
(A)   GE.14-10061    160114    170114 

*1410061*  

 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة اخلامسة والعشرون

  من جدول األعمال٦البند 
 االستعراض الدوري الشامل

 *تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    

 األردن    

__________ 

 .ُيعمم مرفق هذا التقرير كما ورد  *  

 
 A/HRC/25/9  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

6 January 2014 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/25/9 

GE.14-10061 2 

  احملتويات
  الصفحة  الفقـرات  

  ٣  ٤-١  .....................................................................مقدمة     
  ٣  ١١٧-٥  ...........................................موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  ٣  ٢٥-٥  ...................عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف     
  ٧  ١١٧-٢٦  ....................جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -  باء     

  ١٩  ١٢١-١١٨  ................................................أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
  املرفق  

 ٣٤  ...............................................................................تشكيلة الوفد     

 



A/HRC/25/9 

3 GE.14-10061 

 مقدمة    

لقرار جملس اً عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، الذي أنشئ وفق   -١
 تشرين ٢١، دورته السابعة عشرة من ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ١/٥حقوق اإلنسان 

ض األردن يف االجتمـاع     وأُجري استعرا . ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   /األول
وترأس الوفد األردين معايل وزيـر      . ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤السابع الذي ُعقد يف     

واعتمد الفريق العامـل، يف     . الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الدكتور حممد حسني املومين       
 . باألردن، التقرير املتعلق٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٣١جلسته الرابعة عشرة املعقودة يف 

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
 .تايلند واجلبل األسود وليبيا: لتيسري استعراض احلالة يف األردن) اجملموعة الثالثية(التايل 

 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
 :لوثائق التالية لغرض استعراض احلالة يف األردن، صدرت ا١٦/٢١ القرار

ــين  )أ(   ــر وط ــرة  /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــوب مق ــرض مكت ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/17/JOR/1( ؛ 

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  
 ؛)A/HRC/WG.6/17/JOR/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 

) ج(١٥ السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة          موجز أعدته املفوضية    )ج(  
)A/HRC/WG.6/17/JOR/3و Corr.1(؛ 

أملانيـا  اً  وأحيلت إىل األردن، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلف             -٤
وسلوفينيا وليختنشتاين واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية والنـرويج            

طالع على هذه األسئلة على الشبكة اخلارجية لالسـتعراض الـدوري           وميكن اال . وهولندا
 .الشامل

 موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

شدد رئيس الوفد األردين يف مقدمته على أن االستعراض الدوري الشامل يـشكل               -٥
إلنسان فيه باالستناد إىل النقد الذايت وأكد جمدداً التزام         فرصة يقيم فيها األردن حالة حقوق ا      

 .األردن بالتعاون مع مجيع الشركاء لضمان جناح اآللية وجناح جملس حقوق اإلنسان
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وذكر الوفد أن السنوات األربع املاضية شهدت تقدماً غري مـسبوق مـن حيـث                 -٦
نطوي عليه ذلك من تبعات     اإلصالح وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، رغم ما ي        

ومل ختفف هذه التطورات اإلقليمية وتـرية       . أمنية خطرية ورغم الفوضى اليت عرفتها املنطقة      
اإلصالح، لكن الربيع العريب، حسبما أكده جاللة امللك عبد اهللا غري ما مرة، فرصة لتسريع               

ين تدرجيي ويعتمد   واإلصالح األرد . عملية اإلصالح بوصفها عملية داخلية ومنوذجاً للمنطقة      
 .على التحول السلمي والتعددية والتوافق االجتماعي والتسامح واحترام آراء الغري

وذكر الوفد أن أركان اإلصالح تقوم على الدستور الذي يضمن محايـة حقـوق                -٧
ووفقاً لذلك، ُعدل قبل سنتني ثلث مواد الدستور امتثاالً للمعايري          . األفراد وحرياهتم األساسية  

وحيظر الدستور املعدل أي انتهاكات للحقوق واحلريات، وحيمي الكرامة، ويـوفر           . ليةالدو
ويعطي الدستور أيضاً جلميع األردنيني حق العمـل        . احلماية املادية واملعنوية جلميع املواطنني    

 . وتكوين النقابات واألحزاب السياسية ويضمن الطبيعة اجملانية واإلجبارية للحق يف التعليم

ر الوفد أن التعديالت الدستورية حتمي أيضاً األمهات واألمومة واألشـخاص           وذك  -٨
وتضمن التعديالت، يف مجلة أمور أخرى، حرية الرأي والـصحافة والتعـبري،    . ذوي اإلعاقة 

فضالً عن تعليم القراءة والكتابة واحلريات الفنية والثقافية والسرية يف االتصاالت الشخصية،            
وسن األردن تشريعات، مبا يف ذلك      . ي مدين أمام قضاة غري مدنيني     وعدم إمكانية حماكمة أ   

وتعزز . قوانني عن األحزاب السياسية واالنتخابات والتجمعات العامة والصحافة واملنشورات        
اهليئة املستقلة لالنتخابات اجلديدة الشفافية وتشرف احملكمة الدسـتورية علـى دسـتورية             

 .القوانني

 مهدا الطريق للدميقراطية واإلصالح     ٢٠١٣ن رئيسيني يف سنة     وذكر الوفد أن إجنازي     -٩
يناير جرت يف إطار اتسم بالرتاهة والـشفافية        /االنتخابات الربملانية يف كانون الثاين    : الشامل

فتجاوزت نسبة الناخبني   . وفقاً ألفضل املمارسات الدولية وبرصد من مراقبني حمليني ودوليني        
 ناخباً بأصواهتم وهي من أعلـى  ٥٧دعوات إىل املقاطعة وأدىل  يف املائة رغم ال  ٧٠املسجلني  

وعقب . وُتمثّل يف الربملان احلايل مجيع شرائح اجملتمع األردين       . نسب املشاركة يف تاريخ البلد    
االنتخابات، تنازل امللك طواعية عن حقه الدستوري يف تعيني رئيس الوزراء وطلب للمـرة              

ومتثل احلدث الثاين اهلام يف عقد انتخابات بلدية شـفافة         . عينياألوىل من الربملان أن يقوم بالت     
 يف املائـة سـابقاً      ٢٥وارتفع متثيل النساء يف هذه االنتخابات من        . أغسطس املاضي /يف آب 

وعالوة على ذلك، أصدر امللك مؤخراً أربع ورقات مناقشة هبدف اإلسهام           .  يف املائة  ٣٦ إىل
 .راطي يصبو إليه األردنيف حوار وطين بشأن أفضل منوذج دميق

وأبرز الوفد األمر الذي وجهه امللك للحكومة لتعديل قانون حمكمة أمـن الدولـة                -١٠
وجعل اختصاصاهتا تقتصر على جرائم اخليانة والتجسس واإلرهـاب واجلـرائم املتـصلة             

 .باملخدرات وتزوير العملة
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ل مواصـلة تعزيـز     وذكر الوفد أن األردن أدخل تعديالت على عدة قوانني من أج            -١١
حقوق املرأة ومشاركتها يف احلياة العامة وتعزيز املساواة ووضع حـد لـبعض املمارسـات     

وُسنت قوانني جديدة إضافية مثل قانون احلماية من العنف املـرتيل والقـوانني             . االجتماعية
وق  حق ٢٠١٠املتعلقة باحلماية من االجتار بالبشر بينما عزز قانون األحوال الشخصية لسنة            

وشدد الوفد على أن قانون العقوبات ُعدِّل لوضع حد للممارسات الـيت            . النساء واألطفال 
ولتعزيز وضـع  . تقف يف طريق التنفيذ الفعال حلقوق اإلنسان، مثل ما ُيسمى جرائم الشرف      

أشكال العنف، زاد التعديل التشريعي العقوبات على جرائم         املرأة وضمان القضاء على مجيع    
 . وجرائم من قبيل االغتصاب وهتك العرض واالختطاف والتحرش اجلنسيالعنف البدين

 زادت حصة املقاعد املخصـصة      ٢٠١٢وذكر الوفد أن التعديالت التشريعية لعام         -١٢
 بغية تعزيز مشاركة النساء يف صنع القرار ورفع مستوى متثيلهن وأن ١٥للنساء يف الربملان إىل 

 ٣ امرأة، منهن    ١٨عدد النساء يف الربملان ليصل إىل        شهدت زيادة يف     ٢٠١٣انتخابات سنة   
.  يف املائـة   ١٢ إىل   ١٠,٨ وزادت نسبة النساء يف الربملان من     . فزن مبقاعدهن خارج احلصة   

وبالتايل، زادت نسبة النساء يف املناصب العليا أيضاً وتشغل ثالث نـساء حاليـاً مناصـب                
ورفع قـانون   . جمموع القضاة يف البلد    يف املائة من     ١٥ قاضية يشكلن    ١٤٢وهناك  . وزارية

 يف املائة من أعضاء اجملـالس       ٢٥ احلصة املخصصة للنساء إىل      ٢٠١١البلديات املعدل لسنة    
ولتمكني املرأة من الناحية االقتصادية وحتقيق املساواة يف مكان العمل، استعرضـت            . البلدية

ملرأة، مبا يف ذلك قانون األمـن  احلكومة وعدلت جمموعة من التشريعات االقتصادية املتعلقة با 
 .االجتماعي كما نفذت قوانني ترغم كبار أرباب العمل على توفري رعاية األطفال

 تتضمن حظراً صرحياً للتعـذيب      ٢٠١١وأكد الوفد أن التعديالت الدستورية لسنة         -١٣
و  من قانون العقوبات التعذيب أو املعاملـة القاسـية أ          ٢٠٨وجترم املادة   . هبدف مكافحته 

وأُعدت مبادئ توجيهية وأدلة للتحقيق يف جرائم التعذيب ولالحتجاز         . الالإنسانية أو املهينة  
قبل احملاكمة هبدف مساعدة القضاة واملدعني العامني على تسجيل قـضايا سـوء املعاملـة               

 .ومقاضاهتا وللحد من االحتجاز قبل احملاكمة

. أي نوع من احلصانة مـن املقاضـاة  وذكر الوفد أن أفراد األمن العام ال يتمتعون ب     -١٤
. وُيحاكم املشتبه فيهم أمام حمكمة الشرطة، اليت تتمتع باالستقاللية وحتاكم أفراد األمن العام            

وينص قانون األمن العام املعدل على ضم قضاة مدنيني إىل حمكمة الـشرطة بغيـة زيـادة                 
وسـتزيد  . ن يريد أن يشتكي   وُتتاح آليات التظلم لكل م    . الضمانات املناسبة حملاكمة عادلة   

محاية حقوق الطفل من خالل مشروع قانون حقوق الطفل وقد أُعد إطار وطين ملكافحـة               
وُحّسنت خدمات الرعايـة    . عمل األطفال هبدف محاية األطفال من االستغالل االقتصادي       

 .االجتماعية من خالل اعتماد آليات لضمان اجلودة



A/HRC/25/9 

GE.14-10061 6 

على مواصلة جهوده لتحسني ظروف معيـشة       وذكر الوفد أن األردن، وقد صمم         -١٥
األشخاص ذوي اإلعاقة، اختذ خطوات عديدة هتدف إىل حتقيق هذا اهلدف، مبا يف ذلك دعم               

 .حقهم يف العيش بشكل مستقل وإدماجهم يف اجملتمع واعتمادهم على الذات

ات وأشار الوفد إىل أن األردن مستمر يف تعاونه وحواره البناء مع هيئات املعاهـد               -١٦
 .واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك تقدمي التقارير

وفيما يتعلق بتعزيز حرية الرأي والتعبري الحظ الوفد، باإلضافة إىل الضمانات الدستورية،              -١٧
أن األردن سن تشريعات توفر بيئة متكينية حلرية التعبري وحرية تبادل املعلومات كإحدى دعـائم               

، اليت هتدف   ٢٠١٥-٢٠١١وطنية لوسائط اإلعالم للفترة     اليته  وأطلق استراتيج . حتوله الدميقراطي 
إىل إجياد بيئة تدعم وسائط اإلعالم املستقلة وإنشاء إطار قانوين مناسب لضمان توازن بني احلرية               

وأهنت اللجنة املكلفة برصد تنفيذ استراتيجية وسائط اإلعالم العمل على عـدد مـن       . واملسؤولية
نون الصحافة واملنشورات وقانون محاية أسرار الدولة ووثائقها وقانون         النصوص التشريعية، مثل قا   

 .اإلعالم املرئي واملسموع وقانون ضمان حق احلصول على املعلومات

 قانون الصحافة واملنـشورات لتنظـيم   ٢٠١٢وذكر الوفد أن الربملان عدل يف سنة    -١٨
وكانت هناك رغبـة مـن      . ساءلةعمل املواقع اإلخبارية على اإلنترنت ولزيادة الشفافية وامل       

جانب أصحاب املواقع اإلخبارية على اإلنترنت واحلكومة يف تنظيم املهنة ومحاية القطاع من             
ويشمل . املتطفلني الذين ميارسون االحتيال والتشهري واالبتزاز لدرجة هتدد السالم االجتماعي         

. دة إجـراءات االدعـاء    القانون عدة تدابري إجيابية مثل منع سجن الصحفيني وقد قلصت م          
وال ميكـن   . يفرض القانون أي رسوم على تسجيل املواقع اإلخبارية علـى اإلنترنـت            وال

وال تـؤثر أحكـام     . للحكومة أن حتجب املواقع الشبكية املرخص هلا دون أمر من احملكمة          
. القانون يف مستوى حرية الصحافة ومل ختفف من حدة النقد املوجه لـسياسات احلكومـة              

 القانون من احملررين أن يكونوا أعضاء يف نقابات الصحفيني كما يـضمن حقـوق    ويقتضي
 .العمال يف الضمان االجتماعي والتأمني الصحي

وشدد الوفد على انفتاح احلكومة على احلوار مع اجلميع بـشأن مجيـع القـوانني                 -١٩
 حمطة  ٣٢ناك  فه. ومل ُيرفض أي طلب لتسجيل أي من وسائط اإلعالم اإللكترونية         . واللوائح
 ١١٨ موقعاً إخبارياً على اإلنترنت مرخص هلا بينما يقع          ١٤٠ حمطة تلفزيونية و   ٤٤إذاعية و 

 .موقعاً شبكياً خمصصاً خارج نطاق قانون الصحافة واملنشورات

وشدد الوفد على أن مفتشية وزارة العمل تكافح سوء معاملة العمـال األجانـب                -٢٠
وأُنـشئت وحـدة    . ة بيئة العمل ومحاية حقوق العمال     بإجراء زيارات ميدانية تضمن سالم    

 .ملكافحة االجتار لغرض املنع واحلماية واملقاضاة

والحظ الوفد أن األردن، بفضل إجنازاته يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، اخـتري            -٢١
 واختار األمني العام صـاحبة    . ٢٠١٥ بلداً سيعد جدول أعمال التنمية ملا بعد سنة          ٦٥بني  
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 اليت أُسندت إليها مهمة     ٢٦  لتكون إحدى الشخصيات العاملية ال    اجلالل امللكة رانيا العبد اهللا      
وقد وضع األردن سياسة شاملة خلدمات الرعاية الصحية من خالل          . حتديد األهداف اجلديدة  

 .زيادة أعداد املستشفيات والعيادات واملراكز الصحية

وينظر اجمللس القـضائي    . االستقالل القضائي وشدد الوفد على أن الدستور يؤكد         -٢٢
 .املستقل يف تعيني القضاة ومجيع املسائل ذات الصلة

وذكر الوفد أن الدستور يضمن حق التجمع السلمي الذي شوهد يف اآلالف مـن                -٢٣
وأبدت قوات األمن أعلى مستوى من املهنية يف محاية املشاركني، باستثناء           . املسريات السلمية 

ث املنعزلة اليت مت التعامل معها يف إطار القانون وباالمتثال للمعـايري الدوليـة              بعض األحدا 
 .حلقوق اإلنسان

واعترف الوفد بالتحديات اليت تواجهها عملية اإلصالح، واليت يعمل األردن جاهداً             -٢٤
ويطـرح وفـود    . للتغلب عليها، ال سيما آثار الوضع االقتصادي وتكاليف الطاقة املرتفعة         

ني إىل األردن بوجه عام، ومن سوريا بشكل خاص، حتديات هامة للموارد احملـدودة              الالجئ
ويف هذا السياق، دعا األردن اجملتمع الدويل إىل مساندة مسؤولياته القانونية واملعنويـة             . للبلد

بدعم البلد يف الوفاء بالتزاماته كبلد مستضيف وإجياد حل لضمان عودة الالجئني إىل أوطاهنم              
 .حتفظ سالمتهم وحقوقهم اإلنسانيةبطريقة 

اإلسرائيلي سيكون له أكرب وقع على       - وشدد الوفد على أن إهناء الرتاع الفلسطيين        -٢٥
 .حفظ السالم واألمن يف املنطقة ومن مث تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  

وميكن االطالع علـى التوصـيات      . وفداً ببيانات  ٧٥خالل جلسة التحاور، أدىل       -٢٦
 . املقدمة خالل جلسة التحاور يف اجلزء الثاين من هذا التقرير

فقد أشادت نيجرييا حبكومة األردن للمكتسبات اليت حققتها بتعزيز حقوق اإلنسان             -٢٧
ـ             . ةومحايتها، ال سيما يف التعليم والصحة وحقوق النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاق

 .وقدمت توصيات

وأعربت النرويج عن قلقها إذ، رغم التطورات اإلجيابية، ال تزال النساء يعانني مـن                -٢٨
ورغـم  . التمييز داخل النظام القانوين وال يزال العنف ضد النساء منتشراً على نطاق واسـع       

 منـذ   التوصيات املقبولة، الحظت النرويج أن هناك قيوداً صارمة على حرية التعبري تشددت           
. الربيع العريب، كما تعكس ذلك التعديالت اليت أُدخلت على قانون الصحافة واملنـشورات            

 .وقدمت توصيات
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والحظت عمان اجلهود اليت يبذهلا األردن ملكافحة التمييـز وتـشجيع املـشاركة               -٢٩
كما أشادت باجلهود واالستراتيجيات األخرية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنـسان           . السياسية

 .وقدمت توصية. محايتهاو

وأعربت باكستان عن تقديرها لسن تشريعات بشأن العنف املـرتيل واالسـتقالل              -٣٠
واعترفت جبهود احلكومة حلماية حقـوق النـساء واألطفـال          . القضائي وحقوق األطفال  

 .وقدمت توصيات. وبالتدابري الرامية إىل تعزيز متثيل النساء

اليت أُدخلت على الدستور ورحبت بـسن قـوانني         وأطرت الفلبني على التعديالت       -٣١
وأشـادت بالنجـاح يف حتقيـق       . ولوائح تعزز اإلطار التشريعي واملؤسسي حلقوق اإلنسان      

وحثت األردن على تنفيذ املعايري الدولية بشأن حقـوق العمـال           . األهداف اإلمنائية لأللفية  
 .وقدمت توصيات. املهاجرين

إلصالحات حلماية حقـوق اإلنـسان واحلريـات        وحيت قطر دعم الدميقراطية وا      -٣٢
األساسية على حنو أفضل، رغم التحديات اليت طرحتها الـتغريات يف الـشرق األوسـط،               

وأثنت قطر على األردن الستمراره يف استضافة أعـداد    . وبالتحديد تدفق الالجئني السوريني   
نية اجلديدة لتعزيز حقوق ورحبت باالستراتيجية الوط. كبرية من الالجئني السوريني دون متييز     

 .وقدمت توصيات. اإلنسان ومحايتها

وهنأت رومانيا األردن على تعديل الدستور وإنشاء احملكمـة الدسـتورية واهليئـة               -٣٣
املستقلة لالنتخابات الذي برهن، إىل جانب استراتيجياهتا وسياساهتا، على تركيـز عمليـة             

 .وقدمت توصيات. ني الديانات يف البلدوأشادت بالتعايش ب. اإلصالح على حقوق اإلنسان

والحظ االحتاد الروسي االستراتيجيات الوطنية الـيت نفـذها األردن، ال سـيما                -٣٤
وقيمت أيـضاً   . استراتيجيات مكافحة االجتار باألشخاص وضمان حقوق النساء واألطفال       

 .توقدمت توصيا. بشكل إجيايب اإلصالحات الدميقراطية اليت اضطلعت هبا احلكومة

وهنأت رواندا األردن على سحب حتفظه على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال         -٣٥
وأشادت . التمييز ضد املرأة وعلى اجلهود اليت يبذهلا لزيادة عدد النساء يف مراكز صنع القرار             

 .وقدمت توصيات. بدعوته الدائمة لإلجراءات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية

بية السعودية أن األردن ما زال يتلقى ويستضيف أعداداً كبرية          والحظت اململكة العر    -٣٦
من الالجئني السوريني، رغم ما ينطوي عليه ذلك من سلبيات من حيث املـوارد املتاحـة                

وأشادت برغبة البلد يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، كما تعكس ذلك           . واهلياكل األساسية 
 . وقدمت توصيات.تعديالته الدستورية واعتماده لعدة قوانني

وأشادت سرياليون باخلطوات اليت اختذها األردن لتعزيز حقوق اإلنسان، ال سـيما              -٣٧
 قانوناً، واستجابته لطلبات املقررين اخلاصني، وتعديالته الدسـتورية،         ٣٠سن ما يزيد على     

 .وقدمت توصيات. وتنفيذ التشريعات املتصلة حبقوق اإلنسان، وبناء القدرات املؤسسية
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والحظت سنغافورة إصدار األردن قانون األحوال الشخصية لزيادة تعزيـز محايـة              -٣٨
النساء من أمور من مجلتها الزواج القسري والعنف املرتيل، وتعديالته على قانون الـضمان              

وقـدمت  . االجتماعي وقانون العمل، فضالً عن التحسينات اليت أدخلها على نظام التعلـيم           
 .توصيات

كيا التعديالت الدستورية اليت أطلقت إصالحات إجيابية ودعـت         والحظت سلوفا   -٣٩
والحظت أن مثة حاجة إىل فعل املزيد ملعاجلة وضع املرأة          . األردن إىل ضمان تطبيقها الكامل    

وحقوقها، رغم اجلهود اليت سبق أن بذهلا األردن ومنها سحب حتفظه على اتفاقية القـضاء               
 .قدمت توصياتو. على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وأشادت سلوفينيا بالتغريات اإلجيابية اليت أجراها األردن، ولكنها أعربت عن قلقها             -٤٠
وأعربت عـن   . ألن اإلفالت من العقاب يف حاالت العنف املرتيل واجلنساين ما زال مشكلة           

ل أسفها ألن األردن، رغم قبوله توصية ذات صلة، مل جيرم العقوبة البدنية لألطفال يف املـرت               
 .وقدمت توصيات. ويف الرعاية البديلة

وسألت إسبانيا الوفد عن الظروف املطلوبة لسحب حتفظاته على اتفاقية القضاء على             -٤١
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وعما إذا كانت احلكومة تعتزم اعتماد وقف اختياري فعلي               

وقدمت .  عن حقوق اإلنسان   شامل لعقوبة اإلعدام، وعن خططها لزيادة احلوار مع املدافعني        
 .توصيات

ورحبت سري النكا جبهود األردن حلماية النساء من العنف املرتيل واألطفال مـن               -٤٢
وأشادت . االستغالل االقتصادي وبتدابريه لتعزيز متكني اإلناث ومشاركتهن يف احلياة العامة         

 .وقدمت توصيات. بإتاحة فرص التعليم للجميع

بسحب التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال         ورحبت دولة فلسطني      -٤٣
وحيت تعمـيم مراعـاة     . ٢٠١٠التمييز ضد املرأة واعتماد قانون األحوال الشخصية لسنة         

حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية وشجعت األردن على زيادة جهـوده للمـساواة بـني               
 . وقدمت توصيات. اجلنسني

تمدة لضمان تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها كما الحظ        والحظ السودان التدابري املع     -٤٤
التعديالت اليت أُدخلت على التشريعات الوطنية ملواءمتها مع التوصيات املقدمة فيما يتعلـق             

 .وقدمت توصيات. حبقوق اإلنسان

وأعربت عن قلقها بشأن حرية     . ورحبت سويسرا بالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام       -٤٥
حافة وبشأن عدد السجناء اخلاضعني لالحتجاز اإلداري، رغم قبـول          وسائط اإلعالم والص  

 . وقدمت توصيات. األردن توصيات سابقة لتحسني تلك اجملاالت

والحظت األمهية . وأشادت تايلند باإلصالحات السياسية املعززة للدميقراطية الربملانية  -٤٦
سني، فضالً عن جهود التـصدي      املعلقة على النهوض حبقوق النساء وتعزيز املساواة بني اجلن        
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للفقر واجلوع، وتوفري التعليم للجميع وحتسني صحة النساء واألطفال بغية حتقيق األهـداف             
 .وقدمت توصيات. اإلمنائية لأللفية

وأشادت تونس بالتعديالت الدستورية األخرية وفصل الـسلطات الـذي أدى إىل              -٤٧
 املـرأة مـن الناحيـة االقتـصادية         استقالل القضاء، وكذلك اعتماد خطة وطنية لتمكني      

وشجعت األردن على مكافحة التمييز ضد املرأة والعنف املرتيل والتصديق على           . واالجتماعية
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 

 .وقدمت توصية. أو الالإنسانية أو املهينة

 باخلطوات املتخذة حنو اإلصالح السياسي واالقتصادي، مشددة على         ورحبت تركيا   -٤٨
والحظت جهود وزارة التنمية السياسية والشؤون الربملانية إلقامة        . أمهية عملية إصالح شامل   

ودعت إىل مواصلة تعزيز متكني املرأة واملساواة بني        . حوار بناء مع كل اجملموعات السياسية     
 . وقدمت توصيات. اجلنسني

والحظت أوكرانيا جهود األردن لتنفيذ التوصيات اليت قبلتها يف إطار اجلولة األوىل              -٤٩
والحظت أيضاً اإلصالح الشامل مع تركيـز علـى حقـوق         . لالستعراض الدوري الشامل  

. اإلنسان ورحبت بالتعديالت الدستورية واالستراتيجيات الوطنية للنهوض حبقوق اإلنـسان         
 . وقدمت توصيات.  على التعذيبواعترفت بااللتزام بالقضاء

والحظت اإلمارات العربية املتحدة اإلصالحات التشريعية واملؤسسية حلماية حقوق           -٥٠
وشجعت األردن على مواصلة اجلهود لتعزيـز حقـوق         . اإلنسان وحتقيق العدالة االجتماعية   

 . وقدمت توصيات. اإلنسان

ندا الشمالية الدول األعضاء على دعم      وحثت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرل       -٥١
وأعربت عن قلقها إزاء قانون الـصحافة       . استضافة األردن لالجئني السوريني والفلسطينيني    

 . وقدمت توصيات.  موقع إخباري على اإلنترنت٣٠٠واملنشورات املعدل وإغالق قرابة 

. مة أمن الدولة  وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بالتزام احلد من اختصاص حمك          -٥٢
وأعربت عن قلقها إزاء حالـة األشـخاص ذوي         . والحظت التحديات املتعلقة حبرية التعبري    

 . وقدمت توصيات. اإلعاقة واملهاجرين والعمال املرتليني واألطفال العاملني

وأبرزت أوروغواي اإلصالح الدستوري الذي يعزز مبدأ فصل السلطات وتـدابري             -٥٣
 . وقدمت توصيات. ، واحترام حقوق اإلنسان ومبادئ العدل واملساواةتعزيز استقالل القضاء

والحظت مجهورية فرتويال البوليفارية تعاون األردن مع هيئات معاهدات حقـوق             -٥٤
وأشادت باالستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة لُتضمن هلم حياة كرميـة           . اإلنسان

 .وقدمت توصيات.  معدالت التسجيل يف املدارسومستدامة واالستثمار يف التعليم، الذي زاد
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والحظت فييت نام اجلهود املبذولة لتحسني النمو االجتماعي واالقتصادي والنظام            -٥٥
وأشادت باإلجنازات يف جمـال األمـن       . التشريعي واآلليات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان     

 . وقدمت توصيات. قتصاديةاالجتماعي والعمالة ومشاركة النساء يف األنشطة السياسية واال

ورحب اليمن باعتماد قوانني واستراتيجيات لتعزيز احلقـوق املدنيـة والـسياسية              -٥٦
وأشاد حبمالت توعية اجلمهور لـدعم ثقافـة حلقـوق          . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 .صيةوقدمت تو. اإلنسان ومواءمة التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

والحظت أفغانستان التعاون مع اهليئات واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان ورحبـت       -٥٧
والحظت . باستراتيجيات تعزيز احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية       

اجلهود املبذولة لضمان حقوق النساء واألطفال ومواءمة التشريعات الوطنيـة مـع املعـايري            
 .وقدمت توصية. الدولية

والحظت اجلزائر إنشاء آليات لتنفيذ توصيات اجلولة األوىل لالستعراض الـدوري             -٥٨
وأبرزت اعتماد استراتيجيات لتعزيز احلقـوق املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية            . الشامل

 . وقدمت توصيات. واالجتماعية والثقافية، خاصة للفئات املهمشة

املبذولة لتعزيز املشاركة الـسياسية للنـساء وضـمان     والحظت األرجنتني اجلهود      -٥٩
ورحبـت باألمهيـة الـيت يوليهـا األردن للمـسنني       . حقوقهن االجتماعية واالقتـصادية   

وحثت األردن على مواصلة اعتماد تدابري للحد من        . وباالستراتيجية الوطنية ملساعدة األيتام   
 .ت توصياتوقدم. ممارسة االحتجاز االحتياطي والقضاء على التعذيب

واعترفت أستراليا بالضغط الذي ميارسه الرتاع السوري علـى األردن وأشـادت              -٦٠
وأشادت أيضاً بسحبه التحفظ على     . بالكرم اهلائل الذي أبداه باستضافة الالجئني السوريني      

 .وقدمت توصيات. اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

دن يف استضافة الالجئني الـسوريني وتـدابري تنفيـذ          وأشادت النمسا جبهود األر     -٦١
وأعربت عن قلقها إزاء تعـديالت      . توصيات اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل      

قانون الصحافة واملنشورات، اليت هتدد حرية التعبري وتوسع املراقبة لتشمل وسائط اإلعـالم             
 .وقدمت توصيات. لسجناءاإللكترونية وإزاء ممارسة التعذيب وإساءة معاملة ا

. وأعربت البحرين عن تقديرها لألردن لتعزيزه حقوق املرأة واملساواة بني اجلنـسني             -٦٢
عن والحظت سن تشريعات جديدة بشأن النساء ضحايا العنف واالجتار باألشخاص، فضالً            

 .وقدمت توصيات. قوانني ومبادرات حلماية حقوق اإلنسان

ات يف التعليم، ومتكني املرأة ومشاركتها، ومحاية العمال        والحظت بنغالديش اإلجناز    -٦٣
وقدمت . املهاجرين، وتوفري التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان للموظفني القضائيني         

 .توصيات
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والحظت بلجيكا التعديالت الدستورية واعتماد تشريعات جديدة ملواءمتـها مـع             -٦٤
. و وقف اختياري حبكم الواقع لعقوبـة اإلعـدام        وشجعت على االنتقال حن   . املعايري الدولية 

 .وقدمت توصيات. وأعربت عن قلقها إزاء وضع املرأة يف األردن

ورحبت بوتان بالتعديالت اليت أُدخلت على الدستور والقانون اجلنائي وتدابري تعزيز             -٦٥
سان، حقوق النساء واألطفال من خالل عدة استراتيجيات وطنية وجهود للتوعية حبقوق اإلن           

. بوسائل منها املناهج املدرسية واجلامعية والربامج التدريبية للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون          
 .وقدمت توصية

والحظت البوسنة واهلرسك التقدم احملرز منذ اجلولة األوىل لالسـتعراض الـدوري             -٦٦
تورية وعلـى   وهنأت األردن على تعديالته الدس    . الشامل، ال سيما يف جمال استقالل القضاء      

والتمست مزيداً من املعلومات عن اخلطوات الـيت جيـب          . حتديث قوانينه السياسية واملدنية   
 .اختاذها يف املستقبل لضمان متكني املرأة وزيادة مشاركتها يف احلياة السياسية

وفيما يتعلق بقانون الـصحافة     . وشكر الوفد األردين الدول األعضاء على تعليقاهتا        -٦٧
 والتعديالت اليت اقترحتها الدول، كرر الوفد تعليقاته السابقة بشأن الغرض مـن      واملنشورات

القانون وذكر أنه مل ُيسن خلفض سقف حرية الصحفيني يف األردن، بل باألحرى لترشـيد               
وذكرت احلكومة أهنا تواصل النظر يف تعديل مجيع . وتنظيم عمل املواقع اإلخبارية اإللكترونية

، مبا فيها قانون الصحافة واملنشورات، وستستضيف اللجنـة املعّينـة يف            القوانني ذات الصلة  
 . الربملان حواراً وطنياً يف هذا الصدد

 عاماً كحـد أدىن     ١٨ حيدد   ٢٠١٠وذكر الوفد أن قانون األحوال الشخصية لسنة          -٦٨
 ١٨لسن الزواج مع استثناءات حمدودة هتدف إىل محاية حقوق اإلنسان ملن هم دون سـن                

وبالتايل، متكنت احلكومة من خفض عدد الزجيات اليت تشمل من تتراوح أعمـارهم             . عاماً
 .ويشمل هذا القانون عدة تدابري تضمن أفضل محاية للنساء واألسر.  عاما١٨ًو ١٥ بني

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال       ١٦وفيما يتعلق بتحفظات األردن على املادة         -٦٩
فد أن قوانني األحوال الشخصية، القائمة على الشريعة اإلسالمية،         التمييز ضد املرأة، ذكر الو    

 .تضمن احلماية للنساء واألطفال

وفيما يتعلق حبقوق املرأة يف اإلرث والتعليقات اليت تفيد بأن مثة متييـزاً يف حقـوق                  -٧٠
ولكـن قـانون    . اإلرث، الحظ الوفد أن النسب املئوية من إرث املرأة حمددة يف الـشريعة            

وال الشخصية يف األردن حيدد للمرة األوىل بوضوح حقوق النـساء يف اإلرث بنـسبة               األح
وهناك أيضاً حاالت يرث فيها الرجال أقـل مـن          . مئوية حمددة وحصص ال ميكن خفضها     

 .  يف املائة من احلاالت، ُتمنح حضانة األطفال للنساء٨٥ويف . النساء
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انني، شدد الوفد على أن قانون األحـوال    وفيما يتعلق باملشاركة العامة يف صنع القو        -٧١
صيغ بعد مشاورات وحوار مع اجملتمع املدين ومت التوصـل إىل درجـة             ) ٢٠١٠(الشخصية  

 . ومينح القانون نفسه للنساء حق الطالق ووضع حد للزواج. كبرية من توافق اآلراء

 الذي  ١٩٩٦وذكر الوفد أن العامالت املرتليات حمميات مبوجب قانون العمل لسنة             -٧٢
حيدد ساعات عملهن يف مثان ساعات يف اليوم، وينظم طريقة دفع أجورهن وحيظر احتفـاظ               

وقررت الوزارة تعيني موظف اتصال ملعاجلة مجيع قـضايا العمـال           . أرباب العمل جبوازاهتن  
 .املهاجرين مع سفارات كل منهم

أشكال التمييز  والحظت الربازيل سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع            -٧٣
ضد املرأة وإقرار مشروع قانون بشأن احلماية من العنف املرتيل، ولكنها أعربت عـن بـالغ            
قلقها إزاء املمارسة اليت تسمح ملرتكيب االغتصاب من اإلفالت من املقاضاة بتزوج ضحاياهم             

 .وقدمت توصيات". جرائم الشرف"وإزاء 

ن حبقوق اإلنسان، كما يبني ذلـك سـن         واعترفت بروين دار السالم بالتزام األرد       -٧٤
وأعربت عن تقديرها للتـدابري املتعلقـة بـتمكني النـساء      . وتعديل قوانني حقوق اإلنسان   

ومكافحة التمييز ضدهن، وحبماية األشخاص ذوي اإلعاقة، والتعاون مع اجملتمع الدويل مـن          
 .وقدمت توصيات. خالل خمتلف الوسائل

بري لدعم احلقوق املدنية واالقتـصادية واالجتماعيـة        وأشادت كمبوديا باعتماد تدا     -٧٥
وأبـرزت التعـديالت    . والثقافية وتشريعات لتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية       

 .وقدمت توصية. الدستورية املتعلقة بفصل السلطات واستقالل القضاء

 دون  ة اليت سُتتخذ لتعزيز صحافة منفتحة وحرة      يوسألت كندا عن اخلطوات اإلضاف      -٧٦
وأعربت عـن قلقهـا إزاء      . ورحبت بقانون اهليئة املستقلة لالنتخابات    . خوف من العقاب  

التقارير املتعلقة باحملتجزين املدنيني املقدمني إىل حمكمة أمن الدولـة، ال سـيما احملتجـون               
 .وقدمت توصيات. والصحفيون) مبن فيهم األطفال(السلميون 

نني وإنشاء عدة هيئات ومؤسـسات لتعزيـز        والحظت تشاد اعتماد عدد من القوا       -٧٧
 .وقدمت توصية. حقوق اإلنسان ومحايتها

ورحبت شيلي جبهود احلكومة ومبادراهتا على الصعيد الوطين لتعزيز حقوق اإلنسان             -٧٨
وحثت األردن على مضاعفة جهـوده      . ٢٠١٠ومحايتها، ال سيما قانون االنتخابات لسنة       

 .وقدمت توصيات. همملكافحة عمل األطفال وضمان تعليم

. وهنأت الصني األردن على إجنازاته العديدة فيما يتعلق حبماية حقـوق اإلنـسان              -٧٩
والحظت التدابري املعتمدة لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومحاية األطفال ذوي اإلعاقة وأبرزت            

 .وقدمت توصيات. اإلصالحات القضائية اليت اضطلع هبا األردن
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ا اإلصالح الدستوري الذي عزز استقالل القـضاء وأنـشأ          والحظت كوستاريك   -٨٠
وأشادت بتدابري محاية الطفـل مـن االسـتغالل         . احلقوق اإلجرائية يف اإلجراءات اجلنائية    

. االقتصادي، ولكنها حثت األردن على النظر يف سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل            
. على تنفيذها يف املمارسة العمليـة     وأثنت على أوجه التقدم فيما خيص حقوق املرأة وحثت          

 .وقدمت توصيات

والحظت كوبا اخلطوات املتخذة لضمان املساواة بني اجلنـسني ومحايـة النـساء               -٨١
وأثنـت علـى    . واألطفال، ال سيما اعتماد تشريعات من قبيل قانون األحوال الشخـصية          
. ن احلق يف التعليم   مبادرات محاية الطفل ملكافحة عمل األطفال والعنف ضد األطفال وضما         

 .وقدمت توصيات

وأشادت قربص بالتزام األردن حبقوق اإلنسان، ال سيما فيما يتعلق حبقـوق املـرأة            -٨٢
والتمست أمثلة للتدابري املتوخاة لتمكني املـرأة       . وتعديالته الدستورية والتعايش بني األديان    

 .وقدمت توصية. سياسياً واقتصادياً

لقها ألن بعض القوانني األردنية تعيق النقاش السياسي احلـر          وأعربت الدامنرك عن ق     -٨٣
وأشادت بزيادة التعاون مع اجملتمع املدين فيما يتعلق بالتعذيب وشـجعت األردن            . والصريح

 .وقدمت توصيات. ورحبت بتعديالت الدستور. على مواصلة تلك اجلهود

 املؤسسي حلقوق اإلنسان    وأعربت جبويت عن تقديرها للجهود املبذولة لتعزيز اإلطار         -٨٤
ورحبت بنشر ثقافة حلقوق اإلنسان وحثت      . يف األردن، خاصة فيما يتعلق بالنساء واألطفال      

 .وقدمت توصيات. اجملتمع الدويل على مساعدة األردن يف دعم الالجئني

والحظت إكوادور تعديالت قانون العمل الرامية إىل محاية العمال املرتليني املهاجرين        -٨٥
صديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،           والت

 وأشادت بـالتزام األردن     .املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية        
 .وقدمت توصيات. مبكافحة التعذيب، الذي تعكسه اإلصالحات الدستورية

واجهة بشأن األعداد الغفرية مـن الالجـئني الـذين          وأبرزت مصر الصعوبات امل     -٨٦
تستضيفهم األردن حالياً واستفسرت عن املساعدة الدولية اليت حيتاجهـا البلـد ملـساعدة              

وقـدمت  . وأعربت عن تقديرها للتقدم احملرز فيما خيص حقوق النساء واألطفال         . الالجئني
 . توصيات

وأشـادت بزيـادة    . لالجئني الـسوريني  واعترفت إستونيا جبهود األردن املتعلقة با       -٨٧
وشجعت األردن على سحب حتفظاتـه      . مشاركة النساء يف صنع القرار وتعزيز حرية التعبري       

على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإلغاء القيود املفروضة على املواقـع               
 .دمت توصياتوق. ورحبت بتنفيذ قانون روما األساسي. اإلخبارية على اإلنترنت
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ورحبت فرنسا بالتزام األردن بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ال سـيما حقـوق               -٨٨
وقـدمت  . ٢٠٠٦ورحبت بالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام، املعمول به منذ سنة          . النساء

 . توصيات

وسألت أملانيا عن اخلطوات املتخذة فيما يتعلق بتحفظات األردن على اتفاقية القضاء           -٨٩
لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وملنع التمييز ضد املرأة عموماً، وتعزيز مبدأ االنتخابات              ع

وقـدمت  . العامة، وحتسني تساوي التمثيل يف الدوائر االنتخابية، وضمان تساوي األصوات         
 .توصيات

. روسألت اليونان عن التدابري املزمع اختاذها لتعزيز عدد النساء يف مراكز صنع القرا              -٩٠
والتمست معلومات عن نتائج اإلجراءات املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر وأمثلة عن أفـضل             

 .وقدمت توصيات. املمارسات يف ذلك اجملال

وأشادت غواتيماال باالستراتيجيات واخلطط الوطنية املتعددة بشأن العمالة والتنميـة        -٩١
.  تبني التزام األردن حبقوق اإلنسان     السياسية واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال، اليت      

وأعربت عن تقديرها ملسامهة القوات املسلحة األردنية يف حفظ السالم الدويل يف إطار األمم              
 .وقدمت توصية. املتحدة

والحظت هنغاريا املساعدة املقدمة إىل الالجئني السوريني وشجعت على إنشاء إطار   -٩٢
ب حتفظ على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال         ورحبت بسح . قانوين وطين بشأن اللجوء   

 . وقدمت توصية. التمييز ضد املرأة وشجعت على سحب التحفظات املتبقية

وأشادت إندونيسيا بسحب األردن حتفظاته على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال              -٩٣
دعم مشاركة املرأة التمييز ضد املرأة وباالستراتيجية اليت أطلقتها اللجنة الوطنية لشؤون املرأة ل       

وأعربت عن تقديرها للتدابري املعتمدة للـدفاع عـن حقـوق العمـال     . يف احلياة السياسية 
 .وقدمت توصيات. املهاجرين

والحظ العراق األمهية اليت يوليها األردن لتعزيز حقوق اإلنسان، كما يعكس ذلك              -٩٤
ى إىل مزيد من االسـتقالل       مادة دستورية مما أد    ٤٢إدراج أحكام تتعلق حبقوق اإلنسان يف       

 . وقدمت توصيات. وأشادت بإنشاء هيئة مستقلة لالنتخابات. القضائي

، ال سيما تأكيد قرينة الـرباءة       ٢٠١١وأشادت أيرلندا بالتعديالت الدستورية لسنة        -٩٥
قبل احملاكمة، ولكنها أعربت عن شواغل بشأن معايري احملاكمة العادلة، واالستقالل القضائي،          

. ام العقوبة املناسبة جلرمية التعذيب، وعدم وجود تعويض مالئـم لـضحايا التعـذيب        وانعد
 .وقدمت توصيات. والحظت أيضاً القيود املفروضة على إنشاء منظمات اجملتمع املدين

وشجعت إيطاليا اجلهود املبذولة ملواصلة تعديل التشريعات، على إثـر تعـديالت              -٩٦
مت النظر يف اإلصالحات املتعلقة باحلد من االحتجـاز     ، وسألت عما إذا كان قد       ٢٠١١ سنة
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وذكرت أن حظر املواقع الشبكية ال يتسق مع احلـق يف حريـة التعـبري               . اإلداري أو إلغائه  
 .وقدمت توصيات. واحلصول على املعلومات

والحظت الكويت أن املشاورات مع املؤسسات احلكومية واجملتمع املدين يف إعداد             -٩٧
.  برهن على التزام األردن بالتزامات حقوق اإلنسان مبوجب القانون الـدويل           التقرير الوطين 

 وسائط اإلعالم املستقلة وحتمي     ٢٠١٥-٢٠١١وستضمن استراتيجية وسائط اإلعالم للفترة      
 . وقدمت توصية. استقالهلا وتبني التزام األردن حبرية الرأي والتعبري

لتنفيذ التوصيات اليت قبلها يف اجلولة      والحظت قريغيزستان أن األردن كرس جهوده         -٩٨
وأشادت بتعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي املتعلق باملرأة، . األوىل لالستعراض الدوري الشامل 

مبا يف ذلك اخلطة الوطنية لتعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية والتـشريعات              
 .وقدمت توصية. ار بالبشر واملرأةذات الصلة واالستراتيجيات الوطنية بشأن االجت

واعترف لبنان بالتدابري املعتمدة لتعزيز اإلطار التشريعي واملؤسسي حلقوق اإلنـسان            -٩٩
 . وقدمت توصيات. واجلهود املبذولة حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها

والحظت ليبيا التزام األردن وجهوده لتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اسـتقالل               -١٠٠
ويضمن الدستور  . لقضاء، وفصل السلطات، وحتديث التشريعات، واالستراتيجيات الوطنية      ا

ورحبت ليبيا بالتعاون مع مفوضـية حقـوق اإلنـسان          . مجيع احلقوق واحلريات األساسية   
وشجعت اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن القضاء على الفقر وتـوفري             

 . وصحة الطفل واملشاركة الفعالةالعمالة وعدم التمييز

واعترفت ماليزيا باجلهود املبذولة لتنفيذ التوصيات السابقة املتعلقة باألهداف اإلمنائية            -١٠١
والحظت عملية التحديث اجلارية اليت تدرج حقوق اإلنسان يف السياسات والربامج           . لأللفية

كني املرأة اقتصادياً ويف جمـال حقـوق        وأشادت ماليزيا بالتقدم احملرز يف مت     . اإلمنائية الوطنية 
 .وقدمت توصيات. األشخاص ذوي اإلعاقة

وأشادت ملديف بالدور النشيط للحكومة يف الوفاء بالتزاماهتا والتعاون مع جملـس              -١٠٢
وشكرت األردن على ما أبداه من كرم يف استضافة آالف الالجـئني مـن     . حقوق اإلنسان 

. يذ التوصيات السابقة، ال سيما املتعلقـة حبقـوق املـرأة          وأعربت عن تقديرها لتنف   . املنطقة
 .وقدمت توصيات

ورحبت موريتانيا بالتدابري املتخذة لضمان التمتع بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية              -١٠٣
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتعزيز الدميقراطية، وضمان الوصول إىل الصحة والتعليم          
والعمالة، وضمان احلريات األساسية، ومكافحة العنف ضد النـساء واألطفـال، ومحايـة             

 .  املستضعفةالصحفيني، ودعم الفئات

ورحب املكسيك بالتعديالت الدستورية اخلاصة حبقوق اإلنـسان والحظـت أن             -١٠٤
والحظت تعديالت القانون اجلنائي اليت     . األردن يستضيف الالجئني متشياً مع القانون الدويل      
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". الـشرف "أنشأت عقوبات أكثر صرامة جلرائم العنف اجلنسي وألغت تربئة مرتكيب جرائم            
 .اتوقدمت توصي

ورحب املغرب باجلهود املبذولة حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا مـن خـالل               -١٠٥
وأعرب عن تقديره للجهود املبذولة لتنفيذ التوصـيات        . إصالحات شاملة لتعزيز الدميقراطية   

السابقة، ال سيما التعديالت التشريعية واملواءمة مع االتفاقيات الدولية ورحب بتدابري محايـة         
 . وقدم توصيات. طفالالنساء واأل

والحظت هولندا العبء املؤسسي الستضافة الالجئني، ولكنها أعربت عن أملها يف             -١٠٦
 بشأن  ٢٠١١ورأت أن التعديل الدستوري لسنة      . أن يستمر اإلصالح التشريعي والدستوري    

. والحظت التمييز ضد النساء املتزوجات مع أجانب      . حمكمة أمن الدولة ينبغي سنه وتنفيذه     
 .قدمت توصياتو

والحظت نيكاراغوا تنفيذ التوصيات السابقة، ال سيما تلك املتعلقة حبقوق املـرأة،              -١٠٧
واعترفـت  . وشجعت على النظر يف متكينها من الناحية االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة          

باجلهود اليت يبذهلا األردن الستضافة الالجئني وشجعت على مواصلة هذه اجلهود بالتعـاون             
 .وقدمت توصية. مع اجملتمع الدويل

وأشار الوفد األردين إىل اجلهود اهلائلة اليت يبذهلا البلد الستضافة الالجئني السوريني              -١٠٨
 مليون سوري يف البلد الذي ينـاهز عـدد           ١,٣ وقال إن هناك حالياً أكثر من     . ودعمهم
 األردن احتياجـات     لكي يليب  ة وحتديات هائل  تطاو ماليني نسمة، مما ينشئ ضغ     ٧ سكانه

وليست نظم الصحة واهلياكل    . الالجئني، خاصة بسبب إمداداته الشحيحة من املياه والطاقة       
وعلى العديد من املـدارس أن  . األساسية والتعليم قادرة على استيعاب هذه التدفقات الكبرية    

 يف  ٤٠ إىل   ٣٠ومل يتلق األردن سوى حـوايل       . تطبق نظام الفترتني لضم األطفال الالجئني     
ويدعم األردن الالجئني السوريني    . املائة من املساعدة املالية الالزمة إلعالة الالجئني السوريني       

وقد أثـر وجـود     . نيابة عن اجملتمع الدويل، ولكن هذا العبء ليس موزعاً بطريقة متساوية          
 . الالجئني أيضاً بطريقة سلبية على قطاع العمالة وتكاليف السكن والتضخم

ر الوفد إىل التعليقات اليت أُبديت بشأن املواقع اإلخباريـة علـى اإلنترنـت              وأشا  -١٠٩
 موقعاً شبكياً مسجالً وفقاً لألصول ويعمل بشكل صحيح وحبرية          ١٤٠والحظت أن هناك    

 . واستقاللية

وفيما يتعلق باإلفالت من العقاب يف قضايا العنف ضد املرأة، ذكر الوفد أن القوانني                -١١٠
العقوبات ال متيز ضد املرأة؛ بل على العكس، تكون اجلزاءات أشد يف بعـض    وأحكام قانون   

واعُتِمد قانون احلماية من العنف املرتيل هبدف ضـمان         . احلاالت عندما تكون الضحية امرأة    
  . التنفيذ الكامل ألصول احملاكمة



A/HRC/25/9 

GE.14-10061 18 

دن وأشار الوفد إىل أن التعديالت الدستورية األخرية تـبني بوضـوح التـزام األر               -١١١
ويتوىل فريق رصد وطين مهمة كشف التعذيب؛ وهو يـشمل اللجنـة            . مبكافحة التعذيب 

وهناك أيضاً نظم موحدة لتدريب املـدعني       . الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية     
العامني واحملققني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون على طريقة التحقيق يف التعذيب واإلبالغ            

قانون املدين على قواعد عامة فيما خيص التعويض الذي ميكن أن حيصل عليـه              وينص ال . عنه
ومبوجب التعديالت الدستورية األخرية، اخُتِصر اختصاص حمكمـة أمـن          . ضحايا التعويض 

الدولة يف قضايا جرائم اخليانة والتجسس واإلرهاب واجلرائم املتصلة باملخـدرات وتزويـر             
 التعديالت الدستورية األخرية، ال ميثُل املدنيون إال أمـام          العملة؛ وباإلضافة إىل ذلك، فعقب    

 . قضاة مدنيني

وذكر الوفد أن مشروع القانون املتعلق حبقوق الطفل يوجـد يف مرحلـة العمليـة          -١١٢
التشريعية، ولكن بعض أعضاء اجملتمع املدين طلبوا سحب املشروع والتمسوا إجراء حـوار             

مشوالً ملناقشة القانون قبل اعتماده ووافقت احلكومة على هذا         أكثر استناداً إىل احلقوق وأكثر      
وبدأت عملية تعديل مشروع قانون احلماية من العنف املرتيل هبدف إدراج أحكـام             . الطلب

واستكملت احلكومة أيضاً مـشروع قـانون       . تعزز محاية النساء واألطفال واألسرة ككل     
اية وأمن األحداث يف مراكـز االحتجـاز        األحداث الذي ميتثل للمعايري الدولية ويضمن مح      

وقدمت احلكومة مؤخراً خططاً إلصالح األحكام االجتماعية حلمايـة         . وغريها من األماكن  
وبالنـسبة ملؤسـسات الرعايـة      . الفئات املستضعفة، مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقـة        

تمع املدين مـن    االجتماعية، يتكون الفريق الوطين للرصد والتفتيش بأكمله من منظمات اجمل         
 . أجل املصاحل الفضلى للمستفيدين

وذكر الوفد أن منظمات اجملتمع املدين أبدت تعليقات بشأن التـسجيل والتمويـل               -١١٣
وسُتعتمد التعديالت اجلديدة اليت تنص علـى       . مبوجب قانون اجلمعيات وأُجريت تعديالت    
 . مزيد من املرونة يف الوصول إىل املوارد املالية

رر الوفد إحصاءات سابقة بشأن جناح متكني املرأة يف احلياة السياسية وأشار أيضاً وك  -١١٤
واعُتمد مؤخراً قانون بشأن حقوق املرأة    . إىل اجلهود املبذولة لتعزيز احلقوق االقتصادية للمرأة      

وأما فيما خيص محاية املرأة مـن       . يف املعاش سيعطيها معاشها اخلاص ومعاش زوجها املتوىف       
وينص قـانون   .  اجلنسي يف مكان العمل، فإن القانون اجلنائي جيرم التحرش اجلنسي          التحرش

وسُيغلق مكـان  . العمل على جزاءات إضافية ألرباب العمل الذين يرتكبون التحرش اجلنسي        
 . عمل أي رب عمل إذا تعرضت امرأة للتحرش اجلنسي على يده

وقال . ميع املالحظات والتدخالت  ويف اخلتام، ذكر الوفد أن األردن أحاط جبدية جب          -١١٥
 .إن األردن يقدر كل ما أُثري يف هذا االستعراض

وفيما يتعلق باملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وعد الوفد بأن يتخذ األردن مجيع              -١١٦
 . التدابري الالزمة لتوقيع االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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 جمدداً موقف األردن اإلجيايب والصريح جتاه االستعراض الدوري الشامل          وأكد الوفد   -١١٧
وذكر أن جلسة التحـاور كانـت       . وذكر من جديد التزامه بتنمية حقوق اإلنسان وإعماهلا       

 .مفيدة وسُتراعى جبدية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

 **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  

التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور واملدرجة أدناه وأعرب عن     نظر األردن يف      -١١٨
 :تأييده هلا

مواصلة جهوده ليدمج يف تشريعاته احمللية أحكـام معاهـدات            -١-١١٨
 ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(حقوق اإلنسان اليت صدق عليها 

مواصلة دمج اإلجراءات الوطنية مع اآلليات الدولية حلقـوق           -٢-١١٨
  ؛)السودان(سان املقبولة اإلن

 تـشرين   ١تعديل القوانني واللوائح الوطنية ذات الصلة حبلول          -٣-١١٨
 ؛)الدامنرك(، كما ينص عليه الدستور ٢٠١٤أكتوبر /األول

بدء عملية ملراجعة قانون العقوبات والقوانني املتعلقة باملنشورات     -٤-١١٨
 ؛)سويسرا(عايري الدولية تضم اجملتمع املدين وخرباء دوليني وتستند إىل امل

تعديل قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة لوضـع حـد            -٥-١١٨
 ؛)أيرلندا(لإلفالت من العقاب وضمان حق الضحايا يف العدل والتعويض 

مواصلة جهوده املتعلقة مبواءمة التشريعات الوطنيـة واملعـايري           -٦-١١٨
تلك املتعلقة باحلقوق املدنية    الدولية واملمارسات اجليدة حلقوق اإلنسان، خاصة       

 ؛)فييت نام(والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

التعجيل بإصدار القوانني املقترحة مؤخراً من قبيل قانون حقوق           -٧-١١٨
 ؛)تونس(الطفل والقوانني اليت تنظم مراكز ومؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة 

دولـة  (ة املتصلة باألحـداث     استعراض مجيع القوانني التنفيذي     -٨-١١٨
 ؛)فلسطني

تعزيز التشريعات اليت حتمي النساء والفتيـات مـن الـزواج             -٩-١١٨
القسري أو املبكر وتعزيز قانونه اجلنائي فيما خيص االغتصاب، ال سيما بإلغـاء             

__________ 

 .مل ُتحرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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 وتعديل قانون العقوبات إللغاء إعفاء املتهمني جبرائم الـشرف مـن          ٣٠٨املادة  
 ؛)كندا(فاذ هذه التشريعات، ال سيما يف خميمات الالجئني املقاضاة، وتعزيز إن

 ؛)البحرين(ضمان إشراك مجيع فئات اجملتمع يف صياغة القوانني   -١٠-١١٨

مواصلة جهوده من أجل محاية حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا             -١١-١١٨
 ؛)اليمن(

مواصلة بناء اإلطار املؤسسي الوطين حلقوق اإلنسان وضـمان           -١٢-١١٨
 ؛)أوكرانيا(لية عمله بفعا

تزويد املركز الوطين األردين حلقـوق اإلنـسان وغـريه مـن        -١٣-١١٨
املؤسسات ذات الصلة باملوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية لتتمكن من أداء           

 ؛)سرياليون(واليتها على النحو املطلوب 

مواصلة جهوده لتعزيز دور آلياته ومؤسساته الوطنية لتعزيـز           -١٤-١١٨
ق اإلنسان ومحايتها يف البلد، ال سيما تلك اخلاصـة بالنـساء واألطفـال              حقو

 ؛)بوتان(

مواصلة تعزيز احترام حقوق اإلنسان بتنظيم محـالت لتوعيـة            -١٥-١١٨
اجلمهور بقضايا من قبيل املساواة يف املعاملة بني الرجال والنساء، ومكافحة عمل            

 ؛)ياكمبود(األطفال واالجتار بالبشر والعنف املرتيل 

اختاذ تدابري هتدف إىل زيادة تعزيز املؤسسات الوطنية حلقـوق            -١٦-١١٨
اإلنسان ومواصلة سياساهتا املتمثلة يف مواءمة التشريعات الوطنية مع االلتزامات          

 ؛)باكستان(الدولية 

جمال حقوق اإلنسان من خالل يف مواصلة التركيز على التثقيف       -١٧-١١٨
 ؛)باكستان(ات الالزمة محالت التوعية وكذلك التشريع

مواصلة اجلهود الوطنية الرامية إىل تعزيز ثقافة ومبادئ حقـوق            -١٨-١١٨
 ؛)اململكة العربية السعودية(اإلنسان، وإدراجها يف املناهج التعليمية 

مواصلة تعزيز جهوده لتعزيز حقوق الفئات املستضعفة ومحايتها،   -١٩-١١٨
 ؛)بروين دار السالم (ال سيما النساء واألشخاص ذوو اإلعاقة

تعزيز اجلهود اجلارية فيما يتعلق بتثقيـف مجيـع املـسؤولني             -٢٠-١١٨
 ؛)اليونان(احلكوميني وتدريبهم يف جمال حقوق اإلنسان 

مضاعفة جهوده من خالل توفري تثقيف وتدريب إلـزاميني يف            -٢١-١١٨
لقـضائيني  جمال حقوق اإلنسان للموظفني املكلفني بإنفاذ القـانون واملـوظفني ا    

 ؛)سلوفينيا(وحراس السجون وغريهم من املسؤولني احلكوميني املعنيني 
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مواصلة إيالء اهتمام خاص لتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان             -٢٢-١١٨
 ؛)االحتاد الروسي(للفئات املستضعفة، مثل النساء واألطفال واملسنني 

ل متابعة األولويات واالستراتيجيات الوطنيـة احلاليـة بـشك          -٢٣-١١٨
مكثف، واختاذ تدابري فعالة تركز على احلق يف الصحة والتعليم واملـساواة بـني             
اجلنسني واحلماية االجتماعية ومشاركة املرأة يف العمالة والتقـدم االجتمـاعي           

 ؛)فييت نام(السياسي 

ضمان محاية حقوق الطفل وتقدمي تسهيالت مالئمـة لقـضاء            -٢٤-١١٨
 ؛)ةاإلمارات العربية املتحد(األحداث 

ضمان التنفيذ املالئم لألحكام القضائية املتعلقة حبماية حقـوق           -٢٥-١١٨
 ؛)اجلزائر(املرأة، وحقوق الطفل حتديداً واألسرة بشكل عام 

مواصلة االضطالع بأنشطة االتصال من أجل توعيـة النـاس            -٢٦-١١٨
 ؛)أفغانستان(حبقوق اإلنسان 

قيم األجنبية علـى    مواصلة التشبث برفض أي حماولة لفرض ال        -٢٧-١١٨
 ؛)السودان(املبادئ االجتماعية األردنية 

رفض أي حماولة إلنفاذ مبادئ خارج اآلليات الدولية امللزمـة،            -٢٨-١١٨
 ؛)مصر(طبقاً ملبادئ حقوق اإلنسان املعمول هبا دولياً 

مواصلة التعاون البناء مع هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان            -٢٩-١١٨
 ؛)بنغالديش(

صلة جهوده لتعزيز املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة           موا  -٣٠-١١٨
 ؛)سنغافورة(

اختاذ خطوات إضافية للتصدي للتمييز ضد املـرأة، والتركيـز           -٣١-١١٨
 ؛)أستراليا(بوجه خاص على احلد من العنف ضد املرأة 

ضمان زيادة الوصول إىل اخلدمات الصحية والتعليم للجميـع،        -٣٢-١١٨
 ؛)تايلند(فية ال سيما للمرأة الري

 ؛)فرنسا(منح حقوق جنسية متساوية للرجال والنساء   -٣٣-١١٨

تعديل اجلهود الرامية إىل إهناء اعتماد النظام اخلاص لقـروض            -٣٤-١١٨
 ؛)دولة فلسطني(النفقة 
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زيادة اجلهود لتعزيز الوعي على الصعيد االجتماعي من خـالل     -٣٥-١١٨
ع أنواع التمييز املرتبطة بالقواعد الثقافية مواصلة احلمالت الرامية إىل مكافحة مجي

 ؛)مصر(السلبية ومحاية اهلوية الثقافية للمجتمع يف الوقت نفسه 

مواصلة جهود مكافحة التمييز الذي يعاين منه األطفال، ال سيما   -٣٦-١١٨
 ؛)األرجنتني(الفتيات ذوات اإلعاقة 

 وسوء املعاملـة    مواصلة وتعزيز اجلهود الرامية إىل منع التعذيب        -٣٧-١١٨
يف مرافق االحتجاز وضمان إجراء حتقيق سريع وشـامل ومـستقل يف مجيـع              

 ؛)أستراليا(ادعاءات التعذيب 

مواصلة تركيز برامج تثقيف املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف           -٣٨-١١٨
جمال حقوق اإلنسان على قضايا مكافحة التعذيب واحترام حقـوق اإلنـسان            

 ؛)أوكرانيا(

مواصلة اختاذ التدابري الالزمة حلماية األطفال مـن االسـتغالل            -٣٩-١١٨
 ؛)نيجرييا(االقتصادي والعنف 

مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على عمل األطفال يف إطـار          -٤٠-١١٨
 ؛)إكوادور(محاية حقوق الطفل وتعزيزها 

النظر يف إمكانية إجراء تعديالت علـى التـشريعات املتعلقـة             -٤١-١١٨
 ؛)االحتاد الروسي(فحة العنف املرتيل مبكا

ضمان حصول مجيع احملتجزين اإلداريني على إمكانيـة رفـع            -٤٢-١١٨
 ؛)سويسرا(دعوى قضائية للطعن يف مشروعية احتجازهم 

تعزيز تدابري محاية النساء ضـحايا العنـف أو املهـددات بـه         -٤٣-١١٨
 ؛)فرنسا(

 ؛)سلوفينيا(تنفيذاً فعاالً تنفيذ قانون مكافحة العنف ضد املرأة   -٤٤-١١٨

 ؛)إستونيا(احلد من أشكال العنف ضد النساء واألطفال   -٤٥-١١٨

مضاعفة جهود دعم وضع املرأة والقضاء على مجيـع أشـكال             -٤٦-١١٨
 ؛)نيجرييا(العنف ضدها 

توفري التدريب للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون الذين يعاجلون          -٤٧-١١٨
 ؛)سلوفاكيا(وضمان محاية فعالة للضحايا قضايا العنف ضد املرأة 

مواصلة العمل للقضاء على املمارسات اليت تسمح للمغتـصبني        -٤٨-١١٨
 ؛)غواتيماال(بتجنب احملاكمة إذا تزوجوا بضحاياهم 
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 ؛)تونس(مراجعة مجيع القوانني املتعلقة باحلماية من العنف املرتيل   -٤٩-١١٨

 ؛)اجلزائر(العنف املرتيل ومبنعه ضمان تعديل القانون املتعلق ب  -٥٠-١١٨

ضمان إجراء حتقيق مالئم وفعال يف مجيع اجلرائم املرتكبة ضـد             -٥١-١١٨
 ؛)سلوفاكيا" (الشرف"املرأة، مبا فيها تلك املنطوية على عنصر 

محاية املرأة على حنو أفضل من مجيع أشكال العنف، مبا يف ذلك              -٥٢-١١٨
اجلنائي وقانون محاية األسـرة وقـانون       جرائم الشرف، حسبما يقتضيه القانون      

 ؛)بلجيكا(احلالة املدنية 

مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل القضاء على األعراف املنطوية           -٥٣-١١٨
 ؛)األرجنتني(على ممارسات الثأر وجرائم الشرف 

إيالء اهتمام إىل االجتار بالنساء واألطفال ألغراض اجلنس وغريه       -٥٤-١١٨
ستغاللية، ومنع هذا االجتار وحماربته، بوسائل منها إدراج تعريف         من األغراض اال  

لالجتار يف قانون مكافحة االجتار بالبشر وضمان وصول النساء والفتيات املتجر           
 ؛)قريغيزستان(هبن إىل رعاية طبية جيدة وإىل املشورة واملأوى 

 العمل من أجل القضاء على الزجيات املبكرة والقـسرية وزواج     -٥٥-١١٨
األطفال، ال سيما اختاذ خطوات ملواصلة احلد من الظروف اليت ميكن أن يتزوج             

 ؛)سرياليون( عاماً ١٨فيها من هم دون سن 

تقاسم خرباته يف ميدان تعزيز النظام القضائي مع غـريه مـن              -٥٦-١١٨
البلدان ومواصلة تدريب القضاة على تنفيذ االتفاقيات الدوليـة يف أحكـامهم            

 ؛)عمان(

مواصلة تدريب القضاة واألخصائيني وبناء قدراهتم للتعامل مع          -٥٧-١١٨
 ؛)البحرين(األشخاص املستضعفني 

اختاذ التدابري الالزمة لرفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائيـة            -٥٨-١١٨
 ؛)أوروغواي(بغية مواءمته مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

 البديلة لسلب حرية القـصر      تطبيق جمموعة واسعة من التدابري      -٥٩-١١٨
حىت ال ُيطبق سلب احلرية إال كمالذ أخري وألقصر مدة ممكنـة ويف الظـروف               

 ؛)أوروغواي(املناسبة 

 ؛)فرنسا(احلد من تطبيق االحتجاز اإلداري ومدته   -٦٠-١١٨

اختاذ تدابري هتدف إىل زيادة ضمان حق احملتجزين اإلداريـني،            -٦١-١١٨
ونية الواجبة، يف اختاذ إجراءات أمام احملكمة للطعـن يف          مدعومني باملساعدة القان  

 ؛)إيطاليا(مشروعية احتجازهم 
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 ؛ )فرنسا(ضمان احترام اإلجراءات القضائية العادلة واملنصفة   -٦٢-١١٨

ضمان حق املدعى عليهم يف التمثيل مبوجب القـانون واختـاذ             -٦٣-١١٨
 ؛)املكسيك(اإلجراءات الالزمة لتنفيذها يف املمارسة العملية 

اعتماد مزيد من التعديالت القانونية إللغاء حمكمة أمن الدولـة            -٦٤-١١٨
أو، على األقل، ضمان عدم حماكمة املدنيني عن جرائم غـري مدرجـة ضـمن               
اختصاص احملكمة وإما اإلفراج عن النشطاء السياسيني احملتجـزين أو البـت يف           

 ؛)هولندا(قضاياهم يف احملاكم املدنية 

نشاء آليات تنفيذية لتلقي الشكاوى املتعلقة بـأي تـصرفات          إ  -٦٥-١١٨
عنصرية، والتحقيق فيها، وإصدار عقوبات وتعويضات تتناسـب مـع شـدهتا            

 ؛)سرياليون(

إلغاء أو تعديل مجيع مواد قانون العقوبات اليت تفرض قيوداً غري             -٦٦-١١٨
 ؛)النرويج(مقبولة على حرية التعبري 

الة مزيد من الضمانات حلرية الرأي والتعبري       تعديل القانون لكف    -٦٧-١١٨
 من العهد الدويل    ١٩من الدستور األردين املعدل واملادة      ) ١(١٥متشياً مع املادة    

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا       (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
 ؛)الشمالية

ية الكاملة للحق   اختاذ اخلطوات التشريعية املناسبة لضمان احلما       -٦٨-١١٨
يف حرية الرأي والتعبري، ال سيما فيما خيص املنشورات اإللكترونية والـصحافة            

 ؛)أملانيا(على اإلنترنت 

 من العهد ٢١ و١٩ضمان احترام التشريعات والدولة للمادتني    -٦٩-١١٨
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اللذين يكفالن حرية التعبري وحريـة           

 ؛)إسبانيا(معيات والتجمع تكوين اجل

تعزيز ومحاية حرية وسائط اإلعالم واحلـق يف حريـة التعـبري              -٧٠-١١٨
 مـن العهـد الـدويل    ١٩وضمان مواءمة التشريعات وممارسة الدولة مع املادة     

 ؛)النمسا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

عبري استعراض قانون الصحافة واملنشورات بغية ضمان حرية الت         -٧١-١١٨
 ؛)إسبانيا(بشكل كامل 

ضمان احلق يف ممارسة حرية التعبري ضماناً كامالً، مبا يف ذلـك              -٧٢-١١٨
حرية اإلنترنت، ويف هذا الصدد، تعديل اللوائح املتعلقـة بوسـائط اإلعـالم             

 ؛)إستونيا(اإللكترونية 
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ضمان حرية الرأي والتعبري وفقاً للعهد الدويل اخلاص باحلقوق           -٧٣-١١٨
 ؛)فرنسا(ة والسياسية املدني

مراجعة قانون الصحافة واملنشورات لتخفيف القيود املفروضـة       -٧٤-١١٨
 ؛)فرنسا(على املعلومات على اإلنترنت 

ضمان املمارسة القضائية مبوجب القانون، وتناسب األحكـام          -٧٥-١١٨
 ؛)فرنسا(املتعلقة جبرائم التشهري أو التعبري 

ألخرية لقانون الصحافة واملنـشورات،     إعادة تقييم التعديالت ا     -٧٦-١١٨
وقانون جرائم نظم املعلومات، وقانون العقوبات اليت هتدد احلق يف حرية التعبري،            

 ؛)النمسا(ال سيما على اإلنترنت 

إجراء حتقيقات نزيهة يف مجيع حاالت االعتداء على الصحفيني           -٧٧-١١٨
 ؛)االنمس(ومضايقتهم وترهيبهم وتقدمي اجلناة إىل العدالة 

تعديل قانون الصحافة واملنشورات للسماح بقنوات مفتوحـة          -٧٨-١١٨
لالتصال اجلماهريي املطبوع ووسائط اإلعالم اإللكترونية ومبزيد مـن فـرص           
الوصول إىل املعلومات العامة لكي يشارك املواطنون مشاركة أكثر داللة يف اجملال       

 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(العام 

وار مع أصحاب املصلحة املعنيني واجملتمع املدين هبـدف         بدء ح   -٧٩-١١٨
 /مراجعة قانون الصحافة واملنشورات وتعديالته األخـرية املعتمـدة يف أيلـول           

 ؛)إيطاليا (٢٠١٢ سبتمرب

مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيذ استراتيجية وسائط اإلعـالم           -٨٠-١١٨
 ؛)تالكوي(الوطنية بالتعاون مع مجيع الشركاء املعنيني 

اختاذ التدابري الالزمة للسماح بعقد االجتماعات العامة السلمية          -٨١-١١٨
حبرية وجتنب توجيه االهتامات املسّيسة واستخدام املصطلحات املبهمة اليت متنـع           

  ؛)املكسيك(املواطنني من ممارسة حريتهم يف التجمع وتكوين اجلمعيات 

 السياسية ومتثيلها علـى     مواصلة تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة       -٨٢-١١٨
الصعيدين الوطين واحمللي، مبا يف ذلك يف جملس الوزراء واألحـزاب الـسياسية             

 ؛)تايلند(والنظام القضائي 

بذل مزيد من اجلهود لتعزيز مشاركة املرأة يف احلياة العامة من             -٨٣-١١٨
 ٢٠١٥-٢٠١٢خالل تنفيذ االستراتيجية الوطنية للنساء األردنيات للفتـرة         

 ؛)رقط(
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مواصلة معاجلة مسألة متكني املرأة يف ضوء التوصيات النامجة عن      -٨٤-١١٨
 ؛)نيكاراغوا(هذا االستعراض وتلك املقدمة من هيئات املعاهدات ذات الصلة 

مواصلة اتباع السياسات اليت هتدف إىل حتسني مشاركة املرأة يف          -٨٥-١١٨
 ؛)اليونان(احلياة السياسية 

ق محالت توعية بشان متكني املرأة يف احلياة العامة         النظر يف إطال    -٨٦-١١٨
 ؛)تركيا(والسياسية 

اختاذ مزيد من التدابري لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية            -٨٧-١١٨
 ؛)رواندا(

مواصلة جهوده لتعزيز مشاركة املـرأة يف اجملـال الـسياسي             -٨٨-١١٨
 ؛)تركيا(

رأة يف احلياة السياسية، سواء     مواصلة جهوده لزيادة مشاركة امل      -٨٩-١١٨
 ؛)كوستاريكا(يف املناصب املنتخبة أو يف التعيينات اخلاضعة للسلطة التقديرية 

مواصلة جهوده اجلارية لتشجيع وتعزيز مشاركة املرأة يف احلياة           -٩٠-١١٨
السياسية، بوسائل منـها تنفيـذ التحـالف الـوطين هلـذه االسـتراتيجية يف              

 ؛)نيسياإندو (٢٠١٧-٢٠١٢ الفترة

مضاعفة اجلهود لضمان متكني املرأة على املستويني الـسياسي           -٩١-١١٨
 ؛)جيبويت(واالقتصادي بغية تقليص أوجه التفاوت بني اجلنسني 

مواصلة تدابريه لتعزيز النهوض باملرأة، مبا يف ذلـك تكثيـف             -٩٢-١١٨
 ؛)ماليزيا(اجلهود لزيادة عدد النساء يف مراكز صنع القرار 

عتماد مزيد من التدابري لزيـادة مـشاركة املـرأة يف احليـاة             ا  -٩٣-١١٨
السياسية، مبا يف ذلك العمل كموظفة سامية يف السلطتني التنفيذية والقـضائية،            

 ؛)ملديف(على الصعيدين الوطين واحمللي 

مواصلة اجلهود الرامية إىل توسيع إشراك عامـة اجلمهـور يف             -٩٤-١١٨
 ؛)لبنان(عملية صنع القرار 

تعزيز تدابري احلماية يف العمـل جلميـع العمـال يف األردن،              -٩٥-١١٨
الواليـات  (والتشديد بوجه خاص على املهاجرين واألطفال والعمال املرتلـيني          

 ؛)املتحدة األمريكية

ضمان محاية حقوق مجيع العمال يف األردن من خـالل قـانون              -٩٦-١١٨
 ؛)فرنسا(عن أصلهم العمل وكذلك يف املمارسة العملية، وذلك بصرف النظر 
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 ؛)العراق(مراجعة قوانني العمل احلالية   -٩٧-١١٨

زيادة العمل من أجل تعزيز مشاركة املرأة يف سـوق العمـل              -٩٨-١١٨
 ؛)لبنان(

زيادة محاية العامالت املرتليات من خـالل تعـديل األنظمـة             -٩٩-١١٨
 ؛)دولة فلسطني(واإلجراءات 

 ؛)كوبا(فقر والبطالة مضاعفة اجلهود للقضاء على ال  -١٠٠-١١٨

مواصلة اجلهود لتعزيز ومحاية احلق يف الصحة واحلق يف التعليم            -١٠١-١١٨
 ؛)بروين دار السالم(لشعبه من أجل زيادة حتسني مستوى املعيشة 

مواصلة اختاذ تدابري للقضاء على الفقـر ومكافحـة البطالـة             -١٠٢-١١٨
 ؛)النكا سري(

قون املساعدات االجتماعية والدفاع    تعزيز الوعي حبقوق من يتل      -١٠٣-١١٨
 ؛)العراق(عنهم من خالل محالت مالئمة 

توسيع احلصول على مساعدات اخلـدمات االجتماعيـة مـن           -١٠٤-١١٨
 ؛)العراق(املنظمات املتخصصة من خالل اتفاقات ُتجدد دورياً 

إنشاء آليات رصد مستقلة ملراقبة مؤسسات ومراكز الرعايـة           -١٠٥-١١٨
 ؛)املغرب(االجتماعية 

ضمان استخدام نظم الرصد اإللكتروين يف املراكز واملؤسسات          -١٠٦-١١٨
 ؛)املغرب(اليت تقدم الرعاية االجتماعية 

ضمان تعزيز األسرة ومحايتها مـن التهديـدات االجتماعيـة            -١٠٧-١١٨
 ؛)اإلمارات العربية املتحدة(والصحية واألمنية 

اية الصحية، ال سيما للفتيات     مواصلة اجلهود لتحسني نظام الرع      -١٠٨-١١٨
 ؛)كوبا(والفتيان 

مواصلة جهوده لتحسني الوصول إىل تعلـيم جيـد للجميـع             -١٠٩-١١٨
 ؛)سنغافورة(

اعتماد تشريعات حتمي النساء ذوات اإلعاقة العقلية من التعقيم           -١١٠-١١٨
 ؛)هنغاريا(القسري 

راتيجية اختاذ تدابري إضافية من أجل التحقيق الكامـل لالسـت           -١١١-١١٨
 ؛)االحتاد الروسي(الوطنية حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة 
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مواصلة اجلهود لرفع مستويات معيشة األشخاص ذوي اإلعاقة          -١١٢-١١٨
 ؛)نيجرييا(

زيادة تكثيف جهوده لرفع مستويات املعيشة لألشـخاص ذوي           -١١٣-١١٨
فس اإلعاقة، خاصة لدعم حقهم يف اإلدماج االجتماعي واالعتمـاد علـى الـن            

 ؛)ماليزيا(

حتسني وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املرافق العامة، مبـا            -١١٤-١١٨
 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(فيها املدارس 

مواصلة جهوده الناجحة لتحسني ظروف معيـشة األشـخاص          -١١٥-١١٨
 ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(ذوي اإلعاقة 

اقة ميدانياً رغم الـصعوبات     تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلع      -١١٦-١١٨
 ؛)جيبويت(

مواصلة اجلهود لطلب الدعم من أجل تكثيف قـدرات األردن            -١١٧-١١٨
على تلبية احتياجات الالجئني السوريني املوجودين علـى األراضـي األردنيـة            

 ؛)قطر(

مواصلة توفري سكن الئق لالجئني يف البلد بدعم إضـايف مـن              -١١٨-١١٨
 ؛)الصني(ني اهليئات الدولية واملاحن

مواصلة اجلهود الوطنية املبذولة ملنح املساعدة اإلنسانية لالجئني          -١١٩-١١٨
 ؛)السعودية اململكة العربية(السوريني بدعم من اجملتمع الدويل 

اتباع سياسات حلماية وتعزيـز حقـوق العمـال املهـاجرين             -١٢٠-١١٨
 ؛)جيبويت(

السياسات واإلجراءات  مواصلة اعتماد االستراتيجيات وإنفاذ       -١٢١-١١٨
الالزمة لضمان محاية واحترام العمال املهاجرين؛ ووضع حد جلميع وسائل التمييز 

ة آليات العدل ييف مكان العمل؛ وضمان املساواة يف األجور واملزايا؛ وضمان فعال     
  ؛)مصر(

مواصلة جهوده بغية ضمان محاية وتعزيـز حقـوق األجانـب             -١٢٢-١١٨
 ؛)دونيسياإن(العاملني يف األردن 

 ؛)سري النكا(تعزيز اجلهود حلماية حقوق العامالت املهاجرات   -١٢٣-١١٨

تعديل قوانني العمل لضمان زيادة محاية العمال املهـاجرين يف             -١٢٤-١١٨
 ؛)اإلمارات العربية املتحدة(سوق العمل األردنية 
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مواصلة جهوده لضمان الوصول إىل املاء بتحسني خدمات املياه           -١٢٥-١١٨
 ؛)نغالديشب(

زيادة حتسني األمن االجتماعي للسكان وصحتهم وعمالتـهم          -١٢٦-١١٨
 ؛)الصني(

وسيدرس األردن التوصيات التالية وسيقدم الردود يف الوقت املناسب، ولكن يف             -١١٩
 /جمللـس حقـوق اإلنـسان يف آذار       موعد ال يتجاوز الـدورة اخلامـسة والعـشرين          

 .٢٠١٤ مارس

فاق املتعلق بامتيازات وحـصانات احملكمـة       التصديق على االت    -١-١١٩
 ؛)إستونيا(اجلنائية الدولية 

النظر يف توصية املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املـرأة الـذي              -٢-١١٩
أعرب عن قلقه من أن العنف قد أدى إىل شكل من أشكال ثقافة اإلفالت مـن                

 ؛)شيلي(العقاب 

 ؛)رومانيا(التمييز ضمن معايري " نوع اجلنس"النظر يف إدراج   -٣-١١٩

تكريس املساواة أمام القانون جلميع األشخاص اخلاضعني لوالية          -٤-١١٩
األردن، مبا يف ذلك تعديل قانون األحوال الشخصية للتصدي للتمييز ضد املرأة            

 ؛)سرياليون(فيما خيص اإلرث واحلق يف العمل والطالق واحلضانة 

 املة رمسياً وعلنيـاً حـىت     إدانة مجيع أعمال التعذيب وسوء املع       -٥-١١٩
 ؛)إسبانيا(تبقى دون عقاب، واللجوء إىل العدالة املدنية وليس العسكرية  ال

اعتماد تدابري موجهة لضمان التنفيذ الكامل التفاقية مناهـضة           -٦-١١٩
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،             

لومات لزيادة الوعي بني املوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون،         بوسائل منها نشر املع   
وبالتأكد من عدم إفالت مرتكيب أعمال التعذيب من العقاب، وبتـوفري سـبل             

 ؛)أملانيا(االنتصاف والتعويض املالئم لضحايا التعذيب 

 ؛)فرنسا" (الشرف"إلغاء الظروف املخففة جلرائم   -٧-١١٩

ة لقانون العقوبات وقانون الـصحافة      إبطال التعديالت األخري    -٨-١١٩
 ؛)النرويج(واملنشورات وقانون جرائم أنظمة املعلومات 

تعديل قانون الصحافة واملنشورات لتعزيز صـحافة مفتوحـة           -٩-١١٩
وحرة، بوسائل منها توسيع تعريف الصحفي وإلغاء الغرامات وشرط احلـصول           

 ؛)كندا(إلنترنت على إذن قبل النشر، وضمان حرية وسائط اإلعالم على ا
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اختاذ تدابري لتعزيز حرية وسائط اإلعالم واستقالهلا، ال سـيما            -١٠-١١٩
وسائط اإلعالم اإللكترونية، والنظر يف إلغاء شرط التسجيل ملواقـع اإلنترنـت            

 ؛)املكسيك(املستقلة 

تعديل قانون اجلمعيات إللغاء القيود غري املربرة وتيسري قـدرة            -١١-١١٩
املدين على البحث عن املوارد وتأمينها واستخدامها، مبا يف ذلك          منظمات اجملتمع   

التمويل األجنيب بغية ضمان التمتع الكامل باحلق يف التجمع السلمي وتكـوين            
 ؛)أيرلندا(اجلمعيات 

اختاذ تدابري لتعزيز بيئة متكينية للمجتمع املدين، بوسائل منـها            -١٢-١١٩
فروضة على إنشاء منظمات اجملتمع املدين،  تعديل قانون اجلمعيات إللغاء القيود امل     

وإلغاء دور احلكومة يف منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلـك دورهـا يف تعـيني               
موظفي الدولة يف منظمات اجملتمع املدين املنشأة حديثاً، وإلغاء شـرط موافقـة             
 جملس الوزراء على التمويل األجنيب ملنظمات اجملتمع املدين، فضالً عن أي قيـود            

 ؛)كندا(وضوابط أخرى غري مربرة تفرضها احلكومة عليها 

اعتماد قوانني تضمن حقوق الالجئني وملتمسي اللجوء، وتنص          -١٣-١١٩
على حظر طرد شخص وإعادته وتسليمه إىل دولة أخرى يف حال وجود أسباب             
وجيهة لالعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض خلطر اخلضوع للتعذيب أو سـوء            

 ؛)وايأوروغ(املعاملة 

 :ومل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد األردن  -١٢٠

 املتعلقة مبركز الالجـئني     ١٩٥١النظر يف االنضمام إىل اتفاقية        -١-١٢٠
 ؛)رواندا(وبروتوكوهلا 

االنضمام إىل االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني واتفاقية خفـض           -٢-١٢٠
 ؛)أوروغواي(حاالت انعدام اجلنسية 

ديق على الربوتوكولني االختياريني للعهد الدويل اخلـاص        التص  -٣-١٢٠
 ؛ )رومانيا(باحلقوق املدنية والسياسية 

إلغاء عقوبة اإلعدام يف القانون والتصديق علـى الربوتوكـول            -٤-١٢٠
 ؛)فرنسا(االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 ٩مـن املـادة      ٢لفقـرة   النظر يف سحب حتفظاتـه علـى ا         -٥-١٢٠
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         ) ز( و )د( و )ج(١ والفقرة

 ؛)سلوفاكيا(
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 من اتفاقية القضاء علـى      ١٦ و ٩رفع التحفظات على املادتني       -٦-١٢٠
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املتصلة باجلنسية وبالتمييز يف العالقات األسـرية            

 ؛)النرويج(

رفع التحفظات املتبقية على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال            -٧-١٢٠
 ؛)سلوفينيا(التمييز ضد املرأة، فضالً عن التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع          -٨-١٢٠
 ؛)بلجيكا(أشكال التمييز ضد املرأة 

 على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال         رفع مجيع التحفظات    -٩-١٢٠
 ؛)بلجيكا(التمييز ضد املرأة 

من اتفاقية القضاء على مجيع     ) ٢(٩رفع التحفظات على املادة       -١٠-١٢٠
 ؛)الربازيل(أشكال التمييز ضد املرأة 

 من اتفاقية القضاء    ٩ من املادة    ٢سحب التحفظات على الفقرة       -١١-١٢٠
 ؛)ملديف(رأة على مجيع أشكال التمييز ضد امل

 مـن اتفاقيـة     ٩النظر يف إمكانية سحب التحفظ على املـادة           -١٢-١٢٠
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة هبدف منح املرأة األردنية حق نقـل              

 ؛)إكوادور(جنسيتها إىل أطفاهلا 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب         -١٣-١٢٠
ملعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة             وغريه من ضروب ا   

 ؛)كوستاريكا(

النظر إجيابياً يف االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقيـة           -١٤-١٢٠
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            

 ؛)إيطاليا(املهينة 

مة لألشخاص مسلويب احلرية، واألفـضل أن       تعزيز احلماية املقد    -١٥-١٢٠
يكون ذلك بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو          

 ؛)الدامنرك(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

 ٢١النظر يف إصدار اإلعالنات املنصوص عليهـا يف املـادتني             -١٦-١٢٠
ريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية        من اتفاقية مناهضة التعذيب وغ     ٢٢و

 ؛ )أملانيا(أو الالإنسانية أو املهينة 
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التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب         -١٧-١٢٠
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وإنشاء آلية             

 ؛)سويسرا(وقائية وطنية 

تصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب       ال  -١٨-١٢٠
 ؛)إستونيا(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع             -١٩-١٢٠
 ؛)رواندا(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

لتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع         النظر يف ا    -٢٠-١٢٠
 ؛)الفلبني(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال            -٢١-١٢٠
 ؛)تشاد(املهاجرين وأفراد أسرهم 

النظر يف التصديق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة               -٢٢-١٢٠
 ؛)الفلبني(العمل الالئق للعمال املرتليني بشأن ) ٢٠١١(١٨٩ رقم

مضاعفة اجلهود إللغاء مجيع األحكام اليت متيز ضد النساء واليت            -٢٣-١٢٠
ما زالت مستمرة يف قوانينها احمللية، هبدف ضمان االمتثال الكامل ألحكام اتفاقية    
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وغريهـا مـن املعـايري الدوليـة                

 ؛)روغوايأو(

تعديل القانون حبيث يسمح للنساء املتزوجات بأجانب أن ينقلن           -٢٤-١٢٠
جنسيتهن األردنية إىل أطفاهلن ومن مث السماح هلؤالء األطفـال بالوصـول إىل             

 ؛)هولندا(خدمات التعليم والصحة األساسية 

النظر يف إجراء التعديالت املمكنة على تشريعاته الوطنية بشأن           -٢٥-١٢٠
ية واملواطنة حبث ُيعامل الرجال والنساء على قدم املساواة أمام القانون فيما      اجلنس

 ؛)قربص(خيص هاتني املسألتني 

تعديل قانون اجلنسية واملواطنة لتمكني األردنيات مـن نقـل            -٢٦-١٢٠
جنسيتهن إىل أطفاهلن وأزواجهن على أساس املساواة مع الرجـال األردنـيني            

 ؛)النرويج(

خطوة إضافية وإلغاء عقوبة اإلعدام متامـاً يف تـشريعاته          اختذا    -٢٧-١٢٠
 ؛)سويسرا(الوطنية 
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إقرار وقف اختياري لعقوبات اإلعدام هبدف إلغائها واالنضمام          -٢٨-١٢٠
إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          

 ؛)أستراليا(بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام 

التنديد رمسياً وعلناً جبميع أعمال التعـذيب وسـوء املعاملـة             -٢٩-١٢٠
وضمان حتقيقات شفافة وفعالة ونزيهة يف أي حاالت مزعومـة، فـضالً عـن              
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن            

 ؛)النمسا(ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

منع املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف مجيـع أمـاكن              -٣٠-١٢٠
االحتجاز، ومكافحة إفالت مرتكيب هذه األعمال مـن العقـاب، واالعتـراف      
باختصاص جلنة مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو  

 ؛)فرنسا(الالإنسانية أو املهينة 

 القضائية على قضايا التعذيب اليت تشمل الـشرطة         نقل الوالية   -٣١-١٢٠
 ؛)الربازيل(وإساءة املعاملة يف السجون من حماكم الشرطة إىل احملاكم املدنية 

إلغاء األحكام الواردة يف مراجعة قانون العقوبات الـيت جتـرم             -٣٢-١٢٠
تعبري مع  التشهري بالكيانات السياسية أو الدينية ومواءمة تشريعاته املتعلقة حبرية ال         

 ؛)بلجيكا(املعايري الدولية يف هذا اجملال 

تعديل قانون العقوبات لضمان عدم إمكانية استخدام مـواده،           -٣٣-١٢٠
اململكـة  (، كآلية إلحالة النشطاء الـسياسيني احلقيقـيني     ١٤٩وال سيما املادة    

 ؛)املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ملواصلة تعـديل قـانون االنتخابـات        ضمان اجلهود املبذولة    -٣٤-١٢٠
 هبدف متثيل األردنيني من مجيع األصول اإلثنية وكذلك املقيمني من          ٢٠١٠ لسنة

 ؛)شيلي(غري املواطنني متثيالً متناسباً يف الشؤون الوطنية 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة        /وتعكس مجيع االستنتاجات و     -١٢١
وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /ا و اليت قدمته ) الدول(

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only] 
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