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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثوناحلادية و الدورة 
 2018 تشرين الثاين/نوفمرب 5-16

 األردن جتميع بشأن  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
مو  مراعواد روريو  ، 16/21و 5/1 أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوو  انناوا  -1

جتميووو ل للمضلوموووار الوووواررد ه تقوووارير هي وووار ا ضاهووودار االسوووتضرال الووودوري الشوووامير والتقريووور 
وانجووراتار اصا وو  و مهووا موون و اووح ا موو  ا تةوودد  ار ال وول ، وهووو مقوود   ه  وو ي موووج  

 ابحلد ا ق ى لضدر ال لماررداً تقي

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (2) (1)ناإلنسا

 وووور  فريووووح ا موووو  ا تةوووودد القتووووري ا رر  علووووى الت ووووديح علووووى مضاهوووودار حقووووو   -2
وعلوووى وجووو اص ووو ، أو ووى حل  ت وود  احل وموو  علوووى انناووا  الووي د ي وود  علي.ووا بضوودر 

االتفاقيوو  الدوليوو  حلمايوو  حقووو  ايوو  الضموواأ ا .وواجرين وأفوورار أسووره ، واالتفاقيوو  الدوليوو  حلمايوو  
إىل الربوتوكوووأ االختيوواري التفاقيوو  القضووات   تنضوو  ختفووات القاووري  وحلايوو  ا  ووما  موون اال

على اي  أ  اأ التميي  ضد ا رأد، والربوتوكوأ االختياري التفاقي  مناهض  التضذيب و مه مون 
ضووروا ا ضاملوو  أو الضقوبوو  القاسووي  أو الالإناوواني  أو ا .ينوو ، والربوتوكووولل االختيوواريل ا لةقوول 

 16و 9اوةب ففاااوا علوى ا وارتل   تالدويل اصا  ابحلقو  ا دنيو  والاياسوي   وحلابلض.د 
 ر(3)من اتفاقي  القضات على اي  أ  اأ التميي  ضد ا رأد

 االنضوما رر  علوى أ  يناور ه وحثت جلن  القضات على ايو  أ و اأ التمييو  الضن وري ا  -3
، واالتفاقيوو  ا تضلقوو   فوو  1954ضووا  لاجلناووي   إىل االتفاقيوو  ا تضلقوو  بوضوو  ا  ووما  عوود  

 ر(4)1961ضا  لحاالر انضدا  اجلناي  
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وأو ووت اللرنوو  نفاوو.ا حل  ي وود  ا رر ، ه الوو  أمووور، علووى اتفاقيوو  الضمووي الالاووح  -4
 (، واالتفاقيو  اصا و  بوضو  الالج ول189)الورق   2011للضمواأ ا نو ليل  نامو  الضموي الدوليو  لضوا  

 ر(5)196٧والربوتوكوأ ا لةح هبا لضا   1951لضا  
،  وورضت اللرنوو  ا ضنيوو  ألقووو  ا  ووما   وي انعاقوو  ا رر  علووى 201٧وه عووا   -5

اختووا  ايوو  التوودابم الالتموو  للت ووديح ه أقوورا وقووت   وون علووى مضاهوودد مووراك  لتياووم النفووا  
ا  نفار ا نشورد لفاادد ا  وما  ا  فووفل أو مضواق  ال  ور أو  وي إعاقوار أخور  ه  إىل

 ر(6)قراتد ا ت وعار
، أو ت جلن  حقو  التفي حل  يناور ا رر  ه الت وديح علوى الربوتوكووأ 2014وه عا   -6

الختيوواري التفاقيوو  والربوتوكوووأ ا (٧)االختيوواري التفاقيوو  حقووو  التفووي ا تضلووح  جوورات تقوود  ال ال ووار
 ر(8)حقو  ا  ما   وي انعاق 

وأثووومل ا  توووب انقليمووو  للشووور  ا وسوووا واووواأ أفريقيوووا التووواب   فوضوووي  ا مووو  ا تةووودد  -٧
الاامي  حلقو  انناا  )مفوضي  حقو  انناا ( على التضاو  بل ا رر  وانجوراتار اصا و  

 .201٧و 2015 عام  سو  تايرد واحدد بل ت جمللس حقو  انناا ر بيد أنو الحظ أنو د ت
م تب ا ناح احل وم  حلقو  انناوا  ه م توب  2013والحظ أ  احل وم  أنشأر ه عا  

راويس الووترات، مون أجوي تض يو  اجل.وور الو نيو  ه جموايل انبوالة وا تابضو  للليوار الدوليو  حلقوو  
كووا  ا رر  قيوود ا راجضوو  موون ق ووي   ،(2014201٧وخووالأ الفووملد ا شوومول  ابلتقريوور ) .انناووا 

 ر(9)على التقد  احملرت ه جماأ تضاونوست آليار رولي  حلقو  انناا ، وهو مؤ ر 
وأو ت مفوضي  ا م  ا تةدد لشؤو  الالج ل )مفوضي   ؤو  الالج ول( حل  يضتمود  -8

مارسوووار انيابيووو  ا  اوووااي الالج ووول واللرووووت ه ال لووود، وتقنووولا رر  تشوووريضار و نيووو  تووونا  م
وأ  يناووور ه االنضوووما  إىل االتفاقيووو   القاامووو  وااللت اموووار ا تضلقووو  قضاهووودار حقوووو  انناوووا  

للمضايم اً جرااي  وفقإضماانر    وأ  يتمذ، كتدبم مؤقت،1951الالج ل لضا  اصا   بوض  
 ر(10)ما  اللروت الذين يواج.و  الملحييالدولي  ا تضلق  ابلالج ل وملت

 (11)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
الحووظ الفريووح القتووري ومفوضووي  حقووو  انناووا  أ  ا رر  اختووذ ختوووار هاموو  لتض يوو   -9

ان ووووار الووووو إل حلقووووو  انناووووا  موووون خووووالأ اعتمووووار اصتوووو  الو نيوووو  الشووووامل  حلقووووو  انناووووا  
اسووي  واالقت وواري  واالجتماعيوو  ، الووي أكوود في.ووا أ  احلقووو  ا دنيوو  والاي2025-2016 للفووملد

علوووى قوووانو  ا ركووو  الوووو إل الوووي أرخلوووت تضوووديالر ال، ومووون خوووالأ (12)والثقافيووو  لافووورار م فولووو 
 ر(13)201٧حلقو  انناا  ه عا  

وأو ووت اللرنوو  ا ضنيوو  ألقووو  ا  ووما   وي انعاقوو  حل  يضوول ا رر  آليوو  ماووتقل   -10
 ( من.ووووا ووفقوووواً 2)33موووو  ا ووووارد اً  وي انعاقوووو ،  ا وووويلر وووود تنفيووووذ اتفاقيوووو  حقووووو  ا  ووووما  

للم ووووارت ا تضلقوووو  قركوووو  ا ؤساووووار الو نيوووو  لتض يوووو  وابايوووو  حقووووو  انناووووا  )م ووووارت ابريووووس(، 
 ر(14)مشارك  ا  ما   وي انعاق  كافي  لتشغيل.ا، وضما وخت يص موارر  

 حلقووووو  انناووووا  للمركوووو  الووووو إلا رر  وأو ووووت جلنوووو  مناهضوووو  التضووووذيب حل  ي فووووي  -11
إم اني  الدخوأ إىل اي  مرافح االحترات وأ    نو مون القيوا  بو ايرار  وم ُمضلنو  ومنتامو  إىل 

 ر(15)اي  هذه ا رافح
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تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 القطا اتاملسائل املشرتكة بني  -ألف 
 (16)املساواة و دم التمييا -1 

التمييووو  الضن وووري الووووارر ه االتفاقيووو   ا رر  ملووو   بتضريووو الحوووظ الفريوووح القتوووري حل   -12
وعلوى احمللو ر ا ا س قي  على القانو  الدولي  للقضات على اي  أ  اأ التميي  الضن ري، الي هل

يفتقور إىل تشوريضار دودرد حلاور  احمللو ( من الدستور، فإ  القوانو  1)6الر   من أح ا  ا ارد 
 ر(1٧)التميي  الضن ري ا  ا ر و م ا  ا ر،  ا قد يضو  تنفيذ االتفاقي 

القضووات علووى التمييوو  الضن ووري حل  ياوون ا رر  تشووريضار دليوو   ووامل   جلنوو  وأو ووت -13
م  االتفاقي ، قا ه  لك اي  أس اا التمييو  اً شيفار التميي  الضن ري ا  ا ر و م ا  ا ر،  

 ر(18)1احملاورد ا ن و  علي.ا ه ا ارد 

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -2 
أعربوووت اللرنووو  ا ضنيووو  ألقوووو  انناوووا  عووون قلق.وووا إتات ا ح وووا  الوووواررد ه قوووانو  منووو   -14

، والوي وسوضت 2014عليو ه عوا  ، قا ه  لك التضديالر الي أرخلت 2006انرهاا لضا  
إلإحودا  فتنو إل و مون ق يوي إلانخوالأ ابلناوا  الضوا إل نتا  تضري  انرهاا أليث يشومي أعمواالً 

وأعربووت اللرنوو  عوون ر والنشوواا انل ووملوين الووذي إليوودع  أو يوورو جل  ف ووارإل اجلماعووار انرهابيوو 
  أوس  من التدابم ج ت من    هو قلق.ا بش ي خا     هذا التضري  الفضفال لإلرهاا 

وأو ووت اللرنوو  حل  يقووو  ر ا منيوو ، مثووي  ارسوو  الشوور   وروااوور ا مووابرار ل ووالحيار التوقيوو 
ا رر  قراجض  قانو  من  انرهاا لضما  توافح تضريفوو لإلرهواا وا عمواأ انرهابيو  مو  الض.ود 

  ر (20)غووات د موو  أموون الدولوو ، وإل(19)الوودويل اصووا  ابحلقووو  ا دنيوو  والاياسووي  وا ضووايم الدوليوو 
 ر(21)وأكدر جلن  مناهض  التضذيب والفريح القتري من جديد الشوا ي نفا.ا

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (22) لى شخصهن ايف احلياة واحلرية واألمالفرد حق  -1 

ه  أعربت اللرن  ا ضني  ألقو  انناا  عن قلق.ا    ا رر  نفذ عدد عمليار إعدا  -15
وقوو  تنفيووذ أح ووا  انعوودا  الووذي كووا  سووارايً أل وو  من.يوواً بووذلك ، 201٧و 2014الفووملد بوول 

وأو ووت اللرنوو  حل  يضوومن ا رر  أ  تقت وور عقوبوو  انعوودا  ر 200٧الواقوو  منووذ نياووا /أبريي 
على أ د اجلراا  ختورد الي تنتوي علوى القتوي الضمود، وأ  يناور ه إعوارد وقو  الضموي بضقوبو  

 ر(24)وأعرا الفريح القتري ومفوضي  حقو  انناا  عن الشوا ي نفا.ار (23) انعدا
وأعربووت جلنوو  مناهضوو  التضووذيب عوون قلق.ووا إتات عوود  وجووور أح ووا  واضووة  ه التشووريضار  -16

ت فوي حاوور التضووذيب حاووراً متلقوواً ال اسووتثنات منوو، وأو ووت  رموواجل م وودأ احلاوور ا تلووح للتضووذيب ه 
ر وأعربوووت (25)( مووون اتفاقيووو  مناهضووو  التضوووذيب2)2شووو ي  وووار ، وفقووواً للموووارد التشوووريضار وتت يقوووو ب

 ر(26)اللرن  ا ضني  ألقو  انناا  عن الشوا ي نفا.ا



A/HRC/WG.6/31/JOR/2 

GE.18-13946 4 

وأعربووووت اللرنووووو  عووووون ج ع.ووووا حلووووودو  عووووودد حووووواالر وفوووواد لاووووورنات أثنوووووات االحتروووووات ه  -1٧
عون   ود هللا الوذيبا ر وأعربوت، وه  فديداً وفاد إبراهي  ع د هللا القارري وعمور النا ور وع2015 عا 

، 2013   قضووي  سوولتا  اصتووا ، الووذي توووه ه مرفووح اجلنوودويي لالحترووات، ه عووا  اً قلق.ووا أيضوو
 ر(2٧)ال ت اأ مضلق  على الر   من الوقت الذي انقضى منذ إحالت.ا إىل د م  الشر  

ول ووو  الضقوووابر  وأعربووت جلنوو  مناهضوو  التضووذيب عوون قلق.ووا إتات اعت ووار التضووذيب جنةوو ، -18
ا رر  علوى تتناسب م  ختورد ا فضاأ، إىل جانب كوهنا قابل  للضفو والاوقوا ابلتقوار ر وحثوت  ال

مون اتفاقيو  مناهضو  التضوذيب،  1اعتمار تضري  للتضذيب يشومي ايو  الضنا ور الوواررد ه ا وارد 
جاووام  اجلُوور ، وفقوواً واحلوور  علووى أ  ت ووو  الضقوبوو  عليووو متناسوو   موو   ،وكفالوو  جتوور  التضووذيب

 ر(28)وأال خيض  للضفو الضا  أو ال فحتفاقي ، ( من اال2)4 ح ا  ا ارد 
لتلقو  الشو او   والحات اللرن  ا ضني  ألقو  انناا  بقلح االفتقار إىل آلي  ماتقل  -19

عوون اافووال عوودر التةقيقووار  والتةقيووح ه حوواالر التضووذيب أو سوووت ا ضاملوو  ا  عوموو ، فضووالً 
 ر(30)ر وأعربت جلن  مناهض  التضذيب عن الشوا ي نفا.ا(29)احملاكمار ه ما يتضلح هبذه احلاالرو 

والحات اللرن  ا ضني  ألقو  ا  ما   وي انعاق  بقلوح احلواالر ا  عومو  لتضورل  -20
ا  وووما   وي انعاقووو  لاووووت ا ضاملووو  ه إلا الجوووالإل، قوووا ه  لوووك حووواالر انيوووذات اجلاووودي 

 ر(31)والنفا ، الذي ي ي إىل حد التضذيب وا ضامل  القاسي  وا .ين 
اووا  حل  يضوودأ ا رر  قووانو  منوو  اجلر وو  موون أجووي وأو ووت اللرنوو  ا ضنيوو  ألقووو  انن -21

 ر(32)وض  حد  مارس  االحترات انراري

 (33)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -2 
الحظ فريح ا م  ا تةدد القتري م  التقدير أ  اللرن  ا ل ي  لتتوير اجل.ات القضاا   -22

ر انو  قود استضرضوت إ وار انجوراتار القضوااي  لضوما  احلوح ه داكمو  عارلو وتض ي  سيارد القو
موون  208وعلووى هووذا ا سووات، قامووت  عوودار تضووديالر تشووريضي  وتنايميوو ، قووا ه  لووك ا ووارد 

للمت.موول موور  عقوبتووو الاوورن  وودد  احلووح ه التمثيووي القووانوينموون أجووي إقوورار  قووانو  الضقوووابر،
 ر(34)أكثرفسنوار  عشر
احل وووا  انراريووول سووولت  احتروووات  1954ومووو   لوووك، أعتوووى قوووانو  منووو  اجلر ووو  لضوووا   -23

ا  ووما  لفووملار  ويلوو  موو  ضووض  إم انيوو  اللروووت إىل احملوواك ر وأعربووت عوون القلووح ل ووو  القووانو  
أي    ي حووووواك  إراري إ ووووودار أمووووور احتروووووات  ي امووووورأد يووووو ع  أهنوووووا مضرضووووو  للمتووووور أو الت.ديووووودر 

 ر(35)اتار قضااي  واضة  بشأ  انفراجل عن احملتر ار هبذه التريق هناك أي إجر  وليس
 455 و مت احترواتعى أنود  وأفار الفريح القتوري حل   ارسو  االعتقواأ ماوتمرد، حيوث يُو -24

أررنيوار مضام.ن  م و رهن االحترات انراري،  من.ن 1٧9، (36)2018امرأد ه   اا/فرباير 
ه حووو س وقووواا ر وأفيووود حل  ايووو  امووورأد  18مت احتروووات ت ووواريح إقامووو ، ه حووول لووويس لووودي.ن 

 ر(3٧)ىل جانب  مهن من الناات ا داانرالناات أُرسلن إىل مرك  إ الح وأتهيي اجلويدد، إ
أعربوووت اللرنووو  ا ضنيووو  ابلقضوووات علوووى التمييووو  ضووود ا ووورأد عووون قلق.وووا إتات موووا  كووور مووون و  -25

أد إىل القضوووات، ال سووويما وعووو  الناوووات احملووودور الوووي فووووأ رو  جلووووت ا ووور  وجوووور الضق ووواراسووتمرار 
ألقوووق.ن واحلووواج  اللغويوو  الووي تواج..ووا ا وورأد الووي تر ووب ه ا تال وو  ألقوق.ووا، و ا وو  الناوووات 

 ر(38)ا .اجرار والالج ار
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لرووت الفضليو  لم انيو  انوضوما   ال فالو وأو ت اللرنو  حل  يقوو  ا رر   لغوات ناوا   -26
  .وواجرار إىل القضووات، قووا ه  لووك ضووما  سووالمت.ن وإقووامت.ن أثنووات سووم الوودعاو عووامالر ا نوواتأ ا

 القانونيوو ، وتوووفم عوودر كوواو موون ا ووسوي لضووةااي انسوواتد واالسووتغالأ وضووما  تغتيت.ووا جلميوو  أ ووات
 ر(39)ا راض  ا ررني 

 (04)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 
اً ك وووم اً  تراجضوووت تراجضوووالحاوووت مفوضوووي  حقوووو  انناوووا  أ  حريووو  التض وووم والووورأي قووود  -2٧

انعووال ، والووذي يتووأل  موون  يوسووااالنووا   لخووالأ الفووملد ا شوومول  ابلتقريوور، وأ  ان ووار القووانوين 
يو ع   انرهواا، والوذيمنو  موا يتغوى عليوو قوانو  اً  م واضح وكثوم  اً،وناام قانوانً  20أكثر من 

و در ا  تب انقليم   فوضي  حقو  انناا  على أ  قوانو  أنو ياتمد  لترر  ال ةفيلر 
 انعووال  اتوواجل إىل تضووديي للةفوواي علووى حريوو  وسووااي التوا ووي االجتموواع  وإلغووات الرقابوو  والضقوووابر

 ر(41)اجلنااي  على ال ةفيل
علووى ا قووي قوود قُوو   علووي.  ه اً  ووةفي 11وأفووار الفريووح القتووري حل  مووا ال يقووي عوون  -28
و ر  ا رر  على اختا   .201٧، ه حل مت انبالة عن ثالث  اعتقاالر ه عا  2016عا  

م يوود مووون التووودابم التشوووريضي  والاياسووواتي  لضوووما  احلوووح ه الترمووو  الاووولم  ولتم ووول مناموووار 
ن  ريوح تضوديي القوانو  اجملتم  ا دين من الضمي ألري  ومن احل وأ على التمويوي، قوا ه  لوك عو

 ر(42)للة وأ على التمويي الي تقتض  إ انً ما قاً وا راسي   ار ال ل  
احلي  ا تاح للمرتم  ا دين والنقاابر قد تقل وصر والحاوت مو  والحات ا فوضي  أ   -29

بيود أهنوا  .، الذي يرم  إىل تيام الترم  الالم 2011التقدير قانو  االجتماعار الضام  لضا  
الحاووت أنووو كانووت هنوواك حوواالر عديوودد حوور  في.ووا اجملتموو  ا وودين موون ان   بتناووي  مناسوو ار 

 60، قيووي إنووو مت رفوو  موونح الت ووريح حلوووايل 2016و 2015وعقوود نوودوار عاموو ر وه عووام  
كموا أعربوت ا فوضوي  عون قلق.وا إتات القيوور ا فروضو  علوى   .مناس   حاوأ اجملتمو  ا ودين تنايم.وا

 ر(43)ويي اجملتم  ا دين و ارس  استدعات الالتار ا مني   مثل  اجملتم  ا دين للتةقيح مض.  
 .2013وقووا  ا قوورر اصووا  ا ضووإل ألريوو  الوودين أو ا ضتقوود بوو ايرد إىل ا رر  ه أيلوأ/سوو تمرب  -30

التاامح الوذي جو ىل وأ ار ا قرر اصا  اب رر  اللت امو ابلتضدري  الديني ، وأ ار م  التقدير إ
بول ا راي  إىل اجل.وور الاوااد تاامح جو الويضور وال سيما بل ا المل وا ايةيلر الحاو، 

نعوووال  ا ووودارت واجلامضوووار ووسوووااا ا لوووك   وووذهلا كثوووم مووون ا ؤساوووار، قوووا هيا توا ووول  الوووي 
 ر(44)واحل وم  والرب ا  الو إل

الوو  أمووور، حل  يموو  ا رر  بيوواانر موثوقوو  وأ   وموو   لووك، أو ووى ا قوورر اصووا ، ه -31
وحوووذو خانووو   م افةووو  التمييووو  هبووودو يووووفر مضلوموووار إح وووااي  عووون ا شووو.د الوووديإل ه ال لووود 

 إلالداينووو إل مووون بتاقوووار اهلويووو  الشم وووي ، كموووا هوووو احلووواأ ابلفضوووي ه جوووواتار الاوووفر ا ررنيووو  
وأ وار  .م ي   امل  للرمي  و م  يي يو وضما  أ  ت و  القوانل ا نا ِّم  لشؤو  ا حواأ الش

إىل أنووو ين غوو  مضاملوو  أت وواف التوااوو  الدينيوو   ووم ا اوورل ، قوون فووي.  ال .وواايو  وا اوولمو  اً أيضوو
 ر(45)الذين فو لوا عن انسال  إىل رين أو مضتقد آخر، على أسات ا ااواد

والحووظ الفريووح القتووري موو  التقوودير قيووا  الرب ووا  ب ووذأ ج.ووور ك وومد للتشوواور موو  اجملتموو   -32
 ا دين وإ وراكو ه عمليو   ون  القورار واختوا  ا  واررار ا ت ول  ابلاياسو  الضامو ، ال سويما ه موا يتضلوح

 ر(46)3020(، وه ما يتضلح  ت  التنمي  ا اتدام  لضا  2015)2250ابعتمار قرار جملس ا من 
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وأعربوت اللرنوو  ا ضنيوو  ألقووو  ا  ووما   وي انعاقو  عوون قلق.ووا    ا وووار االنتمابيوو   -33
وووورد للم فوووووفل أو  وي انعاقوووو  الضقليوووو ، و  تضووووذ ر و وووووهل  إىل مراكوووو  االقووووملاف لقل مووووا ت ووووو  ميا 

 كمووا سوواورها القلووح إتات اافووال عوودر ا  ووما   وي انعاقوو  ا مل ووةلر  أ لووب ا حيووا  ه
 ر(4٧)للمنا ب الضام 

القضووات علووى التمييوو  الضن ووري عوون قلق.ووا إتات التقووارير الووي تتةوود  عوون  جلنوو  وأعربووت -34
ال ضوابر الي ال ي اأ عدر ك م مون الاو ا  مون أ وي فلاوتيإل يواج..وا ه جمواأ ا شوارك  ه 

القوورار، وحثووت احليوواد الاياسووي  وعمليووار  وون  القوورار، مثووي عوود  كفايوو   ثوويل.  ه هي ووار  وون  
ا رر  علووى تض يووو  مشوووارك  ا ررنيووول مووون أ وووي فلاوووتيإل ه احليووواد الاياسوووي ، قوووا ه  لوووك مووون 

 ر(48)خالأ استمدا  التدابم اصا  
والحات هي و  ا مو  ا تةودد للماواواد بول اجلناول و  ول ا ورأد )هي و  ا مو  ا تةودد  -35

 للمورأد ه الرب وا ،  وا أفضوىاً  ونح ح  واً  وأ مرد ناام، اعتمد ا رر  2003للمرأد( أنو ه عا  
 .2016ه عوووا  اً مقضووود 15إىل  2003مقاعووود ه عوووا   6 ثيوووي ا ووورأد ه الرب وووا  مووون إىل تايرد 

 وعلوى الور   مون احل وص، تشوم ال يواانر .ه ا ااو  علوى اجملوالس ال لديو  25كما مت تت يوح ح و  الوو 
 ر(49)ه احلياد الاياسي اً انق   ثيالً  ت اأ  ثل  إىل أ  ا رأد ا ررني  ال

 (50)حظر مجيع أشكال الرق -4 
تارر ا قوووررد اصا وووو  ا ضنيووو  قاووووأل  االجتوووار اب  ووووما ، و ا ووو  الناووووات وا  فوووواأ،  -36

، بنوووات علوووى رعوووود مووون 2016 ووو اا/فرباير  4كوووانو  الثاين/ينووواير إىل   28ا رر  ه الفوووملد مووون 
ا قوووررد اصا ووو  ابجل.وووور الوووي ي وووذهلا ا رر  ه سووو يي منووو  وم افةووو  االجتوووار مت وسووول   .احل ومووو 

اب  ووما ، كمووا ت وول موون إنشووات اللرنوو  الو نيوو   نوو  االجتووار ابل شوور، ووحوودد م افةوو  االجتووار 
وتووووفر قووووانل  .ابل شووور راالجتوووانيووووات ضوووةااي  الضوووا ، ورار إلكرامووو إلابل شووور التابضووو   ديريووو  ا مووون 

احلمايووو  للضمووواأ ا .ووواجرين، قووون فوووي.  الضمووواأ ا ن ليوووو ، وتووونص  علوووى تفتوووي  الضموووي ه الضموووي 
 ر(51)ر ا ضيشي ، وتنا  وكاالر التو ي ا نشسر التراري  وراخي ا س

وأعربت ا قررد اصا   عن قلق.ا  نو يُنار إىل االجتوار اب  وما  ه ا رر  علوى أنوو  -3٧
 ووم ا ررنيوول ه الضمووي، رو  إيووالت االهتمووا    وو اأ  علووى اسووتغالأينتوووي بشوو ي أساسوو  

 وس  ياالجتار ا خر ، قا في.ا االجتار   رال االستغالأ اجلناو  والتاووأ وترف ا عضوات، الو
واب ثووي،  لووت ناوو   ا الحقوو  ه قضووااي ر (52).وواجرين والالج وول وملتماوو  اللروووتا ررنيوول وا 

ا ب نقص وضوح قوانل من  االجتار ابل شر، ا مر الوذي يود  االجتار ابل شر منمفض  للغاي  ب
وأعربووت ا قووررد اصا وو    .حالوو  إفووالر ا تروورين موون الضقوواا وعرقلوو  و وووأ الضووةااي إىل الضدالوو 

 ر(53)إىل حد االحتراترقى كذلك عن قلق.ا    إقام  ضةااي االجتار ه ا الجال قد ت
عووون قلق.وووا الشوووديد إتات اً التمييووو  ضووود ا ووورأد أيضووو وأعربوووت اللرنووو  ا ضنيووو  ابلقضوووات علوووى -38

موود  تفشوو   وواهرد االجتووار ابلناووات والفتيووار، قووا ه  لووك احلوواالر ا ت ووررد لالجتووار ابلفتيووار 
 .الاووراير موون أجووي اسووتدراج.ن  مارسوو  ال غووات موون خووالأ وعووور كا بوو  ابلوو واجل أو أليوواد أفضووي

بشوو ي مالاوو  ه قووانو  إل االجتووار ابل شوورإلعوود  تضريوو  ماووأل  ورعووت اللرنوو  ا رر  إىل مضاجلوو  
وأو ت ابلتةقيح ه اي  قضااي االجتار ابل شر، و ا   الناات  ،(2009من  االجتار ابل شر )

 ر(54)الواجبوالفتيار، ومقاضاد مرت  ي.ا ومضاق ت.  على النةو 
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ال سويما الفتيوا ، وأعربت جلن  حقو  التفوي عون القلوح إتات اسوتمرار آالو ا  فواأ، و  -39
ه الضمووي ه قتاعووار جتووارد اجلملوو  وجتووارد التر اوو  وال راعوو ، وانتشووار عمووي ا  فوواأ علووى نتووا  

 موون الفتيوار الووالغ يشووتغلن عووامالر من ليووار يووواج.ناً واسو  ه  ووفوو الالج وول الاوووريل، وعوودر
ن  ا رر  على تاوري  وحثت اللر .قاسي ، ويتضر ضن بش ي ك م لإليذات ال دين واجلنا اً أوضاع

ج.وووره للقضووات علووى عمووي ا  فوواأ، وموونح ا ولويوو  النتشوواأ ا  فوواأ موون أسوووأ أ وو اأ عمووي 
اي  ضوووود قضووووا وضووووما  رفوووو  رعوووواو ا  فوووواأ، و ا وووو  الفتيووووار الضووووامالر ه اصدموووو  ا ن ليوووو ، 

 ر(55)ماتغل   ا  فاأ اقت ارايً 

 (56)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -5 
الحاووت هي وو  ا موو  ا تةوودد للموورأد أ  ا وورأد ا ررنيوو ، قوجووب التشووريضار احلاليوو ،  ووم  -40

، أ ووو ح 2015مووون كوووانو  الثاين/ينووواير اً واعت وووار  .قووواررد علوووى نقوووي اجلناوووي  إىل أبناا.وووا وتوج.وووا
 م ووا  أ فوواأ ا م.ووار ا ررنيووار واألابت  ووم ا ررنيوول التقوود  بتلووب للة وووأ علووى بتاقوو  

  تتيح هل  احل وأ على بض  االستةقاقار احل ومي  ا دعوم ، مثي التضلوي  الثوانوي هوي  خا 
 2014ومسوووح قوورار  ووارر عوون وتيووور الداخليوو  ه تشوورين الثووواين/نوفمرب  .اجملوواين والرعايوو  ال ووةي 

لابنووات ال ووالغل  م.ووار أررنيووار وآابت  ووم أررنيوول ابحل وووأ علووى ت وواريح عمووي جمانيوو ، ل نووو 
 ر(5٧)ولوي  الثاني  ه الو اا  بضد ا وا نل ا ررنيلمنة.  ا 

وأعووورا الفريوووح القتوووري عووون قلقوووو إتات  ارسووو  تواجل ا  فووواأ، قوووا ه  لوووك ه  وووفوو  -41
التفاقيوو  حقوو  التفووي، اً سوون ، وفقو 18فوو  حول أ  الاوون القانونيو  للوو واجل هو  ر ف(58)الالج ول

سون  ماوموح بوو  18و 15تملاوح أعماره  بول  للذين، ققتضى القانو  احملل ، فإ  تواجل الق ر
وعلوووى الووور   مووون ر (59)الشووورعي ابلاووولت  التقديريووو  لقاضووو  احمل مووو  اً ه  وووروو اسوووتثنااي ، رهنووو

، د اوود  2010و 2001الووي أرخلووت علووى قووانو  ا حووواأ الشم ووي  ه عووام   تضووديالرال
اهووووا اجمللووووس ا علووووى للاوووو ا  ه ووفقوووواً لدراسووووار أجر  .اافووووال ك ووووم ه مضوووودأ تواجل ا  فوووواأ

، أ ووارر ال يوواانر إىل تايرد ه ناوو   تيووار انان  رو  سوون الثامنوو  عشوورد خووالأ 201٧ عووا 
ه ا ااوو  موون عوودر ال يووار ا اوورل  ه  12,6 حيووث ارتفوو  ا ضوودأ موون ،2015-2011الفووملد 
، بلغوت الناو   ا  ويو  ل يوار 2015وه عوا   .2014ه ا اا  ه عوا   13,3 إىل 2011عا  

ه ا ااوو   43,٧و ه ا ااوو  موون.ن أررنيووار، 11,6ه ا ااوو ،  18انان  رو  سوون الثامنوو  عشوورد 
 ، رعموت وكواالر ا مو  ا تةودد201٧وه عوا   .ه ا اا  من جنايار أخر  13,5سوراير، و

 ر(60)على  ة  ا  فاأ وأثرها على اجملتم ابل  توعي  واسض  النتا  بشأ  خما ر ال واجل ا   ر 
مون  12وأو ت اللرن  ا ضني  ألقوو  ا  وما   وي انعاقو  حل  يلغو  ا رر  ا وارد  -42

قانو  ا حواأ الشم ي  أليث يتامل لذوي انعاق   ارسو  حق.و  ه الو واجل علوى قود  ا اواواد 
 ر(61)ردبناًت على موافقت.  التام  واحلم   مه  وت وين أسرد 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
وبتض يوو  ابايوو  اهلويوو  الثقافيوو   2030الحووظ الفريووح القتووري أ  ا رر  ملتوو    توو  عووا   -43

دو  ويي ا جي يتمثي ه هلاً فقيقمن خالأ تض ي  وا  أ  اأ خمتلف  من ا ضارو التقليدي ، 
 ر(62)الثقاه وامل  ويري التماك بوانس.ا  ه جمتم  متضدر الثقافار يُقدَّر فيو التنوف 
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 (63)مواتيةاحلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة و  -1 

الووي أرخلووت علووى قووانو  الضمووي، والووي اعتموودها  تضووديالرالحووظ الفريووح القتووري أ  ال -44
(64)، د ي ووار  علي.ووا الرب ووا  بضوود2010جملووس الوووترات ه عووا  

والحاووت جلنوو  اصووربات التابضوو   .
  ناموو  الضمووي الدوليوو  ا ضنيوو  بتت يووح االتفاقيووار والتو وويار أنووو، علووى الوور   موون أنووو قوجووب القووانو 

لالنضووما  إىل النقوواابر الضماليوو  ورابتووار  اً ا ررنيوو   وور ، د تضوود اجلناووي  2010لضووا   26رقوو  
، ين غووو  أ  ي ونووووا مووووا نل أرابا الضموووي، فوووإ  ا عضوووات ا ؤساووول، بوووي ورقوووا القوووارد النقوووابيل

ميثووا  ا رر  بضوو  الفوور  لضوودر دوودور موون الاوووريل ه احل وووأ  وف ووروه حوول ر (65)أررنيوول
 ر(66)يد من.  درومل من احلح ه الضميي اأ الضد على ت اريح عمي ه قتاعار ددرد، ال

القضووات علووى التمييوو  الضن ووري عوون قلق.ووا    قوووانل وسياسووار الضمووي جلنوو   وأعربووت -45
 تت ووح ابنتاووا  حلمايوو  الضموواأ ا نوو ليل ا جانووب، كمووا جووات ه تقريوور ا قووررد اصا وو  ا ضنيوو  ابالجتووار ال

اللرنووو  تشوووضر بقلوووح ابلوووا    الضمووواأ ا نووو ليل ا جانوووب وال تووو اأ  .2016اب  وووما  ه عوووا  
ه  ي  روو عموي مؤ يو  واسوتغاللي ، قوا في.وا عود  رفو  ا جوور، وسواعار ي الو  يضيشو   ال

 اررد جواتار الافر، والقيور ا فروض  علوى حريو  التنقوي، وانيوذات اجلاودي الضمي التويل ، وم
القلووح كووذلك    بضوو  التقووارير تشووم إىل أ  الضموواأ وسوواورها  .واللفاوو ، واالسووتغالأ اجلناوو 

ا نووو ليل ا جانوووب الوووذين حووواولوا إبوووالة الشووور   قوووا تضرضووووا لوووو مووون إيوووذات قووود أعيووودوا إىل أرابا 
 ر(68)نفا.ا ر وأعربت اللرن  ا ضني  ألقو  انناا  عن الشوا ي(6٧)عمل.  أو سرنوا أو رح لوا

 (69)احلق يف الضمان االجتما ي -2 

  وور  الفريووح القتووري ا رر  علووى أ   وونح ماوواعدار  ووندو  ا ضونوو  الو نيوو  واصوودمار -46
ا خوور  ا تاحوو  للمووووا نل ا ررنيوول للمقيمووول لفووملد  ويلووو  ه ا رر ، قوون فوووي.  أول ووك الوووذين 
ن حوا أ اًل من   د، بغ  النار عن وضض.  القوانوين ورو  ا اوات قوا هلو  مون حقوو  قوجوب 

 ر(٧0)الدويل القانو 
والحوووظ الفريوووح القتوووري أنوووو ه الوقوووت الوووذي تار فيوووو ناوووا  الضوووما  االجتمووواع  مووون  -4٧

تغتيتوووو خوووالأ الاووونوار القليلووو  ا اضوووي ، فوووإ  الضووواملل ه القتووواف  وووم الرمسووو ، والوووذين  ثلوووو  
ه ا ااووووو  مووووون جممووووووف القوووووو  الضاملووووو ، د يوووووت  إرمووووواج.  بضووووود ه آليوووووار الضوووووما   44 حووووووايل
وعلووووى الوووور   موووون أ  ا رر  قوووود أنشووووأ الضديوووود موووون بوووورام  احلمايوووو  ر تموووواع  ا ربوووو  القااموووو االج

حوووآل األ  لديوووو االجتماعيووو ، الوووي توووملاوح بووول انعووواانر واصووودمار االجتماعيووو ، فإنوووو ال توجووود 
 ر(٧1)اسملاتيري   امل  للةماي  االجتماعي 

ع موووو علوووى رر  أعلووون عووون سووود تلوووك الثغووورد، الحوووظ الفريوووح القتوووري أ  ا ومووون أجوووي  -48
 12وه  .2022-2018واحلوووود مووووون الفقوووور للفوووووملد ختوووو  و نيووووو  للةمايوووو  االجتماعيووووو   وضوووو 

 ،  وود  ا رر  علووى اتفاقيوو  مناموو  الضمووي الدوليوو  بشووأ  الضووما  االجتموواع 2014 وو اا/فرباير 
(ر وموو   لووك، د يتةقووح بضود التنفيووذ التوودري  للمضووايم 102)رقو   1952)ا ضوايم الوودنيا( لضووا  

 ر(٧2)على ال ضيد الو إل الدنيا للضما  االجتماع  الواررد ه االتفاقي 

 الئق احلق يف مستوى معيشي -3 
مووووو  اً أو وووووت اللرنووووو  ا ضنيووووو  ألقوووووو  ا  وووووما   وي انعاقووووو  حل  يقوووووو  ا رر ،  شوووووي -49
موون أهووداو التنميوو  ا اووتدام ، بت ثيوو  ج.وووره الراميوو  إىل  2-10 الغايوو موون االتفاقيوو  و  28 ا ووارد

رفووو  ماوووتواير مضيشووو  ا  وووما   وي انعاقووو ، وال سووويما مووون خوووالأ رعووو  حق.ووو  ه االنووودماجل 



A/HRC/WG.6/31/JOR/2 

9 GE.18-13946 

 موو  االلتوو ا  التووووع  الووذي قتضوووو ا رر  علووى نفاوووواً االجتموواع  واالعتمووار علوووى الووذار، و ا وووي
 ر(٧3)2013سيا  االستضرال الدوري الشامي ه عا   ه

فقور اين من الوأعربت جلن  حقو  التفي عن قلق.ا    ال ثم من ا سر الفلاتيني  تض -50
ه ا رر  ويتضوووذر علي.وووا االسوووتفارد مووون  وووندو  ا ضونووو  الو نيووو  أو اصووودمار ا ساسوووي  اجملانيووو   

 ر(٧4)القانوينالوض  كوهنا تفتقر إىل وض  قانوين/

 (٧5)احلق يف الصحة -4 

أو ووووت ا قووووررد اصا وووو  ا ضنيوووو  ألووووح انناووووا  ه احل وووووأ علووووى ميوووواه الشوووورا ا أمونوووو   -51
 16إىل  11وخوووودمار ال وووورو ال ووووة ، الووووي قامووووت بوووو ايرد رمسيوووو  إىل ا رر  ه الفووووملد موووون 

ألقو  انناا  ه ا يواه  بشأ  ا ياه يضملو  امالً  ، حل  يضتمد ا رر  قانوانً 2014آ ار/مارت 
 وال رو ال ة  للرميو ، مووا نل و وم مووا نل، رو   ييو   ويونص علوى مونح ا ولويو  لتم ويص
 ا يواه لالسوتمدامار الشم ووي  وا ن ليو  علووى االسوتمدامار ا خوور   ووضو  آليووار ماواتل  ماووتقل 

  اتموواً حلووح انناووا  ه احل وووأمتينوو  لضووما  امتثوواأ ايوو  اجل.ووار، قووا في.ووا القتوواف اصووا ، امتثوواالً 
 ر(٧6)على مياه الشرا ا أمون  وخدمار ال رو ال ة 

 والحووظ الفريووح القتووري موو  التقوودير أ  اجمللووس ا علووى لل ووة  قوود وضوو  اسووملاتيري  و نيوو  -52
 اصتو  الو نيو مو  ا هوداو ا ن وو  علي.وا ه اً  شوي ،2019-2015للقتاف ال ة  للفملد 

والحووووظ الفريووووح  .الووووي وضووووضت لتةقيووووح أهووووداو التنميوووو  ا اووووتدام  2025-2015لووووارر  للفووووملد 
، الت مووووت احل وموووو  2016القتووووري أيضوووواً أنووووو موووون خووووالأ اعتمووووار اسووووملاتيري  إلا ووووات للرميوووو إل لضووووا  

، 2015وم   لك، ساور الفريح القتري القلح  نو وفقاً لتضدار عا   .الو وأ إىل ا ياه بتةال
بناووا  مشومول  ه ا ااو  مون ا ررنيول  68و ه ا ااو  فقوا موون الاو ا  55ناو   د ت ون سوو  

 ر(٧٧)واحد على ا قي للتأمل ال ة 
ات ا مارسوو  أعربووت اللرنوو  ا ضنيوو  ألقووو  ا  ووما   وي انعاقوو  عوون قلق.ووا ال ووالا إت و  -53

 -والنفاوووي  انعاقووو ، خ و ووواً الناوووات والفتيوووار  وار انعاقووو  الضقليووو   ا تمثلووو  ه تضقوووي   وار
، وحثووت 2014لضووا   194/2رقوو  القوورار قوجووب الفتووو  ال وواررد ه  حاوورهاالجتماعيوو ، ر وو  

 ر(٧8)ا رر  على وق   ارس  التضقي  رو  موافق  الشمص ا ضإل موافقً  حرًد وماتنمدً 
جتوور  انج.ووال  إتاتوأعربووت اللرنوو  ا ضنيوو  ابلقضووات علووى التمييوو  ضوود ا وورأد عوون قلق.ووا  -54
ال عنووودما ت وووو  حيووواد ا ووورأد أو الفتووواد احلاموووي أو  وووةت.ا ه ختووور، وكوووو   لوووك يووورب الناوووات، إ
 ر(٧9)سيما الالغ يضشن ه ا نا ح الريفي ، على اللروت إىل انج.ال  م ا أمو  و م القانوين ال

 (80)احلق يف التعليم -5 
والتضلوي  لتووفم ا اواواد ه احل ووأ  أ ار الفريح القتري ابجل.ور الي بذلت.ا وتارد الملبي  -55

و وا ي تاو  أةيو   .على التضلي  جلميو  ا  فواأ، بغو  الناور عون جناويت.  أو وضوض.  القوانوين
 ،2018-201٧ل واررد بشوأ  تاوريي كوي  فوي ه الاون  الدراسوي  اجملواأ ا راسوي  ا ك مد ه  لك

 ورسووو  ال تووبموون الرسووو  الدراسووي  ا ضفيوول ا  فوواأ وضووضو القووانوين، والووي تشوومي بغوو  الناوور عوون 
موودارت ه  20٧مدرسوو  إىل  19٧وتار عوودر ا وودارت الووي تضمووي بناووا  الفملتوول موون  .ا درسووي 

 ر(81)مدرس  ه ا ميمار 4٧اجملتمضار ا ضيف  وإىل 
وتالحووووظ اللرنوووو  بتقوووودير أنووووو مت بلوووووة هوووودو الت ووووافؤ بوووول اجلناوووول ه التضلووووي  االبتووووداا   -56
 ر(82)أعلى من مضدالر الذكوراً مضدالر التةا  انان  ابلتضلي  الثانوي والضايل أ  ح حالي وأ 
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فقوود أعربووت مالحات.ووا حوودو  تتووورار إيابيوو ، علووى الوور   موون حقووو  التفووي، أمووا جلنوو   -5٧
عون القلووح لتضورل ا  فوواأ  وم ا ررنيوول، ومون بيوون.  ا  فواأ  م.ووار أررنيوار وآابت  ووم أررنيوول، 
فضوواًل عوون ا  فوواأ لوالوودين موون أ ووي فلاووتيإل  وون ُسووة ت موون.  اجلناووي  ا ررنيوو ، ه بضوو  

 مارسووار  يي يوو  ه مووا يتضلووح ابلتةوواق.  اب وودارت احل وميوو  االبتداايوو  والثانويوو ، وهوو   ووم  ا حيووا ،
 ر(83)مؤهلل لالستفارد من التضلي  الضا  اجملاين

ملبيو  والضلو  والثقافو  )اليوناو و( أنوو، علوى الور   مون والحات منام  ا مو  ا تةودد لل -58
وا رأد التميي ي  ا ترذرد ه ما يتضلح حلروار وماؤوليار اجل.ور ا  ذول  للت دي للقوالب النمتي  

فإهنووا  التضلووي ،و  الملبيوو  ه وتارد والرجووي ه ا سوورد واجملتموو ، قووا ه  لووك إنشووات قاوو  الشووؤو  اجلناوواني 
 ر(84)لناات والفتياراعلى فر  تضلي  بش ي سليب ا ي دو تؤثر مه ت اأ  ال

 ألوو  الجووال 645 000 موونوالحاووت اليوناوو و موو  التقوودير أ  ا رر  استضوواو أكثوور  -59
ضووما   الالج وول و ورضتو علووى موا ول  ج.وووره الراميو  إىل وؤو  لود  مفوضووي  اً ماورلل رمسيوو

 ر(85)اباي  الالج ل ومااعدا  وعد  حرما  أي  في من اصدمار التضليمي 

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (86)املرأة -1 

 كر الفريح القتري أنوو علوى الور   مون اجل.وور التشوريضي  وتت يوح التودابم اصا و  ا ؤقتو   -60
 إىل أ  ا وورأد ا ررنيوو  ال توو اأ  ثلوو   ثوويالً ه مووا يتضلووح اب شووارك  الاياسووي  للموورأد، تشووم ال يوواانر 

 نا  ا حوو اايوو ، أقوور جملووس النووواا قووانوانً 2015ر وه آا/أ اووتس (8٧)ه احليوواد الاياسووي اً انق وو
وعلووى الوور   موون أ  القووانو  اجلديوود خفوو  احلوود ا رؤ موون ا عضووات ا ؤساوول ر (88)الاياسووي 

، إال أنووو أتاأ ناووا  احل ووص للناووات والشوو اا،  ووا يشووم إىل حوودو  تراجوو  ه تض يوو  150 إىل
 ر(89)مشارك  ا رأد ه ا ح اا الاياسي 

وأ ووارر هي وو  ا موو  ا تةوودد للموورأد إىل أ  موودير إرارد ابايوو  ا سوورد قديريوو  ا موون الضووا  قوود  -61
حالوو  ه  3 649لت ر  الووي عاجلت.ووا إرارتووو، حيووث ُسوو ا سووريأ ووار إىل تايرد عوودر حوواالر الضنوو  

 ر(90)2016حال  ه عا   3 528مقارن  بو  201٧عا  
قيووا  قووا يلوو ت )أ( تض يوو  ان ووار القووانوين حلمايوو  وأو ووت جلنوو  حقووو  انناووا  ا رر  ابل -62

موون قووانو  الضقوووابر لتروور  اال ت وواا  292، موون خووالأ تضووديي ا ووارد ا سووري ا وورأد موون الضنوو 
سياسوو  احلوو س و)ا( تنقوويح  ال وجوو ، وإلغووات أسوو اا الاووروو ا مف ِّفوو  للضقوبوو  ه جووراا  الشوورو 

 ا سوري ما  إم انيو  ح ووأ الناوات اهلوارابر مون الضنو الوقاا ، واختا  اي  التودابم ا ناسو   لضو
 ر(92)دمت ثال  جلا  أخر  تو يار  اثل وقر (91)على ا أو  والدع  رو  التفريا ه حريت.ن

ول وون اللرنوو  ا ضنيوو  ابلقضووات علووى التمييوو  ضوود ا وورأد ال توو اأ تشووضر ابلقلووح موون اسووتمرار  -63
ا غت وووب مووون ا اووووؤولي  وهووو  تضفووو  قوووانو  الضقووووابر،  ه 340و 99إىل  9٧وجوووور ا ووووار مووون 

اجلناايوو  إ ا توو وجل الضووةي   وودد ال تقووي عوون نووس سوونوار، وتوونص علووى أح ووا  خمففوو  ه  ووروو 
وأو وووت اللرنوو  ا ضنيووو  ر (93)الضاالوو  إل وووروإلمضينوو  علووى مرووون يرت  ووو  جوووراا  حلمايوو  موووا ُياوومى بووو 

إتالوو   يضوو ، رو  إبتووات، اسووملاتيري   ووامل  لتضووديي أوابلقضووات علووى التمييوو  ضوود ا وورأد ا رر  حل  
 ر(94)والب النمتي  الي  ي  ضد ا رأدا واق  القاام  على الالت  ا بوي  والق



A/HRC/WG.6/31/JOR/2 

11 GE.18-13946 

 (95)األطفال -2 
حثوووت جلنووو  حقوووو  التفوووي ا رر  علوووى إلغوووات الت ووونيفار التميي يووو  لا فووواأ بو وووف.   -64

، واعتموووار اسوووملاتيري  اسوووت اقي   وووامل  مووون أجوووي إل وووم  ووورعيلإل أو إلأ فوووااًل ضوووةااي للاوووفاحإل
أل وو  القووانو  والواقوو ، وضوود ايوو  ف ووار ا  فوواأ  ،القضووات علووى التمييوو  علووى أي أسووات كووا 

 ر(96)ا .مش  أو احملروم 
وأعربت اللرن  عون قلق.وا ال والا إتات انتشوار  ارسو  الو واجل ا   ور والقاوري علوى نتوا   -65

كموا تشوضر ابلقلوح بوجوو خوا    .أحياانً إىل حد بيو  ا  فواأرقى س  تواس  ه ا رر ، وه   ار 
تروواوت  احلاريوو  عشوورد موون يإتات التقووارير الووي تفيوود حل  فتيووار عراقيووار  ووغمار، موون.ن موون د 

ولن إىل ا رر  مون أجوي موا ياومى   ، وهوو تواجل ينت.و  بضود مودد دودرد ماو قاً إلتواجل ا تضو إلالضمر، يُرسر
تتلقى فيو ا سرد م لغاً مالياً مقابي الفتاد ويتم ن إلالو وجلإل مون إيوذاا.ا واسوتغالهلا جناوياًر وتفيود 

 ر(9٧)ن قاراً ه ع اابر االجتار ابل شرالتقارير أيضاً حل  إلأتواجلإل بض  هؤالت الفتيار أقةموه
رعوووو  ه وأعربووت اللرنوو  عووون قلق.ووا    أ فوواأ ا م.وووار  ووم ا ت وجووار  ال ووواً مووا يو  -66

مؤساار، وأو ت ا رر  بتقد  الدع  لام.ار  م ا ت وجار لتم ين.ن مون رعايو  أ فواهلن 
وحثوووت  .وتناوووي  ابوووالر توعيووو  للقضوووات علوووى و وووم  الضوووار ا رت تووو  ابحلموووي خوووارجل إ وووار الووو واجل

 ر(98)ا رر  على ضما  عد  إلقات الق   على أ فاأ الشوارف واحتراته 
  علوووووى فووووورل حاووووور وجتووووور   ووووورال لترنيووووود القووووووار ا اووووولة  وحثوووووت اللرنووووو  ا رر -6٧

واجلماعار ا الة   م التابض  للدول  ا  فاأر رو  سن الثامن  عشرد واستمدام.  ه ا عماأ 
ينت وووح جتووور  الضداايووو ، ولتشوووغيي الشوووركار ا منيووو  اصا ووو  ا  فووواأر واسوووتمدام. ، وضوووما  أ  

القوار ا الة  واجلماعار ا الة  ه تمن الاول  وتمون  الترنيد  م القانوين لا فاأ على يد
 ر(99)احلرا على الاوات

 (100)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
ال ووارر عوون جملووس انفتووات  ر2014لضووا   194/2رحووب الفريووح القتووري ابلقوورار رقوو   -68

 وار  الذي ار  التضقي  القاوري للفتيوار  وار انعاقو  واودر ماوؤولي  اجملتمو  إتات الفتيوار
 وووم أنوووو أعووورا عووون قلقوووو إتات التشوووريضار الو نيووو  الوووي تتضووومن أح امووواً  يي يووو  ضووود  .انعاقووو 

 ر(101)ا  ما   وي انعاق 
أنووو، علووى الوور   موون الت ووديح علووى اتفاقيوو  حقووو  حقووو  انناووا  والحاووت مفوضووي   -69

، ال توو اأ هنوواك  وووا ي بشووأ  إم انيوو  الو وووأ 2008ا  ووما   وي انعاقوو  ه آ ار/مووارت 
إىل ا رافوح الضامو  واصا و ، قوا ه  لوك ا ودارت وا اتشوفيار و مهوا مون ا ؤساوار الوي تقود  

 ر(102)اصدمار إىل ا  ما   وي انعاق 
اللرن  ا ضنيو  ألقوو  ا  وما   وي انعاقو  حل  يضودأ ا رر  تشوريضاتو أليوث  وأو ت -٧0

 ييو اً ه حوح ا  وما   وي انعاقو   احلرما  من الملتي ار التيامي  ا ضقولو  بو وفوفار  راح  
 ر(103)ه اي  اجملاالر، وضما  فرل عقوابر على من ال  تثي لذلك

 األقليات والشعوب األصلية -4 
أو وووت جلنووو  القضوووات علوووى التمييووو  الضن وووري حل  ي فوووي ا رر  للنور/الووودو /الروما احل ووووأ  -٧1

 ر(104)على اي  احلقو  االقت اري  واالجتماعي  والثقافي 
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 (105)املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -5 
الالج وول علووى ا رر   ووا ي ذلووو موون ج.ووور لتض يوو  اسووتمرار تقوود   ووؤو  أثنووت مفوضووي   -٧2

احلمايوو  وا اوواعدد انناوواني  لالج وول الاوووريل و وومه  موون الالج وول ا وجووورين علووى أراضوويو، 
وأ وارر إىل أ  ا رر  د ينفووذ فةاووب مضوومو  التو وويار ا قدموو  خووالأ اجلولوو  الثانيوو  لالسووتضرال 

ه أتسوويس ذووو جل جديوود وقوووي للتضوواو  الوودويل ه االسووتراب   اً  حامسوواً ر ي أر  رو الوودوري الشووامي، بوو
 ر(106)لاتمار اننااني 

، موون الالج ووار الاوووراير 29٧ 418 وأفووارر هي وو  ا موو  ا تةوودد للموورأد حل  مووا يقوودر ب -٧3
ه ا اا  من الالج ل الاوريل ا ارلل ه ا رر ، يواج.ن خمتلو  االحتياجوار  45,3و ثلن 

 واجلناواين لضنو  اجلناو تضرضو.ن لاننااني  واالحتياجار ه جماأ احلمايو ، مثوي ارتفواف خموا ر 
ه  10 90٧إىل  10 866وقود تار عودر احلواالر ا اورل  لو واجل ا  فواأ مون ر وال واجل ا   ر

 ر(10٧)2016عا  
 وقود سوواور جلنوو  القضوات علووى التمييوو  الضن وري القلووح إتات ا ضلومووار الوي تفيوود حل  الالج وول -٧4

الفلاتينيل من اجلم.وري  الضربي  الاوري  ُمنضوا من رخوأ ا رر  وال ي اأ ي لا عن حواالر مون 
 ر(108)انعارد القاري  هل 

ن الالج وول الفلاووتينيل ا اوورلل أ  الغال يوو  الضامووى موواً والحووظ الفريووح القتووري أيضوو -٧5
ه ا رر  موو  وكالوو  ا موو  ا تةوودد ن اثوو  وتشووغيي الالج وول الفلاووتينيل ه الشوور  ا رؤ هوو  

 وم أ   .الضمي واحل وأ على اي  اصودمار احل وميو  ولذلك اح هل  قانوانً  ،موا نو  أررنيو 
 ،196٧ وو د ه أعقوواا نوو اف عووا  وا موون كووانوا قوود فوور    ،الجووال فلاووتيإل 158 000هنوواك  ووو 

 ر(109)املو  اجلناي  ا ررني ، وه  يواج.و  قيوراً ه احل وأ على اصدمار الضام  ال
القضات على التميي  الضن ري عن قلق.وا إتات ارعواتار تفيود حل  الالج ول جلن   وأعربت -٧6

واالسووتغالأ واالعتووودات،  وملتماوو  اللروووت الاوووريل وأ فوواهل  ال ي الووو  عرضوو  النضوودا  اجلناووي 
وحثووت ا رر  علووى اختووا  التوودابم  نوو  حوواالر انضوودا  اجلناووي  وابايوو  ا  ووما  الضووضفات موون 
االسووتغالأ واالعتوودات، وضووما  التاووريي ال ووةيح  واليوود الالج وول وملتماوو  اللروووت الاوووريل 

 ر (110)وتوفم و اح اهلوي  الالتم  هل 
ن قلق.ووا ال ووالا إتات التقووارير الووي تفيوود بترنيوود اجلماعووار وأعربووت جلنوو  حقووو  التفووي عوو -٧٧

ا اوولة  الاوووري  ا  فوواأ الالج وول الاوووريل موون خميمووار الالج وول ه ا رر  واسووتمدام.  ه 
عون قلق.وا إتات اً ر وأعربت جلن  مناهض  التضذيب أيضو(111)قتالي  وأروار راعم  على الاواتأروار 

 ر(112)ترقى إىل سوت ا ضامل  الالج ل الي قدالاروو ا ضيشي  ه خميمار 

 األشخاص  دميو اجلنسية -6 
تفيووود الوووي القضوووات علوووى التمييووو  الضن وووري عووون قلق.وووا ال وووالا إتات التقوووارير جلنووو   أعربوووت -٧8
ستمرار سةب اجلناي  من أ ما  من أ ي فلاتيإل من ا رل الفلاتيني  احملتل ، وحثوت اب

وا لضمليووار سووةب اجلناووي  موون. ، وإعووارد اجلناووي   وون تضرضوو ا رر  علووى التوقوو  عوون سووةب
  مناهضوو  وأعربووت اللرنوو  ا ضنيوو  ابلقضووات علووى التمييوو  ضوود ا وورأد وجلنوور (113)اجلناووي  ه الاووابح

 ر(114)التضذيب عن  وا ي  اثل 
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