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  جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل   

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

  )ب(١٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع معلومات 
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  األردن

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك                 
من الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم        املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك          

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                 . املتحدة
ا وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمده. خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

. وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر   . جملس حقوق اإلنسان  
ويف . وقد وِضع يف االعتبار عند إعداد هذا التقرير أن تواتر االستعراض بالنسبة للدورة األوىل هو أربع سـنوات                 

وملا . قارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلةحال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر الت
كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل معلومات عن 

ى أو إىل املـستو   /مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة مـا و                 
  .املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التـصديق أو    

  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة
حملددة االعتراف باالختصاصات ا  

  هليئات املعاهدات
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز         

 العنصري
  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال  ٣٠/٥/١٩٧٤

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         
  واالجتماعية والثقافية

  -  ال  ٢٨/٥/١٩٧٥

 الشكاوى املتبادلة بني الـدول      ال  ٢٨/٥/١٩٧٥  املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق 
  ال) ٤١املادة (

، )٢(٩املواد (نعم   ١/٧/١٩٩٢  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
١(١٦، )٤(١٥( ،

  ) ز(، )د(، )ج(

-  

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

 الشكاوى املتبادلة بني الـدول      ال  ١٣/١١/١٩٩١
  ال ):٢١املادة (

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
): ٢٠املادة  (إجراءات التحقيق   

  نعم
، ١٤املــواد (نعــم   ٢٤/٥/١٩٩١  اتفاقية حقوق الطفل

٢١، ٢٠(  
-  

  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق
   األطفال يف النـزاعات املسلحةبإشراك

  -  ال  ٢٣/٥/٢٠٠٧

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق      
األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف         ببيع

  املواد اإلباحية

  -  ال  ٤/١٢/٢٠٠٦

  -  ال  ٣١/٣/٢٠٠٨  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 األول للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، الربوتوكول االختياري : املعاهدات األساسية اليت ليس األردن طرفاً فيها      

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، الربوتوكول االختيـاري              
اقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو          التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الربوتوكول االختياري التف          

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، الربوتوكول االختيـاري                  
  .  اية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، االتفاقية الدولية حلم)٢٠٠٧توقيع فقط يف عام (التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

  
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة       )٣(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

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

  ال      )٤(بروتوكول بالريمو
  ال      )٥(دميو اجلنسيةالالجئون وع

 ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
  )٦(وبروتوكوالهتا اإلضافية

نعـم، باسـتثناء الربوتوكـول        
  اإلضايف الثالث

  ٨٧نعم، باستثناء رقم       )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم     (اتفاقية اليونسكو   

  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) افةوالثق
  نعم    
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، دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل السحب الفوري للتحفظات اليت              ٢٠٠٧يف عام     - ١
، أوصت جلنة حقوق الطفل األردن بإعادة النظر يف طابع حتفظاته مـن             ٢٠٠٦ويف عام   . )٨(أُبديت على االتفاقية  

 ٢١، أوصت جلنة مناهضة التعذيب األردن بإعادة النظر يف موقفه إزاء املادتني             ١٩٩٥ عام   ويف. )٩(أجل سحبها 
توكول و، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان األردن باالنضمام إىل الرب         ١٩٩٤ويف عام   . )١٠( من االتفاقية  ٢٢و

ـ  )١١(االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        الربوتوكـول  ر يف االنـضمام إىل       والنظ
  . )١٢(االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

 إىل أن الدستور األردين يشكل اإلطـار األويل لـصون           ٢٠٠٦أشار التقييم القطري العام الصادر عام         - ٢
فهـو  . ريات األساسية، مبا يف ذلك املساواة بني املواطنني يف احلقوق واملسؤوليات ومحاية احلريات الشخصية             احل

يصون حرية التعبري بالوسائل السلمية، واحلق يف التجمع، وإنشاء املنظمات غري احلكومية واألحزاب الـسياسية               
و إيداعه الـسجن إال مبقتـضى أحكـام         وينص على عدم جواز احتجاز شخص ما أ       . وخماطبة السلطات العامة  

، على التوايل، الحظت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنيـة حبقـوق            ١٩٩٤ و ١٩٩٥ويف عامي   . )١٣(القانون
وأوصـت  . )١٤( حمددة تبّين الصلة بني االتفاقيات الدولية والقوانني احمللية        اإلنسان أن الدستور ال يتضمن أحكاماً     

 يتخذ األردن التدابري القانونية الضرورية لضمان دمج االتفاقية يف التشريعات الوطنيـة    جلنة مناهضة التعذيب بأن   
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها إزاء عدم قيام األردن بعد            . )١٥(وتطبيقها على حنو فوري وفعال    

  .)١٦(بإنشاء حمكمة دستورية، وأوصت بأن يواصل إعادة النظر يف تشريعاته

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها - جيم 

، وسيخضع ذلك للمراجعة يف تـشرين       "ألف"اعُتِمد املركز الوطين األردين حلقوق اإلنسان ضمن الفئة           - ٣
، أوصت جلنة حقوق الطفل مبنح املركز املوارد والتسهيالت الالزمـة      ٢٠٠٦ويف عام   . )١٧(٢٠١٠أكتوبر  /األول

. )١٨( املُحرز يف تنفيذ االتفاقية، وتلقي شكاوى األطفال والتحقيق فيها ومعاجلتها          ليتمكن من رصد وتقييم التقدم    
كما أوصت اللجنة بتوسيع والية الرصد اليت أوكلت إىل املركز لتشمل مجيع وكاالت احلكومة، مبا فيها الشرطة                 

 يف إرساء ثقافة حقـوق   إىل أن هدف املركز يتمثل٢٠٠٦وأشار التقييم القطري العام الصادر عام  . )١٩(واجليش
اإلنسان؛ وتعزيز عدم التمييز بني املواطنني على أساس العرق أو اللغة أو نوع اجلنس؛ وكفالة التعددية السياسية،                 

  . )٢٠(واحترام سيادة القانون وكفالة إعمال احلق يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ابعة ملنظمة العمل الدولية إىل قيام احلكومة بتأسيس حتالف وطين التنة اخلرباء ، أشارت جل٢٠٠٧ويف عام   - ٤
كما طلبـت   . )٢١(من أجل األطفال يضم ممثلني عن منظمات دولية، ومنظمات غري حكومية، ومؤسسات رمسية            

 يف وزارة   ١٩٩٩اللجنة إىل احلكومة تقدمي معلومات عن أداء الوحدة املعنية بعمل األطفال اليت أُنـشئت عـام                 
  . )٢٢(، وعن التدابري اليت اختذهتا لرصد تنفيذ أحكام اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفالالعمل

وذكر املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                  - ٥
من العام للنظر يف الشكاوى املقدمة ضد       املهينة أنه قد مت إنشاء مكتب للشكاوى وحقوق اإلنسان تابع ملديرية األ           

  . )٢٣(املوظفني التابعني هلا
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 إنشاء وحدة حلماية األسرة  ١٩٩٩ إىل أنه قد مت يف عام        ٢٠٠٦وأشار التقييم القطري العام الصادر عام         - ٦
  .)٢٤(كجزء من مديرية األمن العام ملعاجلة قضايا اإليذاء اجلنسي والبدين العائلي

  سياساتية التدابري ال- دال 

  ، رحبت جلنة حقوق الطفـل باعتمـاد خطـة العمـل الوطنيـة لألطفـال يف األردن                  ٢٠٠٦يف عام     - ٧
، وأوصت اللجنة األردن بأن يكفل مجلة       )٢٥(٢٠٠٤أكتوبر  / اليت أُطلقت يف تشرين األول     ٢٠١٣- ٢٠٠٤للفترة  

وورد يف تقرير   . )٢٦(ال حقوق الطفل  أمور منها توجيه مجيع األنشطة املتصلة خبطة العمل توجيهاً واضحاً حنو إعم           
 أن خطة العمل تركز على مخسة مكونات تشمل محاية األطفال الذين            ٢٠٠٦صدر عن منظمة اليونسكو يف عام       

  . )٢٧(يواجهون ظروفاً صعبة

 إىل أن احلكومة تعمل على وضع منهج جديد وإعداد ٢٠٠٦وأشار تقرير صدر عن البنك الدويل يف عام   - ٨
ديدة لتدريس الدين يسلطان الضوء على حقوق اإلنسان واألفكار الدميقراطية يف الدين اإلسالمي كتب مدرسية ج

  . )٢٨(ويستبعدان اإلشارات السلبية إىل معتنقي الديانات األخرى

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  عاهدات التعاون مع هيئات امل- ١

 ر تقريرـآخ  )٢٩(هيئة املعاهدة
  ُنظر فيهو قُّدم

آخر مالحظات 
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

تأخر تقدمي التقارير من الثالث عشر إىل السادس          -   ٨/١٩٩٨  ١٩٩٧
عشر عـن موعـدها املقـرر يف الفتـرة مـن            

، وكـان موعـد     ٢٠٠٥ إىل عام    ٢٩/٦/١٩٩٩
  .٢٠٠٧تقدمي التقرير السابع عشر هو عام 

جلنة احلقوق االقتصادية   
  واالجتماعية والثقافية

  ٢٠٠٣يونيه /تأخر تقدمي التقرير الثالث منذ حزيران  -   ٨/٢٠٠٠  ١٩٩٧

  ١٩٩٧يناير /تأخر تقدمي التقرير الرابع منذ كانون الثاين  -   ٧/١٩٩٤  ١٩٩٢ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
نية بالقـضاء   اللجنة املع 

  على التمييز ضد املرأة
 /حيني موعد تقدمي التقريـر الـسادس يف متـوز           -   ٨/٢٠٠٧  ٢٠٠٦

  ٢٠٠٩يوليه 
تأخر تقدمي التقارير الثاين والثالث والرابع منـذ          -   ٥/١٩٩٥  ١٩٩٤  جلنة مناهضة التعذيب

، على التوايل؛   ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠و ١٩٩٦األعوام  
 ٢٠٠٨ام وكان موعد تقدمي التقرير اخلامس يف ع

حيني موعد تقدمي التقرير املوحد الذي يضم التقريرين          -   ٩/٢٠٠٦  ٢٠٠٥  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠١١ديسمرب /الرابع واخلامس يف كانون األول

االختياري  ولـالربوتوك
التفاقية حقـوق الطفـل     

 األطفال يف    بإشراك املتعلق
  النـزاعات املسلحة

 / حزيـران  حيني موعد تقدمي التقريـر األويل يف        -   -   - 
  ٢٠٠٩يونيه 

الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية حقوق الطفـل    

األطفـال   املتعلق ببيـع  
وبغاء األطفال واسـتغالل    
  األطفال يف املواد اإلباحية

حيني موعد تقـدمي التقريـر األويل يف كـانون            -   -   - 
  ٢٠٠٩يناير /الثاين
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   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢
  نعم  ُوجهت دعوة دائمة

ــر ــة  آخ ــارير املتعلق ــارات أو التق  الزي
  بآخر البعثات

ومتابعـة  ). ٢٠٠٦يونيـه  / حزيـران ٢٩ إىل   ٢٥من  (املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب      
  .)٣٠(التوصيات املقدمة من املقرر اخلاص يف تقريره عن زيارته إىل األردن

  وجدال ي  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
 إجراؤهـا ومل يوافـق    الزيارات اليت طُلـب   

  عليها بعد
  )٢٠٠٧(املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه 

أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن تقديره لتعاون احلكومة معه أثناء الزيارة اليت                التعاون أثناء البعثات/التيسري
  .قام هبا

  ال يوجد  متابعة الزيارات
وكانت البالغات تتعلق   .  بالغات يف الفترة املشمولة باالستعراض     ١٠أرسلت إىل احلكومة     دود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلةالر

 ٨وخالل الفترة نفسها، قام األردن بالرد على        . بسبعة أشخاص، باإلضافة إىل فئات حمددة     
  ).  يف املائة٧٠(بالغات 

ـ     ة مبـسائل   الردود على االستبيانات املتعلق
  )٣١(مواضيعية

خالل الفترة املشمولة باالستعراض، مل جيب األردن، ضمن املهل احملددة، علـى أي مـن               
  .)٣٢(االستبيانات االثين عشر اليت أرسلها املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

حدة اإلمنائي يف األردن، وحتت رعاية احلكومة األردنيـة، نظمـت         بالتعاون مع مكتب برنامج األمم املت       - ٩
 تـشرين  ٢٩ إىل ٢٧املفوضية السامية حلقوق اإلنسان احللقة الدراسية اإلقليمية األوىل يف عمان، يف الفترة مـن               

وكان من أهداف املناقـشات     . ، بشأن مساندة حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب        ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
 جرت تعزيز تبادل املعلومات واملمارسات الفضلى فيما يتعلق باحترام املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف سياق اليت

القوانني الفعالة ملكافحة اإلرهاب، والوقوف على مشاركة احلكومات، واملؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان،              
  .)٣٣(تحدة ووكاالهتا املتخصصةواملنظمات غري احلكومية، واهليئات املعنية التابعة لألمم امل

 األورويب بـشأن حقـوق   -شاركت مفوضية حقوق اإلنسان يف اجتماعات احلوار العريب   ،  ٢٠٠٧ويف عام     -١٠
اإلنسان، الذي نظمه املركز الوطين األردين حلقوق اإلنسان واملعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان، هبـدف إنـشاء منـرب          

بشأن مسائل حقوق اإلنسان بني املؤسسات الوطنية العربية واملؤسـسات الوطنيـة            إقليمي من أجل التعاون والتبادل      
  .  )٣٤(األوروبية حلقوق اإلنسان

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

  املساواة وعدم التمييز- ١

ث األسباب الكامنـة    ، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة مواصلة حب           ٢٠٠٨يف عام     -١١
كما طلبـت اللجنـة إىل      . وراء الفصل اجلنساين يف القطاع العام وأثر ذلك على تفاوت األجور بني الرجال والنساء             

احلكومة القيام بانتظام مبراجعة قائمة الوظائف احملظورة على النساء، من أجل كفالة إهناء التدابري الراميـة إىل محايـة                    
  . )٣٥(راضات منطيةالنساء استناداً إىل افت
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 تأكيد توصياهتا املتعلقة بإدخال تعـديل       القضاء على التمييز ضد املرأة    ب ، كررت اللجنة املعنية   ٢٠٠٧ويف عام     -١٢
دستوري العتماد املساواة اجلنسانية وإعادة النظر يف مجيع التشريعات والسياسات القائمة بشأن تعدد الزوجات بغيـة                

، )٣٧(كما شّجعت اللجنة األردن على وضع قانون شامل يتعلق باملـساواة اجلنـسانية            . )٣٦(القضاء على هذه املمارسة   
وتعديل أو إبطال التشريعات التمييزية، مبا يف ذلك األحكام التمييزية يف قـانون األحـوال الشخـصية، ويف قـانون                    

ة يف اهليئات اليت يـتم انتخـاب أو         وأوصت باختاذ تدابري خاصة مؤقتة لزيادة متثيل املرأ       . )٣٨(العقوبات وقانون اجلنسية  
  . )٣٩(تعيني أعضائها

 إىل أن التقاليد واملمارسات االجتماعية ال تزال حتد من تقُدم           ٢٠٠٦وأشار التقييم القطري العام الصادر عام         -١٣
، أوصت جلنة   ٢٠٠٦ويف عام   . )٤٠(املرأة ومشاركتها التامة يف اجملتمع، بالرغم من أن الدستور ال ميّيز بني الرجل واملرأة             

حقوق الطفل األردن مبواصلة التصدي للمشاكل اليت تواجه الفتيات، ورأت أنه ينبغي للزعمـاء احمللـيني والـدينيني                  
  . )٤١(وغريهم االضطالع بدور أكثر فعالية يف دعم اجلهود الرامية إىل منع التمييز ضد الفتيات والقضاء عليه

غـري  "ل األردن بإلغاء التصنيف التمييزي لبعض األطفال على أهنم          ، أوصت جلنة حقوق الطف    ٢٠٠٦ويف عام     -١٤
، والقضاء على التمييز حبكم األمر الواقع على أي أساس كان، والتمييز ضد مجيع األطفـال مـن الفئـات                    "شرعيني

ـ               ى الضعيفة، وإعطاء األولوية للخدمات الصحية واالجتماعية، ومساواة أطفال الفئات األضعف يف فرص احلصول عل
كما أوصت اللجنة األردن مبنع وحظر مجيع أشكال التمييز ضد األطفال املعوقني وكفالـة مـساواهتم يف                 . )٤٢(التعليم

  .)٤٣(فرص املشاركة التامة يف مجيع جماالت احلياة

 مـن   ٢ من املـادة     ٤ و ٣ أن الفقرتني    ٢٠٠٦وورد يف تقرير صدر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام              -١٥
ن اجلنسية األردين تنصان على منح اجلنسية األردنية لألطفال من أب أردين، أو األطفال الذين يولـدون يف األردن                   قانو

وأوصت جلنة حقوق الطفل األردن بإعادة النظـر يف قـانون           . )٤٤(ألم أردنية، إذا كان األب جمهول أو عدمي اجلنسية        
 أجل كفالة حق األم األردنية املتزوجة بأجنيب يف منح جنـسيتها            وتعديله من ) ١٩٥٤ لعام   ٧القانون  (اجلنسية األردنية   

  . )٤٥(ألطفاهلا على قدم املساواة ودون متييز

   حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه- ٢

اء أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء العدد الكبري من اجلرائم اليت ُيعاقب عليها باإلعـدام وإز                   -١٦
اللجنة املعنية بالقـضاء    وأوصت  . )٤٧(، وأوصت باختاذ تدابري إللغاء هذه العقوبة      )٤٦(عدد ما يصدر من أحكام باإلعدام     

بأن يتصدى األردن جلميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وأن يسارع بـسن تـشريعات               على التمييز ضد املرأة     
اء، أحكام قانون العقوبات الواجبة التطبيق لكفالة عدم اسـتفادة          ؛ وأن ُيعدل، دون إبط    )٤٨(للتصدي للعنف ضد املرأة   

 من ختفيف العقوبة، وكفالة التعامل مع هذه اجلرائم بصرامة، شأهنا شـأن اجلـرائم العنيفـة                 "الشرف"مرتكيب جرائم   
 أن  ٢٠٠٦م  وورد يف التقييم القطري العام الـصادر عـا        . )٤٩(األخرى، فيما يتعلق بالتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها      

، أي  "الشرف"التمييز األكثر تطرفاً ضد املرأة يف األردن، الذي تأسف السلطات حلدوثه، يتمثل يف ممارسة القتل باسم                 
وتبّين األرقام الرمسية تراجـع     . "غري أخالقي "بسبب اهتامهن بسلوك    ) على يد أفراد من األسرة أو العشرية      (قتل النساء   

   ٢٠٠٤ حالـة يف عـام       ١٩ و ٢٠٠٣ حالـة يف عـام       ١٣ و ٢٠٠٢غ عنها يف عام      حالة أُبل  ٢١عدد هذه احلاالت،    
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 من  ٣٤٠، رفض الربملان اجلهود الرامية إىل إلغاء املادة         ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠ويف عامي   . ٢٠٠٥مايو  / حاالت حىت أيار   ٥و
  .  "الشرف"القانون اجلنائي اليت توفر محاية قانونية، يف ظروف معينة، ملرتكيب جرائم 

. ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٩ إىل   ٢٥قرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بزيارة األردن يف الفترة من           وقام امل   -١٧
وخلُص يف التقرير الذي قدمه إىل انتشار ممارسة التعذيب على نطاق واسع يف البلد، واللجوء إليها بشكل روتـيين يف                    

. )٥١(ة التحقيق اجلنائي التابعة ملديرية األمـن العـام        بعض األماكن، وحتديداً يف املديرية العامة لالستخبارات، ويف شعب        
وأوضح أن االفتقار إىل التوعية وعدم االعتراف هبذا األمر، واالفتقار إىل تشريعات فعالة ملنع وجترمي التعذيب يؤدي إىل                  

  . )٥٢(اإلفالت التام من العقاب، مما يسمح مبمارسة التعذيب دون رادع

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج  ر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، و      ، قام املقر  ٢٠٠٧ويف عام     -١٨
 أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، مبوافاة احلكومة مبعلومات تلقوها بـشأن              القضاء أو بإجراءات موجزة   

شكال التعذيب وإساءة املعاملة، مما نـتج        من نزالء سجن سواقة ُيدعى أهنم تعرضوا مراراً للضرب وغريه من أ            ٢ ١٠٠
وأُفيد بعدم إجراء حتقيقات يف هاتني احلالتني اللتني ُيزعم وقوعهما أثناء االحتجـاز أو يف               . عنه وفاة اثنني من السجناء    

 . )٥٣(حاالت التعذيب، وعدم تقدمي اجلناة إىل العدالة

لعميق إزاء االدعاءات املتعلقة بوقوع عدد كبري من        ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ا       ١٩٩٥ويف عام     -١٩
ويبدو أن االدعاءات من هذا القبيل قلّما ختضع لتحقيقـات مـستقلة            . حاالت التعذيب منذ انضمام األردن لالتفاقية     

وحثّت اللجنة األردن على النظر يف جعل التعذيب جرمية حمددة، واقترحت أن يعمل على زيـادة تعزيـز                  . )٥٤(وحمايدة
، ١٩٩٤ويف عـام  . )٥٥(ابري محاية حقوق احملتجزين، وال سيما وصوهلم إىل القضاة وإىل حمامني وأطبـاء خيتـاروهنم      تد

شعرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالقلق إزاء استمرار التبليغ عن تعرض أشخاص حمرومني من حريتـهم للتعـذيب               
 حاالت االحتجاز اإلداري، وحرمان وصـول احملتجـزين إىل          ضاًومن املسائل املثرية للقلق الشديد أي     . وإساءة املعاملة 

  . )٥٦(احملامني، وطول فترة االحتجاز السابق للمحاكمة دون توجيه اهتامات، واحلبس االنفرادي

، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بالفصل بني مهميت االحتجاز والتحقيق وبأن يتوىل اإلشراف             ١٩٩٥ويف عام     -٢٠
، شـعرت   ١٩٩٤ويف عـام    . )٥٧( احتجاز موظفون غري أولئك املسؤولني عن مراكز االحتجاز        الفعلي على أي مركز   

وأوصـت   )٥٨(اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق خاص إزاء ظروف االحتجاز يف رئاسة شعبة االستخبارات العامـة              
  .)٥٩(بوضعها حتت املراقبة الدقيقة من جانب السلطات القضائية

ت جلنة حقوق الطفل تأكيد تعارض العقوبة اجلسدية مع أحكام االتفاقيـة وأوصـت              ، كرر ٢٠٠٦ويف عام     -٢١
اللجنة األردن حبظر هذه العقوبة جبميع أشكاهلا، مبوجب القانون، يف املرتل ويف مجيع املؤسسات األخرى، والعمل على                 

  .)٦٠(حلظر التام للعقوبة البدنيةتنفيذ هذا احلظر بفعالية، وإعادة النظر يف مشروع قانون حقوق الطفل بغية تضمينه ا

وأوصت جلنة حقوق الطفل األردن مبنع استغالل األطفال يف جتارة اجلنس ومكافحة االجتار هبم، وذلك عـن                   -٢٢
طريق مجلة أمور منها إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة وحجم هاتني املمارستني، ووضع واعتماد خطة عمـل وطنيـة      

كام قانون العقوبات بغية توفري محاية متساوية للصبيان والفتيات دون سن الثامنة عشرة             شاملة، واستعراض وتعديل أح   
  .)٦١(من االستغالل يف جتارة اجلنس
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والحظت جلنة حقوق الطفل االفتقار إىل استراتيجيات وسياسات شاملة ملعاجلة األسباب األساسية اليت         - ٢٣
ء دراسة استقصائية وطنية شاملة ملعرفة أعداد وتركيبـة         تدفع األطفال إىل العيش يف الشوارع، وأوصت بإجرا       
كما أوصت اللجنة األردن مبواصلة اختاذ تدابري فعالة        . )٦٢(ومسات األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع      

حلظر استغالل األطفال اقتصاديا، وال سيما يف القطاع غري الرمسي، مبا يف ذلك عن طريق االستمرار بصرامة يف                  
  . )٦٣(اذ معايري احلد األدىن لسن العملإنف

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون -٣

، أوصت جلنة حقوق الطفل األردن بالقيام على الفور برفع احلد األدىن لسن املسؤولية              ٢٠٠٦يف عام     - ٢٤
 إىل تنفيذ برنامج إصالح قضاء األحداث؛ ووضـع         اجلنائية إىل املستوى املقبول دولياً؛ وتعزيز جهودها الرامية       

وتنفيذ نظام تدابري بديلة شامل لكفالة عدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري؛ وإنشاء حماكم لألحداث يف                   
مجيع أحناء البلد وتزويدها مبوظفني تلقوا التدريب املناسب؛ وتوسيع نطاق وصول مجيع األشخاص دون سـن الثامنـة       

شرة إىل املساعدة القانونية اجملانية واآلليات املستقلة والفعالة لتقدمي الشكاوى، وكفالـة حـصوهلم علـى فـرص                  ع
 عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية قيام املكتب مبساعدة           ٢٠٠٧وورد يف تقرير صدر عام      . )٦٤(تعليمية

  . )٦٥ (سني أوضاع احملتجزين منهماألردن على صياغة قانون جديد لألحداث يؤدي إىل حت

وبالرغم من األحكام والضمانات اليت وضعت يف القانون األردين ملكافحة التعذيب، ذكر املقرر اخلاص       - ٢٥
 ملا تتمتع به األجهـزة      املعين مبسألة التعذيب أن هذه األحكام والضمانات ال معىن هلا يف املمارسة الفعلية نظراً             

  . )٦٦( من املالحقة اجلنائية املستقلة ومن املساءلةاألمنية من محاية فعلية

، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تنظر السلطات األردنية يف إلغاء احملـاكم االسـتثنائية،               ١٩٥٥ويف عام     -٢٦
  .)٦٧(كمحاكم أمن الدولة، ومتكني السلطة القضائية العادية من استعادة الوالية القضائية اجلنائية التامة يف البلد

  احلق يف اخلصوصية الشخصية والزواج واحلياة األسرية -٤

 مـن   ٥، حثّت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة األردن على إلغاء املـادة               ٢٠٠٧يف عام     - ٢٧
قانون األحوال الشخصية اليت تسمح بزواج من هم دون سن الثامنة عشرة، وتطبيق احلد األدىن لسن الزواج،                 

 يف توصية قدمتها جلنة حقوق الطفل يف         بالنسبة للنساء والرجال على السواء، وهو ما ورد أيضاً          سنة، ١٨وهو  
وأوصت جلنة حقوق الطفل األردن بالنظر يف مراجعة القوانني احمللية لتكفل املـساواة بـني               . )٦٨(٢٠٠٦عام  

  . )٦٩(الرجال والنساء يف املسؤوليات األبوية بصرف النظر عن حالتهم الزواجية

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، وحرية تكوين اجلمعيات والتجمـع            -٥
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية السلمي،

، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجود قيود تؤثر يف متتع الطوائف الدينية غري املعتـرف  ١٩٩٤يف عام     -٢٨
 عن القلق إزاء القيود العملية اليت تعترض إعمال         ومت اإلعراب أيضاً  . رية الدين أو املعتقد   هبا أو غري املسجلة باحلق يف ح      

  . )٧٠(حق املرء يف اتباع أو اعتناق دين من اختياره، وهو ما يشمل احلق يف تغيري الديانة
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املمثل اخلاص لألمـني    ، قام املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، و            ٢٠٠٧ويف عام     -٢٩
مقرر الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، بتوجيه انتبـاه         - العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، ورئيس       

احلكومة األردنية إىل حالة أحد النواب السابقني يف الربملان األردين، وهو من الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان، تعرض                  
وذكرت احلكومة أن وزير الداخلية رفع قضية بـصفته الشخـصية           . ائية واالحتجاز بُتهم منها التشهري    للمالحقة القض 

  . )٧١(بسبب ادعاءات استهدفته شخصياً، وليس ألسباب تتعلق بوظيفته الوزارية أو بسياسات وزارته

ادات املهنية بتنظـيم محلـة       إىل قيام االحت   ٢٠٠٦وأشار تقرير صدر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام             -٣٠
مناهضة ملشروع قرار جديد بشأن اجلمعيات املهنية قد يقتضي حصول هذه اجلمعيات على موافقة مسبقة مـن وزارة                  

  .)٧٢( خالل هذه التجمعات"القضايا املهنية"الداخلية لتنظيم التجمعات اجلماهريية، ويقّيد مناقشة 

 إىل زيادة مشاركة املرأة يف الربملان بفضل        ٢٠٠٦تحدة اإلمنائي يف عام     وأشار تقرير صدر عن برنامج األمم امل        -٣١
 إىل  ٢٠٠٦التقييم القطري العام الصادر عـام       وفيما يتعلق باملشاركة السياسية للمرأة، أشار       . )٧٣(اعتماد نظام احلصص  

ويف عـام   . العام نفسه  مبوجب نظام احلصص الذي اعتمدته احلكومة يف         ٢٠٠٣ مقاعد للنساء يف الربملان عام       ٦حجز  
وباإلضافة إىل ذلك، مت تعيني سبع نـساء        . ، وألول مرة يف األردن، مت تعيني ثالث نساء يف جملس الوزراء            أيضاً ٢٠٠٣

  .)٧٤( يف املائة٢,٨وتبلغ نسبة النساء يف القطاع القضائي . يف جملس األعيان أو سفريات

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية-٦

 األردن بأن يعدل قانون العمـل       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ، أوصت   ٢٠٠٧يف عام     - ٣٢
حلظر التمييز ضد املرأة والتحرش اجلنسي يف القطاعني العام واخلاص على السواء، واعتمـاد آليـة للبـت يف                   

كمـا شـددت   . )٧٥(الستحقاقاتشكاوى التمييز والتحرش اجلنسي، وكفالة املساواة بني الرجال والنساء يف ا 
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على عدم تقييد حق نقابات العمال يف العمل حبريـة،                

  . )٧٦( من العهد٨ مع املادة  تاماًوعلى ضرورة أن يكفل األردن توافق القيود الواردة يف قانون العمل توافقاً

 مـن التـدابري يف جمـال        لتابعة ملنظمة العمل الدولية أن احلكومة اختذت عدداً       والحظت جلنة اخلرباء ا     - ٣٣
كما أشارت اللجنة إىل ما مت االضطالع به من أنشطة يف           . التدريب املهين كوسيلة لزيادة فرص توظيف النساء      

جـه خـاص،    وبو. املناطق النائية لزيادة فرص توظيف النساء، وذلك يف إطار املشروع الوطين لتوظيف النساء            
نظّمت مؤسسة التدريب املهين محالت لزيادة الوعي بغية تشجيع النساء الشابات علـى االلتحـاق بـربامج                 

وطلبت اللجنة إىل احلكومة مواصلة تقدمي معلومات عن        . التدريب املهين الرامية إىل حتسني وضعهن االقتصادي      
  . )٧٧ (األنشطة اليت ُنفذت يف إطار هذا املشروع

  الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق احلق يف -٧

 إىل اخنفاض انتشار الفقـر يف     ٢٠١٢- ٢٠٠٨ للفترة   إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية     أشار    - ٣٤
، وإىل وجود مؤشرات واضحة تدل على ٢٠٠٥ يف املائة عام ١٤,٢ إىل ١٩٩٧ يف املائة عام ٢١,٣األردن من 

ومـع  .  من األهداف اإلمنائية لأللفية على املستوى الوطين١ غايات اهلدف ٢٠١٥أن البلد سيحقق حبلول عام  
 تضمنت تفاوتات إقليمية وجنسانية     ٢٠٠٦ذلك، فإن االستنتاجات الرئيسية للتقييم القطري العام الصادر عام          
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 هي ر تأثراًوالفئات األكث. واسعة النطاق واحتمال تراجع شرائح كبرية من أشباه الفقراء إىل ما دون خط الفقر       
وأعربت جلنـة حقـوق     . )٧٨(األسر املعيشية الكبرية، والنساء والشباب يف املناطق الريفية اليت تقل فيها الفرص           

الطفل عن قلقها إزاء التدين الشديد يف مستوى املعيشة بالنسبة للكثريين من األطفال، وخباصة يف حمافظيت املفرق 
. اء السكنية يف العاصمة وبعض البلديات الواقعة يف غـور األردن          والزرقاء، مشال شرق عمان، ويف بعض األحي      

ستراتيجية احلد من الفقر وغريها من برامج       اوأوصت اللجنة األردن بأن يستمر، على سبيل األولوية، يف تنفيذ           
  . )٧٩(ختفيف الفقر

ية متطور للغايـة،     إىل أن األردن لديه نظام رعاية طب       ٢٠٠٦وأشار التقييم القطري العام الصادر عام         - ٣٥
. حبسب املعايري اإلقليمية، وقد خطى خطوات واسعة يف جمال اخلدمات الصحية خالل العقود القليلة املاضـية               

، ٢٠٠٤ لعـام    مجايل اإل  يف املائة من الناتج احمللي     ٢,٩ومع ذلك، فإن نفقات احلكومة على الصحة مل تتجاوز          
، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن يكفـل        ٢٠٠٦ويف عام   . )٨٠( يف املائة فقط من امليزانية الوطنية      ٨,٥وشكلت  

األردن مجلة أمور منها ختصيص املوارد الالزمة للقطاع الصحي، ومواصلة وضع وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة 
كما أوصت اللجنة األردن بأمور منها تعزيز جهوده الرامية إىل تنفيـذ الربنـامج              . )٨١(لتحسني صحة األطفال  

؛ ومنع التمييز ضد األطفال املصابني واملتأثرين هبذا املـرض،  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   بلق  الوطين املتع 
  . )٨٢(وضمان تقدمي املشورة هبذا اخلصوص بطريقة سرية وُتراعي احتياجات األطفال

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية -٨

 إىل تعميم الوصول إىل التعليم األساسي والتحاق مجيع         ٢٠٠٦ التقييم القطري العام الصادر عام       أشار  - ٣٦
ومع ذلك، فإن غالبية الشباب يف األردن، من الذكور واإلناث، تكون خـارج             . )٨٣( باملدارس األطفال تقريباً 

ة أمور منها ختصيص املوارد     وأوصت جلنة حقوق الطفل األردن جبمل     . )٨٤(نظام التعليم عند بلوغ سن العشرين     
الكافية بغية االستمرار يف اختاذ التدابري الكفيلة مبنع تسرب األطفال من التعليم األساسي ولزيـادة معـدالت                 

كما أوصت اللجنة األردن بإتاحة وصول مجيع األطفال إىل التعليم يف           . )٨٥(االلتحاق بالتعليم الثانوي وإكماله   
وأشار تقرير . )٨٦(يف ذلك أطفال األسر متدنية الدخل واألسر اليت تعيش يف األريافمراحل الطفولة املبكرة، مبا 

صدر عن مفوضية شؤون الالجئني على أن احلكومة مسحت جلميع األطفال العـراقيني بااللتحـاق باملـدارس                 
  . )٨٧(األردنية، بصرف النظر عن وضع إقامة أسرهم

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء -٩

 األردن بتعجيل   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     يما يتعلق خبدم املنازل واملهاجرين، أوصت اللجنة        ف  - ٣٧
اجلهود الرامية إىل إجراء إصالح قانوين لكفالة محايتهم مبوجب قانون العمل، ولرصد الضوابط املتعلقة بتوظيفهم               

  .)٨٨( حيقق مصاحلهم فعاالًوتنفيذها تنفيذاً

 إىل أن بعض الالجئني يعملون يف ٢٠٠٨قرير صدر عن املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف عام وأشار ت  - ٣٨
سوق العمل غري الرمسي، مع أن القانون ال يسمح هلم بالعمل، بينما يتلقى البعض اآلخر الدعم من األقـارب يف                    

وورد يف تقرير صدر عن املفوضية . )٨٩(ومع ذلك، ال يتمكن الكثريون منهم من تلبية متطلباهتم األساسية. اخلارج
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 مواطن عراقي يعيشون يف البلد بعد أن غادر معظمهم العراق بعـد             ٥٠٠ ٠٠٠ أن ما يزيد على      ٢٠٠٧يف عام   
  . )٩٠(٢٠٠٣احلرب اليت اندلعت يف عام 

كما الحظت جلنة حقوق الطفل وجود عدد كبري من الالجئني الفلسطينيني وتزايـد عـدد الالجـئني                   - ٣٩
يني، وملتمسي اللجوء واملهاجرين يف األردن، وأعربت عن قلقها إزاء االفتقار إىل إطار قـانوين حلمايـة األطفـال        العراق

الالجئني وملتمسي اللجوء يف األردن، وأوصت اللجنة األردن جبملة أمور منها االنضمام إىل الصكوك القانونية الدوليـة                 
  . )٩١( من األطفال، وال سيما غري املصحوبني منهمذات الصلة، ووضع إطار تشريعي حلماية هذه الفئة

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب-١٠

، أعرب املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف             ٢٠٠٦يوليه  /يف متوز   - ٤٠
ال سـيما التـشريعات   سياق مكافحة اإلرهاب عن قلقه إزاء التشريعات القابلة للتطبيق على جرائم اإلرهاب، و          

وتتعلق الشواغل األساسية بتعريـف     . املستمدة من قانون العقوبات األردين ومشروع القرار املتعلق مبنع اإلرهاب         
وعالوة على . اإلرهاب بصورة فضفاضة إىل حد كبري واالنتقاص، على ما يبدو، من عدد من الضمانات اإلجرائية

عسكرية تنفرد بالوالية القضائية على قضايا اإلرهاب، وهذه احملاكم قد ذلك، فإن مشروع القانون جيعل احملاكم ال   
كما أعرب املقرر اخلاص عن . تفتقر إىل االستقالل القضائي وحترم املدعى عليهم من عدد من الضمانات اإلجرائية

الت عليه قبل بدء نفاذ أسفه إزاء اعتماد الربملان هلذا القانون ودعا إىل إجراء املزيد من احلوار بشأنه وإدخال تعدي
وذكرت احلكومة يف ردها قائلة إن جرائم اإلرهاب ختضع لألحكام العامة           . )٩٢(القانون األردين ملكافحة اإلرهاب   

الواردة يف قانون العقوبات، وأوردت بالتفصيل األحكام القانونية املتعلقة مبنع ممارسة انتزاع االعترافات واملعاقبة              
 أن حمكمة أمن الدولة هي حمكمة عامة أُنشئت مبوجـب القـانون وتتمتـع               ة أيضاً كما ذكرت احلكوم  . عليها

باالستقاللية واحلياد، وأشارت إىل إدخال عدد من التعديالت على مشروع القـانون املـذكور لزيـادة عـدد                  
  . )٩٣(الضمانات، وال سيما إمكانية الطعن يف القرارات

  ديات، واملعوقات اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتح- ثالثاً 
 إىل تصديق األردن على غالبية      ٢٠١٢- ٢٠٠٨ للفترة   إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية     أشار    - ٤١

 بذلك السبيل إىل إعمال حقوق اإلنسان الذي حالت  االتفاقيات والصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، ممهداً      
وال يزال البلد حباجة إىل دعم تقين ميكنه من اختاذ          . قوق والواجبات دونه عدة عوامل منها االفتقار إىل معرفة احل       

  .)٩٤(خطوات ملموسة على الصعيد الوطين، ومن الوفاء مبتطلبات تقدمي التقارير

 إىل أن األردن قد جنح، بالرغم من التحديات الكبرية،          ٢٠٠٨وأشار تقرير صدر عن اليونسكو يف عام          - ٤٢
 عن متكُنه من حتقيق واحد من أعلى معدالت حمو  إىل التعليم األساسي، فضالًام تقريباًيف كفالة تعميم الوصول الت 

  . )٩٥(األمية يف املنطقة

 إىل أن التحديات اليت تواجـه  ٢٠١٢- ٢٠٠٨ للفترة إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية  أشار  و  - ٤٣
وقد صّنف تقرير التنمية البـشرية  . لبشرية وختفيف الفقراألردن يف جمال املياه هي من املهددات الرئيسية للتنمية ا 
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وقد اعُترب تعزيـز إدارة     .  األردن كواحد من أكثر عشرة بلدان يف العامل تعاين من شح املياه            ٢٠٠٦العاملي لعام   
  . )٩٦(املوارد املائية من األولويات العالية يف جدول األعمال الوطين

  تزامات الوطنية الرئيسية  األولويات واملبادرات واالل- رابعاً 
  تعهدات الدولة  - ألف 

، تعهد األردن بالعمل بصورة لصيقة وتعاونية مع أعضاء جملس حقوق اإلنسان ومجيـع              ٢٠٠٦يف عام     - ٤٤
كما أشار إىل تعهده بتنفيذ غرض ومقصد نظام روما األساسي للمحكمة           . )٩٧(اجلهات األخرى صاحبة املصلحة   

لق مبحاربة اإلفالت من العقاب، مع االلتزامات األخرى املنبثقة عن النظام األساسي، مبا يف اجلنائية الدولية فيما يتع
 إىل تعهده بتنفيذ التزاماته مبوجب مبادئ قانون الالجئني الدويل، مبا يف           وأشار أيضاً . )٩٨(ذلك التعاون مع احملكمة   

  .)٩٩(إلنسان عن التزامه بالقانون الدويل حلقوق اذلك املبادئ القطعية، فضالً

  توصيات حمددة تتعلق باملتابعة -  باء

قدم املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب توصيات حمددة تتعلق باإلفالت مـن العقـاب، والـضمانات،                  - ٤٥
احلظـر املطلـق إلدراج التعـذيب يف        : وظروف االحتجاز وحظر التعذيب على وجه التحديد، فأوصى مبا يلي         

اكم اخلاصة التابعة ألجهزة األمن، وحتويل واليتها القضائية إىل مدعني عامني مستقلني            الدستور؛ وإلغاء نظام احمل   
وإىل احملاكم اجلنائية؛ ووضع نظام شكاوى فعال ومستقل للنظر يف حاالت التعذيب واإليذاء يفضي إىل إجـراء                 

ها من الشرطة ومرافق االحتجاز حتقيقات جنائية؛ وحتويل صالحيات إصدار أوامر االعتقال واملراقبة أو املوافقة علي
مـارس  / آذار ٢٢ورداً على توصيات املقرر اخلاص، بعثت احلكومة، يف         . )١٠٠(دعاء إىل حماكم مستقلة   الالتابعة ل 
، مبذكرة شفوية إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مت نشرها الحقاً بوصفها وثيقة من وثـائق جملـس                  ٢٠٠٧

  . )١٠١(حقوق اإلنسان

 للتوصيات املقدمة من املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، فإن قانون العقوبات يعكس تعريـف               ووفقاً  - ٤٦
وباإلضافة إىل ذلك، وضعت شعبة األمن العام خطـة         . )١٠٢(التعذيب بصيغته الواردة يف اتفاقية مناهضة التعذيب      

شار املقرر اخلاص يف تقرير متابعة وأ. )١٠٣(شاملة تتعلق بتطوير وحتديث اإلصالحيات والسجون وتدريب املوظفني
 إىل أنه ال يزال يشعر بالقلق، بالرغم من حدوث بعض التحسن، إزاء ما ورد عن                ٢٠٠٨الزيارة الصادر يف عام     

استمرار ممارسة التعذيب، وخباصة يف مديرية االستخبارات العامة، وإزاء استمرار اإلفالت من العقاب، كما يتبني  
  . )١٠٤(احملاكم اخلاصةمن استمرار وجود نظام 

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة األردن بتدريب القضاة واحملـامني              ٢٠٠٧يف عام     - ٤٧

عدم التمييز  واملدعني على أحكام االتفاقية بغية إرساء ثقافة قانونية راسخة يف البلد تكون داعمة ملساواة املرأة و               
ضدها، وتنفيذ برامج تدريبية يف جمايل القيادة ومهارات التفاوض للنساء الاليت يتولني وظائف قيادية حاليـاً أو                 

، أوصت جلنة حقـوق الطفـل األردن        ٢٠٠٦ويف عام   . )١٠٥(يتوقع أن يتسلمن وظائف من هذا القبيل مستقبالً       
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ملالئم واملنهجي يف جمال حقوق الطفل جملموعات املهنيني العاملني مبواصلة تعزيز جهوده الرامية إىل توفري التدريب ا
؛ وتقدمي التدريب اخلاص للمكلفني بإنفاذ القوانني بغية تـوفري احلمايـة للفتيـات              )١٠٦(مع األطفال ومن أجلهم   

ـ          )١٠٧("القتل باسم الشرف  "املعرضات خلطر    سني ؛ وتوفري التدريب املالئم للمعلمني من أجل حتسني قدراهتم وحت
  . )١٠٨(أساليب التدريس

، أوصت جلنة حقوق الطفل األردن مبواصلة التماس املساعدة التقنية من جهات منـها              ٢٠٠٦ويف عام     - ٤٨
متالزمة نقص املناعـة    /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية         و )١٠٩(فمنظمة اليونيسي 

 وفريـق األمـم     )١١١(الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال     /ل الدولية منظمة العم  و )١١٠()اإليدز(املكتسب  
  .)١١٢(املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث

، تولت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، بواسطة اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان،           ٢٠٠٤ويف عام     - ٤٩
كما . ق اإلنسان يف جمايل التعامل مع الشكاوى والتثقيف حبقوق اإلنسان         التدريب يف املركز الوطين األردين حلقو     

نظمت املفوضية دورة تدريبية أولية لفريق األمم املتحدة القطري يف األردن تتعلق مببادئ باريس املطبقـة علـى                  
  .)١١٣(املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
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