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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة عشرة
  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ١ -  أكتوبر/ تشرين األول٢١

ومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً          جتميع للمعل     
 ٥  والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  األردن    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
ت والتعليقات الواردة من الدولة املعنية ويف تقـارير املفوضـية           اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظا    

والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

 وال يتضمن التقريـر هـذا أي آراء أو وجهـات نظـر              .ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية    
اقتراحات من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانـات        أو

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . العلنية الصادرة عن املفوضية   
على حنو منهجي يف حواشي هناية الـنص        وقد ذُكرت   . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

وروعيت يف إعـداد التقريـر دوريـة االسـتعراض          . مراجع املعلومات الواردة يف التقرير    
  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان    

 اجلولة السابقةحلالة يف أثناء ا 
اإلجراءات املتخـذة   

 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها بعد االستعراض

التصديق 
االنضمام  أو
 اخلالفة أو

للقضاء على مجيع أشكال    االتفاقية الدولية   
  )١٩٧٤ (التمييز العنصري

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
  )١٩٧٥(واالجتماعية والثقافية 

لدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      العهد ا 
  )١٩٧٥(والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
  )١٩٩٢(ضد املرأة 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو       

  )١٩٩١(املهينة 
  )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل 

ـ     وق الربوتوكول االختياري التفاقية حق
باشـتراك األطفـال يف      الطفل املتعلـق  

  )٢٠٠٧ (النـزاعات املسلحة
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     

األطفال وبغاء األطفال    ببيعالطفل املتعلق   
 واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة      

)٢٠٠٦(  
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     

)٢٠٠٨( 

الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق      
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

  والسياسية 
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية    
مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب      
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية      

  أو املهينة
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع      

  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
ة مجيع األشخاص   االتفاقية الدولية حلماي  
 من االختفاء القسري
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 اجلولة السابقةحلالة يف أثناء ا 
اإلجراءات املتخـذة   

 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها بعد االستعراض

التحفظات 
اإلعالنا أو/و
أو / وت

 التفامهات

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
الفقـرة  ،  ٩حتفظان على املادة    (ضد املرأة   

) د(و) ج(١، الفقــرات ١٦، واملــادة ٢
  )١٩٩٢، )ز(و

حتفظات على املواد   (اتفاقية حقوق الطفل    
 )١٩٩١، ٩١ و٢٠ و١٤

قية القضاء علـى    اتفا
مجيع أشكال التمييـز    

سـحب  (ضد املرأة   
التحفظ على املـادة    

، ٤، الفقـــرة ١٥
٢٠٠٩(  

 

إجراءات 
الشكوى 
والتحقيق 

واإلجراءات 
 )٣(العاجلة

للقضاء علـى مجيـع     االتفاقية الدولية       ٢٠اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 
  ١٤، املادة أشكال التمييز العنصري

ري امللحق بالعهـد    الربوتوكول االختيا 
الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية      

  واالجتماعية والثقافية
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

  ٤١والسياسية، املادة 
الربوتوكول االختياري األول امللحـق     
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

  والسياسية
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    

  بإجراء تقدمي البالغات الطفل املتعلق
باتفاقية الربوتوكول االختياري امللحق    

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد    
  املرأة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو       

  ٢٢ و٢١الالإنسانية أو املهينة، املادتان 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع      

  ين وأفراد أسرهم العمال املهاجر
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    

توقيع فقط،  (األشخاص ذوي اإلعاقة    
٢٠٠٧(  

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص     
  من االختفاء القسري
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، دعت اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان األردن إىل االنـضمام إىل              ٢٠١٠يف عام     -١
اين امللحقني بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          الربوتوكولني االختياريني األول والث   

  .)٤(والسياسية
جلنة مناهضة التعذيب األردن علـى النظـر يف إصـدار           حثت  ،  ٢٠١٠يف عام   و  -٢

  .)٥( من االتفاقية٢٢ و٢١اإلعالنني املنصوص عليهما يف املادتني 
لنظـر يف   القضاء على التمييز العنصري األردن على ا      نة  جل حثت   ،٢٠١٢يف عام   و  -٣

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال        من   ١٤إصدار اإلعالن املنصوص عليه يف املادة       
  .)٦(التمييز العنصري

  األردن على النظر يف التـصديق علـى      عدة هيئات من هيئات املعاهدات     تشجعو  -٤
ـ           ة الدوليـة   االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقي

الربوتوكول االختيـاري امللحـق باتفاقيـة    و حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،   
  .)٧(مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

املقـررة اخلاصـة    مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، و      وحث كل من      -٥
القضاء املعنية ب لجنة  ال و  وجلنة القضاء على التمييز العنصري،    العنف ضد املرأة،    سألة  املعنية مب 

 وضع املتعلقة ب  ١٩٥١األردن على النظر يف االنضمام إىل اتفاقية عام         ،  على التمييز ضد املرأة   
وضع األشخاص ب املتعلقة ١٩٥٤اتفاقية عام و؛  ١٩٦٧ا لعام    امللحق هب  ربوتوكولالالالجئني و 

واالنـضمام إىل   ،   خبفض حاالت انعدام اجلنسية     املتعلقة ١٩٦١ واتفاقية عام    ؛ اجلنسية عدميي
  .)٨(ينياملرتلللعمال املتعلقة بالعمل الالئق  )٢٠١١(١٨٩قية منظمة العمل الدولية رقم اتفا

  )٩(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات الصلة    
  

 يف أثناء اجلولة السابقةاحلالة 
اإلجراءات املتخذة بعد   

 مل ُيصّدق عليها االستعراض

التصديق 
االنضمام  أو

  أو اخلالفة

 ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
والربوتوكوالن اإلضافيان األول والثاين امللحقـان      

  )١٠(هبا

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية، باستثناء      
  )١١(٨٧االتفاقية رقم 

التمييز يف جمـال    اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبكافحة     
  التعليم

  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  )١٢(بروتوكول بالريمو
  

االتفاقيات املتعلقة بـالالجئني    
  )١٣(وعدميي اجلنسية

 منظمة العمل الدوليـة     تااتفاقي
  )١٤(١٨٩ ورقم ١٦٩رقم 

 الثالـث   الربوتوكول اإلضايف 
امللحق باتفاقيات جنيف لعام    

١٥(١٩٤٩(  
منظمة العمل الدوليـة    اتفاقية  

  )١٦(٨٧رقم 
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 من دستور األردن تكرس     ٦أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل أن املادة            -٦

وصيغته يقتصران على أن    املساواة أمام القانون، لكنها أعربت عن قلقها ألن نطاق الدستور           
وحثت هذه اللجنة األردن على النظر يف إدخال مزيد مـن           ". ن أمام القانون سواء   واألردني"

التعديالت على دستوره من أجل توسيع نطاق تطبيقه ليشمل مجيع األشـخاص اخلاضـعني              
  .)١٧(للوالية القضائية األردنية، مبن فيهم غري األردنيني

 على نيته تقدمي طلب     القضاء على التمييز ضد املرأة األردن     بلجنة املعنية   وشجعت ال   -٧
إىل احملكمة الدستورية حاملا ُتنشأ مبقتضى الدستور املعدل لكي تصدر رأياً قانونياً بشأن جمال              

 من الدستور كيما يتـسىن  ٦بالصيغة املستخدمة يف املادة    " األردنيني"التطبيق املادي ملصطلح    
  .)١٨(بدأ املساواة أمام القانون بني مجيع األردنيني رجاالً ونساًءضمان التطبيق املتكافئ مل

 تعديل قانون اجلنسية   األردن ب  العنف ضد املرأة  سألة   مب وأوصت املقررة اخلاصة املعنية     -٨
 من اتفاقيـة    ٩التحفظ على املادة    سحب  ، و إىل أطفاهلا  جنسيتها   نقلملنح املرأة األردنية حق     

باملساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل     فيما يتعلق     تمييز ضد املرأة  القضاء على مجيع أشكال ال    
  .)١٩(اجلنسيةيف موضوع 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان األردن على           حثت    -٩

   .)٢٠( الكافيةاملوارد البشرية والتقنية واملاليةبالوطين حلقوق اإلنسان تزويد املركز 
 تقدمي ما يكفي من      على القضاء على التمييز ضد املرأة األردن     لجنة املعنية ب  وحثت ال   -١٠

تعميم مراعاة املساواة بـني     من أجل   اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة      إىل    واملوارد الدعم
   .)٢١( سياسات الوزارات واملكاتب احلكوميةاجلنسني يف مجيع

 نظام موحـد   احلكومة بوضعالعنف ضد املرأةسألة  مبوأوصت املقررة اخلاصة املعنية     -١١
واألصـل اإلثـين،     ، والعرق، والعمـر   ،اجلنسنوع  جلمع وحتليل البيانات، مصنفة حسب      

ف ضد املرأة يف    واخلصائص األخرى ذات الصلة، من أجل فهم حجم واجتاهات وأمناط العن          
مـن   ، بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين،     تطوير أدوات الرصد والتقييم   ، كما أوصت ب   البلد

   .)٢٢(التقدم احملرز يف جمال القضاء على العنف ضد املرأة بطريقة منهجية واضحةأجل تقييم 
 ئمة بإنشاء آليات مال    األردن مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني     وأوصى    -١٢

إنشاء نظام فعال   وب؛  همودعمهتم  مساعدتهم و ضحايا االجتار وإحال  التحديد املبكر ل   من أجل 
 واحلصول عليـه احترامـاً     يف التماس اللجوء     حقهم من أجل ضمان احترام    اياإلحالة الضح 

   .)٢٣(تعزيز التنسيق بني مجيع املؤسسات ذات الصلةبو وعلى النحو الواجب؛ كامالً
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  )٢٤( الوطنية حلقوق اإلنسانمركز املؤسسات    
  )٢٥(املركز يف أثناء اجلولة احلالية  املركز يف أثناء اجلولة السابقة  اإلنساناملؤسسة الوطنية حلقوق 

  املركز ألف   املركز ألف   املركز الوطين حلقوق اإلنسان

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٦(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة   

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ    
  حالة اإلبالغ آخر مالحظات ختامية االستعراض السابق

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

حيل موعد تقدمي التقـارير       ٢٠١٢مارس /آذار  -  ٢٠٠٨س طأغس/آب
ــامن عــشر إىل  مــن الث

  ٢٠١٥ يف عام العشرين
اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية

 مل ُينظر فيه    الثالثالتقرير    -  -  ٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول
  بعد

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٩  ١٩٩٤
٢٠١٠  

حيل موعد تقدمي التقريـر     
  ٢٠١٤اخلامس يف عام 

اللجنة املعنية بالقـضاء    
  املرأةى التمييز ضد عل

حيل موعد تقدمي التقريـر       ٢٠١٢فرباير /شباط  ٢٠١٠  ٢٠٠٧س طأغس/آب
  ٢٠١٦عام  السادس يف

حيل موعد تقدمي التقريـر       ٢٠١٠ أبريل/نيسان  ٢٠٠٩  ١٩٩٥مايو /أيار  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠١٤الثالث يف عام 

  ٢٠١٢/٢٠١١  ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول  جلنة حقوق الطفل
ــول ( الربوتوكـ
الختياري التفاقية  ا

ــل  ــوق الطف حق
 باشـتراك   املتعلق

ــال يف  األطفــ
ـــزاعات  النــ
ــسلحة  ؛املـــ

ــول و الربوتوكـ
االختياري التفاقية  
ــل  ــوق الطف حق

ببيع األطفال   املتعلق
 واستغالل األطفال 

التقريران الرابع واخلامس مل      -
ُينظر فيهما بعد؛ والتقريران    

الربوتوكول أن  األوليان بش 
االختياري التفاقية حقوق   

 باشـتراك   الطفل املتعلـق  
األطفــال يف النـــزاعات 

ــسلح ــول و ةامل الربوتوك
االختياري التفاقية حقوق   

ببيع األطفال   الطفل املتعلق 
 يف البغاء   واستغالل األطفال 

مل ُينظر  ويف املواد اإلباحية،    
  فيهما بعد
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  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة   

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ    
  حالة اإلبالغ آخر مالحظات ختامية االستعراض السابق

يف البغاء ويف املواد    
   )اإلباحية

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  عاقةاألشخاص ذوي اإل

التقرير األويل مل ُينظر فيـه       -  ٢٠١٢  -
  بعد

  الردود على طلبات املتابعة املُحّددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  تاريخ التقدمي  املوضوع  موعد التقدمي املقرر  هيئة املعاهدة 
جلنة القضاء على التمييـز     

  العنصري
التعليم والتنميـة   عن التمتع باحلق يف     بيانات    ٢٠١٣

جنسية األطفـال   واالقتصادية؛   و االجتماعية
 ؛ متزوجة من رجل غـري أردين       أردنية من أم 

 الذين ترجع أصوهلم إىل   جنسية األشخاص   و
  )٢٧( الفلسطينية احملتلةياألراض

احلـــــوار 
  )٣١(مستمر

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

قانون ؛ وتنقيح   املركز الوطين حلقوق اإلنسان     ٢٠١١
حمكمة أمن  ؛ وإلغاء   ١٩٥٤ لعام   ائممنع اجلر 
  )٢٨ (الدولة

احلـــــوار 
  )٣٢(مستمر

اللجنة املعنية بالقضاء على    
  التمييز ضد املرأة

؛ والعنف ضـد    تعريف عدم التمييز ضد املرأة      ٢٠١٤
  )٢٩(املرأة

-  

حتقيقـات  و؛  أعمال التعذيب وسوء املعاملة     ٢٠١١  جلنة مناهضة التعذيب
جـرائم  والتعذيب؛  ل  يف أعما سريعة ونزيهة   

  )٣٠(يات املهاجراتالعامالت املرتلوالشرف؛ 

احلـــــوار 
  )٣٣(مستمر

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  األشخاص ذوي اإلعاقة

-  -  -  

  )٣٤(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة   
  نعم  نعم  الدعوة الدائمة

حقوق اإلنسان يف األراضـي الفلـسطينية         )٢٠٠٦(تعذيب ال  الزيارات اليت جرت
 وبعثة واحدة   ٢٠١١بعثتان يف عام     (احملتلة

  )٢٠١٢يف عام 
نـوفمرب  /تشرين الثـاين  (العنف ضد املرأة    

٢٠١١(  
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  احلالة الراهنة  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة   
الزيارات املوافق عليها من حيث     

  املبدأ
  )٢٠١٣ سبتمرب/أيلول(حرية الدين   

  
  جلمعيات والتجمع حرية تكوين ا    الزيارات اليت طُلب إجراؤها

الردود على رسـائل االدعـاء      
  والنداءات العاجلة

وردت احلكومـة علـى ثالثـة    . يف أثناء الفترة موضوع االستعراض، أُرسلت أربعة بالغات  
  بالغات منها

      متابعة الزيارات

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  دويل الواجب التطبيقاإلنساين ال

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن األردن دولة تنتهج النظام األحـادي               -١٣

 وأولوية يف نظامه القانوين، لكن اللجنة ظلت تـشعر          اً مباشر وأن لالتفاقيات الدولية مفعوالً   
  .)٣٥(وغري املباشر يف تشريعات األردنبالقلق لعدم وجود تعريف واضح للتمييز املباشر 

تشغيلية لتلقي الشكاوى بشأن    ) آليات(وحثت هذه اللجنة األردن على إنشاء آلية          -١٤
  .)٣٦(أفعال العنصرية، والتحقيق فيها وإصدار عقوبات متناسبة معها والتعويض عنها

نية بالقضاء علـى     واللجنة املع  العنف ضد املرأة  سألة   مب وحثت املقررة اخلاصة املعنية     -١٥
يف " أساس نوع اجلـنس   "أو  " األساس اجلنساين "التمييز ضد املرأة األردن على إدراج عبارة        

 من الدستور باعتبارمها من األسس اليت حيظر أن يقوم عليهمـا التمييـز، واعتمـاد           ٦املادة  
   .)٣٧(تشريعات بشأن املساواة بني اجلنسني

األحكـام  ى التمييز ضد املرأة عـن قلقهـا إزاء          وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء عل      -١٦
سيما جواز تعدد الزوجات وشرط موافقة       التمييزية الواردة يف قانون األحوال الشخصية، وال      

لكي تتمكن املرأة من الزواج بغض النظر عن رضاها وتقييد حق املرأة يف             ) الوصي(ويل األمر   
ء التمييز ضد املرأة والفتاة يف احلـصول        وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزا     . العمل والطالق 

 .)٣٨(على املرياث باعتبارها ابنة أو أرملة، والحظت عدم وجود قانون مدين لشؤون األسـرة             
  .)٣٩(وقد أثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بواعث قلق مماثلة

 ٢٠١٠قانون االنتخابات األردين لعام     جلنة القضاء على التمييز العنصري      واعتربت    -١٧
قانوناً إجيابياً يزيد من عدد املقاعد املمنوحة ملمثلي املقاطعات احلضرية، اليت يقيم فيها معظم              
األردنيني من أصل فلسطيين، لكن اللجنة أعربت عن قلقها ألن العضوية يف الربملان ال تـزال              
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 املنـاطق   غري متوازنة حيث أن نسبة متثيل املقاطعات يف املناطق الريفية أعلى من نظريهتـا يف              
وأوصت اللجنة األردن بالنظر يف إدخال مزيد مـن التعـديالت علـى قـانون               . احلضرية

االنتخابات وتوزيع املقاعد الربملانية لتيسري متثيل األردنيني من مجيع األصول اإلثنية وكـذلك            
  .)٤٠(املقيمني من غري األردنيني، يف احلياة السياسية األردنية ويف عملية صنع القرار

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -ءبا  
أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها ألن الفصل الثاين مـن الدسـتور األردين                -١٨

 للتعذيب وغـريه مـن    معيناًال يتضمن حظراً" حقوق األردنيني وواجباهتم"الذي ينص على   
 ُيعاَمل باعتباره جرمية خطرية     الوساورها القلق ألن التعذيب     . أشكال سوء املعاملة أو العقوبة    

السجن مدة تتراوح بني ستة     (وإمنا باعتباره جنحة، وال ُيعاقَب عليه مبا يتناسب مع خطورته           
   .)٤١() سنواتأشهر وثالث

 قلقها إزاء االدعاءات املتعلقة بانتشار ممارسـة        أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن    و  -١٩
 ألن وأعربت عن قلقها أيضاً. ين يف مرافق االحتجازالتعذيب الروتيين وسوء املعاملة للمحتجز

 من قانون العقوبات تنص على أنه ال يعترب شخص مسؤوالً جنائياً عن أي فعل إذا                ٦١املادة  
وقد أثارت اللجنـة املعنيـة       .)٤٢( ألوامر شخص أعلى منه رتبة     كان قد أتى ذلك الفعل وفقاً     

  .)٤٣(حبقوق اإلنسان بواعث قلق مماثلة
 قلقها ألنه ليس لدى شخص يلقى عليه القبض         ربت جلنة مناهضة التعذيب عن    أعو  -٢٠

إلقاء  األولية بني    احلق يف االستعانة مبحام منذ حلظة إلقاء القبض عليه، ال سيما خالل املرحلة            
   .)٤٤( إىل املدعي العاموتقدميه القبض عليه

اكمات اجلزائية جييز   قلقها ألن قانون أصول احمل     عن   أعربت جلنة مناهضة التعذيب   و  -٢١
حالياً التوقيف واالحتجاز دون وجود أسس قانونية واضحة، وكذلك التوقيف دون أسـس             

  .)٤٦( وقد أثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بواعث قلق مماثلة.)٤٥(موضوعية داعمة
 األردن على إنشاء نظام   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      و جلنة مناهضة التعذيب  حثت  و  -٢٢

يقوم  وغري معلنة     زيارات منتظمة  بطرق تشمل ،  هاوتفتيش وطين لرصد مجيع أماكن االحتجاز    
  .)٤٧(نهبا مراقبون وطنيون ودوليو

وأعربت اللجنتان عن قلقهما ألن العنف ضد املرأة ميثل مشكلة عميقة اجلـذور يف                -٢٣
ـ              ف املـرتيل   األردن، وقد نشأت نتيجة ذلك ثقافة اإلفالت من العقاب على ارتكـاب العن

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة    وقد حثت  .)٤٨(القائم على نوع اجلنس   العنف  و
ـ  املقررة اخلاصة املعنيـة   وأوصت   .)٤٩(األردن على سن قانون بشأن العنف ضد املرأة        سألة  مب

تطبيـق   من قانون العقوبـات لـضمان        ٩٩ و ٩٨ ادتنيتعديل امل ب األردن   العنف ضد املرأة  
أوصت املقررة اخلاصة    كما   ".الشرف"وبات مناسبة وعادلة يف حاالت قتل النساء باسم         عق
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التقدم احملرز يف جمال القـضاء علـى        من أجل تقييم    تطوير أدوات الرصد والتقييم     احلكومة ب 
الدراسات االستقـصائية   العنف ضد املرأة بطريقة منهجية واضحة، ودمج هذه األدوات يف           

  .)٥٠( اليت جترى بشكل دوري يف البلد والصحيةةالدميغرافي

 عن قلقها ألن اجلرائم اليت ترتكـب، عنـد الظـن             جلنة مناهضة التعذيب   وأعربت  -٢٤
العائلة، ال يعاقب عليها يف كثري من األحيان، ويف حالة العقوبـة تكـون              " شرف"بتلويث  

عنف املماثلة دون األحكام الصادرة أقل كثرياً من األحكام الصادرة يف حالة ارتكاب جرائم ال   
  .)٥١("الشرف"وجود ُبعد 

 وضع حد للممارسة املتمثلـة يف       اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان األردن على     وحثت    -٢٥
 تقدمي املساعدة للنساء الـضحايا      ، وعلى "ألغراض احلماية "إيداع النساء يف مراكز احتجاز      

بال يف حـاالت     وإيـوائهن يف مراكـز لالسـتق       من شريك أو زوج عنيـف     ن   يهرب الاليت
 واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         وقد أثارت جلنة مناهضة التعذيب     .)٥٢(الطوارئ

  .)٥٣(بواعث قلق مماثلة وقدمتا توصيات مماثلة
األردن على االمتثال لتوصيات    وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           -٢٦
 إىل متشجيع الضحايا على اإلبالغ عن حاالهتو العنف ضد املرأة؛  مبسألةة املعنية اخلاصةاملقرر

يف  القـضائي  للجهازإنفاذ القانون وب  املكلفنيلموظفنيللزامي  اإلتدريب  ال وفريوتالسلطات؛  
 يتسىن ضـمان  تعاجل مسألة العنف ضد املرأة كي  جمال التطبيق الصارم لألحكام القانونية اليت       

   .)٥٤(يامحاية املصاحل الفضلى للضحا
 إزاء االجتار بالنساء واألطفال ألغـراض        عن قلقها   جلنة مناهضة التعذيب   وأعربت  -٢٧

منع هذا االجتار ومكافحته وهتيئـة        وحثت األردن على   ،جنسية وألغراض استغاللية أخرى   
الظروف املواتية لتمكني الضحايا من ممارسة حقهم يف تقدمي الشكاوى، والتحقيق يف مجيـع              

وأوصت اللجنـة    .)٥٥(ملتعلقة باالجتار، ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة      االدعاءات ا 
 بتضمني قانونه املتعلق باالجتار بالبـشر تعريفـاً       األردناملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       

وضمان حصول النساء والفتيات املتاجر هبن على الرعاية الطبية اجليـدة واملـشورة            ،  لالجتار
  .)٥٦(ىواملأو
ظـر العقـاب البـدين يف مجيـع         حل عقوباتبتعديل قانون ال   فوأوصت اليونيسي   -٢٨
  .)٥٧(ماكناأل

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
 بالنظر يف إلغـاء حمكمـة أمـن      أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان األردن جمدداً        -٢٩

 بقلق أن لدى رئيس الوزراء صالحية إحالة القضايا اليت ال متس بأمن             والحظت أيضاً . الدولة
  .)٥٩(وقد أثارت جلنة مناهضة التعذيب بواعث قلق مماثلة .)٥٨(الدولة إىل هذه احملكمة
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) ١٩٥٤( عن قلقها ألن قانون منع اجلـرائم         وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      -٣٠
 أي شخص يعترب خطـراً علـى اجملتمـع دون اهتـام              احملافظني سلطة اإلذن باحتجاز    خيول
 قانون منع اجلرائم مبا جيعلـه  وحثت اللجنة األردن على تعديل. ضمانات فعالة أو حماكمة  أو

 مع أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واإلفراج عـن مجيـع              متماشياً
  .)٦٠( القضاءاألشخاص احملتجزين مبوجب هذا القانون أو تقدميهم إىل

 السماح ملـرتكيب    وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء املمارسة املتمثلة يف           -٣١
، ) من قانون العقوبات٣٠٨املادة (االغتصاب باإلفالت من املقاضاة بعد الزواج من الضحايا        

لق بواعث ق  فاليونيسيوقد أثارت    )٦١(."حقها يف الشكوى  "أو السماح لألسر بالتنازل عن      
  .)٦٢(مماثلة
 ألن القانون األردين ال يتضمن أحكامـاً        وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها       -٣٢

صرحية بشأن حق ضحايا التعذيب يف تعويض عادل ومناسب عن األضـرار الناشـئة عـن                
إعـادة   أي خدمات لعالج هؤالء الـضحايا و       التعذيب، ولعدم وجود معلومات عن تقدمي     

  .)٦٣(ا يف ذلك إعادة التأهيل الطيب والنفسيتأهيلهم اجتماعياً، مب
)  سنوات ٧(ألن احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية       وأعربت اللجنة نفسها عن قلقها        -٣٣

وأشارت اليونيسيف إىل تقدمي مشروع قانون جديد لألحداث         .)٦٤(ال يزال دون املعايري الدولية    
 سنة؛ ونظام متخصص للشرطة واالدعـاء  ١٢ىل  إاملسؤولية اجلنائيةإىل الربملان يشمل رفع سن     

وأوصـت اليونيـسيف    . العام والقضاء؛ وتدابري تتعلق بعقوبات بديلة وإعادة إدماج اجلاحنني        
  .)٦٥( فعاالًباإلسراع باملوافقة على هذا القانون اجلديد وضمان تنفيذه تنفيذاً

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
 مراجعـة قـانون     األردن علـى  ة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        حثت اللجن   -٣٤

اجلنسية لضمان املساواة بني املرأة والرجل فيما يتعلق باحلصول علـى اجلنـسية وتغيريهـا               
واالحتفاظ هبا ومتكني األردنيات من منح جنسياهتن إىل أزواجهن األجانب وأبنـائهن مـن              

انب وإتاحة اإلمكانية   يح اإلقامة ألزواج األردنيات األج    هؤالء األزواج؛ وتيسري إتاحة تصار    
صول على اخلدمات الصحية والتعليمية كتدبري خاص مؤقت إىل حـني           ألبنائهم من أجل احل   

واللجنـة   جلنة القضاء على التمييز العنصري،    وقدمت   .)٦٦(تعديل قانون اجلنسية وفقاً لذلك    
   .)٦٧(اثلةاملعنية حبقوق اإلنسان، واليونيسيف توصيات مم

 يف قـانون األحـوال الشخـصية املعـدَّل          والحظت اليونيسيف أن هناك حكماً      -٣٥
زال يسمح للمحاكم الشرعية باملوافقة علـى زواج أشـخاص تتـراوح            ي ال،  ٢٠١٠ لعام

 يف املائة من    ١٢ سنة يف ظروف خاصة وأن هذا احلكم ُيستخدم يف           ١٧ و ١٥أعمارهم بني   
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وأوصت اليونيسيف األردن باحلد من احلاالت اليت ميكن فيما الزواج ملـن            . حاالت الزواج 
   .)٦٨( سنة١٨تقل أعمارهم عن 

اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق  ين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوينحرية الد  -هاء  
  السياسية يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة

 عن قلقها إزاء القيود املفروضة على حرية       أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان جمدداً       -٣٦
اث، وإزاء عدم االعتراف    الدين، مبا يف ذلك عواقب االرتداد عن اإلسالم كاحلرمان من املري          

   .)٦٩(بالعقيدة البهائية
حكومـة األردن   ) اليونسكو (منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     وشجعت    -٣٧

وأوصت اليونـسكو األردن    .  جترمي التشهري وأن تدرجه يف القانون املدين       أن ُتنهي متاماً  على  
   .)٧٠(وسائط اإلعالمخاص بللتنظيم الذايت بوضع نظام 

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء القيود املفروضة على إنـشاء               -٣٨
 ألن احلكومة تتمتع بـصالحيات مطلقـة        وأعربت عن قلقها أيضاً   . املنظمات غري احلكومية  

وحثت . لتعيني موظف حكومي يف منصب رئيس مؤقت ملنظمة غري حكومية حديثة التأسيس     
  .)٧١(لى تعديل قانون اجلمعياتهذه اللجنة األردن ع

زيـد مـن   امل األردن باعتماد    العنف ضد املرأة  سألة  املقررة اخلاصة املعنية مب   وأوصت    -٣٩
تدابري العمل اإلجيايب لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية، مبا يف ذلك من خالل تعـيني                

 الـسلطتني التنفيذيـة     يفيف مناصب املـسؤولية      و ئيالقضايف اجلهاز   عدد أكرب من النساء     
  .)٧٢(والقضائية على الصعيدين الوطين واحمللي

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     و وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         -٤٠
قلق إزاء الفجوة الكبرية بني احلصص املخصصة لتمثيل املرأة على املستوى           ما يساورمها من    ع

، وعدد النساء القليل يف الربملان ورئاسـة الـوزراء واألحـزاب            الوطين ومستوى البلديات  
  .)٧٣(السياسية وكذلك يف مناصب صنع القرار

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
قلقة ألن التحرش اجلنسي مقـصور      ظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           -٤١

  .)٧٤( يشمل سوى احلاالت اليت يكون فيها اجلاين هو صاحب العملعلى مكان العمل حبيث ال
 عن قلقها ألن العمال غـري األردنـيني          القضاء على التمييز العنصري    وأعربت جلنة   -٤٢

  .)٧٥(يواجهون التمييز فيما يتعلق باحلد األدىن لألجور والوصول إىل الضمان االجتماعي
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إزاء االستغالل االقتصادي   قلقة  مييز ضد املرأة    ظلت اللجنة املعنية بالقضاء على الت     و  -٤٣
والبدين للعامالت املهاجرات؛ واالفتقار إىل زيارات تفتيشية منتظمة لرصد ظروف عملـهن؛   
وعدم توافر دور إيواء لضحايا االستغالل؛ وعدم فعالية إنفاذ قانون العمـل بوجـه عـام                

  .)٧٦(يتعلق بالعمال املهاجرين فيما
اهضة التعذيب عن قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل شيوع إيـذاء            وأعربت جلنة من    -٤٤

العامالت املرتليات املهاجرات، اللوايت تأيت األغلبية العظمى منهن من جنوب آسيا وجنـوب          
  .)٧٧(شرق آسيا، واللوايت يشيع إيذاؤهن بدنياً ونفسياً وجنسياً

تدهور الظروف  ن قلقها ألن    ع) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     وأعربت    -٤٥
 .الفئـات العمريـة  غريهم من من أكثر بكثري األطفال للفقر  احتمال تعرض   االقتصادية يعين   

  .)٧٨( املزيد من األطفال الفقراءغطيوأوصت بتنقيح خطة احلماية االجتماعية األساسية لكي ت

  الئق احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي  -زاي  
على ضمان حصول املرأة    ثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة األردن          ح  -٤٦

كمـا حثـت    . الريفية على خدمات الصحة والتعليم واستفادهتا من املشاريع املولدة للدخل         
اللجنة األردن على التصدي للممارسات التقليدية السلبية اليت تؤثر يف التمتع الكامـل حبـق        

  .)٧٩( امللكية، وتنظيم محالت إلذكاء الوعي حبقها القانوين يف املرياثاملرأة الريفية يف

  احلق يف الصحة  -حاء  
عن قلقهـا ألن اإلجهـاض يف       أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           -٤٧

األردن ال يزال غري قانوين يف حاالت االغتصاب وسفاح القرىب، ولذلك تسعى النـساء إىل               
 اللجنة عن قلقها أيـضاً إزاء حمدوديـة         أعربتو. ريقة غري مأمونة وغري قانونية    اإلجهاض بط 

إمكانية حصول النساء الشابات وغري املتزوجات والريفيات على التثقيف يف جمال الـصحة             
 اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية خدمات الـصحة    أعربتكما  . واحلقوق اجلنسية واإلجنابية  

ىل النساء ضحايا االعتداء اجلنسي وإزاء إفراط األردن يف االعتمـاد           وإعادة التأهيل املقدمة إ   
  .)٨٠(على اجلهات الفاعلة من اجملتمع املدين يف هذا الصدد

  احلق يف التعليم  -طاء  
 مـن غـري  ألطفال اتعزيز حق لاختاذ تدابري تشريعية    شجعت اليونسكو األردن على       -٤٨

كافحة التمييز  ملمزيد من التدابري     على تنفيذ    كما شجعت األردن  .  األردن يف التعليم   مواطين
ـ األقليات، وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف التعليم، مما         جمموعات  يف التعليم ومحاية     يعكس س

  .)٨١(مكافحة التمييز يف جمال التعليم اتفاقية مبوجبالدويل   األردنالتزام
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عن قلقها إزاء حمدودية إمكانية      أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       و  -٤٩
حصول الشابات املتزوجات على التعليم، وفصل النساء عن الرجال يف ميادين دراسية معينة             

بعد التعليم الثانوي، حيث يتركز حضور النساء والفتيات يف اجملاالت اليت يغلب             يف مرحلة ما  
زاء متثيلهن الضعيف يف التعليم     عن قلقها إ  أعربت اللجنة    كما   ً.عليها الطابع األنثوي تقليديا   

  .)٨٢(التقين واملهين ونتائج ذلك على متثيلهن يف القوى العاملة بأجر
اللجنة على علم مبا جيري من مراجعة للمناهج الدراسية والكتب          هذه  وبينما كانت     -٥٠

ياهتا يف املدرسية، فقد أعربت عن شدة قلقها إزاء الصور التقليدية املتبقية ألدوار املرأة ومسؤول   
  .)٨٣(الكتب املدرسية واملناهج الدراسية واليت تدمي الوضع اجملحف حبق الفتيات والنساء

وأعربت اليونيسيف عن قلقها إزاء األعداد املتزايدة لألطفـال العـاملني، وحثـت       -٥١
  .)٨٤(احلكومة على زيادة اهتمامها بإخراج األطفال من سوق العمل وضمان حقهم يف التعليم

  حلقوق الثقافيةا  -ياء  
مزيد من املوارد لألنشطة الثقافية ومحاية املواقع       سكو األردن بتخصيص    أوصت اليون   -٥٢
ونصحته بتعزيز التثقيف بالتراث يف املدارس من أجل حتسني وعي األجيال املستقبلية            . يةالتراث

  .)٨٥(بالتراث

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
 إىل عدم اعتـراف األردن      ضاء على التمييز ضد املرأة    اللجنة املعنية بالق  بينما أشارت     -٥٣

بأن النساء ذوات اإلعاقة خيضعن لعمليات تعقيم قسري أو طوعي ألسباب غري طبية، فإهنـا               
ظلت قلقة إزاء انتشار هذه املمارسات بني األسر اليت لديها فتيات مصابات بإعاقـة ذهنيـة    

  .)٨٦(ية من التعقيم القسريوعدم وجود قانون حيمي النساء ذوات اإلعاقة الذهن
بتعزيز نظام الكشف املبكر عن اإلعاقات وتوسيع نطاق        األردن  وأوصت اليونيسيف     -٥٤

أغلبية هؤالء األطفال غري مـشمولني      أن  اخلدمات لصاحل األطفال ذوي اإلعاقة، مشرية إىل        
  .)٨٧(بالنظام التعليمي

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
 تشعر بقلق عميق لقيـام األردن بـسحب         القضاء على التمييز العنصري   نة  جلظلت    -٥٥

وساورها قلق بالغ الحتمال أن يصبح هـؤالء        . فلسطيينالصل  األاجلنسية من مواطنيه ذوي     
األشخاص عدميي اجلنسية وبدون حقوق يف التعليم أو الرعاية الصحية أو امللكية أو اإلقامة يف      

وقف هذه املمارسة وإعادة اجلنسية إىل األشخاص الـذين          علىاألردن  اللجنة  وحثت  . األردن
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 وقد أثارت جلنة مناهـضة      .)٨٨(تأثروا بأوضاع سابقة وحالية تتعلق بإجراء سحب اجلنسية هذا        
  .)٨٩(وقدمت توصيات مماثلة التعذيب بواعث قلق مماثلة

ـ        جلنة مناهضة التعذيب   تأسفو  -٥٦ ئني  لعدم وجود تشريعات حملية تكفل حقوق الالج
  .)٩٠(وملتمسي اللجوء

تـسوية وضـع     األردن على     اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       وشجعت  -٥٧
الالجئني املعترف هبم يف إطار والية مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل مـنح               

لجنة  كما شجعت ال.هؤالء الالجئني، وبصفة خاصة الالجئات، احلقوق واخلدمات األساسية
  .)٩١(األردن على اعتماد قانون للجوء

دور مديريـة     األردن بتعزيز  العنف ضد املرأة  سألة  املقررة اخلاصة املعنية مب   وأوصت    -٥٨
، وضمان تنفيذ األحكـام     وكاالت االستخدام وتنظيم ممارسات   التشغيل واالستخدام ملراقبة    

ـ املرتلعـامالت   ال حبقتداء  االعالعنف و أعمال  ذات الصلة الواردة يف قانون العمل ملنع         ات ي
  .)٩٢(ة مرتكبيهاحاالت سوء املعاملة ومعاقبضمان التحقيق الدقيق يف ، واملهاجرات

مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني احلكومة بأن توفر لألطفال          وأوصى    -٥٩
م األجانب إمكانية االلتحاق باملدارس العامة يف األردن، بصرف النظر عن وضـع تـسجيله   

ورحبت اليونيسيف باجلهود الـيت      .)٩٣(لدى مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني      
يبذهلا األردن من أجل إيواء األطفال الالجئني السوريني، وقدمت توصيات مماثلة فيما خيص             

وحثت األردن على التركيز علـى      . حصول األطفال وأسرهم على التعليم والرعاية الصحية      
مـن   البديلة لألحداث     العقوبات املتخصصة وسياسات األحداث  شرطة  نشر  يل  تدابري من قب  
  .)٩٤(القانون والنظام يف املخيماتاملتعلقة بسائل امل أجل معاجلة

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -ميم  
تغري املناخ،  النامجة عن   ليونسكو على التصدي لآلثار الضارة      كان التركيز الرئيسي ل     -٦٠

 ما يتـسم بـه   وبالنظر إىل. ادة ومحاية النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي احلياه  وندرة امل 
بامليـاه والـنظم    يتعلـق    اًدير اليونسكو برناجم  ت،  األردن من ضغط شديد يف إمدادات املياه      

اإليكولوجية ذات الصلة مع التركيز على اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه وندرة املياه، ال سـيما               
 .)٩٥(ملناطق القاحلة وشبه القاحلةيف ا

Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
in the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 
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 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
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