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  حقوق اإلنسان جملس
  الدورة األربعون

  2019آذار/مارس  22 -شباط/فرباير  25
  من جدول األعمال 6البند 

  االستعراض الدوري الشامل

الستعراض الدوري الشامل تقرير       *الفريق العامل املعين 
  األردن    
  إضافة    

ــيات، وااللتزامات الطوعية والردود      ــ ـــتنتاجات و/أو التوصـــ ـــ ـــأن االسـ ــ آراء بشــ
  املقدمة من الدولة موضع االستعراض

   

  
  

ألمم املتحدة.  *    مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة 
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ــ (     ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ) اليت وعد األردن بدراستها خالل 21املوقف الرمسي من التوصيات الـ
الوطين الثالث لالستعراض الدوري الشامل حلقوق اإلنسان استعراض التقرير 

  يف جنيف أمام جملس حقوق اإلنسان

ا علماً   -أوالً      التوصيات اليت أحيط 

  4-136التوصية     

ت قانون من 208 املادة تعديل     ا على التعذيب ممارســة تصــنف حبيث العقو  عوضــا خطرية جرمية أ

  ) اسبانيا (بسيطة جنحة عن
  الرد توضيح    

 ــــمل بينما ـــ ـــ ــ ت قانون من 208 املادة تشـــ ـــور بكافة التعذيب جرمية األردين العقو ــ ــ ـــ ـــ   الصــ
  القانون انفاذ مؤســـــســـــات يف العاملني من تصـــــدر ان املمكن من اليت واالفعال واملمارســـــات

ر عنها وينجم خطورة تشكل كانت إذا االفعال هذه فإن االعرتاف، على احلصول بقصد   ا
ـــيمة ـــرب جســ ـــي كالضــ ــروع للموت املفضــ ـــوره بكافة والقتل لقتل والشـــ   كما جناية تعترب صــ

  .االردين القانون جرمها
 القانون انفاذ مؤسسات يف العاملني قبل من تصدر ان املمكن من اليت  االفعال فإن كذلك  

ـــكل قد واليت ــ ـــخص اي حقوق من حق ألي انتهاك تشـــ ــ ــــد يكون أن بدون شـــ   منها القصــــ
ـــول ــــوص عليها ومعاقب جمرمة هي اعرتاف على احلصـــ ــريعات يف اخرى بنصــ ــ   ،االردنية التشــ
ـــكل اليت االفعال أن كما ،والتحقري الذم والقدح او التهديد او االيذاء كجرمية ــ   خطورة تشــ
ر عنها وينجم   .جناية واعتربها االردين القانون جرمها قد أعاله كالواردة جسيمة ا

 ـــــت كما  اثراً  التعذيب فعل عن جنم اذا العقوبة بتغليظ االردين القانون أخذ ــ ــ ــ   املادة نصـــ
ت قانون من  208/3 ــى واذا" االردين العقو ـــ   بليغ جرح او مرض اىل التعذيب هذا افضــ

  ".املؤقته الشاقة االشغال العقوبة كانت
 ت قانون تعديل مت كذلك األدىن لعقوبة جرمية التعذيب  احلد ورفع 2018 عام يف العقو

  .من ثالثة اشهر  حبس اىل سنة حبس

  7-136التوصية     

 الدولية لالتفاقية وفقا املباشـر، وغري املباشـر العنصـري التمييز حلظر شـاملة وطنية تشـريعات اعتماد    

 املادة مبوجب احملظورة التمييز أسـس مجيع ذلك يف مبا العنصـري، التمييز أشـكال مجيع على للقضـاء

  )ديفوار كوت(  1
 توضيح الرد    
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 ـــتور كرس ـــنة األردين الدسـ ـــاواة مبدأً  1952  لسـ ً  التمييز وعدم املسـ   اليت األســــس كانت أ
ـــواءٌ  عليها يقوم ـــاس على سـ ــمنت أو اللغة أو العرق أسـ ــريعات الدين ، كما تضــ   األردنية التشــ

ـــــوص ــ ـــر كل عتبار الكفيلة النصـ ـــ ــري التفوق على القائمة لألفكار نشــ ـــ ــ   الكراهية أو العنصـ
  على حتريض أو العنف أعمال من عمل وكل العنصــــري التمييز على حتريض وكل العنصــــرية،

  كل وكذلك آخر، إثين أصـــل أو لون من مجاعة أي أو عرق أي ضـــد يرتكب األعمال هذه
  القانون. عليها يعاقب جرمية متويلها، ذلك يف مبا العنصرية، للنشاطات مساعدة

  15-136التوصية     

حة     ــول إمكانية إ ــ تمع أفراد مجيع وصـ ــاء أمن كفالة خالل من تقييد بدون اإلنرتنت  إىل ا ــ  الفضـ

   استونيا) (اخلصوصية يف احلق أو التعبري حرية انتهاك دون للمعلومات اآلمن والتدفق اإللكرتوين
 توضيح الرد    

  نظمت التشـــريعات األردنية حرية اســـتخدام االنرتنت يف ظل االنتشـــار الواســـع ملواقع التواصـــل
ــــمن  ــ ــ ــ ــ ت االلكرتونية ضــــ توازن يراعي حرية الرأي والتعبري واحلد من بعض االجتماعي واملدو

املظاهر مثل اغتيال الشخصية وانتهاك اخلصوصية والرتويج لإلرهاب، كما مت إنشاء منصات 
ـــة  ــ ــ ــ ــاعات ومنها منصـ ـــ ـــ ــــكاوى ومقرتحات املواطنني ودحض اإلشــ ـــ ــ حكومية الكرتونية لتلقي شـ

  حقك تعرف وخبدمتكم.

  16-136التوصية     

تمع ظماتمن وعمل إنشاء تيسري      الواردة للشروط وفقا اجلمعيات قانون تعديل خالل من املدين ا

ــــية، املدنية حلقوق اخلاص  الدويل العهد يف ــياســ ــ ــيما وال الدولة، تدخل من حلد والســ  القيود ســــ

ـــة ـــ ــ ـــمان التمويل، على املفروضــ ــ ــ ــ ـــاءلة من إطار يف القبيل هذا من تدخل أي ميارس أن وضـ ــ ـــ  املســ

  )أملانيا( والشفافية 
 توضيح الرد    

 الهداف هذه اخلدمات ربطو  املســـتهدفة للفئات اخلدمة تقدمي يف االزدواجية منع من املهم  
ت قاعدة على احلصـــول مبا يســـاعد يف ،الوطنية االمنائية اخلدمات املقدمة  حول واضـــحة بيا

ـــادرو  اململكة مناطق كافة يف ــــتهدفها اليت والفئات ،بعدالة هاوتوزيع هامتويل مصـــ . كذلك تســ
ــــالمة غايتها من تقدمي  عليها والتعرف املمولة اجلهة من التحققمن املهم  ـــ ـــ ــ ــ والتأكد من ســ

  .التمويل، لضمان اطمئنان املستفيدين للخدمة املقدمة والتفاعل معها
 ـــي واالنتفاع الرتبح ملنع مالية كذلك ال بد من وجود رقابة ـــ ـــخصــ ـــ التمويل  يكون حبيثو  الشــ

  على للتشجيع ُيستغل ال وأن اإلرهاب، ومتويل األموال غسيل ممارسات عن البعد كل بعيداً 
ـــاعدومثل هذه الرقابة ت .الفنت وإحداث التطرف ـــ   والفئات للتمويل وطنية خارطة ابراز يف ســ

تمع رشدوت تستهدفها اليت   .حمليا الفاعلة اجلهات مع للعمل املدين ا
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 ـــمام وحق اجلمعيات تكوين حرية لذلك فإن ــ ــ ــ ـــ ــ   قانون أحكام مبوجب منظمة إليها االنضــ
  التربعات موضـــوع منه 17 املادة نظمت وقد ،2008 لســـنة 51 رقم وتعديالته اجلمعيات
ـــالحية والتمويل، ــ طة صــ ـــفافية فالقرار الوزراء، مبجلس عليها املوافقة وإ ـــ ــــمان الشـ ــ   ليس ولضـ

  .العليا اإلدارية احملكمة أمام به الطعن وميكن قطعيا،

  19-136التوصية     

ـــماح ذلك يف مبا الدولية، العمل معايري مع يتفق حبيث العمل قانون تعديل     ــ ــ  األجانب للعمال الســ

ت بتشكيل ستها  وتويل العمال نقا ت( ر   )األمريكية املتحدة الوال
 توضيح الرد    

 )ـــتور األردين حق العمـــل جلميع األردنيني دون متييز يف املواد ــ ــ ــ ـــ ــل الـــدســــ ) 23و 6حيـــث كفـ
ـــمن وجاءت قوانني وأنظمة  ـــ ـــتكمل محاية العمال األردنيني وغري األردنيني، إذ تضـــ ــ ــ العمل لتســ
ـــنــة  ـــ ـــ ـــ وتعــديالتــه حىت اآلن محــايــة العمــال األردنيني وغري األردنيني،  1996قــانون العمــل لســــ

نته،  ـــيته أو عرقه أو لونه أو د ــ ــه أو جنسـ ـــ وتطبيق أحكامه على العامل بغض النظر عن جنسـ
مه تطبق على مجيع العمال دون متييز، مبا يف ذلك وأن أية حقوق وامتيازات وردت يف أحكا

ية حقوق عماليه  ـــاء للمطالبة  ـــ ــ ـــ ت العمالية، وحق اللجوء إىل القضــــ ــاب للنقا ـــ ـــ ــ ــ ــ حق االنتسـ
  ترتتب هلم مبوجب القانون.

  ــــت املادة ـــ ــ ــــنة  2ونصــ ـــ نه " كل  1996من قانون العمل لســــ وتعديالته على تعريف العامل 
بعا لصاحب العمل وحتت إمرته، شخص ذكرا كان أو أنثى يؤدي عمالً   لقاء أجر أو يكون 

  ويشمل ذلك األحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل".
  االقانون أعطى ت األردنية واالســـــتفادة من امتيازا النتســـــاب للنقا  احلق للعمال األجانب 

  مبا يف ذلك حق التفاوض اجلماعي.

  التوصيات اليت مت قبوهلا  -نياً   
  1-136التوصية     

ــة اتفاقية من 1 للمادة وفقا القانون يف التعذيب جرمية تعريف     ــ ـــ  فرض عقوبة مع التعذيب، مناهضـ

  ا (تشيلي)  مرتبطة مناسبة
 التوضيح    

 لفعل ، إذ ـــية مطبقة  ـــمل إن هذه التوصـــ ت قانون من 208 املادة تشـــ   جرمية األردين العقو
ــــور بكافة التعذيب ــ ـــات الصـ ــ ــدر ان املمكن من اليت واالفعال واملمارســ ـــ   يف العاملني من تصــ

ت قانون تعديل مت كذلك االعرتاف، على احلصـــول بقصـــد القانون انفاذ مؤســـســـات   العقو
ــنة  احلد ورفع 2018 عام يف ــ ـــ ـــهر  حبس اىل ســ ــ ــ األدىن لعقوبة جرمية التعذيب من ثالثة اشــ
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  نصــــت كما  اثراً  التعذيب فعل عن جنم اذا العقوبة بتغليظ االردين القانون أخذ، كما حبس
ت قانون من 208/3 املادة ــى واذا" االردين العقو ـــ   جرح او مرض اىل التعذيب هذا افضــ
  ".املؤقته الشاقة االشغال العقوبة كانت بليغ

  2-136التوصية     

  )فرنسا(واإلعالم  التعبري حرية تعوق اليت القوانني تعديل    
 التوضيح    

  ـــودةعملت احلكومة على إعادة ــ ـــروع تعديل مسـ ــ  االلكرتونية اجلرائم لقانون املعدل القانون مشـ

 .الدستوريّة إلجراءات للسري النواب جملس إىل وأعادته

 ــروع ســــحبت احلكومة كذلك ــمان لقانون املعّدل القانون مشــ  املعلومات على احلصــــول حقّ  ضــ

لس إىل أن يتم تعديله وإعادته النوّاب، على جملس من 2012 لســــنة  العاديّة الدورة خالل ا

  احلالّية.

  3-136التوصية     

دة اإلنسان حلقوق الوطنية واملؤسسة اإلنسان حلقوق الوطين املركز سلطة نطاق توسيع       املوارد وز
  )اجلنوبية كور( هلما املتاحة

 التوضيح    

  ــان صــــالحيات مكنت لفعل إذ منح قانون املركز الوطين حلقوق اإلنســ املركز التوصــــية مطبقة 
ــكــاوى والرقــابــة على أداء احلكومــة وانتقــادهــا من خالل تقريرهــا  ـــ ــ ــ ــ ـــ من العمــل على تلقي الشــ
ـــع املركز الوطين من خالل  ــدره املركز، كما تعمل احلكومة على متكني وضــ ـــنوي الذي يصـــ الســ

دة املخصصات املالية املرصودة له يف املوازنة العامة للدولة قدر اإلمكان.   ز

  5-136التوصية     

  2011لعام  املعدل اإلليكرتونية اجلرائم قانون يف الكراهية على التحريض تعريف وحتديد مراجعة    
  )السويد(

 التوضيح    

 بتعريف النظر إعادة اإللكرتونّية اجلرائم لقانون املعدِّل املشروع على اجلديدة التعديالت تضمنت 

  ،واملشروع اآلن قيد النظر يف جملس األمه. الكراهية خطاب
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  6-136التوصية     

 املتصــلة واملؤســســات التشــريعات على تعديالت إدخال يف للنظر  مســتقلني خرباء من جلنة تشــكيل    

  السويد)(  اإلعالم بوسائل
 التوضيح    

  اليت يتم من خالهلا اقرتاح مشــاريع قوانني متصــله املتبعة و االجراءات تنســجم هذه التوصــية مع
تتضمن مشاورات مع مجيع أطراف املصلحة مبا يف ذلك إلعالم أو إدخال تعديالت عليها 

ا،  ــأ ــريع واســـتقبال املالحظات بشـ حتها لكافة املواطنني عرب املوقع االليكرتوين لديوان التشـ ا
ــتكمال  ـــ ـــ ـــ لس النواب الســ ــيغتها النهائية من جملس الوزراء وتقدميها  ـــ ـــ ــ ــ ـــودة صـ ـــ ـــ ـــ قبل إقرار مسـ

ا الدستورية ا واجراءا   .مناقشا

  8-136 التوصية    

ت قانون استعراض منها بطرق، التعذيب منع إىل الرامية اجلهود مواصلة       )كور مجهورية( العقو
 التوضيح    

  دة ـــتمرة لدى كافة أجهزة انفاذ القانون لز لفعل، إذ أن اجلهود مســ ــية مطبقة  إن هذه التوصـــ
  .الوعي بني منتسبيها ملنع التعذيب

  9-136التوصية     

دة       )اسبانيا( الشرف  وجرائم اجلنس نوع على القائم العنف لضحا املخصصة املالجئ عدد ز
 التوضيح    

  يتوفر حالياً دار إليواء النساء املعرضات للخطر، وكذلك دارتني لضحا العنف األسري تتبع
ـــحا اليت  ــ ـــ ـــ ـــ لوزارة التنمية االجتماعية ورغم أن هذه الدور تكفي يف الوقت احلايل ألعداد الضــ
ـــاء مركز جديد يف املنطقة اجلنوبية من األردن  ـــ ــ ـــمن إنشــ ـــ ــ حتتاج لإليواء إال أن خطة الوزارة تتضــ

  .2021خالل العام 

  10-136التوصية     

 ٩ املادة يف حمدد هو ما حنو على السـجناء حقوق  احرتام مع اإلداري، االحتجاز اسـتخدام من احلد    
  )أيرلندا(  والسياسية املدنية حلقوق اخلاص الدويل  العهد من

 التوضيح    

  ـــبقيات اجلرمية والذين هم معروفون لدى األجهزة ــ ـــ ــر على ذوي األســـ ـــ ــ ــ التوقيف اإلداري مقتصــ
ــكـــل وجودهم طلقـــاء خطرا على امن األفراد واجلمـــاعـــات واملمتلكـــات العـــامـــة  ـــ ــ ــ ــ ــ األمنيـــة ويشـــ
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ـــوع ا ـــ ـــمن خضـ ــ ــــة. ويتم االحتجاز االداري مبوجب قاون منع اجلرائم والذي يضــ   حملتجزواخلاصـــ
  ومساع التحقيق حيث من اإلنسـان حقوق لضـمان املعتمدة املعايري مع تتفق عادلة إلجراءات
ــــهود ــ ــور الشـ ـــ ـــماح احملامني وحضــ ــ ـــرر والســ ــ  حمكمة لدى اإلدارية لقرارات الطعن من للمتضــ
ـــــجن اإلدارية. ــ ـــــخص املاثل أمامه إال إذا عجز    كما ال جييز القانون للحاكم اإلداري ســـ ــ الشـــ

ا عن تقدمي  فعال من شــا حملافظة على األمن أو االمتناع عن القيام  التعهد الذي يلتزم فيه 
  أن تكدر صفو النظام العامة.

  11-136التوصية     

ــتخدام مراجعة يف النظر     ــمان التدابري واختاذ اإلداري، االحتجاز اســـ ــول لضـــ ـــاعدة على احلصـــ  املســ

  )ايطاليا ( القانونية
 التوضيح    

  ـــوع احملتجزيتم االحتجاز ـــ ــــمن خضـــ ـــ   إلجراءات االداري مبوجب قانون منع اجلرائم والذي يضــ
ــمان املعتمدة املعايري مع تتفق عادلة   الشــــهود ومساع التحقيق حيث من اإلنســــان حقوق لضــ

  اإلدارية. كمةاحمل لدى اإلدارية لقرارات الطعن من للمتضرر والسماح احملامني وحضور
  النظام محاية تســتهدف وقائية إجراءاتهي  االحتجاز اإلداري وتدابري اإلجراءاتوحيث أن  

  قرار وهو وقوعها، نعمل اجلرمية توقع مبا يف ذلك يف حال انتهاكه أو عليه االعتداء من العام
ـــع إداري ــــاء لرقابة خيضــ ـــاً  إلغاءً  اإلداري القضـ ـــي. مبهل تقييده دون وتعويضــ فإن هذه  التقاضــ

ـــمان توافقها مع معايري حقوق  ــ ــ ـــ ــتمر للمراجعة والتقييم لضـ ـــ ـــ ــ ــكل مسـ ــ ـــ ـــ ـــع بشـ ـــ ـــ االجراءات ختضــ
االنســـان ورفع الوعي لدى القائمني على تنفيذها، وتســـهيل احلصـــول على املســـاعدة القانونية 

مـــذكرة تفـــاهم مع نقـــابـــة احملـــامني  مـــديريـــة األمن العـــاموقعـــت للمحتجزين. ومن أجـــل ذلـــك 
ــهيل مرافعة ا ـــ ــ ــ ــ ــــني لتســ ــ ــ ــ ــــخاص املعرضـــ ـــ ـــ ـــا األشـــ ـــ ــ ـــ حملامني أمام احلاكم اإلداري فيما يتعلق بقضــ

  لالحتجاز اإلداري.

  12-136التوصية     

ــليم     ــ ــرورة التســ ــ ـــــى للتعذيب تعريف اعتماد بضــ ـــة اتفاقية من 1 املادة مع يتماشـ  (التعذيب مناهضـــ

  املكسيك)
 التوضيح    

 .لفعل   إن هذه التوصية مطبقة 

  13-136التوصية     

ـــــى لكي اإلرهــاب منع قــانون تعــديــل     ــ ـــ  املــدنيــة حلقوق اخلــاص الــدويل العهــد أحكــام مع يتمــاشــ

  )بلجيكا( والسياسية 
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 التوضيح    

 لفعل إذ ال يوجد أي تعارض بني قانون مكافحة اإلرهاب ــية مطبقة  ــ ـــ ــ  حيث أن هذه التوصـ

حلقوق املدنية والسياسية.   والعهد الدويل اخلاص 

  14-136التوصية     

 تتعلق بتهم الشــبكية املواقع وحمرري والصــحفيني الكتاب مجيع  احتجاز ووقف التعبري حرية ضــمان    

ت قانون مواد وإلغاء التعبري، حبرية  شــبكة على التعبري حرية على جائزة غري قيودا تضــع اليت العقو

  )تشيكيا( السواء  على وخارجها اإلنرتنت
 التوضيح    

 ــر رقم من قانون املطبوعات) 8( حيث حظرت املادة ــ ـــنة) 8( والنشــــ ــ وتعديالته  1998 لســـ
ي عمل ميارسه الصحفي يف إطار مهنته.   فرض أية قيود تعيق حرية الصحافة، أوالتدخل 

  .بناًء على ذلك اليتم توقيف أو حماكمة أي مواطن أو صحفي جراء قضية رأي أوحرية تعبري
م أفعاال جرميه خالأتوقيف أي ن وأ   فًا ألحكام قوانني أخرى.و حماكمة تتم بناء على ارتكا

  ــــمنت التعديالت اجلديدة على ــروع املعدِّل لقانون اجلرائم اإللكرتونّية تعديال املكذلك تضـــ ـــ شــ
لتايل ) 11( للمادة ـــنتني، و ــع حّد أعلى للعقوبة بواقع ســ ـــلي حبيث مت وضـــ من القانون األصــ

ــــ عدم احلاجة لتوقيف ـــ ــ ـــ كوى االّدعـاء الفاعل، كما ال جيوز مالحقة الفاعل إال بناء على شــــ
  .حلّق الشخصي، ويتم وقف املالحقة يف حال إسقاط الشكوى

  17-136التوصية     

تمع من املؤثرة والعناصــر األشــخاص مجيع يتمكن أن لضــمان وممارســاته تشــريعاته مراجعة      املدين، ا

ـــان حقوق عن املدافعون  فيهم مبن ـــحفيون، اإلنسـ ــة من والصـ  وتكوين التعبري حرية يف حقهم ممارســ

 املنصــوص النحو على خارجها، أو  اإلنرتنت شــبكة على ســواء حبرية، الســلمي والتجمع اجلمعيات

  )ليتوانيا( اإلنسان  حلقوق الدويل القانون يف عليه
 التوضيح    

  ــــان ومقارنتها ـــ ــ ــ ــ ـــلة حبقوق اإلنســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــكيل جلنة لتحليل منظومة االتفاقيات الدولية املتصــ ــ ــ ـــ ــ ــ مت تشــ
ـــــوص القانون  ــ لتعديل أو التغيري أو ومقاربتها مع نصـــ الوطين وبيان مدى احلاجة إىل التدخل 

سن القوانني مبا يتماشى مع متطلبات االتفاقيات الدولية، ودراسة مواءمة التشريعات الوطنية 
ـــادق عليها من قبل  ـــان واملصـ ــلة حبقوق اإلنسـ ــوص االتفاقيات الدولية واإلقليمية املتصــ مع نصــ

  .األردن
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  18-136التوصية     

ــحافة قانون على مؤخرا أدخلت اليت التعديالت تقييم إعادة     ــ ــ ـــ ــ  اجلرائم وقانون واملطبوعات، الصـ

ت وقانون اإللكرتونية، ــريعات أن من للتأكد العقو ــ ــ ـــات التشــ ــ ــ   الدويل القانون مع متفقة واملمارسـ
  الدويل العهد من ١٩ املادة مبوجب التعبري حرية يف احلق ســيما وال اإلنســان، حلقوق الدولية واملعايري
  )النمسا( والسياسية  املدنية حلقوق اخلاص

 التوضيح    

  ــــان ومقارنتها ـــ ــ ــ ــ ـــلة حبقوق اإلنســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــكيل جلنة لتحليل منظومة االتفاقيات الدولية املتصــ ــ ــ ـــ ــ ــ مت تشــ
لتعديل أو التغيري أو  ـــــوص القانون الوطين وبيان مدى احلاجة إىل التدخل  ــ ومقاربتها مع نصـــ

متطلبات االتفاقيات الدولية، ودراسة مواءمة التشريعات الوطنية سن القوانني مبا يتماشى مع 
ـــادق عليها من قبل  ـــان واملصـ ــلة حبقوق اإلنسـ ــوص االتفاقيات الدولية واإلقليمية املتصــ مع نصــ

  .األردن

  20-136التوصية     

ــلة     ــاء إىل املهاجرات املنازل عامالت جلوء إمكانية ضـــمان مواصـ  ضـــمان منها بطرق، بفعالية، القضـ

  )إندونيسيا (الدعوى سري أثناء إقامتهن و سالمتهن
 التوضيح    

  لفعل، إذ توفر قوانني وأنظمة العمل األردنية احلماية القانونية لعامالت هذه التوصــــية مطبقة 
بعة لوزارة التنمية  ــــوهلم للعدالة. مبا يف ذلك اإلقامة يف دور لإليواء  ــ ــ ــ ــ ــمن وصــــ ـــ ـــ ـــ ـــ املنازل وتضــ

ـــــت  ت املالية يف الوقت احلايل دون امكانية االجتماعية إذا اقتضــ احلاجة، حيث حتول التحد
بعة لوزارة العمل.   إنشاء دور خاصة لإليواء 

  21-137التوصية     

دة       )األرجنتني (القسرية اإلعادة عدم مبدأ ضمان إىل الرامية التدابري ز
 التوضيح    

  ـــرية ، إال أنه 1951رغم أن األردن ليس طرفاً يف اتفاقية عام ــ ــ ــ ـــ يطبق مبدأ عدم اإلعادة القســـ
ـــافته ملا يزيد عن  ــ ـــ ــ ـــتضــ ــ ـــ ــ ــه، رغم اســ ـــ ـــ ـــ ماليني الجئ  4فعلياً يف التعامل مع الالجئني على أرضـ

  % من جمموع املقيمني على أرضه.40يشكلون حوايل 
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ما األردن موقف تصحيح سيتم توصيتني       خطأً  تصنيفهما ورد أن بعد القبول إىل بشأ
   علماً  ا أحيط اليت  التوصيات ضمن

  41-137التوصية     

ــلة     ــق مكتب قدرات بناء أجل من التعاون جهود مواصــ ــان، احلكومي حلقوق املنســ  ميثل الذي اإلنســ

ـــات الوزارات ــ ـــسـ ــ ـــــئ واليت وقوات األمن، واحلكومة الرمسية واهليئات واملؤسـ  2014  منذ عام أنشـ
  ؛)املتحدة العربية اإلمارات(

  62-137التوصية     

ـــريعية الظروف يئة     ــ ــ  توعية محالت واطالق حبكم الواقع األردنية املرأة لتمكني واالجتماعية التشـــ

  .)أنغوال( املرأة  حقوق بشأن

    


