدما ا او  ٢ا ت لق بت ريف اإلرها  ،وإلغا الفقر ( ) من ا او  ،3وت ديل الفقر (ها)
ماان ا اااو  ،3ق مااا يت لااق لاارتوير فابااار ازماعااا اإلرهابد ا وت ااديل ا اااو  11ماان مااانون
ازارايم اإللابرتوند ا رماام  ٢7ل ااا  ٢٠15إبضاااف ن ا يتضاامن عااد ت لدااق عماال الصا فدني ق
القشر عل ا وامع الش ابد ق حاال الذ والقدح()6و

اثلثا -املعلومامل املقدمة م ا امل أخرى اح ة م ل ة
ألف -نطاق االلتتامامل الدولية( )7والتعاون مع اآلليامل واهليئامل الدولية حلقوق اإلنسان

()٨

 -7أوة م سس الابراما ا رون لتصاديق علا الربوتو اول االختدااري التفامدا مقاهضا
الت ااذيب واااريه ماان ضاارو ا امل ا أو ال قوب ا القاسااد أو الالإنساااند أو ا هدق ا  ،والربوتو اولني
قااوق ا دند ا والسداسااد  ،واالتفامد ا الدولد ا
االختداااريني ا ول والثاااين لل هااد الاادويل اخلااا
مايا مجدااع ا دااخا ماان االختفااا القسااري ،وإبةادار إعااال مبوملااب ا اااوتني  ٢1و٢٢
ماان اتفامدا ا ماام ا ت ااد قاهضا الت ااذيب وأوةا الورما ا شاارت  3لتصااديق علا اتفامدا
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مقظم ا ال ماال الدولد ا رماام  ٨7واالتفامد ا الدولد ا ماي ا حقااوق مجدااع ال مااال ا هاااملرين وأف اراو
أساارهم وأوة ا ا مل ا الدولد ا للقضااا عل ا ا ساال القووي ا ا رون لتومدااع والتصااديق عل ا
م اهااد ا ماام ا ت ااد بشااألن حظاار ا ساال القووي ا عت ارهااا مسااألل مل ا وولد ااً( )٩وأوة ا
الورم ا شرت  ٤لتصديق عل اتفامد مقظم ال مل الدولد رمم )1٠(٨7و
 -٨والحظا ا م سسا ا الابراما ا أنا ا علا ا ال اارام م اان توملدا ا ا رون وع ااو وايما ا إىل مجد ااع
اإلملرا ا اخلاة ق عا  ،٢٠٠6فإن ت اون م ها بقق حمدوواً مقذ التقرير ا خري لالسات راد
الدوري الشاملو وعالو عل ذل  ،أعربا م سسا الابراما عان أسافها ن السال ا مل تقفاذ
الحت ات الت سفق والداعد إىل اإلفاراو عان السااو و
اآلرا الصاور عن الفريق ال امل ا
القاااحلور (الارأي رماام  ،)٢٠16/3٩واسااان حممااد سااامل ووعاار (الارأي رماام  ،)٢٠17/17وحااا
الدراود (الرأي رمم )11()٢٠17/٤6و
 -٩وأوة الورم ا شرت  ،٨ق مجل أمور ،أبن يقو ا رون بت ديل ا او  )٢(٢٠٨مان
مااانون ال ق او  ،رداامل تص ا ف متوافق ا مااع ت ريااف الت ااذيب ال اوارو ق ا اااو  ،)1(1و،)1(٢
ق ااوق ا دندا ا
و )1(٤م اان اتفامدا ا مقاهضا ا الت ااذيب ،وا اااو  7م اان ال ه ااد ال اادويل اخل ااا
والسداسد وت ديل ا او  ٢٠٨من ماانون ال قاو  ،ردامل تاق بوضاوح وبشاابل ةاريف علا
أن ا ماان احملظااور تابااني مرتابااب ملرمي ا الت ااذيب ماان االحت اااو أبن ا ااان يتصاارف وفق ااً واماار
ةاور عن مس ول ري أو سل عام ذري الرتابا ازرمي ()1٢و
 -1٠والحظ ا الورم ا ا شاارت  ٩أن ا وراً مااا يااتم االحت اااو ،إن مل نقاال م لق ااً ،أبحابااا
االتفامدااا الدولد ا خااالل إمل ارا ا احملااا م الوحلقد ا  ،وهااذا يااوحق  -وفق ااً للورم ا ا شاارت - ٩
بوملااوو نق ا عااا ق الااوعق أبهد ا هااذه االتفامدااا و وأوة ا الورم ا ا شاارت  ٩ا رون ختاااذ
خ اوا لضاامان اختاااذ التاادابري التشاري د والقضااايد واإلواريا الالتما لت دااق أحابااا االتفامدااا
الدولد ا ا  ،و الع ا ارتاف را ااا عت ارها ااا ةا ااابو اً ملقم ا ا مانوند ا ااً ،مبا ااا ق ذل ا ا ما اان خا ااالل التوعد ا ا
اهدا واالتفامدا الل أة ف ا رون حلرفاً فدهاو

اب  -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان

()13

 -11أعدد اعتماو ا ر ق الاوحل ا روين قاوق اإلنساان  -ا قشاأل ق عاا  - ٢٠٠٢ق الفئا
"ألف" (ملتق تاماً مب اوئ ريس) ق تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠15من م ل الل ق الفرعد ا قدا
العتماو التاب للت الف ال ا ق للم سسا الوحلقد قوق اإلنسان()1٤و
 -1٢وأدار م سس الابرام إىل أن ا ر ق الوحل قوق اإلنسان ،علا الارام مان أنا أو
ووراً نش ا ا اً ق ال ا ا الو ،مل ي ااتم تقوي ااده ب ااد لوس ااايل الابافد ا ا لالض ا ا الم بواليت ا ا ()15و ومشل ا ا
الشواال الريدسد االفتقار إىل عملد واض ودفاف وتشار د الختداار أعضااي وت دداقهم ،فضاالً
عاان ارتفااام ماد تاادخل الساال التقفدذيا ق دا ون ا ر ااقو وعااالوً علا ذلا  ،ال يتمتااع ا ر ااق
الوحل قوق اإلنسان بصالحدا افد ق جمال الت قدق وال آبلد ف ال لتقد الشاباو ()16و
 -13والحظ ا مل الدولد للقضا عل ا سال القوويا ماع التقادير أن ا رون داار ق
التفاااود عل ا م اهااد ا ماام ا ت ااد ظاار ا ساال القووي ا  ،وةااو لصااا اعتماوهااا ق 7
توت/يولدا ا ٢٠17و وم ااع ذلا ا  ،مل يوما اع ا رون علا ا ا اه ااد ب اادو وأوةا ا ا ملا ا الدولدا ا
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للقض ااا علا ا ا س اال القوويا ا ا رون لتومد ااع والتص ااديق علا ا م اه ااد ا م اام ا ت ااد ظ اار
ا سل القووي عت ارها مسألل مل وولداً()17و

ايم -ت فيووال االلتتامووامل الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووانن مووع مراعوواة القووانون الوودو
()1٨
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة بني القطاعامل

التقمد وال دئ وا عمال الت اري وحقوق اإلنسان
 -1٤أدااار مج د ا وب اني للتقمد ا ال دئد ا إىل أن ا رون تلق ا خااالل الاادورتني ا وىل والثاند ا
لالست راد الدوري الشامل توةدتني تتصالن ق ق ا داه والصرف الصا ق ،وأنا علا الارام
ماان أن ا رون أيااد التوةاادتني لتدهمااا ،فإن ا مل يقفااذها إال بشااابل ملقيااقو وأوة ا مج د ا وبااني
ا ابوما ا روندا بساان مااانون دااامل بشااألن ا داااه يضاامن مفهااو حااق مجدااع أفاراو ا تمااع ،مبااا ق
ذل الفئا ا همش مان القساا وا حلفاال والالملئاني وااريهم ،ق ا صاول علا ا دااه بابمداا
افد و مق ونظدف  ،فضالً عن خدما الصرف الص ق()1٩و
 -15وأوة حتالف إراو دا ا للمرامل ا الدوريا الشاامل قاوق االنساان ،ق مجلا أماور،
أبن يسان ا رون ماانو ً أروندااً بشاألن ا دااه لابفالا تاواتم السال ا باني لتلاف اهلدئاا ا ابومدا
والوحلقد ا لضاامان ا ااق ق ا داااه القظدف ا وخاادما الصاارف الص ا ق لل مدااع (اهلاادفان  6و)1-1٤
وأبن يس اان م ااانو ً بش ااألن اس ااتخدا ا راض ااق ر اادف محايا ا ا راض ااق القراعدا ا وا رملدا ا تقفد ااذاً
للماو  57من مانون القراع ل ا  ٢٠15وتشداً مع اتفاق ريس (اهلدفان  13و)15و

حقوق اإلنسان وماباف

اإلرها

 -16أدار م سس الابرام إىل أن ماانون مقاع اإلرهاا ا روين رمام  55ل اا  ٢٠٠6حيتاوي
عل ت ريف فضفاد لإلرها يسمف للسل ا مبقاضا أي داخ مياارح حقوما ا ساساد ق
حري ا الت ااري أو الت مااع الساالمق أمااا حمابم ا أماان الدول ا و وق عااا  ،٢٠1٤أُوخل ا ت ااديال
عل ا القااانون اااا تاو ماان توساادع ن ام ا وملاار أعماااالً ال عقفد ا ماان م داال "اإلخااالل لقظااا ال ااا "
أو "ت ريض ا وارو االمتصاوي للخ ر"و وأضاف الت ديال ملرايم عاوي مقصو علدها ق ماانون
ال قو ضمن ت ريف اإلرها  ،من م دل "ت ابري الصال بدول أملق د "()٢٠و
 -17و ثل ،حث الورم ا شرت  ٩ا ابوم عل ت ديل مانون مقع اإلرها وعل ت ريف
اإلرها وا عمال اإلرهابد ب ريق ومدق ومبا يتماد مع االتفامدا وااللتقاما الدولد ()٢1و
 -1٨وذ ر م سس الابرام أن انتها ا حقوق اإلنساان الال ارتاب ا حتا ذري ا تادابري
ماباف اإلرها مد ارتاب تها ق ا قاا ا ول وايار ا خاابرا ال اما  -الال ي اني ا لا ماديرها
وترفع تقاريرها إىل ريدس الوترا  -وحمابم أمن الدول و ما أفاو م سس الابرام أبن مان باني
أس ااالدب الت ااذيب ال اال تس ااتخدمها واي اار ا خ ااابرا ال ام ا الض اار عل ا ازس اام ،مب ااا ق ذل ا
حلاان القاادمني ("الفلقا ") ،واإلبقااا ق أوضااام جمهااد  ،وا رمااان ماان القااو وال ااا  ،وا قاان الاال
تسا ا ا ب ح ا اااال م ا اان القل ا ااق ال ا ااالب ،واإلذالل ،والتهدي ا ااد اتص ا ااا الضا ا ا د وأفا ا اراو أسا ا ارت ،
والص اادما الابهر يد ا ا و وتض ااع واي اار ا خ ااابرا ال اما ا احملت ا اقين بش ااابل مقه ااق ق ا ا ا س
4

GE.18-13944

A/HRC/WG.6/31/JOR/3

االنف اراوي لف ارتا حلويل ا و وتقاادرو مضاااا اإلرهااا ضاامن اختصااا
ت مل لت اون الوثدق مع واير ا خابرا ال ام ()٢٢و

حمابم ا أماان الدول ا  ،الاال

 -٢احلقوق املدنية والسياسية

حق الفرو ق ا دا وا ري وا مان عل دخص

()٢3

 -1٩ذ اار م سسا الابراما أنا  ،مبوملااب القااانون ا روين ،ااب أن ميثاال أي دااخ ألقااق
الق ض علد أما السل القضايد ق اضون  ٢٤ساع و أما عل ن اق ا مارسا ال ملدا  ،ثارياً
ما يتم جتااوت ا هلا القمقدا الحت اات ا شات فادهم م ال تادخل ا ادعق ال اا  ،وماد تصال ق ب اض
ا اال إىل عد أدهرو وال يشاري ماانون أةاول احملا ماا ازقايدا ةاراح ً إىل حاق ا تقلاني ق
االتصال أبسرهم()٢٤و
 -٢٠وأدار الورم ا شارت  5إىل أن ا رون اساتمر ق فارد وتقفداذ أحاباا اإلعادا  ،الال
ُل اف رااا بشااألن جمموع ا متقوع ا ماان از ارايم ال تق ااوي عل ا القتاال ال مااد ،مبااا فدهااا االاتصااا ،
واالجتار خدرا  ،وازرايم السداسد "أدد ازرايم خ اور " ،وهاق توةاق بتقفداذ اخل ا الوحلقدا
ق ااوق اإلنس ااان للف اارت  ٢٠٢5-٢٠16لابام اال ،وختف اادض ع اادو ازا ارايم ال اال ي ام ااب علده ااا
إلعدا  ،وضمان ا ق ق حما م عاول  ،وإلغا أو ت ديل القوانني الل تق عل إلقامد عقوب
اإلعدا  ،واالمتقام عن استخدا عقوب اإلعدا رواً عل اإلرها ()٢5و
 -٢1ماا ذ ار الورما ا شارت  6أنا  ،ب ااد الربداع ال ارو وةا وو الدولا اإلساالمد  ،واةاال
ا رون إةادار أحاباا اإلعادا  ،وهاو مساتمر ق تقفداذ عملداا إعادا عدياد ال عاا  .وذ اار
الورم ا شرت أيضاً أن  ،ق عا  ،٢٠17بلب عدو احملابو علدهم إلعادا  1٢٠دخصااً1٢ ،
مقهم مان القساا  .ووفقااً قظما ال فاو الدولدا  ،أةادر القضاا ا رونداون  13حابمااً إلعادا ق
عا )٢6(٢٠16و
 -٢٢وأدااار مر ااق عمااان لدراسااا حقااوق اإلنسااان إىل أن ا  ،ماان بااني مجدااع الت ااديال الاال
أوخل عل مانون ال قو ق عا  ،٢٠17ان إلغاا ا ااو  3٠٨أ ثرهاا أهدا و وماد لدا
هذه ا ااو ب ا "ا ابافاأل ق حااال االاتصاا " ،حدامل إهناا انا تفساف ا اال للرملاال لت قاب
ال قااا ق حااال وعاادوا لااقواو ماان القسااا الاليااق ماااموا اتصااارن واسااتمر الااقواو ااد ثااالث
ساقوا علا ا ماال .و انا مااد أضادف تلا ا ااو إىل مااانون ال قاو للم افظا علا داارف
القسااا ا غتصا ا  ،لاباان انا هلااا عوامااب وخدما علا حدااا القسااا ا غتصا ا حداامل أُملااربن
عل القواو من مغتص دهن()٢7و
 -٢3وذ اار ا ر ااق أن ت ااديل ا اااو  ٩٨ماان مااانون ال قااو يق ااوي ،عل ا ااو ااثاال ،عل ا
مفارما و فتلا ا اااو تااق علا يفااروف لففا ق حاااال متاال توملا اااري للصا إذا ااان الااقوو
حتا ريثااري الغضااب الشااديد ،مثاال ال ثااور علدهااا وهااق ق حالا اخلدانا و ومااد اااري الت ااديل ا خااري
هذه الظروف ا خفف لسماح للقومل بقتل الاقوو علا او ااثال ق حااال ااثلا ماع ختفداف
ال قوب  ،وهو إجنات مشابو ق مدمت ()٢٨و
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إمام ال دل ،مبا ق ذل اإلفال من ال قا وسداو القانون

()٢٩

 -٢٤أوة الورم ا شارت  ٢ا ابوما إبلغاا ا ااو ( )٢مان ماانون حمابما أمان الدولا الال
تقف ريدس الوترا سل تشابدل احملابما وت داني مضاا ا وتدساري وةاول مجداع فئاا ا تماع إىل
ال دال ا م اان خ ااالل ت ااوفري وس ااايل ا ص ااول عل ا ا س اااعد القانوندا ا ا اند ا للم ت اااملني إلده ااا،
وزمدع ا دخا ا قدمني ق ا رون ،مبن فدهم الالملئون وال مال الوافدون وال مل عل ت قياق
وور ا رأ ق م ام ال دل عموماً وواخل احملا م الشرعد خصوةاً ،حدمل ال تقال اارس القضاا
ق احملا م الشرعد مقصور عل الرملال()3٠و
 -٢5وذ اار مقظما هدااومن رايااتس ووتا أن مارتابيب أعمااال الت ااذيب أو اااريه ماان ضاارو
ا املا الساادئ ال يقالااون يق مااون إلفااال ماان ال قااا  ،وأوة ا ا رون برفااع الوالي ا القضااايد
عل ا سايل ازقايد الل تق وي عل اعتادا ا مان م ال الشارحل وساو م املا ق السا ون مان
سل حمابم الشرحل وحتويلها إىل احملا م ا دند ال اوي ()31و
 -٢6وأفاو الورم ا شرت  ٨أبن  ،علا الارام مان أن ا رون ماد عادل ماانون ال قاو ق
مقتصااف ع ااا  ٢٠17لرف ااع ا ااد ا وو لل قوب ا م اان  6أد ااهر إىل س ااق واح ااد  ،ف ااإن الت ااذيب
ال يقال ي ترب لالف بسد ويصاقف علا أنا ملق ا و وأداار الورما ا شارت  ٨إىل أن ال قوبا
ال تقال اري متقاس مع حل د وخ ور ملرمي الت ذيب وأن ملرايم الت ذيب ال تقال ختضع لقانون
التقاو ولل فو ال اا واخلاا و ووفقااً للورما ا شارت  ،٨ال يتفاق ت رياف الت اذيب ق التشاري ا
ا روند مع الت رياف الاوارو ق اتفامدا ا مام ا ت اد قاهضا الت اذيب ،ماا أن احملاا م مل تصادر
أي حابم نتد ارتابا ملرمي الت ذيب ،و لتاايل مل ياتم ت اويض أي داخ اان ضا د زرميا
من هذا الق دلو و إلضااف إىل أوملا القصاور الساابق  ،ملاا ق الورما ا شارت  ٨أن التشاري ا
ذا الصل تفتقر إىل نا واضاف بشاألن حقاوق الضا اا ق الت اويض ماع ث ا أن هاذه ازرميا
مد ارتاب ضدهمو وذ ر الورم ا شرت  ٨أن ال توملد تشري ا أو إملرا ا توفر للض اا
أو الشهوو ا ماي الالتم ق مثل هاذه ازارايم وأن ملرميا الت اذيب ال تاقال ختضاع لواليا حماا م
الشرحل  ،وهق هدئ اري مستقل هنا تثل ازاين()3٢و
 -٢7وأوةا ا الورما ا ا ش اارت  7ا رون مب ااا يل ااق ت ااوفري خ اادما اإليا اوا وا مايا ا للفئ ااا
الض دف من القسا ا هدوا جبرايم الشرف بدالً مان ا ا س الوماايق وت اديل نا ا ااو 1٠٠
ماان الدسااتور لتااق بوضااوح عل ا أن فاارت االحت ااات ت اادأ عقاادما يااتم الق ا ض عل ا ا شاات فد ا
وت ااديل مااانون اسااتقالل القضااا ااقف القضااا مقيااداً ماان ا ماي ا ماان م ارارا اإلملااات الدايم ا ،
والققاال الت ساافق ،والتقاعااد وإلغااا وت ااديل ا اواو ال اوارو ق مااانون مقااع اإلرهااا ومااانون ازارايم
اإللابرتوند الل جتر الت ري عن الرأي وحتد من حري الت ري()33و

ا را ا ساسد وا ق ق ا شار ق ا دا ال ام وا دا السداسد

()3٤

 -٢٨أدااو مقظما الوةااول اآلن ) (Access Nowزهااوو الاال بااذلتها ا ابوما  ،لابقهااا أدااار
إىل أن ا  ،وفق ااً قظم ا بد ا ا ري ا ) ،(Freedom Houseبلغ ا ورمل ا ا ري ا ق ا رون  51م اان ماي ا
نتد القدوو الل تفرضها ا ابوما علا إماباندا الاربط إلنرتنا  ،وسان القاانون الاذي ماد ا اق ق
حري الت ري علا اإلنرتنا و والحظا أنا ق الفارت مان حقيران/يوندا  ٢٠16إىل أار/ماايو ،٢٠17
اساتمر مشااغلو االتصااال الساالابد والالسالابد ق ا رون ق ح ااب مداقا االتصااال عارب بروتو ااول
 VoIPق لتلف ت دقا االتصاال  ،مبا ق ذل  Viberو WhatsAppو)35(Skypeو
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 -٢٩وأفاااو مر ااق عمااان لدراسااا حقااوق اإلنسااان أبن ا مثلااني ق جملااس الق اوا يُقتخ ااون
ب ريق ا ا تقاس ا ا د رس ااب ال اادواير االنتخابد ا ا و ولاب اان توتي ااع ا مثل ااني الق اااومني م اان اال مق ق ا ا
ال يتقاسااب مااع عاادو ساااباهناو وعاالو علا ذلا  ،أنشاائ زقا االنتخااا ا سااتقل ماان أملاال
إوار االنتخا والت قق من القتاير وتوتيع ا قاعدو ولابن لدس هقا تثدل لألحقا السداسد
والققا ال مالد وا تمع ا دين عموماً()36و
 -3٠وذ اار الورم ا ا شاارت  ٤والورم ا ا شاارت  3أن ا ااق ق تشااابدل الققااا  ،عل ا الاارام
ماان أنا حممااق مبوملااب الدسااتور ،فإنا خيضااع ،ق القااانون وق ا مارسا ال ملدا علا الساوا  ،لقدااوو
مقهاب واري مربر و وق ا مارسا ال ملدا  ،مل تاتم ا وافقا علا تسا دل أي نقابا عمالدا خاالل ٤٢
عامااًو والققابا الوحدااد ال املا ق ا رون هااق االحتاااو ال ااا لققااا ال مااال ا روندا  ،وهااق لدسا
مستقل وال تثل ال مال حقاً()37و
 -31ومد أثىن الت الف الدويل للادفام عان ا ريا علا ا رون لدعما مساتوا عالدا نسا داً
من ا ري الديقد بني وول الشرق ا وسطو ويق الدستور عل أن الدولا تابفال ا مارسا ا ار
زمدع أدابال ال او والش اير الديقد  ،لابق أيضااً أعلان أن اإلساال هاو الادين الرلاقو والحاا
أنا علا الارام ماان أن ا سااد دني ا ولاووين ق اخلااارو وا ولااووين ق ا تم اا ا سااد د ا ةاالد
ق ا رون يتمت ااون رريا ا ويقدا ا نسا ا د  ،ف ااإن ا س االمني ال ااذين حتولا اوا إىل ا س ااد د ي ااانون م اان
اض هاو دديد()3٨و
 -3٢وذ ر الورم ا شرت  ٤وم سس الابراما والفرياق الاوحل ا ساتقل قاوق اإلنساان ق
ا رون ومقظم هدومن رايتس ووت أن اإلحلاار القاانوين الاذي ياقظم ا اق ق حريا الت اري داديد
التقدددو فا ابوم تستخد ا ووا القانوند والتشري د قاضاا ا فاراو بسا ب ت اريهم السالمق
عن رأيهم ،حدمل ر التشريع التشهري ،واخل ا الذي ي ترب انتقاوا للمل  ،وا ط مان مابانا
ا س ولني ا ابومدني()3٩و
 -33وأف اااو مر ااق عم ااان لدراس ااا حق ااوق اإلنس ااان أبن إح ااد ا ش ااابال الريدس ااد ا رت ا ا
ري ا اوميد هاق أن ا سااتذ لدساوا أحاراراً ق ريسادس نقاا مهقدا  ،و لتاايل فاإن حقهام ق
قااوق ا دند ا
الت مااع مقدااد مبوملااب القااانون ،ق انتهااا للماااو  ٢٢ماان ال هااد الاادويل اخلااا
والسداسد و وب د ذل  ،أيفهر رمل أحدث عهداً ،أملري ق عا  ،٢٠17أن الوضع ال ياقال علا
حال وأن ا اوميدني ال يقالون مقددين ق مدر م عل تشابدل الققا واالنضما إلدها()٤٠و
 -3٤وأدااار الورم ا ا شاارت  11إىل أن ا ملهااق والساال ا ا مقد ا اعتقل ا ال ديااد ماان
ال ااال ق مض اااا تت ل ااق رري ا ا الاب ااال والت ااريو وأوة ا ا ا رون ،ق مجل ا ا أم ااور ،لس ااماح
لألح اقا السداسااد لاادخول إىل ازام ااا وإمام ا ا نش ا فدهااا ومقااع عماااو د ا ون ال ل ا
وا ملهق ا مقد من التألثري عل االنتخا ازام د أو اختدارا ال ال وإاتح الفرة أما
ال ال للتدر ق م سسا اختاذ القرار ومقع أي رمق من رموت السل ق ازام من ديد
أي دخ ()٤1و
 -35والحظ ا الورم ا ا شاارت  11أن ا  ،مقااذ أواياال عااا  ،٢٠1٠يفهاار تقااارير عاان تاو
االعتماااو عل ا ا رام ا  ،مبااا ق ذل ا ممااع ا ارض ا  ،حداامل يااتم توملد ا ا قيااد ماان اال امااا إىل
القش ا نتد وض هم حت ا رام و وعل الرام من تقايد الشواال الل أاثر اا مقظماا ا تماع
GE.18-13944

7

A/HRC/WG.6/31/JOR/3

ا اادين ق مااا يت لااق ااق ق اخلصوةااد ق ا رون ،هقااا اام ملداال ملااداً ماان التاادمدق ا سااتقل
وال ل للسداسا وال ملدا التشري د ا ت لق خلصوةد ومحاي ال دا ومرام ا االتصااال ،
ما أن التقارير الوارو عما تتمتع ب السل ا ا روند من سال وتت ا مان اارساا ق جماال
ا رام حمدوو ملداً()٤٢و
 -36وذ اار الورم ا ا شاارت  11أن ا  ،عل ا الاارام ماان وملااوو ب ااض الق اوانني القايفم ا رام ا
االتصاااال  ،إلضاااف إىل الل اوايف الاال تفاارد التقامااا عل ا مقاادمق اخلاادما للتمابااني ماان
االض ا الم أبنش ا مرام ا االتصاااال و/أو االض ا الم رااا بقفسااها ،فإن ا عقاادما يت لااق ا ماار
التصاال الرممد  ،ال توملد أي موانني تقظم وةول أملهق إنفاذ القانون وا خاابرا إلدهاا()٤3و
مااا أدااار أيض ااً إىل أن مااانون مقااع اإلرهااا ل ااا  ٢٠٠6يفتقاار إىل ال ديااد ماان الضااما
ا وضوعد واإلملرايد الالتم لابفال أن يابون أي تدخل ق اخلصوةد مانونداً وضروراً وتقاس داًو
والقااانون يفااود ا اادعق ال ااا إخضااام دااخ مااا للمرام ا بقااا ً عل ا م لومااا "ذا أساااح"
تاربط ذل ا الشااخ ب ا "أنشا إرهابد ا " وون أي لغا واض ا تااق عل ا م ااىن "ذا أساااح"
أو "نشاااط"و وتااق ا اااو  ٤مق ا عل ا مااا يلااق "إذا ورو للماادعق ال ااا م لوم ا ذا أساااح
أبن حد ا داخا أو جمموعا مان أداخا عالما ب بقشااط إرهااو فد اوت للمادعق ال اا ووو
فرد الرماب عل حمل إمام ا شت ب وحتر ات ووسايل اتصااالت "و ورأ الورما ا شارت  11أن
ا ق لااق ا س ااتخد ض ا دف ("م لوم ااا ذا أس اااح") رداامل ال يف ااق مب دااار "الش ا ا ق ااول"
ا قصو علد ق مانون حقوق اإلنساان ،ومياقف سال تقديريا واسا للغايا ق الساماح ب لاب
أمر تومدف()٤٤و
وحي ارت فدهااا القااانون الاادويل قااوق اإلنسااان،
 -37وحااع تابااون مرام ا االتصاااال مشااروع ُ
ااب أن تسااتوق ا ااايري الاادندا ا تمثلا ق أن يابااون مقصوةااً علدهااا بوضااوح ق القاوانني ال اما ،
وأن تاب ااون ض ااروري ق جمتم ااع وميقراحل ااق لت قد ااق ه اادف مش ااروم وأن تاب ااون متقاس ا م ااع ذل ا
اهلدف .وال بد من محاي ا فراو من التدخل الت سفق ق حقهم ق االتصال اخلا  .وعقدما توو
حابوم ما مرام االتصاال  ،فد ب أن يتم ذل حصراً وفقاً لقانون واضف ودافاف .وأداار
الورم ا ا شاارت  11إىل أن ا ماان ا لااف لت اايل أن ي اااأل ا رون الف اران القااانوين والتقظدمااق الااذي
ت ما اال ق سا اادام حالد ا ااً و ا اااال إنفا اااذ القا ااانون وا ما اان ق ا رونو و ا ااب عل ا ا ا رون سا اان
تشاري ا لتقظاادم أنشا ا رام ا الاال تقااو رااا و اااال إنفاااذ القااانون وا ملهااق ا مقدا ق أماار
وم اابن()٤5و
 -3٨وأوة ا ا ا الورم ا ا ا ا ش ا اارت  1٠ا رون ب ا ا ااد عملد ا ا ا لسا ا اان تش ا ا اري ا بشا ا ااألن مرام ا ا ا
االتصاااال ماان م اال مجدااع الابدااا ا ابومد ا  ،مبااا ق ذل ا و اااال إنفاااذ القااانون وا ملهااق
ا مقد ا  ،لابفال ا أن تااتم مجدااع أنش ا االتصاااال ق يفاال اح ارتا ا ااق ق اخلصوةااد وأن تتثاال
اللتقاما ا رون الوحلقد والدولد ق جمال حقوق اإلنسان()٤6و
 -3٩وأوة ا زق ا محاي ا الص ا فدني ،ق مجل ا أمااور ،أبن تلغااق ا ابوم ا ا روند ا ت ااديال
عااا  ٢٠1٢لقااانون ا وعااا والقشاار لتشا دع ةا اف مفتوحا وحاار وتوساادع ن اااق ت ريااف
من هو الص فق ونقم ةف ازر عن التشهري ،وتابني الص فدني من القدا ب ملهم رري وون
تدخل أو خوف مان االنتقاا واختااذ اخل اوا التشاري د ا قاسا لضامان تاداق أنظما اإلعاال
ا روند ومواندقها واارسا ا مع حقوق اإلنسان الدولد وإملرا حتقدقا نقيه ق مجداع حااال
8
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االعتاادا وا ضااايق والرتهدااب الاال يت اارد هلااا الص ا فدون ووسااايل اإلعااال وا موعااا ا داف ا
عن حري الص اف ()٤7و ومد مر ق محاي حري الص فدني ق عمان توةدا ااثل ()٤٨و
 -٤٠وأفاااو ا ر ااق أبن ا ق الفاارت ماان  ٢٠13إىل  ،٢٠17توثدااق  ٩٤7انتها ااً أثاار عل ا
حريا ا اإلع ااال ض ااد  ٢٤1ةا ا فداً و 3٤م سسا ا إعالمدا ا و ومشلا ا ه ااذه االنتها ااا احت ااات
اإلعالمداني واالعتادا علا الصا فدني وإفاال ازقاا مان ال قااا و وأوةا ا رون اللتاقا إبملارا
حتقدقااا مسااتقل ونقيها ق مجدااع ا اااال الاال تق ااوي علا اعتاادا علا الصا فدني ووضااع حااد
لسداسا إفااال مرتاب دهااا ماان ال قااا وضاامان ا امل ا ال اولا لض ا اا االعتقااال ال ش اوايق و/أو
االعتدا ا وا امل ا هدق والالإنساند ()٤٩و
 -٤1وذ اار دا اب وسااايل اإلعااال أن القااانون ا روين ال ي اارتف ب ا "اإلذاعا ا تم دا " فئا
خاة ا ا  ،م ااا أن ا ا مل يق ااد أي ح ا اوافق مالد ا ا للم ااا اإلذاعد ا ا ال اال ال تس ااتهدف ال ا اربف()5٠و
وأوة ا رون العرتاف بوسايل اإلعال ا تم د ق ا رون و دئ بدئ م اتد هلا()51و

ا ق ق اخلصوةد وا دا ا سري

()5٢

 -٤٢أوة ا ا مقظم ا ا هدا ااومن رايا ااتس ووت ا ا ود ا ا اب مسا اااوا والورم ا ا ا شا اارت  7والورم ا ا
ا شرت  6ا رون لسماح للمرأ بققل ملقسدتها حلفاهلا وتوملها()53و
 -٣احلقوق االعت ادية واالات اعية والثقافية

ا ق ق ال مل وق يفروف عمل عاول وم اتد

()5٤

 -٤3الحظ الش اب القانوند للقسا ال ربدا أن ال مل القساري ال ي امال عت ااره ملرميا ،
وأوة ا رون أبن يدرمل ق مايم ازرايم ،تادداً مع التقامات الدستوري والدولد ()55و
 -٤٤وحث مقظم رددد ا رون عل ت ديل التشريع ا تصل بويفايف اخلدم ال ام لضامان
تاباف الفر بني ا واحلقني ق دغل ا قاةب ال ام  ،وذل ت ام إملرا ا دفاف وتف دل لد
الشاباو ق مجدع مراحل الت دني()56و
 -٤5وأدااار الورما ا شاارت  3إىل أنا  ،خااالل الاادور الثاندا لالساات راد الاادوري الشااامل،
واف ااق ا رون عل ا ا التوة اادا ا ومله ا ا إلد ا ا بش ااألن "ماباف ا ا ال ال ا ا "و وم ااع ذل ا ا  ،ترامل ا ا
إماباند ااا خل ااق ف اار ال م اال بش ااابل ح اااو ق ا رونو فف ااق ح ااني ااان االمتص اااو ا روين ق
الفرت  ٢٠٠٨/٢٠٠7ماوراً عل خلق  7٠ ٠٠٠فرة عمل ملدياد ساقواً ،اضفاض هاذا الارمم
إىل  ٤٨ ٠٠٠رل ااول هنايا ا ع ااا ٢٠16و وأوةا ا الورما ا ا ش اارت  3ا رون مبرامل ا ا القم ااوذو
االمتصاوي وحتفدق االمتصاو الوحل من خاالل تشا دع االساتثمار ق الق اعاا اإلنتاملدا ثدفا
الدد ال امل من أملل التخفدف من حد ال ال وتولدد فار عمال افدا واليقا وتقفداذ اإلحلاار
الوحل الذي وض ت ا ابوم مع مقظم ال مل الدولد من أملل االنتقال إىل االمتصاو الرلق ق
عااا  ٢٠1٤ومرامل ا سداس ااا ا ملااور لقاو ااا وإنفاذهااا ق االمتصاااو الرل ااق واااري الرل ااق
وت ديل مانون ال قو إلوراو ال مل القسري بوةف ملرمي خ ري ضد ا دخا ()57و
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ا ق ق الضمان االملتماعق

()5٨

 -٤6ذ اار الورم ا ا شاارت  3أن ا  ،عل ا ال اارام ماان أن ا ابوم ا أةاادر ق ع ااا ٢٠1٤
"إحلاراً وحلقداً لالنتقال إىل االمتصاو الرلق ق ا رون" أ د عل جمموعا مان ا ااوئ الال تشامل
اح ارتا حقااوق ا ف اراو واح ارتا حقااوق ال ماال ا ساسااد زمدااع ال مااال ،مباان فاادهم ال اااملون ق
االمتصاو اري الرلق فإن مل ياتم ب اد تقفداذ اإلحلاار ،ساتثقا ا ماال الرامدا إىل توسادع ماعاد
الضاامان االملتماااعق .ومااع ذل ا  ،مل تااتم تغ د ا سااو مااا يقاار ماان  1,٢٢ملدااون دااخ ماان
ال مال القش ني لضمان االملتماعق()5٩و
 -٤7وأوةا الورم ا ا شاارت  3ا رون بتوساادع ن اااق نظااا الضاامان االملتماااعق الااوحل لابفال ا
توفر مستوا م دش وندا اليق  ،وضمان إدرا ال مال ا ققلدني ق نظا الضمان االملتماعق()6٠و

ا ق ق الت لدم

()61

 -٤٨ذ ا اار الورم ا ا ا شا اارت  1أن ا ا  ،وفق ا ااً لألرما ااا الرلد ا ا  ،بلا ااب عا اادو القسا ااا ا تقوملا ااا
الا ااالي مل ي ا ا لغن سا اان الثامق ا ا عشا اار  ٤1٤ 35٨ام ا ارأ و وما اان با ااني ه ا ا ال القسا ااا  ،بلا ااب عا اادو
ا روندا  ،٢53 155ق حني بلب عادو الساورا  ،113 37٠وعادو القساا مان ملقسادا
لتلفا أخار ٤7 ٨33و وب ااار أخار  ،بلغا القسا ا ئويا للقساا اللاواي ان متقوملاا م اال
بلون سن الثامق عشر  ٢1ق ا اي عل الص دد الاوحل و وبلغا نسا ا رونداا ماقهن 17,6
ق ا اي مقارن با  3٩,5ق ا اي من السورا و 1٩,٢ق ا اي مان ملقسادا أخار و وأوةا
ا رون ختاذ مجداع التادابري الالتما لت ساني فار ا صاول علا الت لادم ازداد وتادريب ا لماني
ا ا هلني ريه اادالً عالد ااً ،م ااع الرت د ااق بش ااابل خ ااا عل ا ا ق اااحلق الريفد ا حد اامل يتس اار ال ااذ ور
ويقضمون إىل القو ال امل وتقتقل اإل ث إىل القواو ا ابر()6٢و
 -٤٩والحا مر ق ا مان قوق اإلنساان أنا لارام مان أن الت لادم اان إلقامدااً حاع الصاف
ال ادا اار ،ب ا ااد تقق ا اادف ما ااانون الت لا اادم رم ا اام  3ل ا ااا  ،1٩٩1ما اان الواض ا ااف أن القا ااانون ال يقف ا ااذ
تقفدذا امالً ،وال يتضمن عقو مشدو لل د من التسر ()63و
ً
 -٤حقوق أشخاص حمددي أو فئامل حمددة

ا رأ

()6٤

 -5٠الحظ ا مقظم ا ا ارأ ال ربد ا ق ا رون حاادوث ت ااورا إ ابد ا خااالل ال ااا ا اضااق
ب ااد س ااقوا حلويلا ا م اان إملا ارا ا م ااال  ،فق ااد ألغا ا الرب ااان ا روين ا اااو  3٠٨م اان م ااانون
ال قو الل ان تسمف للمغتصب تفاوي ال قوب عن حلريق الاقواو مان ضا دت اد ال تقال
عاان  5سااقوا و مااا تضاامن الت ااديل تاو ال قوبا عل ا مارتابيب ملارايم الشاارفو و إلضاااف إىل
عم ااان ،افتُ ااتف ف اارم خ اار للمل ااأل ا اب ااومق ال ااا "وار الوف اااق ا س ااري" ق إرب ااد ،وه ااو يق ااد
خدما اإلااث للقسا من مجدع ازقسدا ا رضاا لل قاف أو خل ار ملارايم الشارفو بداد أهناا
داادو عل ا أن ال قااف ضااد ا ارأ ال ي اقال مقتش اراً عل ا ن اااق واسااعو ففااق اال عااا تت اارد
و  15إىل  ٢٠امرأ زرمي من أحاد أفاراو ا سار الاذ ور ،بادعو لالفا ا عاراف االملتماعدا
ا ت لق ا ب ا ا "الش اارف"و وم ااا تال م ااانون ال ق ااو يس اامف بتخفد ااف ال ق ااو عل ا م اان يقتل ااون
توملااا م عقاادما يابتشاافون ارتابااارن الااق و وأيفهاار الدراسااا أن امارأ ماان اال ثااالث نسااا ق
ا رون مااد ت رض ا اوث ا ماان ال قااف ال اادين ،ولاباان  3ق ا اي ا فقااط م ان الض ا اا يلتمساان
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ا ساااعد ماان الساال ا  ،ويرملااع ذل ا إىل حااد ااري إىل رفااض وعاااو ال قااف ا قااقيل ماان م اال
القظا القضايق وعد وملوو إملرا ا تقفدذ موحد ()65و
 -51وذ اار مقظما ا ا ا ارأ ال ربدا ا ق ا رون أن تواو الفت ااا ه ااو د ااابل خ اار م اان أد ااابال
ال قااف الااذي تتقايااد نسا ت ق ا رون ،وخاةا ق أوساااط الالملئااني ،حداامل ميثاال  17,6ق ا ايا
من مجدع الق ا بني القسا ا روندا و 3٩,5ق ا اي بني الالملئاا الساورا و وعلا الارام
من أن السان القانوندا للاقواو هاق  1٨ساق  ،فاإن القاانون ذا الصال خياول القضاا سال تقديريا
قف استثقا بشألن تواو الفتدا وون سن الثامق عشار إذا " اان ذلا ق مصال تهن"و وميابان
ٍ
ماد واحد بدون وملوو أي هدئ مرام أو لد لإلباالن عان االنتها اا
أن ميارح هذه السل
()66
الل مد حتدث وا سا ل عقها و
 -5٢وذ اار ازام ا ا مريابدا ق ماألو أن ال ق ا الاب ااري الاال يواملههااا ا رون ق جمااال ا ساااوا
باني ازقسااني ق جماال الت لاادم هاق ت ماادم مراعااا ا قظاور ازقساااينو وماع ذلا  ،فاإن م ظاام ا اادارح ق
ا رون ال تاقال تت ااىن وتااد ا ووار التقلددي ا القدمي ا للمارأ ق ا تمااعو وبااذل  ،ي ااقت القظااا الت لدمااق
مفهااو اهلوي ا ازقسااد مقااذ الصااغر وي ا وي إىل اسااتمرار ا ال ا ازقساااند التقلددي ا  ،اااا يقااود الوضااع
االملتماعق للمرأ واستقالهلا الذاي وفرةها الت لدمد وحدا ا ا هقد ()67و
 -53وأوة ا ا د ا ا اب مس اااوا أبن ي اادل ا رون وس ااتوره إلوراو "ن ااوم از ااقس" ألس اااح ل ااد
التمددقو ويق غق ذ ر ا ساوا وتاباف الفر ق الدستور فضال عن جتر التمددق()6٨و
 -5٤أدااار مقظم ا ا ارأ ال ربد ا ق ا رون ،وهدااومن رايااتس ووت ا  ،ومرةااد االساات راد الاادوري
الش ااامل ل ااألرون ،والشا ا اب القانوندا ا للقس ااا ال ربد ااا  ،ومر ااق بش اار إىل دا اواال تت ل ااق باب ااون م ااانون
ازقسااد ا روين رماام  6ل ااا  1٩5٤ال ي اماال الرملااال والقسااا ا روندااني عل ا مااد ا ساااوا  ،فقااد حاار
ا ارأ ا روند ا ا تقوملا ماان اااري أروين ماان ا ااق ق نقاال ملقساادتها إىل أحلفاهلااا وتوملهااا ،ق انتهااا واضااف
زمدع االتفاما الدولد الل ةدق علدها ا رون()6٩و

ا حلفال

()7٠

 -55أد ااار مر ااق بش اار إىل أن نسا ا اإل ث اللا اواي ت ااقوملن ق ع ااا  ٢٠15م اال بل ااواهن
الثامق عشر من ال مر إىل جمموم اإل ث ا تقوملا ق عا  ٢٠15بلغ  1٨,1ق ا اي علا
الص ا دد الااوحل مقارن ا با ا  11,6ق ا اي ا ق عااا ٢٠11و و إلضاااف إىل ذل ا  ،فااإن حاااال
الفقاار وا ماال خااارو إحلااار الااقواو ث ارياً مااا ت ا وي إىل مااقف اإلذن مبثاال هااذا الااقواوو ف ل ا س ا دل
ا ثااال ،الحظ ا ا سس ا الدولد ا للقضااا عل ا اسااتغالل ا حلفااال ق ال غااا وق ا اواو اإل حد ا
واالجت ااار ر اام ملقس ااداً أن ع اادو ح اااال ال ااقواو ا اب اار والقس ااري م ااد تض اااعف ث ااالث ما ارا ق
ةفوف الفتدا السورا الالملئا لدصل إىل  3٢ق ا اي ()71و
اار االتص ااال ازقس ااق م ااع حلف اال يق اال عم ااره
 -56والحظ ا ا سس ا أن م ااانون ال ق ااو
عن  15سق بغض القظر عن موافقت  ،ويضدف عقوبا مشادو إذا انا الفتاا وون سان الثاندا
عشر و ومع ذل  ،ال ي امَب عل االاتصاا إال إذا انا الضا د أنثا و وال ار االاتصاا
القوملااق بشااابل ة اريفو و اار مااانون ال قااو مداااو القسااا أو حماول ا مداااو ن ضااهن عل ا
اارس ا ال غ ااا أو إرا ااامهن عل ا اارس اات أو تض االدلهن بغ اارد اارس اات و أم ااا ق م ااا يت ل ااق ب غ ااا
ا حلفال ،فإن ال زر سو "من اان م هاوواً إلدا ال قايا بولاد يارتاوح عماره باني السا ساقوا
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والس عشر سق  ،ولف لا إلماما ق بدا بغاا أو لارتوو علدا " وي ام ا
إىل ست أدهر وارام تصل إىل  ٢٠ويقاراً ( ٢3,6يورو)()7٢و

ا س اد تصال

 -57وأبلغا ا ا سسا ا أنا ا ق ع ااا  ٢٠16إنش ااا وح ااد لصصا ا اباف ا ا االس ااتغالل
ازقسااق لألحلفااال عاارب اإلنرتنا ()73و وأوةا أبن تُااقوو و اااال إنفاااذ القااانون اوارو وا هااارا
الالتم للابشف عن حاال االستغالل ازقسق والت قدق فدها والتصدي هلا()7٤و
 -5٨وذ اار مقظم ا ا اااور ال ا د ا إلهنااا مجدااع أدااابال ال قوب ا ال دند ا الاال تااارح ضااد
ا حلفال أن ال قوب ال دند لألحلفاال مشاروع ق ا قاقل وق ب اض مرا اق الرعايا ال ديلا والرعايا
القهاري ا ا و ويق غا ااق التأل ا ااد ما اان أهنا ااا حمظا ااور ق ا سسا ااا و وأعرب ا ا عا اان ملقها ااا ن ا ا خا ااالل
االس ا اات راد ال ا اادوري الش ا ااامل الس ا ااابق مل تاب ا اان هق ا ااا توة ا ااد حم ا اادو بش ا ااألن ال قوب ا ا ال دندا ا ا
لألحلفال ،وأعرب عن أملها ق أن تثري الدول هذه ا سألل خالل االست راد القاو ()75و

ا دخا ذوو اإلعام
 -5٩أد ا اااو هد ا ااومن راي ا ااتس ووتا ا ا عتم ا اااو ا رون تشا ا اري ا ملدي ا ااد لت س ا ااني حد ا ااا
ا دخا ذوي اإلعام وأوة ا رون بتقفدذ أحابامها لابامل()76و

ا هاملرون وملتمسو الل و وا شروون واخلداً

 -6٠الحظ مقظم تابني أن  ،ق حني يت اني أن يق اق ماانون ال مال علا ال ماال ا رونداني
وال ماال ااري ا رونداني علا الساوا  ،ال تاقال هقاا ماواو تددقيا إتا ال ماال ا هااملرينو ومان ا مثلا
عل ذل  ،ا اد ا وو لألملاور علا الصا دد الاوحل  ،الاذي رفاع إىل  ٢٢٠ويقااراً أروندااًو واعتارب
مقظما تابااني أن ا هاااملرين ال يقالااون يت رضااون دااابال عديااد ماان اإلسااا ا اللفظدا وازساادي
وازقسد ق أما ن عملهم وخاة ال مال ا ققلدني الذين ق ب ض ا اال احت ااتهم مساراً ق
ا قاااتل الاال ي ملااون فدهاااو مااا أعرب ا مقظم ا تابااني عاان ملقهااا إتا نظااا الابفال ا الااذي يص ا ف
مبومل ال امل ا هاملر ملقماً خلضوم ا لق لر ال مل حلوال مد ال قد()77و

 -61واعترب مقظم تابني أن  ،رام عد وروو تقارير عان حااال ساو م املا أو ت اذيب أثقاا
االحت ااات ،ال يا اقال ال م ااال ا ه اااملرون حيت ااقون إواراً بسا ا ب مد ااا أر عمله اام بتق ااد د اااباو
ضدهم ،أو بس ب عد حدات م لواثيق دخصد أو بس ب انتها ةالحد تصاريف إمامتهم()7٨و

 -6٢وذ اار مرةااد االساات راد الاادوري الشااامل لااألرون أن ا رون يستضاادف ح اوايل  15٨ألااف
فلسا د ماان م ااام اااق  ،وتضااع القاوانني ا روندا مدااوواً حتااد ماان حقااومهم ق ا لابدا وال ماال وال ااالو
ال يب والت لدم وال ضوي ق الققاا ا هقدا واريهاا مان ا قاوق ا دندا  ،وال توملاد ماوانني وحلقدا بشاألن
الوضااع القااانوين للسااابان الااذين ت ااوو أة اوهلم إىل م ااام اااق ()7٩و والحااا ا رةااد أن الق اوانني ا روند ا
حتظر تشغدل سابان ااق ق الق اام ال اا أو ا اباومق هنام ال حيملاون أرمامااً وحلقدا  ،وال تسامف هلام
مبمارس ب ض ا هن ،القانون وحلب ا سقان ،عمالً بقرارا اختذ ا الراب ا ا هقد ()٨٠و
 -63وأفاااو هدااومن رايااتس ووت ا أن أ ثاار ماان  655 ٠٠٠دااخ ماان سااورا زااألوا إىل
ا رون ولابن ،مقذ حقيران/يوند  ،٢٠16مل يسمف ا رون للسوريني بدخول ال الو حلل ااً لل او و
ومقااذ عااا  ،٢٠16فرضا الساال ا ا روندا مدااوواً دااديد عل ا تساالدم ا ساااعدا اإلنساااند
وانتهاب م دأ عد اإلعاو القسري برتحدلها ا ئا مقهم()٨1و
12
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