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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس ،املنرد د ج د قد درار لد د
حق د ا اسانددان  ،1/5دورتددا اداديددة واليف اددرت القددمة املمتدددة مددن  5إىل  16تر درين اليفددا /
ا د فمرب  .2018وايتعرضددا ادالددة األردن ا لنددة الندداوعة املعق د دة  8تر درين اليفددا /
ا د فمرب  .2018وت دروس وف ددد األردن املنن ددق الع ددام ادن د مي دق د ا اسان ددان ،ابي ددس الطراوا ددة.
واعتمددد القريددق العامددس التقريددر املتعلددق ابألردن جلنددتا الراوعددة عرددرة ،املعق د دة  13تر درين
اليفا /ا فمرب .2018
 -2و 10كدداا ن اليفا /ين دداير  ،2018اخت ددار ل د حق د ا اسان ددان فري ددق املق ددررين الت ددا
(اجملم عة اليف اية) لتيند ايدتعرا ،ادالدة األردن :وفغااندتان ،وفنديوي (ور ريدة  -الب ليقاريدة)
وال رايت املتحدة األمرينيدة .و  13مت ز/ي ليدا  ،2018وعدد ون اذد ت الد رايت املتحددة قرار دا
ابرانحاب من عض ية ل حق ا اسانان ،ااتخبا ا معيدة العامدة آيندلندا كعضد جديدد
اجملل د ليح ددس ال ددس ال د رايت املتح دددة .وون ددال عل د ذل د  ،حل ددا آين ددلندا ال ددس ال د رايت املتح دددة
و صقرا عض اً اجملم عة اليف اية ل يتعرا ،الدورج الرامس دالة األردن.
 -3وعم د ً ابلققددرة  15مددن مرفددق ق درار ل د حق د ا اسانددان  ،1/5والققددرة  5مددن مرفددق
قراره  ،21/16صدرت ال اثئق التالية ألغرا ،ايتعرا ،ادالة األردن:
(و)

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقاً للققرة (15و) ()A/HRC/WG.6/31/JOR/1؛

(ب) جتمي ددل للمعل مد دات وعدت ددا مق ض ددية األم ددم املتح دددة الن ددامية دقد د ا اسان ددان
(املق ضية النامية) وفقاً للققرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/31/JOR/2؛
(ج)

م جي وعدتا املق ضية النامية وفقاً للققرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/31/JOR/3

 -٤ووُحيل ددا إىل األردن ع ددن طري ددق اجملم ع ددة اليف اي ددة قائم ددة ويد د لة وع ددد ا يد دلقاً إي ددباايا،
ووملاايا ،والربازيس والربتغال ،ابيم م عة األصددقال املعنيدة ابلتنقيد وإعدداد التقدارير واملتاوعدة علد
املندت الد طل ،وولكينددا ويدل فينيا ،والند يد ،وي يندرا ،وكنددا وليختنرددتاين واململندة املتحدددة
لربيطااي ددا العومد د وآيرلن دددا الر ددمالية .و ن ددن ارطد د علد د د د ه األيد د لة امل ق ددل الر ددبني
اخلارجي ل يتعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5يلط رئي ال فد الض ل عل ون إحراز تقدم ال حق ا اسانان ومر ام لضدمان
اريتقرار واألمن والن م عل الصعيد الدو  ،ولتعييي اقة اجملتمل األرد .
-6
البلد.
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 -٧واألردن وصدد إارال مؤينات وطنية مدن وجدس إصد ط إطداره املتعلدق اقد ا اساندان
وإحراز تقدم ال حتقيق التنمية املنتدامة لنقالة حياة كر ة للكميل.
 -8ووحددرز األردن تقدددماً كب د اً ددال ناي ددة حق د ا اسانددان واد درايت األيايددية ،رغ ددم
الوروف الصعبة النائدة املنطقة ،ور ييما فيما يتعلق ابألمن.
 -9وينص الديت ر علد كقالدة ادقد ا واددرايت األيايدية للكميدل ،وتنتندي حريدة الدروج
والتعب د د والصد ددحافة والن رد ددر وويد ددائط اسع د د م واملراي د د ت وميد ددة األردن .ويتمتد ددل امل اطن د د ن
األرداي د ن اريددة إارددال النقدداابت العماليددة واألح دياب النيايددية .وقددد تركدديت ا ر د د عل د نايددة
حق ا اسانان وتعييي ا لق ات الننان اليت تعيش املناطق النائية واملناطق احملرومة ،وادن مة
عازمة عل ناية حق ا الننال واألطقال وكبار الندن واألشدخاذ ذوج اسعاقدة .والتعلديم دا
وإليامي ميل األطقال.
 -10ووضعا اخلطدة ال طنيدة الرداملة دقد ا اساندان للقدمة  2025-2016مدن وجدس ردم
القك ة النيايات واملماريات املتعلقة اق ا اسانان.
 -11و آذار/مددارس  ،201٤وار د ت ادن مددة منت د املننددق ادن د مي دق د ا اسانددان،
مددا ود إىل اذدداذ عدددد مددن املبددادرات الدديت اددرج تنقيد ا مددن خد ل اوددام شددامس دمايددة حقد ا
اسانان .وارر األردن تقارير دورية تبرت التقدم ال ج وحرزه الق اارت واملماريات والنيايات
املتعلقة اق ا اسانان.
 -12و تررين األول/وكت ور  ،2018رفل منت

املنت إىل املنت

ال زارج.

 -13ووُار ا نة عليا داخدس املنتد  ،رداركة وزرال ورءيدال املؤيندات ال طنيدة والنقداابت
العمالية ،لدراية معا دات حق ا اسانان وإدماجرا األطر الترريعية ال طنية.
 -1٤ووار املنت نة وطنية ملتاوعة الت صيات الصدادرة عدن املركدي الد طل دقد ا اساندان،
والت كد من ون اخلطة ال طنية الراملة دق ا اسانان يتنق ال ل عام .2025
 -15و عد ددام  ،2016اود ددم األردن ااتخد دداابت ورملاايد ددة لتعييد ددي اوامد ددا الد ددد قراطي .وجد ددرت
اراتخدداابت حتددا إش دراف نددة الايدددة ،وفق داً ألفضددس املماريددات الدوليددة .وارتقددل منددت متيفيددس
اسانث الربملد ددان .و عد ددام  ،201٧اومد ددا اراتخد دداابت احملليد ددة والبلديد ددة مد ددن وجد ددس تطبيد ددق
ال مركيية النلطة.
 -16وعمددد األردن إىل دمددي وريدديت ي ددة النيا ددة ومنافحددة القندداد ودي د ان املوددا مددن وجددس
منافحددة القندداد وضددمان النيا ددة ادن مددة .وإن يدديادة القدداا ن ومددر مرددم األردن لتحقيددق
الد قراطية وارزد ار ارقتصادج واساتاجية اجملتمل.
 -1٧ومتيفس منافحة التطرف حتدايً املنطقة ،عل الرغم من ون ادن مدة تضداع جر د دا
الراميددة إىل ضددمان إعمددال حق د ا اسانددان عل د الددرغم مددن د ا التحدددج .واعتمددد األردن قدداا ن
الدداكم الردريعة لعددام  2016مددن وجددس ضددمان اللكد ل إىل القضددال واساصدداف إصدددار العق وددة
وإمناايددة اريددت ناف .وعدددل وضددل الدداكم الر دريعة س حددة إمناايددة مراجعددة األحنددام ،ووضددل
إجرال لتقدمي الطع ن وناية األحداث والق ات الضعيقة.
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 -18واعتم ددد األردن ق د اارت ور د ن منافح ددة القن دداد وارخ ددت س وادص د ل عل د املعل م ددات
لتحنرت الن مة ال طنية وتعييي اواما املتعلق اق ا اسانان.
 -19وتعيي ددي حقد د ا املد دروة وم ددر ددام األردن .وق ددد اعتُم ددد مر ددرو ق دداا ن يتعل ددق ابملد دروة
القطددا العددام للنر د  ،ودددور امل دروة .وللددا التط د رات األخددر اعتمدداد ق د اارت تتعلددق ابملرواددة
ياعات العمس ،وحق ا امل اث ،واملروة املناص العليا ورعاية األطقال.
 -20واعتمدددت خطددة عمددس وطنيددة لتنقي د ق درار ل د األمددن  )2000(1325ور د ن امل دروة
والن ددلم واألم ددن .واعتم دددت ويضد داً آلي ددات وخ ددر  ،ميف ددس اخلط ددة ال طني ددة لتنقيد د و ددداف التنمي ددة
املنتدامة لعام  ،2030وارج حتديث اريماتيكية ال طنية للمروة للقمة  201٧-2013ايث
تغطي القمة .2030-2020
 -21واعتمد القاا ن رقم  20لننة  201٧ال ج يردف إىل ت ف مناعدة اجتماعية ومالية
وفضد ددس ل شد ددخاذ ذوج اسعاقد ددة ووف د دراد ويد ددر م .و ج د د املد ددادة  25مد ددن القد دداا ن ،تطال د د
املؤيند ددات وتخصد دديص اند ددبة تصد ددس إىل  ٤املائد ددة مد ددن ش د د اغر ا ل شد ددخاذ ذوج اسعاقد ددة.
وعملددا ادن مددة علد حتنددرت إمناايددة ال صد ل املبددا العامددة وتد ف مموددرت شددق يرت ،ولغددة
اسشارة ،وعند ارقتضال التداول ابلقيدي .
وعددل القداا ن رقدم  32لندنة  201٤لندي ييندر إمناايدة د ل األطقدال إىل النودام القضددائي.
ُ -22
ورفعا ين املنؤولية ا نائية إىل  12عاماً ،مل تركيل اللك ل إىل األحنام غ ارحتكازية.
 -23وتنددع ادن مددة إىل حتقيددق الت د ازن وددرت حريددة التعب د وادددق اخلص صددية ،ومنافحددة
األارددطة اسر اويددة .ووفددرت اري دماتيكية ال طني ددة للقددمة  2015-2011ظددروف عمددس وفض ددس
لقطددا ارتصددارت ،وودت إىل حتنددرت التمتددل ابدددق حريددة اسع د م للم د اطنرت والصددحقيرت.
وتعمس ادن مة عل كقالة ون يعمس الصحقي ن ن عن الضغط والترديد ابلطرد والتخ ي .
 -2٤ووعطد ددا األول يد ددة دمايد ددة حريد ددة التعب د د اخلطد ددة ال طنيد ددة الرد دداملة دق د د ا اساند ددان
للقد ددمة  .2025-2016وولغيد ددا وحند ددام الند ددكن عل د د ا د درائم ذات الصد ددلة ،وا ق د د عد دددد
حارت ذ ي الصحقيرت والتحري عل خطاب النرا ية فعس يعاق عليا القاا ن.
 -25وايتعي عن يدل ادريدة ،ور يديما اددارت الديت تنطد ج علد بالقدات ونديطة،
وت د ددداو وديل د ددة ،ميف د ددس املراقب د ددة اسلنمواي د ددة .وتق د دددم وزارة الع د دددل املن د داعدة القاا اي د ددة اجملااي د ددة إىل
وج م اطن ورد وو شخص مقيم األردن حيتاج إليردا ،األمدر الد ج ينقدس إمناايدة اللكد ل إىل
وعدددلا الق د اارت لنددي ترددمس جر ددة التع د ي  ،وودخلددا تعدددي ت لتحنددرت ووضددا
القضددالُ .
األشخاذ وانال اسجرالات الناوقة للمحاكمة.
وعد دددل قد دداا ن األمد ددن الع د دام عد ددام  2015لضد ددمان إمناايد ددة اللك د د ل إىل القضد ددال وادمايد ددة
ُ -26
القضائية .ومنحا امل افقة عل زايرات التقتيش وماكن ارحتكاز لنقالة ايتيقائرا املعاي الدولية.
 -2٧والتيم األردن ابملرداركة ابلعمدس مدل ي دات املعا ددات الدوليدة ،وقُددما ابلقعدس م عدة
مددن التقددارير الدوريددة .وزادت امل د ارد املاليددة املخصصددة للكنددة ال طنيددة األردايددة لرددؤون املدروة واملركددي
ال طل دق ا اسانان لتين العملية.
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 -28ويقتقر األردن إىل ما ينقدي مدن املد ارد املائيدة ،وقدد صدن مدن ودرت البلددان الديت تعدا مدن
اقص املياه ،األمر ال ج من ش اا ون يضعضل جر ده الرامية إىل حتقيق و داف التنمية املنتدامة.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -29ودىل  95وف ددداً وبي دداانت وان ددال جلن ددة التح دداور .وت ددرد الت ص دديات املقدم ددة وان ددال جلن ددة
التحاور القر اليفا من ا التقرير.
 -30ورح اليمن ابلتقرير ال طل املقصس ال ج يوردر مدا يب لدا األردن مدن جرد د ميددان
حق د ا اسانددان .ووشدداد و ضددل اخلطددة ال طنيددة الردداملة دق د ا اسانددان وخطددة تنقي د و ددداف
التنمية املنتدامة.
 -31ووان ددا وفغاان ددتان علد د اس ددازات ال دديت حققتر ددا ادن م ددة تنقيد د ت ص دديا ا املتعلق ددة
اق ا اسانان ،ور ييما من خ ل وضل وطر ا املعيارية واملؤينية ووضدل اخلطدط والنيايدات
ال طنية لتعييي حق ا اسانان.
 -32ورحبا ولباايا وتنقيح إطار اسجرالات القضائية ال ج يرمي إىل ضمان اددق الاكمدة
عادلددة .وشددكعا األردن عل د تعيي ددي جر د ده املتعلقددة وبنددال ق دددرات العدداملرت املرددن القاا اي ددة
فيما يتعلق اق ا املروة.
 -33ورحبا ا يائر ابعتماد عدة ق اارت وتعدي ت وفقاً للمعاي الدولية ،وابيدتكاوة األردن
اسااوية ملعوم الت صيات املقدمة خ ل ج لة اريتعرا ،اليفااية.
 -3٤ووانددا واغ د ر عل د األردن لتعاواددا البنددال ،وللح د ار ال د ج اريددا مددل بتل د املؤينددات
ال طنية وآليات ل حق ا اسانان من وجس تعييي حق ا اسانان ونايترا.
 -35و ن د د د ت األرجنتد د ددرت األردن عل د د د إق د د دراره اخلطد د ددة ال طنيد د ددة الرد د دداملة دق د د د ا اساند د ددان
للقددمة  .2025-2016واعمفددا ابلتحدددايت الدديت ي اجررددا األردن واب رد د الدديت يبد ا دمايددة
ال ج رت ومناعد م.
 -36ووان ددا وي دماليا عل د األردن مل ددا وو ددداه م ددن ك ددرم ايتض ددافة ع دددد كب د م ددن ال ج ددرت
وسارال دار إي ال للننال املعرضات خلطر جرائم الررف .غ وهنا وعروا عن قلقرا إزال حدارت
ارحتكاز اسدارج.
 -3٧ويلطا النمنا الض ل عل التداو اسااويدة الديت اذد ا األردن لتنقيد الت صديات الديت
قبلرا خ ل ج لة اريتعرا ،اليفااية .ويد وهنا وعروا عن قلقردا إزال التعددي ت الديت ودخلدا
عام  2018عل القاا ن التقييدج فع ً املتعلق اب رائم اسلنمواية.

 -38ووش د د ددادت وذرويك د د ددان ابعتم د د دداد وتنقيد د د د اخلط د د ددة ال طني د د ددة الر د د دداملة دقد د د د ا اسان د د ددان
للقد د د ددمة  ،2025-2016واري د د د دماتيكية ال طنيد د د ددة ل شد د د ددخاذ ذوج اسعاقد د د ددة واري د د د دماتيكية
ال طنية للمروة.
 -39ووشددادت البح درين ابلتددداو املؤينددية الدديت اذ د ا األردن لتعييددي حق د ا اسانددان ،ميفددس
إارال وحدة منافحة ا رائم اسلنمواية ووحدة منافحة ارجتار ابلبرر.
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 -٤0ووانددا وددنغ ديش عل د األردن ر د ده اريددتباقية الراميددة إىل إص د ط ا ردداز القضددائي
ورعتماد تردريعات جديددة مدن وجدس كقالدة حقد ا األشدخاذ ذوج اسعاقدة .ووشدادت اب رد د
املب ولة ملنافحة ارجتار ابلبرر والتصدج لوا رة البطالة.
د ددال حق د د ا اسان د ددان.
 -٤1ووش د ددادت و د ددي روس ابلق د د اارت واريد د دماتيكيات املعتم د دددة
ووشددارت إىل التددداو املتخ د ة لتحنددرت النوددام القضددائي ونايددة ادق د ا ،وزايدة القددرذ املتاحددة
للننال واألشخاذ ذوج اسعاقة.
 -٤2ووق ددرت ولكين ددا ابخلطد د ات اسااوي ددة ال دديت اذد د ا األردن لتنقيد د الت ص دديات ال دديت قبلر ددا
خ ل ج لة اريتعرا ،اليفااية ،ا ذل إارال نة ملنية ل ضل مقمحات وعيددة املدد مدن
وجس إص ط ا راز القضائي واوام العدالة.
 -٤3ورحو د ددا و تند د د اان التع د دددي ت الدي د ددت رية ال د دديت ودت إىل حتن د ددرت اي د ددتق ل ا ر د دداز
القضائي .ووشدارت إىل التعددي ت التردريعية الديت ودخلدا علد قداا ن مندل ارجتدار ابألشدخاذ،
واألاومة اليت ترمي إىل ناية العمال املراجرين.
 -٤٤ووانا ورو دار الن م عل ا ر د املب ولة لتعييي حق ا اسانان ونايترا من خد ل
اي دماتيكيات بتلقددة ،ددا ذل د اخلطددة اري دماتيكية للتعلدديم ( )2022-2018واري دماتيكية
ال طنية األرداية لنبار النن (.)2022-2018
 -٤5ووش ددارت ولغ دداراي م ددل التق دددير إىل التع دددي ت ال دديت ودخل ددا عل د ق دداا ن املرك ددي ال د طل دق د ا
اسانان ،واعتماد اخلطة ال طنية الراملة دق ا اسانان وا ر د املب ولة ملنافحة ارجتار ابألشخاذ.
 -٤6وشددكعا كندددا األردن عل د إهنددال القي د د املقروضددة عل د ارجتماعددات الدديت تعقددد إطددار
اجملتمدل املددد جد قاا ادا املتعلددق نددل ا درائم مدن وجددس احدمام املدادة  21مدن العرددد الدددو اخلدداذ
ابدق ا املداية والنيايية وادقاظ عل فعالية اجملتمل املد  ،و ومر ويايي وج تمل منتقر.
 -٤٧ووشددارت شدديلي مددل التقدددير إىل ا رد د اسانددااية الدديت ود ا األردن لنددي ينددتقبس عدددداً
كبد د اً م ددن ال ج ددرت ،ووش ددادت ونو ددام ادص ددص الد د ج وض ددعا لتيند د مر دداركة املد دروة ادي دداة
النيايية .غ وهنا وعروا عن القلق إزال عدد حارت العن ضد املروة.
دارت ادقد ا ارقتصدادية وارجتماعيدة ،والتخقيد
 -٤8ووشادت الصرت ابلتقدم احملدرز
م ددن ح دددة القق ددر ،والص ددحة العام ددة والتعل دديم وحقد د ا املد دروة والطق ددس واألش ددخاذ ذوج اسعاق ددة.
واعمفا ابخلط ات اسااوية املتخ ة من وجس اسص ط القضائي ومنافحة التطرف.
 -٤9ورحبا ك ل مبيا اب ر د املب ولدة لتد ف ادمايدة واملنداعدة اساندااية ل ج درت الند ريرت
ال اريتكاوة ل زمات اسانااية.
ووضل من ذج جديد وق ج للتعاون الدو
 -50ورحبددا الن اغ د ابلتقدددم ال د ج وحددرزه األردن تعييددي إطدداره املعيددارج واملؤينددي .ووانددا
عل البلدد مل اصدلتا تقددمي املنداعدة اساندااية إىل ال ج درت ،دا ذلد الددور ادايدم الد ج يضدطلل
ال اريتكاوة ل زمات اسانااية.
وا وضل من ذج جديد ودينامي من وجس التعاون الدو
 -51ووش ددارت ك د د ت ديق د د ار م ددل التق دددير إىل اسص د د حات ال دديت اض ددطلل هب ددا األردن عل د د
املنددت يرت التر دريعي واملؤينددي .ورحبددا اصددلتا ت د ف ادمايددة واملندداعدة ل ج ددرت وابعتمدداده
اخلطة ال طنية الراملة دق ا اسانان للقمة .2025-2016
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 -52ورحبا كرواتيا ابعتماد اخلطة ال طنيدة الرداملة دقد ا اساندان للقدمة 2025-2016
وابلتقددم الد ج وحدرزه األردن مند ج لدة اريددتعرا ،النداوقة نايدة حقد ا املدروة ،دا ذلد
فتح وول دار إي ال للننال ضحااي العن .
 -53ويددلما كد اب ابخلطد ات الدديت اذد ا األردن لتنقي د الت صدديات الدديت قبلرددا خد ل ج لددة
اريتعرا ،اليفااية ،ور ييما حتديث إطاره املؤيني ،مل المكيدي علد نايدة األطقدال ،دا
ذل إارال وحدة ملنافحدة ارجتدار ابلبردر ،وا رد د الديت يبد ا لتحندرت ا عيدة التعلديم وإمناايدة
ادص ل عليا.
 -5٤ورحبد ددا قد ددربذ ابخلط د د ات الد دديت اذ د د ت لتنقي د د اخلطد ددة ال طنيد ددة الرد دداملة دق د د ا اساند ددان
للقمة  2025-2016وابسص حات اليت وجرا ا األردن ،ا ذل اعتماد قاا ن ايتق ل القضال.
 -55ووان د د ددا تر د د ددينيا علد د د د األردن سقد د د دراره اخلط د د ددة ال طني د د ددة الر د د دداملة دقد د د د ا اسان د د ددان
للقمة  .2025-2016ووشارت إىل ون الت صيات اليت قدمترا ترينيا خ ل ج لة اريتعرا،
الناوقة تنق وعد ابلنامس.
 -56ووشددارت الدددامنرن إىل ون الربوت ك د ل ارختيددارج رتقاقيددة منا ضددة التع د ي وغ د ه مددن
ضروب املعاملة وو العق وة القايية وو ال إانااية وو املريندة يتضدمن م عدة مدن األدوات العمليدة
اليت وضعا ور ن كيقية منل التع ي وي ل املعاملة .ووكدت ون الربوت ك ل ارختيارج رتقاقية
يفاوة وداة مرمة لتنقي تل ارتقاقية وتعييي ا.
القضال عل ويل وشنال التمييي ضد املروة
 -5٧ووانددا مصددر عل د األردن لتعاواددا مددل آليددات حق د ا اسانددان واعتمدداده اخلطددة ال طنيددة
الراملة دق ا اسانان للقمة  .2025-2016ورحبا إبارال مؤينات ،ا ذل اللكندة
امللنية لتط ير ا راز القضائي وتعييي ييادة القاا ن.
 -58ووانددا إيددت ايا عل د األردن ملددا و لددا مددن جر د د اي دتيفنائية ايتضددافة عدددد كب د مددن
ال ج ددرت الن د ريرت ،وفددتح مدددارس ميدوجددة القص د ل الدرايددية لت د ف التعلدديم ل طقددال ال ج ددرت
الن ريرت .ووكدت ومية تعليم األطقال وصرف النور عن وضعرم اجملتمل.
 -59ووانا فيكي عل األردن للخط ات ا امة اليت قطعرا ال تعييي إطاره ال طل دقد ا
اسان ددان م ددن خ د د ل اعتم دداد اخلط ددة ال طني ددة الر دداملة دق د د ا اسان ددان للق ددمة ،2025-2016
وشددت عل ناية حق ا األفراد.
 -60ورحبدا فراندا ابلتقددم الد ج وحدرزه األردن دارت حقد ا املدروة ،والنودام اراتخددايب
وادق تنويم املوا رات .غ وهنا وشارت إىل وادا ر يديال ندان عددد مدن القد اارت واملماريدات
اليت تقر ،قي داً عل حق ا اسانان.
 -61ورحبددا ج رجيددا ابخلطد ات الدديت اذد ا األردن للنرد  ،اقد ا املدروة ومتنينرددا .ووانددا
عل د البلددد ر د ده الراميددة إىل حتنددرت حالددة ال ج ددرت الن د ريرت ،وشددكعا األردن عل د م اصددلة
جر ده لنقالة حرية التكمل.
 -62ووانا وملاايا عل األردن ملا يب لا من جر د ،ا ذل اعتماد اخلطة ال طنية الراملة
دق د ا اسان ددان وف ددتح وول دار إي د ال للنن ددال ض ددحااي العن د  .ووعرو ددا ع ددن القل ددق إزال التق ددارير
املتعلقة ابلتع ي والقي د املقروضة عل حرية التعب .
GE.19-00150

7

A/HRC/40/10

 -63ورداً عل األي لة املطروحة ،يلط ال فد الض ل عل ا رد د الديت ود ا األردن حتقيدق
ا دف  5من و داف التنمية املنتدامة .ووشار إىل ون ادن مة التيما وردم القك ة األج ر.
 -6٤وتتمر د التر دريعات املتعلقددة وعق وددة اسعدددام مددل امل اايددق ال طنيددة .ور تنددتخدم عق وددة
اسعدام إر عل وشد ا رائم خط رة ،ور تقر ،علد القصدر وو اد امدس ،و ندان الدام ن تعيدنرم
احملنمة عل ايتعداد ريت م القضااي ذات الصلة.
 -65و نح العمال املنيلي ن ناية خاصة .وحينم القاا ن عمليات الت ظي  ،وا ز للحن مة
ون تغلق املنات اليت ذال قاا ن حق ا اسانان.
 -66ويتماشد قدداا ن منافحددة اسر دداب واريدماتيكية املتعلقددة نافحددة التطددرف مددل املعدداي
الدولية ،وخباصة ايماتيكية األمم املتحدة العامليدة ملنافحدة اسر داب .وتندع احملداكم ال طنيدة إىل
ض ددمان إج د درال الاكم ددة عادل ددة .فعل د د ي ددبيس امليف ددال ،ن ددن الطع ددن ارحتك دداز اسدارج وم ددام
احملنمة ،ووصبح من املتع ر القب عل األطقال ما ينن القرار صادراً عن احملنمة.
 -6٧واذ د األردن تددداو ملنافحددة العن د العددائلي .ووضددعا إج درالات دمايددة األطقددال مددن
األعمال اخلطرة ،وملنل ايتخدام األطقال دون ين 16عاماً.
 -68والعدالددة اسص د حية صددميم النوددام القضددائي .وإن تعييددي ايددتق ل النددلطة القضددائية
وضماهنا ومر مرم ويضاً .وودرجا املعاي الدولية دق ا اسانان ورامي تدري القضاة.
 -69وي ج ددد األردن ع دددد غد د من ددب ا م ددن ال ج ددرت .ووُارد د ا ال دداكم لض ددمان إ ح ددة
إمناايددة اللكد ل إىل القضددال ل ج ددرت الد ين حصددل ا علد مرد رة قاا ايددة ودعددم اقنددي وخدددمات
التعليم واسغااة.
 -٧0ووانا الي انن عل اعتماد اخلطة ال طنية الرداملة دقد ا اساندان (،)2025-2016
وعل د إلغددال امل د اد ال د اردة قدداا ن العق د ابت الدديت حتمددي م درتن ج درائم العن د ا ننددي ،وعل د
تعيرت وول امروة عض ة اجملل القضائي.
 -٧1ووانا ندوراس عل اعتمداد اخلطدة ال طنيدة الرداملة دقد ا اساندان للقدمة ،2025-2016
وعل إدخال تعدي ت عل قاا ن املركي الد طل دقد ا اساندان ،والددور الد ج يؤديدا األردن
ال اريتكاوة ل زمات اسانااية.
أتكيد من ذج جديد للتعاون الدو
 -٧2ووانددا نغدداراي عل د األردن لنيايدداتا واي دماتيكياتا وخططددا ال طنيددة الدديت متتيفددس ملبدداد
حق ا اسانان ،ورعتماد وتنقي قاا ن ادماية من العن األيرج لعام .201٧
 -٧3ورحبددا آينددلندا اب ر د د املب ولددة للتصدددج للعن د العددائلي وضددمان اش دماط ادص د ل
عل امل افقة اددرة واملندتن ة الديواج واملرداركة النيايدية للمدروة .ورحبدا ويضداً اب رد د املب ولدة
ريتيعاب ال ج رت الن ريرت ،وضمان حق قرم.
 -٧٤ووعروددا ا نددد عددن تقدددير ا سارددال مركددي التدددري املتخصددص دق د ا اسانددان واخلطددة
اري دماتيكية للتعلدديم للقددمة  ،2022-2018والتعدددي ت الدديت ودخلددا عل د قدداا ن العق د ابت
دماية حق ا املروة ،وحور اليواج القنرج ،وت ف التدري املناي للقضاة.
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 -٧5واعمف ددا إادواين دديا وتعيي ددي ق دداا ن العمال ددة ،وإبار ددال اخلط ددة ال طني ددة الر دداملة دق د د ا
اسانددان للقددمة  ،2025-2016واب ر د د املب ولددة لتنقي د و ددداف التنميددة املنددتدامة ،وو ضددل
مررو اريماتيكية ال طنية للمروة األرداية للقمة .2030-2020
 -٧6ورحد العدراا ابلتطد رات الديت وجرا ددا األردن وإبارددائا العديدد مددن املؤينددات
تعييي حق ا اسانان ونايترا.

ددال

 -٧٧وشكعا ويرلندا األردن عل حتنرت ال ضل القاا للمروة واألطقال ،وإهنال اوام ورية
الرجس وفقاً للمادة  15من اتقاقية القضال عل ويدل وشدنال التمييدي ضدد املدروة ،وإلغدال الردروط
اليت تتيح زواج األطقال.
 -٧8ووان د د ددا إيطالي د د ددا عل د د د د األردن رعتم د د دداد اخلط د د ددة ال طني د د ددة الر د د دداملة دق د د د د ا اسان د د ددان
للقمة  ،2025-2016و ر ده الرامية إىل تعييي ونايدة حقد ا املدروة ووضدل حدد للديواج القندرج.
"عملية العقبة" الرامية إىل منافحة تغ ية ايعة التطرف واسر اب.
ووشادت وقيادة املل
 -٧9وواند ددا كازاخند ددتان عل د د األردن رعتمد دداده اخلطد ددة ال طنيد ددة الرد دداملة دق د د ا اساند ددان
للقددمة  2025-2016وللتقدددم ال د ج وحددرزه إقامددة العدددل ،ومنافحددة ارجتددار ابألشددخاذ،
وتعييي حق ا املروة والطقس واألشخاذ ذوج اسعاقة.
 -80ووان ددا الن ي دا عل د األردن رلتيام ددا وتعيي ددي حق د ا اسان ددان ونايتر ددا وللكر د د ال دديت
يب د د ا لتنقي د د الت ص دديات ال دديت قبلر ددا م ددن ج ل ددة اري ددتعرا ،اليفااي ددة .ودع ددا األردن إىل تعيي ددي
الترريعات املتعلقة اماية املروة العمس.
 -81ورحبد ددا ور ري د ددة رو الد قراطيد ددة الر د ددعبية اب ر د د د ال د دديت يب د د ا األردن تعيي د ددي حق د د ا
اساندان ،دا ذلد اعتمداده ييايدات وايدماتيكيات وخطدط وطنيدة دا يتمرد مدل مبداد حقد ا
اسانان واملعاي الدولية .وحيفا األردن عل م اصلة تعييي حق ا املروة عن طريق التعليم والتدري .
 -82وواددل لبنددان علد األردن ر د ده الراميددة إىل نايددة حقد ا اسانددان وتعييي ددا عل د الددرغم
مم ددا ي اجر ددا م ددن حت دددايت ،ور ي دديما األاثر املمتب ددة علد د األزم ددة الند د رية .ووع ددرب ع ددن تق ددديره
ارت كيف ة ،ور ييما ا راز القضدائي ،والعمدس ،واددرايت العامدة
للتحنينات اليت حتققا
وحق ا املروة.
ال حق ا اسانان ،ولتنقي الت صيات
 -83ووانا ليبيا عل األردن ملا وحرزه من تقدم
املنبيفقة عن ج لة اريتعرا ،اليفااية ولتعييي إطاره املؤيني.
 -8٤ورحبددا ليت اايددا ابخلطد ات الدديت اذد ا األردن لتعييددي يددكلا
ور ييما دماية املروة وزايدة مراركة امل اطنرت العملية النيايية.

ددال حقد ا اسانددان،

 -85ووان ددا م دداليياي علد د األردن لتعيي ددي حقد د ا املد دروة واألش ددخاذ ذوج اسعاق ددة ومتني ددنرم،
وط ددرا ،منر ددا إزال ددة اد د اجي ال دديت تع ددم ،ي ددبيس العمال ددة واملر دداركة اجمل ددالرت الع ددام والنياي ددي،
وراتراج يياية عدم التنامح إط قاً إزال العن ضد املروة.
 -86ووانا ملدي عل األردن ر ده الرامية إىل ت ف ادمايدة واملنداعدة ألكيفدر مدن 6٤5 000
رجددم منددكس رمسيداً وضددمان التحدداا ويددل األطقددال ابلتعلدديم ،ممددا يددؤدج إىل حتقيددق التنددافؤ وددرت
ا ننرت التعليم اروتدائي.
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 -8٧ورحبا مالطة ابخلط ات اليت اذ ت من ج لة اريتعرا ،اليفااية سص ط التردريعات
الرامية إىل ناية األيرة وتين اسو غ عن حارت العن العائلي.
 -88ووانددا م ريتااي ددا عل د األردن لقب د ل ت ص دديات متعددددة م ددن ج ل ددة اري ددتعرا ،اليفااي ددة ،ولتعيي ددي
إطار حق ا اسانان ،ورلتياما وضمان ادرايت األيايية واعتماده خارطة طريق لإلص ط والتنمية.
 -89ووشارت م ريري س إىل اعتماد اخلطة ال طنية الراملة دق ا اساندان للقدمة 2025-2016
وخطدة تنقيد و ددداف التنميدة املندتدامة لعددام  .2030ووشدادت ابلديايدة معدددل اسملدام ابلقدرالة
والنتاوة وعد ايتحداث التعليم اسليامي حىت الص العاشر املدارس.
 -90ورحبا املنني ابعتمداد قداا ن حقد ا األشدخاذ ذوج اسعاقدة ،الد ج حيودر التمييدي
ضد ؤرل األشدخاذ .ورحبدا ويضداً إبلغدال املدادة  308مدن قداا ن العقد ابت ،الديت كاادا جتيدي
التنا س مل مرتن ا رائم ا ننية.
 -91ووا ددل ا ب ددس األيد د د علد د األردن لتعيي ددي إط دداره املعي ددارج واملؤين ددي دقد د ا اسان ددان،
وضمان املناواة ادص ل عل التعليم وحتقيق التنافؤ ورت ا ننرت التعليم اروتدائي .ودعدا
إىل الع دة إىل فر ،وق تنقي وحنام اسعدام انم ال اقل.
 -92ورح د املغددرب ابلتددداو الراميددة إىل النر د  ،اق د ا اسانددان مددن خ د ل تعييددي اسطددار
القضائي ،و ما يورر إارال وحددة ادن مدة الردقافة ،الديت تعديز النيا دة جرد د منافحدة
القناد ،ومنت املننق ادن مي دق ا اسانان.
 -93ووقرت ميامنار اب رد د الديت يبد ا األردن لل فدال ابرلتيامدات الديت تعردد هبدا عقد ج لدة
اريتعرا ،اليفااية .ووانا عل اخلط ات املتخ ة لتعييي اسطار املؤيني دقد ا اساندان وتنقيد
اخلطة ال طنية الراملة دق ا اسانان للقمة .2025-2016
 -9٤ورحبدا ايبدال ابلتدداو املتخد ة لضدمان مردداركة املدروة النودام النيايدي دا ذلد ،
عل الصعيد احمللي .ووانا عل اعتماد ترريعات دمايدة العمدال املنديليرت وعلد مندت ارلتديام
اليفاوا ال ج يبديا األردن جتاه ناية ال ج رت ومناعد م.
 -95ورحب ددا لن دددا ابلتق دددم احمل ددرز ناي ددة حقد د ا املد دروة ،ولننر ددا رحو ددا ون ال ص دداية
املرددمكة عل د األطقددال إطددار الدديواج تنقددس وعددد التر دريعات .ور يرددمس قدداا ن العمددس
احمللي العاملرت القطا اليراعي ،مما حيرمرم من التمتل النامس ورروط عمس عادلة ومقب لة.
 -96ووعروا ايك اي عن تقددير ا للكرد د الديت يبد ا األردن دال تعييدي حقد ا اساندان
ونايتردا ،وتطد ير مؤينداتا القضددائية هبددف زايدة تعييددي يديادة القدداا ن .ورحبدا ويضداً ابلتددداو
َّخ ة دماية حق ا العمال املراجرين.
املت َ
 -9٧ووانا النرويي عل األردن ملا وحدرزه مدن تقددم مند ج لدة اريدتعرا ،اليفاايدة ،ور يديما
إلغال املدادة  308مدن قداا ن العقد ابت .ور يديال ينداور ا القلدق إزال حقد ا املدروة ،وحريدة التعبد
وادص ل عل الضماانت القاا اية األيايية األردن.
 -98ووعروددا عمددان عددن تقدددير ا رعتمدداد العديددد مددن التددداو  ،ميفددس اخلطددة ال طنيددة الردداملة
دق د د ا اساند ددان للقد ددمة  ،2025-2016واخلطد ددة ال طنيد ددة لتنقي د د و د ددداف التنميد ددة املند ددتدامة
لعام  2030واملرحلة اليفااية من اريماتيكية ال طنية ل شخاذ ذوج اسعاقة.
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 -99ووعرودا ابكنددتان عدن تقدددير ا اخلدداذ ل خد ابملرحلددة اليفاايددة مدن اريدماتيكية ال طنيددة
ل شددخاذ ذوج اسعاقددة للقددمة  ،2015-2010واخلطددة التنقي يددة لتعييددي ايددتكاوة املؤينددات
د ددارت العند د األي ددرج للق ددمة  2018-2016واريد دماتيكية ال طني ددة األرداي ددة لنب ددار الن ددن
للقمة .2022-2018
 -100ووانددا القلبددرت عل د األردن خلطتددا ال طنيددة الردداملة دق د ا اسانددان (،)2025-2016
ورحبا ابلتداو الرامية إىل ناية املروة من العن العائلي .ووقدرت اب رد د املب ولدة ملنافحدة ارجتدار
ابألشخاذ ،وحتنرت األاومة اليت حتنم ت ظي العمال املراجرين قطا اخلدمة املنيلية.
 -101ووانددا الربتغددال علد األردن لتعاواددا مددل املنلقددرت ود رايت إطددار اسجدرالات اخلاصددة
ورعتمدداد اخلطددة ال طنيددة الردداملة دقد ا اسانددان ( .)2025-2016ورحبددا ابلتعدددي ت الدديت
ودخلا عل قاا ن املركي ال طل دق ا اسانان.
 -102ووعرو ددا قط ددر ع ددن تق دددير ا مي ددل ا ر د د د املب ول ددة اجمل ددارت التر د دريعية والتنقي ي ددة
والقض ددائية الرامي ددة إىل النر د د  ،اق د د ا اسان ددان واد د درايت األياي ددية .ورحب ددا وص ددقة خاص ددة
ابلتداو املتخ ة لتعييي اسطار القضائي.
 -103ورحبا ور رية ك راي اب ر د اليت و ا األردن سي ال ال ج رت .ووعرودا عدن تقددير ا رد ده
الرامية إىل حتقيق املناواة ورت ا ننرت ،وطرا ،منرا زايدة مراركة املروة بتل فرو ادن مة.
 -10٤ووشارت روماايا مل اررتياط إىل ا ر د املب ولدة للنرد  ،ويفقافدة حقد ا اساندان وتعييدي حقد ا
الننال واألطقال ونايترا .وشكعا األردن عل م اصلة تعييي يكلا ال حق ا اسانان.
 -105ورح ارحتاد الرويدي ابعتمداد اخلطدة ال طنيدة الرداملة دقد ا اساندان .ودعدا األردن إىل
إي د ل مييددد مددن ار تمددام لضددحااي العن د العددائلي .وواددل عل د ا ر د د الدديت يب د ا دمايددة ال ج ددرت
ووشار إىل التداو املتخ ة ملنل التمييي ضد األشخاذ ال ين ينحدرون من وص ل غ ورداية.
 -106ورحبددا اململن ددة العروي ددة الن ددع دية اب ر د د املب ولددة ملنافح ددة القق ددر والبطال ددة ،واعتم دداد
اخلط د ددة ال طني د ددة الر د دداملة دقد د د ا اسان د ددان للق د ددمة  2025-2016وو د ددربانمي تعيي د ددي اساتاجي د ددة
ارقتصادية وارجتماعية.
 -10٧ورحبددا النددنغال اب ر د د املب ولددة مددن وجددس تعييددي اقافددة حق د ا اسانددان وددرت م د ظقي
األمددن والرددرطة مددن خد ل الدربامي وحلقددات العمددس التدريبيددة ،وزايدة الد عي اقد ا اسانددان وددرت
الت مي وط ب ا امعات.
 -108ورحبددا ص درويا ابعتمدداد التددداو القاا ايددة الراميددة إىل تعييددي اسطددار املؤينددي مددن وجددس
احدمام حق د ا اسانددان واددرايت األيايددية ،وإارددال مؤينددات وإدارات وطنيددة عدددة وزارات
من وجس تعييي حق ا اسانان.
 -109ورحبددا يددنغاف رة إبار دال اللكنددة ال زاريددة لتمنددرت امل دروة وإلغددال املددادة  308مددن قدداا ن
العق ابت اليت كااا تعقي املغتص من العق وة حال زواجا من ضحيتا.
 -110ورحب ددا ي ددل فاكيا ابخلطد د ات ا ام ددة ال دديت اذد د ا األردن لتعيي ددي إط دداره الد د طل دقد د ا
اسانددان .ووعروددا عددن قلقرددا إزال القيد د املقروضددة علد حريددة التعبد والدروج وإزال ايددتمرار فددر،
وحنام اسعدام.
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 -111ووان ددا ي ددل فينيا عل د التطد د رات اسااوي ددة ال دديت حققر ددا األردن من د ج ل ددة اري ددتعرا،
الناوقة ،ور ييما فيما يتعلق اماية حق ا املروة .ووعروا عن قلقرا إزال زواج األطقدال وقداا ن
األح ال الرخصية.
 -112ووانا إيباايا عل األردن سص ط قداا ن العقد ابت .ويدد وهندا يدلطا الضد ل علد ون األردن
يصد دددا وعد ددد عل د د الربوت ك د د ل ارختيد ددارج اليفد ددا امللحد ددق ابلعرد ددد الد دددو اخلد دداذ ابدق د د ا املدايد ددة
والنيايية ،ا ادف إىل إلغال عق وة اسعدام ،ووعروا عن قلقرا إزال القي د املقروضة عل حرية التعب .
 -113ووعرو ددا ي ددرج ران ددا ع ددن تق دددير ا للق درار ال د ج اذد د ه األردن وق ددتح ح دددوده وم ددام ال ج ددرت
الن ريرت ال ين يلتمن ن ادماية .ووشارت إىل اخلط ات املتخ ة لتعييي اسطار ال طل دق ا اسانان.
 -11٤ووانا دولة فلنطرت عل األردن للخط ات الديت اذد ا لتعييدي حقد ا اساندان ،دا
ذل اعتماده اخلطة ال طنيدة الرداملة دقد ا اساندان للقدمة  .2025-2016وشدكعا األردن
عل م اصلة ما يب لا من جر د ملنافحة ارجتار ابلبرر.
 -115ووال الن دان عل األردن ملراركتا اسااوية عملية اريتعرا .،ورح اب ر د اليت
يب ا لتنقي الرءية املعن ادة "األردن  :2025رءيدة وايدماتيكية وطنيدة" واخلطدط املعتمددة دال
حق ا اسانان ،ور ييما من وجس حتنرت الرقافية ،ومنافحة القناد ،وضمان حرية التعب .
ال الترريعات اسع مية ،ولننردا وعرودا
 -116ووقرت الن يد وبع التط رات اسااوية
ع د ددن القل د ددق إزال غم د د  ،التع د دداري وخط د ددر التقن د د ات القضقاض د ددة .وذك د ددرت ون العدي د ددد م د ددن
التحدايت ر تيال قائمة من وجس النر  ،ابملناواة ورت ا ننرت.
 -11٧ووعروددا ي ين درا عددن قلقرددا إزال القي د د املقروضددة عل د حريددة التكمددل واسعدددامات الدديت
جددرت مددؤخراً .ورحبددا ابسص د حات الراميددة إىل ادددد مددن ارحتكدداز املؤقددا ،ودعددا إىل اذدداذ
تداو ملم ية لنقالة ناية ويل العمال.
 -118ووانا يلند عل إصدار اخلطة ال طنية الراملة دقد ا اساندان واخلطدة ال طنيدة لتنقيد
و ددداف التنميددة املنددتدامة .ووشددادت إبلغددال املددادة ال د اردة قدداا ن العق د ابت الدديت كااددا تعقددي
مرتن ارعتدال ا نني من العقاب ل تيوج ضحيتا.
 -119وش ددنرت تد د ا األردن علد د املعل م ددات الد د اردة تقري ددره الد د طل الد د ج ير ددرد علد د
ما وحرزه البلد من تقدم ال حق ا اسانان .ورحبا ابلنري الرامس الد ج يتبعدا األردن
إعداد تقريره ال طل.
دال حقد ا املدروة ،دا ذلد إلغدال
 -120ورحبا تركيا ابلتط رات اسااويدة الديت حتققدا
امل ددادة  308م ددن ق دداا ن العقد د ابت ،ال دديت كاا ددا جتي ددي ل ش ددخاذ املترم ددرت ابرغتص دداب جتند د
العقاب ل تيوج ا من الضحية.
 -121ووانا تركمااندتان علد األردن رعتمداده ييايدات وايدماتيكيات وخطدط وطنيدة ترمدي
إىل ول د غ املنددت املطل د ب مددن معدداي حق د ا اسان دان الدوليددة ،وعددد ون يددلطا الض د ل عل د
جر ده الرامية إىل إارال مؤينات و ي ات جديدة دماية حق ا اسانان وتعييي ا.
 -122ووعروا ووغندا عن تقدير ا للتعدي ت اليت ودخلا علد قداا ن العقد ابت دمايدة املدروة
مدن ارغتصداب .وشدكعا األردن علد تعييدي جرد ده الراميدة إىل زايدة مرداركة املدروة مناصد
القيادة وصنل القرار.
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 -123ويددلما ووكراايددا ابلتقدددم ال د ج وحددرزه األردن ددال حتنددرت حالددة حق د ا اسانددان
البلد ،وطرا ،منرا تنقي الت صيات اليت قبلرا خ ل ج لة اريتعرا ،اليفاايدة ،وعلد وجدا التحديدد
فيما يتعلق ابلقضال عل ظا رة التع ي  ،وابألشخاذ ذوج اسعاقة وضحااي ارجتار ابلبرر.
 -12٤ورحبا اسمارات العروية املتحدة ابعتماد عدد من اريدماتيكيات ال طنيدة ،دا ذلد
اخلط ددة ال طني ددة الر دداملة دق د ا اسان ددان للق ددمة  ،2025-2016واخلط ددة اري دماتيكية للتعل دديم
للقمة  2022-2018ومررو اريماتيكية ال طنية للمروة األرداية للقمة .2030-2020
 -125ورحب ددا اململن ددة املتح دددة ابخلط د د ات اسااوي ددة ال دديت قطعر ددا األردن علد د طري ددق تنقي د د
الت صدديات املنبيفقددة عددن ج د رت اريددتعرا ،الندداوقة ،ووانددا عل د ضدديافتا الط يلددة األمددد ،فقددد
ايتضاف ما يييد عل  650 000رجم ي رج منكس من عام .2011
 -126ووعروا ال رايت املتحدة عن القلق إزال م عة متن عة مدن القد اارت الديت تقيدد اددرايت
األيايددية وتقضددي إىل ت قي د الصددحقيرت وارددطال اجملتمددل املددد ومنددتخدمي ويددائس الت اصددس
ارجتماعي واحتكاز م.
 -12٧ورحب ددا ووروغد د اج اب رد د د ال دديت ود د ا األردن لد ديايدة مر دداركة املد دروة
وابلتعديس ال ج ودخس مؤخراً عل قاا ن العق ابت دماية ضحااي ارغتصاب.

اديد داة العام ددة،

 -128ورحودا ور ريددة فنديوي الب ليقاريددة ون األردن عدديز إطداره املتعلددق اقد ا اسانددان مددن
خ ل وضل ايماتيكيات ترمي إىل تعييي ناية حق ا اسانان ،ا ذل مررو متنرت املدروة
القطا العام ،وخطة تنقي و داف التنمية املنتدامة لعام .2030
 -129وشددكعا الربازيددس األردن علد تعييددي نايددة حقد ا اسانددان علد شددبنة اساماددا ،ابلت كددد
من ون تعري خطاب النرا ية ر حيد من حرية التعبد وون واردطة املراقبدة حتدمم اددق اخلص صدية.
ووانا عل األردن للتعدي ت اليت ودخلا عل قاا ن العق ابت وقاا ن ادماية من العن العائلي.
األردن يتماشددي مددل التعري د ال د ارد
 -130ووكددد ال فددد مددن جديددد ون تعري د التع د ي
اتقاقيددة منا ضددة التع د ي  ،وون التع د ي يعتددرب جر ددة إذا ود إىل إصدداوة خط د ة وو مددر .،و
عام ُ ،201٤عدلا الترريعات ال طنية مل المة معاي ارحتكاز مل الق اعد الدولية.

 -131واألردن ملتيم نل ايتغ ل األطقال .واعتمد ويضاً تدداو تتعلدق ابدريدة النقاويدة ،ووخد
وعرت ارعتبار حق املراجرين العمس.
 -132و عام  ،201٤اعتمد األردن قراراً يقضي وتد ف إمناايدة حصد ل األطقدال املرداجرين
عل د التعلدديم والرعايددة الصددحية ودخ د ل ي د ا العمددس ،ووعطيددا ددؤرل األطقددال وطاقددات يددة.
ووُار ا ويضاً نة خاصة لت ف مناكن وديلة ل شخاذ ذوج اسعاقة.
 -133واقمحددا اللكنددة ال طنيددة األردايددة لرددؤون امل دروة تعدددي ت عل د قدداا ن العمددس ،واتيك دة
ل ل وصدبحا إجدازة األود ين متدنح األن األردن وزادت مندتحقات األطقدال .ومرداركة املدروة
اجملال العام آخ ة التيايد .وتندع ادن مدة إىل تعدديس الدربامي مدن وجدس زايدة عددد النندال
املناص القيادية.

 -13٤ووشار ال فد إىل ون قاا ن ا رائم اسلنمواية حيتاج إىل التعديس وإىل م المتا مل املعاي الدولية.

GE.19-00150

13

A/HRC/40/10

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -135حبث األردن التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور/الواردة أدانه ،وهي حتظى بتأييده:
مواص لللة اجل للود الرامي للة ت متابع للة تنفي للا اام للة الو ني للة الش للاملة
1-135
حلقوق اإلنسان (البحرين)؛
توفري الدعم الالزم ملكتب املنسق احلكومي حلقوق اإلنسان ملن أجلل
2-135
مواصلة التفاعل مع مجيع أصحاب املصلحة يف جمال حقوق اإلنسان (البحرين)؛
مواصلللة تعزي للز حق للوق الن للارت م للن للالل االسل ل اتي يات الو ني للة،
3-135
بمرق ،من ا اعتماد االس اتي ية الو نية ملنع االجتار ابلبشر (بروين دار السالم)؛
مواصلللة العمللل علللى تنفيللا اامللة الو نيللة الشللاملة حلقللوق اإلنسللان
٤-135
تنفياا فعاالا حىت عام  ،٢٠٢٥مبشاركة واسعة من اجملتمع (كواب)؛
مواص لللة دع للم وتعزي للز اإل للار املاسس للي م للن أج للل احل ل ام حق للوق
5-135
اإلنسان واحلرايت األساسية (مصر)؛
6-135

تعزيز اإل ار القانوين حلماية املرأة من العنف العائلي (ألبانيا)؛

املضلي دلدما يف تنفيللا ااملة التنفيايلة إللكللاء اللوعي مببلاد سلليادة
٧-135
القانون واملساواة واملوا نة (جورجيا)؛
االس للتمرار يف تق للدج بل لرام التلقي للف يف جم للال حق للوق اإلنس للان ت
8-135
مللويفي نفللال القللانون بشللأن مسللألة مكافحللة التعللايب واح ل ام حقللوق اإلنسللان،
وكفالة التحقيق يف مجيع ادعاءات التعايب بسرعة ومشولية واستقاللية (اليوانن)؛
اإلدلرار مهييللة عملل املللدافعق علن حقللوق اإلنسلان الللاين يتعرضللون
9-135
للتميي للز أو للت م للين وض للمان ت للوفري ناي للة فعال للة م للن الت دي للدات والعن للف ال للاي
يواج ونه (آيسلندا)؛
10-135

تعزيز التنفيا الفعال إل اره القانوين حلماية املرأة (اهلند)؛

 11-136مواصل ل ل لللة تنفيل ل ل للا اامل ل ل للة الو نيل ل ل للة الشل ل ل للاملة حلقل ل ل للوق اإلنسل ل ل للان
للف ل ل ة  ٢٠٢٥-٢٠١٦والتصل للدي للتحل للدايت القائمل للة ،مبشل للاركة مجيل للع ل لرائ
اجملتمع األردين ( ندونيسيا)؛
 12-135مواصلللة اجل للود الراميللة ت تمبيللق التعللديالت املد لللة علللى دللانون
العمللل الللت اعتمللدها جملللس وزراء األردن يف عللام  ٢٠١٠وتوسلليع نمللاق صللندوق
املساعدة القانونية (العراق)؛
 13-135مواصلللة اجل للود الراميللة ت ابللال التللدابري الالزمللة لتنفيللا األحكللام
املتعلقة ابلعقوابت اجملتمعية والعقوابت البديلة (الكويت)؛
1٤-135

14

زايدة عدد التشريعات الت حتمي املرأة يف سوق العمل (الكويت)؛

GE.19-00150

A/HRC/40/10

 15-135االسل للتمرار يف نشل للر مبل للاد ومفل للاهيم حقل للوق اإلنسل للان يف مراكل للز
االحت از وما دبل االحت از وكالك يف مراكز التأهيل (لبنان)؛
 16-135تعللديل دللانون العمللل حلمايللة حقللوق العمللال الللزراعيق ،مبللا يف للللك
الضماانت القانونية لكفالة توفري يروف عمل الئقة (هولندا)؛
 1٧-135مواصلة تعزيز أ ره القانونية واملاسسلية ،بييلة مواصللة ضلمان تعزيلز
وناية حقوق العمال امل اجرين ،وال سيما العمال املنزليون (ني رياي)؛
 18-135تشديد العقوبة عللى ملرتكج جلرائم االجتلار ،وال سليما عنلدما تكلون
الضحية فالا أو امرأة لإلس ام يف نايت ما (ابكستان)؛

 19-135مواصلللة سياسللة عللدم التسللام الد لا مللع االجتللار ابلبشللر ،وتعزيللز
الت للدابري الرامي للة ت التص للدي ملاتل للف أ للكال االجت للار ،مب للا يف لل للك االجتاه للات
اجلديدة (الفلبق)؛
 20-135نشاء آلية و نية للتنفيا واإلبالغ واملتابعة بشأن التوصيات املنبلقة
عللن االسللتعراض الللدوري الشللامل وهيهللات املعاهللدات واإلج لراءات اااصللة جمللللس
حقوق اإلنسان (الربتيال)؛

 21-135مواص لللة اجل للود الرامي للة ت نش للاء نظ للام و للين ملاسس للات حق للوق
اإلنسان (االحتاد الروسي)؛
 22-135تسريع اجل ود الرامية ت اعتماد تدابري بديلة لسلب احلريلة يف نظلام
دضاء األحداث (اململكة العربية السعودية)؛
 23-135دعم التدريب اإلدليمي يف جمال حقوق اإلنسان يف املراكز اإلدليمية
التابعة ملديرية األمن العام (اململكة العربية السعودية)؛
 2٤-135وضللع اللمسللات األ للرية علللى مشللروع االسل اتي ية الو نيللة للملرأة
األردنيللة ( )٢٠٣٠-٢٠٢٠ومشللروع االس ل اتي ية الو ني للة ملنللع االجتللار ابلبش للر
(( )٢٠٢١-٢٠١٨السنيال)؛
 25-135بصيص موارد كافيلة لضلمان تنفيلا ااملة الو نيلة ملنلع العنلف ضلد
املرأة تنفياا فعاالا حاملا جيري حتديل ا (سنيافورة)؛

 26-135استعراض دانون الصحافة واملمبوعات ملن أجلل كفاللة حريلة التعبلري
كفالة اتمة ( سبانيا)؛
 2٧-135تعللديل املللادة  ٧٢مللن دللانون العمللل جلعل للا أكلللر مشللوالا مللن أجللل
متكللق امل لرأة مللن املشللاركة يف القللوة العاملللة والتش ل يع علللى جعللل رعايللة األ فللال
مساولية مش كة بق األبوين (السويد)؛
 28-135تعزيللز األ للر القانونيللة لات الصلللة ملواصلللة نايللة امل لرأة مللن مجيللع
أ للكال العن للف ،مب للا يف لل للك العن للف الع للائلي ،وض للمان تق للدج ال للدعم والتع للوي
الكافيق ت الضحااي (اتيلند)؛
GE.19-00150
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29-135

تعزيز نظام املساعدة القانونية ألصحاب املصلحة (تونس)؛

 30-135مواصللة اسلتعراض للاره القلانوين حلمايللة امللرأة مللن العنلف اجلنسللاين
والعنف العائلي (تركيا)؛
 31-135النظلر يف وضلع اسل اتي ية لاملة لتييلري مجيلع املوادلف والتصلورات
النممية الت متيز ضد املرأة والقضاء علي ا (تركيا)؛
 32-135مواصلة عملية اإلصالح السياسي الراهن من الل اعتملاد لرائ
ري للق لات ص لللة أللل لراض التنمي للة م للن أج للل احل ل ام حق للوق اإلنس للان واحل للرايت
األساسية (تركمانستان)؛
 33-135ابللال املزيللد مللن التللدابري الراميللة ت تعزيللز حقللوق النسللاء واأل فللال
واأل ااص لوي اإلعادة ونايت ا من الل وضع اس اتي يات و نية أو حتسلين ا
(تركمانستان)؛
 3٤-135مواصلة اجل ود الرامية ت الق نلة مكافحلة العنلف القلائم عللى
أسللارت ن للوع اجل للنس و لك للاء ال للوعي يف اجملتمعللات ازلي للة مهيي للة وض للع ح للد ل للزوا
األ فال (أولندا)؛
 35-135مواصلة تعزيز القدرة املاسسية لل نة الو نية األردنية لشلاون امللرأة
لتمكين ا من االضمالع بواليت ا (أولندا)؛
 36-135ضمان ناية حقوق المفل ناية فعاللة ملن لالل وضلع اسل اتي ية
حكومية وتشريعات و نية (أوكرانيا)؛
3٧-135

النظر يف درا تدابري ترمي ت كفالة زايدة الكفاءة (ألربي ان)؛

 38-135املشللاركة يف املزيللد مللن التعللاون علللى مواصلللة تنفيللا اامللة الو نيللة
الشاملة حلقوق اإلنسان للف ة ( ٢٠٢٥-٢٠١٦عمان)؛
 39-135اعتماد اس اتي ية عاملية للقضاء عللى التمييلز يف القلانون واملمارسلة
ضد األ فال امل مشق وازرومق (الكونيو)؛
 ٤0-135اب للال ت للدابري إلت للاء التص للنيف التميي للزي لس ف للال عل للى أي للة أس للس
والتمييز ضد مجيع فهات األ فال امل مشة أو ازرومة (في ي)؛
 ٤1-135النظر يف وضع اس اتي ية و نية للقضاء على مجيع أ لكال التمييلز
ضد مجيع فهات األ فال امل مشة وازرومة (اهلند)؛
 ٤2-135تعزيل للز اجل ل للود الراميل للة ت القضل للاء علل للى مجيل للع أ ل للكال التمييل للز،
وال سيما ضد املرأة ،مبا يف للك ما يرد يف دانون العقوابت ( يماليا)؛
 ٤3-135مواص لللة اجل للود الرامي للة ت حتقي للق املس للاواة ب للق اجلنس للق وتك للافا
الفرص ،وال سيما يف سوق العمل (ماليزاي)؛
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 ٤٤-135معاجلة أ كال التمييز وعدم املساواة اللت التلزال تلاثر عللى النسلاء
واأل فال (رومانيا)؛
 ٤5-135مواصلللة اجل للود الراميللة ت مكافحللة التمييللز ضللد األ للااص الللاين
ينحدرون من أصول لري أردنية والعمال امل اجرين (االحتاد الروسي)؛
 ٤6-135مواصلة املمارسة املتمللة يف التشاور ملع اجملتملع امللدين بشلأن تنفيلا
مة التنمية املستدامة لعام ( ٢٠٣٠بيالرورت)؛
 ٤٧-135تعزيللز اجل للود الراميللة ت اعتمللاد السياسللات وال لربام فيمللا يتعلللق
بتيري املناخ وناية البيهة (في ي)؛
 ٤8-135تشل ل يع دماع للات اإلنت للا الكليف للة العمال للة ف للدف التافي للف م للن
البمالة و جياد املزيد من فرص العمل (اهلند)؛
٤9-135

بال مزيد من اجل ود لتحقيق أهداف التنمية املستدامة (دولة فلسمق)؛

 50-135توفري املوارد التقنيلة واملاليلة لتنفيلا أحكلام دلانون حقلوق األ لااص
لوي اإلعادة (عمان)؛
 51-135مواص لللة ج للوده الرامي للة ت حتس للق بيه للة االحت للاز والت ّكي للف م للع
املعايري الدولية (جورجيا)؛
 52-135التأكد من أن حظر التعايب هو حظلر ممللق وللري دابلل لالنتقلاص
وفقا للمادة  )٢( ٢من اتفادية مناهضة التعايب (هنياراي)؛
53-135

اعتماد التدابري الالزمة ملنع حاالت التعايب ومكافحت ا ( يماليا)؛

 5٤-135تكليللف التللدريب وبنللاء دللدرات مللويفي نفللال القللانون فيمللا يتعلللق
ابملراحل األولية للتحقيق وازاكمة العادلة (الصق)؛
 55-135مواصلة نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتعزيز ضماانت ازاكمة العادللة
يف صفوف سلمات نفال القانون املاتصة (مصر)؛
 56-135احلللد مللن اسللتادام االحت للاز اإلداري وضللمان أن تصللدر األحكللام
يف لضون ف ة معقولة من الزمن (فرنسا)؛
5٧-135

تكليف التدريب املتاصص املتاح للقضاة (اجلزائر)؛

 58-135مواصلللة العمللل علللى بنللاء القللدرات القضللائية ،مبللا يف للللك تللدريب
القض للاة ،واب للال الت للدابري الالزم للة م للن أج للل اس للتادام التكنولوجي للات احلديل للة يف
اإلجراءات القضائية (لبنان)؛
59-135

تعزيز التاصص يف مضمار امل ن القانونية ويف ماسساته (امليرب)؛

60-135

تعزيز دور التفتين القضائي (عمان)؛

 61-135تعزيللز اسللتقالل السلللمة القضللائية مللن للالل حتسللق عمللل األمانللة
العامة للم لس القضائي (دمر)؛
GE.19-00150
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 62-135تنظ ل لليم دورات تدريبي ل للة متاصص ل للة للم ل للدعق الع ل للامق وت ل للوعيت م
ابملمارسل للات األ ل للر املتبعل للة يف بلل للدان أ ل للر  ،لتنفيل للا معل للايري حقل للوق اإلنسل للان
واالستفادة من ا يف حالة القضااي املتعلقة ابلتعايب واألحداث واالجتار ابلبشلر ت
ازاكم املتاصصة (دمر)؛
 63-135بصيص موارد كافية للمدعق العامق للتحقيق الفعلال يف ادعلاءات
التعايب (مج ورية كوراي)؛
6٤-135

تعزيز استادام بدائل االحت از دبل ازاكمة (السودان)؛

 65-135مواصلللة اجل للود الراميللة ت ت للدريب مللويفي مرك للز االحت للاز عل للى
أحكللام االتفاديللات الدوليللة واملعللايري الدوليللة املتعلقللة مبراكللز االحت للاز (اإلمللارات
العربية املتحدة)؛
 66-135تعزي للز الل لربام الرامي للة ت بن للاء د للدرات القض للاة وامل للدعق الع للامق
وازللامق واملللويفق املسللاولق عللن فللرض اح ل ام القللانون ،يف جمللال تمبيللق معللايري
املنظمات الدولية فيما يتعلق حبقوق املرأة (مج ورية فنزويال البوليفارية)؛
 6٧-135مواص لللة سياس للة احلف للاج عل للى ج للو م للن التس للام واحل ل ام التن للوع
الديين (بيالرورت)؛
 68-135التأكد من أن مجيع عمليات مرادبة االتصاالت جتلري يف لار احل ام
احلق يف ااصوصية وابالمتلال اللتزامات األردن املتعلقة حبقوق اإلنسان (آيسلندا)؛
 69-135تعزي للز احل للوار م للع منظم للات اجملتم للع امل للدين وامل للدافعق ع للن حق للوق
اإلنسان ولريهم من أصحاب املصلحة املعنيق من أجل صالح التشريعات احلالية
املتعلقة حبرية التعبري ( يماليا)؛
 ٧0-135مض ل للاعفة اجل ل للود وااللتزام ل للات يف جم ل للال تعزي ل للز حق ل للوق اإلنس ل للان
واحلرايت األساسية ونايت ا (ني رياي)؛
 ٧1-135التأكد من أن مجيع التشريعات ازلية متوافقة مع الع لد اللدوا االاص
ابحلقوق املدنية والسياسية ،وال سيما فيما يتعلق ابحلق يف حرية التعبري (النروي )؛
 ٧2-135ض للمان ةيه للة بيه للة آمن للة ومواتي للة للص للحفيق والع للاملق يف وس للائ
اإلعالم ،وضمان حريلة وسلائ اإلعلالم واحليلز املتلاح للم تملع امللدين اللاي جيعلله
يف مأمن من التد ل ،والت ديدات والتاويف (سلوفاكيا)؛
 ٧3-135مواصلللة ج للود مكافحللة االجتللار ابلبشللر ،وال سلليما يف حالللة العمللال
امل اجرين (بنيالدين)؛
 ٧٤-135تعزيل ل للز التل ل للدابري الراميل ل للة ت نايل ل للة حقل ل للوق العل ل للامالت املنزليل ل للات
األجنبيات (بنيالدين)؛
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 ٧5-135مضللاعفة اجل للود الراميللة ت مكافحللة االجتللار ابأل للااص ،و اصللة
النسل للاء واأل فل للال مل للن جمتمل للع امل ل للاجرين والالجهل للق و ل للالج الل ل للوء ،وحتسل للق
التشريعات لات الصلة وتمبيق ا (بيالرورت)؛
٧6-135

ضمان توفري ناية فعالة لعمال املنازل األجانب (الكونيو)؛

 ٧٧-135مواصلللة اجل للود الراميللة ت مكافحللة االجتللار ابأل للااص ،بوسللائل
من ا تعزيز تدابريه الودائية (اليوانن)؛
 ٧8-135تعزيز جراءاته الرامية ت منع ومكافحة مجيع أ كال العنلف ضلد النسلاء
والفتيات ،واالجتار ابأل ااص واملمارسات الضارة ،ملل الزوا املبكر (هندورارت)؛
 ٧9-135مضللاعفة اجل للود املباولللة علللى الصللعيد الللو ين يف مكافحللة عمللل
األ فال واالجتار ابأل ااص (اجلزائر)؛
80-135

مواصلة ج ود مكافحة االجتار ابلبشر ،وال سيما النساء واأل فال (العراق)؛

 81-135تسل لريع ج للوده الرامي للة ت مكافح للة االجت للار ابأل للااص و تل للف
أ كال االستيالل يف العمل الت يتعرض هلا األ لااص املنحلدرون ملن أصلول للري
أردنية الاين يعيشون على أراضيه ،وال سيما النساء واأل فال (ميامنار)؛
82-135

مواصلة مكافحة االجتار ابلبشر (صربيا)؛

 83-135مواصلة تسريع اجل ود الرامية ت القضلاء عللى عملل األ فلال ،وال سليما
الفتيات العامالت املنزليات ،وكفالة ابال جراءات دانونية ضد اجلناة (سري النكا)؛
8٤-135
(سري النكا)؛

مواصلللة منللع االجتللار ابلنسللاء والفتيللات برصللد للللك بصللورة منتظمللة

 85-135تعزيز ناية اليد العاملة يف البللد ملع ال كيلز عللى العملال امل لاجرين
والعم للال املنل لزليق واأل ف للال ،بم للرق ،من للا زايدة ف للرص حص للوهلم عل للى اا للدمات
الصحية والتعليم وحتسق يروف العمل مبا يتما ى مع املعايري الدولية (اتيلند)؛
86-135
(كولومبيا)؛

مواصلللة ج للوده الراميللة ت حتسللق تيميللة الرعايللة الصللحية للسللكان

 8٧-135مواصلللة اجل للود الراميللة ت حتسللق نظللام الرعايللة الصللحية يف البلللد،
وال سيما ابلنسبة لس فال (ملديف)؛
 88-135ابال التدابري الالزمة لزايدة حتسلق فلرص احلصلول عللى التعلليم ملن
حيث النوعية والشمولية (أفيانستان)؛
 89-135مواصلللة تنفيللا التللدابري الراميللة ت تمللوير نظللام التعللليم ،مبللا يف للللك
متديد برام حمو األمية ،مع مراعاة مبدأ املساواة (كواب)؛
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 90-135مواص لللة اجل للود الرامي للة ت اب للال مجي للع الت للدابري الالزم للة لتحس للق
فللرص حصللول األ فللال علللى التعللليم يف املنللا ق الريفيللة واملنللا ق النائيللة ،وضللمان
عدم حرمان أي فل من اادمات التعليمية (موريشيورت)؛
 91-135ابللال تللدابري فوريللة حلمايللة حقللوق امللرأة ،مبللا يف للللك تعزيللز القللوانق
الرامية ت التصدي للعنف ضد املرأة (بوتسواان)؛
 92-135مواص ل لللة اجل ل للود الرامي ل للة ت متك ل للق املل ل لرأة يف البل ل للد ،متش ل للي ا م ل للع
اس اتي يته الو نية وأهداف التنمية املستدامة (بروين دار السالم)؛
 93-135مواصلللة تنفي للا املبللادرات الرامي للة ت تش ل يع متك للق امل لرأة وتيس للري
زايدة نسبة النساء يف املناصلب اإلداريلة يف املاسسلات العاملة وماسسلات األعملال
اااصة (بلياراي)؛
 9٤-135ابللال املزيللد مللن اامللوات إلزالللة اسللتمرار وجللود عقبللات حتللول دون
جلوء املرأة ت القضاء (ألبانيا)؛
 95-135ابال املزيد من التدابري للتصدي للتمييز ضد امللرأة ،ملع ال كيلز بشلكل
اص على مكانية جلوء املرأة ت القضاء واحلد من العنف ضد املرأة (في ي)؛
 96-135مواصل لللة الن ل للوض بل للدور امل ل لرأة يف احليل للاة االدتصل للادية والسياسل للية،
بمرق ،من ا زايدة متليل ا يف الربملان ( ندونيسيا)؛
 9٧-135تعزيللز اجل للود الراميللة ت لكللاء الللوعي والتعللليم بللق تلللف الفهللات
االجتماعية ،وال سيما النساء والعمال (العراق)؛
98-135
(كازا ستان)؛

ابللال املزيللد مللن التللدابري لتعزيللز املسللاواة بللق اجلنسللق ومتكللق امللرأة

 99-135مواص لللة اجل للود الرامي للة ت تعزي للز حق للوق املل لرأة ع للن ري للق بل لرام
التعليم والتدريب (مج ورية الو الدميقرا ية الشعبية)؛
 100-135تعديل اإلجراءات اجلنائيلة لضلمان ضلوع الشلاص ازت لز ملرادبلة
بية دبل د وله ت مركز االحت از (أملانيا)؛
 101-135مواصلة تنظيم نالت توعية للتصدي للعنف ضد املرأة (مالمة)؛
 102-135مواصل لللة ابل للال تل للدابري لضل للمان التمليل للل املالئل للم للم ل لرأة يف احليل للاة
السياسية (نيبال)؛
 103-135تنفيا كل التدابري الراميلة ت منلع مجيلع أ لكال العنلف ضلد النسلاء
والفتيات تنفياا كامالا وتقدج مرتكج هاا العنف ت العدالة (أس اليا)؛

 10٤-135مواصلة ج ود مكافحة العنف ضد املرأة وضمان تكافا اجلنسق (تونس)؛

 105-135نشاء آلية لتنفيا توصيات املقررة اااصة املعنية مبسألة العنف ضد
املرأة وأسبابه وعوادبه (اململكة املتحدة لربيمانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
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 106-135مواصلة ج وده الرامية ت زايدة الوعي بق النساء حبقود ن (ألربي ان)؛
 10٧-135درا املواد املتعلقة حبقلوق امللرأة واملسلاواة بلق اجلنسلق يف املنلاه
الدراسية يف مجيع مستوايت التعليم (ألربي ان)؛
 108-135مض للاعفة اجل للود الرامي للة ت ناي للة النس للاء والفتي للات م للن العن للف
والتمييز (أورولواي)؛
 109-135مواصلة اجل ود النشمة يف جمال حقوق اإلنسان (كازا ستان)؛
 110-135مواصلة تنفيا نظام الرعايلة الالحقلة لسحلداث لضلمان علدم العلودة
ت اإلجرام أو تكراره (اليمن)؛
 111-135مضاعفة اجل ود الرامية ت وضع حد لعمل األ فلال والللين عنله ،مبلا يف
للك سن تشريعات تتعلق بتحديد السن الدنيا لاللتحاق ابلعمل و نفالها (بوتسواان)؛
 112-135وضللع آليللات دانونيللة حلمايللة األ فللال ومواصلللة اجل للود الراميللة ت
مكافحة عمل األ فال (ماليزاي)؛
 113-135مواصلة اجل ود الرامية ت لكاء الوعي ملنع زوا األ فال (ملديف)؛
 11٤-135تمبي للق ت للدابري أكل للر فعالي للة ملعاجل للة مس للألة ال للزوا املبك للر وال للزوا
القسري ،وال سيما يف صفوف جمتمعات الالجهق (ميامنار)؛
 115-135زايدة التللدابري الراميللة ت ضللمان حصللول مجيللع األ فللال الالجهللق
على التعليم وكفالة ناية األ فال الالجهق من االستيالل يف العمل (األرجنتق)؛
 116-135مواصلللة ال كيللز علللى حالللة الفهللات األدللل حظ ل ا مللن جمتمللع الللدوم
وتيسري حصوهلم على اادمات واملساية يف حتسق يروف م املعيشية و دماج م يف
اجملتمع (اليمن)؛
 11٧-135مواصل لللة مضل للاعفة اجل ل للود الل للت يبل للاهلا يف تعزيل للز حقل للوق املسل للنق
واأل ااص لوي اإلعادة ونايت ا (بلياراي)؛
 118-135السللعي بنشللا ت التمللارت الللدعم يف جمللال املسللاعدة التقنيللة وبنللاء
القدرات من أجل تنفيا حقوق األ ااص لوي اإلعادة لعام ( ٢٠١٧الصق)؛
 119-135مواص لللة حتس للق املس للتوايت والظ للروف املعيش للية لس للااص لوي
اإلعاد للة ،وال س لليما األ ف للال لوو اإلعاد للة ،لض للمان تلبي للة احتياج للاةم األساس للية
(مج ورية الو الدميقرا ية الشعبية)؛
 120-135مواصل لللة ابل للال تل للدابري لتحسل للق مكانيل للة وصل للول األ ل للااص لوي
اإلعاد للة ت املراف للق العام للة ،وت للوفري وس للائل النق للل ال للت يس للتادم ا األ للااص لوو
اإلعادة ،ومواصلة سعيه الصادق من أجل تو يد دعائم نظام حقوق اإلنسان (ليبيا)؛
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 121-135تعزيز تنفيا التدابري الالزمة املتاحة للمالب لوي اإلعادة من الل
ةيه للة ي للروف تت للي وص للوهلم يف املاسس للات التعليمي للة م للن أج للل حتقي للق املزي للد م للن
االندما يف اجملتمع األردين (أنيوال)؛
 122-135مواص لللة اجل للود الرامي للة ت تعزي للز تنظ لليم بل لرام ترم للي ت حتس للق
استقاللية األ ااص لوي االحتياجات اااصة (امليرب)؛
 123-135مواصلة اجل ود الرامية ت تعزيز مشاركة األ ااص لوي اإلعادلة ومتكيلن م
يف سوق العمل من الل تعديل التشريعات وةيهة بيهة عمل مالئمة هلم (ابكستان)؛
 12٤-135ابللال تللدابري ملكافحللة حللاالت العنللف الللاي يتعللرض للله األ للااص
لوو اإلعادة النفسية والعقلية واأل ااص الاين يعانون من مشاكل الصحة العقلية
واالعتداء علي م و ياهلم ،وال سيما أولهك الاين يعيشون يف "دور يواء" ،واح ام
استقالهلم الاايت واحلصول عللى ملوافقت م احللرة واملسلتنرية أثنلاء تعزيلز دملاج م يف
اجملتمع ومكافحة ممارسات يداع م يف املاسسات (الربتيال)؛
 125-135تنفيا أحكام القانون اجلديلد لتحسلق الظلروف املعيشلية لس لااص
لوي اإلعادة (السنيال)؛
 126-135مواصل لللة اب ل للال تل للدابري ترم ل للي ت حتسل للق وض ل للع األ ل للااص لوي
اإلعادة ،وال سيما التدابري املتعلقة إبدماج م اجتماعي ا (صربيا)؛
 12٧-135مواصل لللة تنفي ل للا ت ل للدابري ترم ل للي ت تعزي ل للز دم ل للا األ ل للااص لوي
اإلعادة ،وال سيما يف املاسسات التعليمية (سنيافورة)؛
 128-135ابال التدابري الالزمة لتنفيا ااملة الو نيلة إلدملا األ لااص لوي
اإلعادة يف املاسسات التعليمية وبصيص امليزانية الالزمة لتلك اامة (السودان)؛
 129-135مواصلللة اجل للود الراميللة ت سللن تش لريعات عمللل حتمللي امل للاجرين
وحتكم عمل وكاالت التوييف (دولة فلسمق)؛
 130-135مواصللة اجل لود الراميلة ت نايلة العملال امل لاجرين علن ريلق ةيهلة
بيهة صحية ومواتية من الل تعديل التشريعات لتعزيز تفتين املاسسات (تونس)؛
 131-135تعزيلز احلمايلة القانونيللة للعملال امل لاجرين مللن لالل زايدة عمليللات
التفتلين يف أملاكن العمللل والتلدريب يف القمللاع العلام ومقاضللاة أرابب العملل الللاين
يصللادرون جللوازات سللفر العمللال ومواءمللة العقللوابت املفروضللة علللى ج لرائم االجتللار
ابأل ااص أللراض االستيالل اجلنسي مع ار اجلرائم اامرية األ لر (اململكلة
املتحدة لربيمانيا العظمى وأيرلندا الشمالية).
 -136س ل لليدررت األردن التوص ل لليات التالي ل للة ،وس ل لليقدم ردودا علي ل للا يف ود ل للت مناس ل للب
ال يت اوز موعد الدورة األربعق جمللس حقوق اإلنسان:
تعريل للف جرميل للة التعل للايب يف القل للانون وفقل للا للمل للادة  ١مل للن اتفاديل للة
1-136
مناهضة التعايب ،مع فرض عقوبة مناسبة مرتبمة فا ( يلي)؛
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2-136

تعديل القوانق الت تعوق حرية التعبري واإلعالم (فرنسا)؛

توسيع نماق سلمة املركز الو ين حلقوق اإلنسان واملاسسة الو نيلة
3-136
حلقوق اإلنسان وزايدة املوارد املتاحة هلما (مج ورية كوراي)؛
تع للديل امل للادة  ٢٠٨م للن د للانون العق للوابت حبي للث تص للنف ممارس للة
٤-136
التعايب على أتا جرمية مرية عوضا عن جنحة بسيمة ( سبانيا)؛
مراجعللة وحتديللد تعريللف التح لري
5-136
اإللك ونية املعدل لعام ( ٢٠١١السويد)؛

علللى الكراهيللة يف دللانون اجل لرائم

تشللكيل جلنللة مللن لرباء مسللتقلق للنظللر يف د للال تعللديالت علللى
6-136
التشريعات واملاسسات املتصلة بوسائ اإلعالم (السويد)؛
اعتماد تشريعات و نية املة حلظر التمييز العنصلري املبا لر وللري
٧-136
املبا ر ،وفقا لالتفادية الدولية للقضاء على مجيع أ كال التمييلز العنصلري ،مبلا يف
للك مجيع أسس التمييز ازظورة مبوجب املادة ( ١كوت ديفوار)؛
مواصلللة اجل للود الراميللة ت منللع التعللايب ،بمللرق ،من للا اسللتعراض
8-136
دانون العقوابت (مج ورية كوراي)؛
زايدة ع للدد املالج للص املاصص للة لض للحااي العن للف الق للائم عل للى ن للوع
9-136
اجلنس وجرائم الشرف ( سبانيا)؛
 10-136احللد ملن اسلتادام االحت للاز اإلداري ،ملع احل ام حقلوق السل ناء
عل للى م للو م للا ه للو حم للدد يف امل للادة  ٩م للن الع للد ال للدوا اا للاص ابحلق للوق املدني للة
والسياسية (أيرلندا)؛
 11-136النظر يف مراجعة استادام االحت از اإلداري ،وابال تدابري لضمان
احلصول على املساعدة القانونية ( يماليا)؛
 12-136التسليم بضرورة اعتملاد تعريلف للتعلايب يتما لى ملع امللادة  ١ملن
اتفادية مناهضة التعايب (املكسيك)؛
 13-136تعلديل دللانون منلع اإلرهللاب لكلي يتما للى ملع أحكللام الع لد الللدوا
اااص ابحلقوق املدنية والسياسية (بل يكا)؛
 1٤-136ضمان حرية التعبري وودلف احت لاز مجيلع الكتلاب والصلحفيق وحملرري
املوادع الشبكية بت م تتعلق حبرية التعبري ،و لياء ملواد دلانون العقلوابت اللت تضلع ديلودا
لري جائزة على حرية التعبري على بكة اإلن نت و ارج ا على السواء (تشيكيا)؛
 15-136اتحللة مكانيللة وصللول مجيللع أفلراد اجملتمللع ت اإلن نللت بللدون تقييللد
مللن للالل كفالللة أمللن الفضللاء اإللك ل وين والتللدفق ادمللن للمعلومللات دون انت للا
حرية التعبري أو احلق يف ااصوصية ( ستونيا)؛
 16-136تيسلري نشلاء وعملل منظمللات اجملتملع امللدين مللن لالل تعلديل دللانون
اجلمعيات وفقا للشرو الواردة يف الع د اللدوا االاص ابحلقلوق املدنيلة والسياسلية،
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ابحلد من تد ل الدولة ،وال سيما القيلود املفروضلة عللى التمويلل ،وضلمان أن ميلاررت
أي تد ل من هاا القبيل يف ار من املساءلة والشفافية (أملانيا)؛
 1٧-136مراجع للة تشل لريعاته وممارس للاته لض للمان أن ي للتمكن مجي للع األ للااص
والعناص للر امل للاثرة م للن اجملتم للع امل للدين ،مب للن ف للي م امل للدافعون ع للن حق للوق اإلنس للان
والص للحفيون ،م للن ممارس للة حق للم يف حري للة التعب للري وتك للوين اجلمعي للات والت م للع
السلمي حبرية ،سواء على بكة اإلن نت أو ارج ا ،على النحلو املنصلوص عليله
يف القانون الدوا حلقوق اإلنسان (ليتوانيا)؛
 18-136عللادة تقيلليم التعللديالت الللت أد لللت مللا را علللى دللانون الصللحافة
واملمبوع ل للات ،ود ل للانون اجلل ل لرائم اإللك وني ل للة ،ود ل للانون العق ل للوابت للتأك ل للد م ل للن أن
التشريعات واملمارسات متفقة مع القانون الدوا واملعايري الدوليلة حلقلوق اإلنسلان،
وال سيما احلق يف حرية التعبري مبوجب املادة  ١٩من الع د الدوا اااص ابحلقوق
املدنية والسياسية (النمسا)؛
 19-136تعللديل دللانون العمللل حبيللث يتفللق مللع معللايري العمللل الدوليللة ،مبللا يف
للك السلماح للعملال األجانلب بتشلكيل نقلاابت العملال وتلوا ر سلت ا (اللوالايت
املتحدة األمريكية)؛
 20-136مواصلة ضمان مكانية جلوء عامالت املنازل امل اجرات ت القضلاء
بفعالية ،بمرق ،من ا ضمان سالمت ن و دامت ن أثناء سري الدعو ( ندونيسيا)؛
21-136

زايدة التدابري الرامية ت ضمان مبدأ عدم اإلعادة القسرية (األرجنتق).

 -13٧حبث األردن التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور/الواردة أدانه ،وأحا علم ا فا:

التص للديق عل للى الص للكو الدولي للة األ للر حلق للوق اإلنس للان ال للت
1-13٧
مل ينضم لي ا األردن لي ا بعد (أنيوال)؛
التص للديق عل للى الربوتوك للول اال تي للاري التفادي للة مناهض للة التع للايب
2-13٧
ولللريه مللن ضللروب املعاملللة أو العقوبللة القاسللية أو الال نسللانية أو امل ينللة (الللدامنر )
( ستونيا) ( يلي) (أوكرانيا) (هندورارت) ( سبانيا)؛
التصل للديق علل للى االتفاديل للة الدوليل للة حلمايل للة مجيل للع األ ل للااص مل للن
3-13٧
اال تفللاء القس للري (اجلب للل األسللود)؛ والنظ للر يف التص للديق علللى االتفادي للة الدولي للة
حلماية مجيع األ ااص من اال تفاء القسري (سري النكا)؛
التصللديق علللى الربوتوكللول اال تيللاري اللللاين امللحللق ابلع للد الللدوا
٤-13٧
اال للاص ابحلقل للوق املدنيل للة والسياسل للية (هنل للدورارت)؛ والتصل للديق علل للى الربوتوكل للول
اال تياري اللاين امللحق ابلع د الدوا االاص ابحلقلوق املدنيلة والسياسلية ،اهللادف
ت ليللاء عقوبللة اإلعللدام (كرواتيللا)؛ والتصللديق علللى الربوتوكللول اال تيللاري اللللاين
امللحق ابلع لد اللدوا االاص ابحلقلوق املدنيلة والسياسلية ،اهللادف ت ليلاء عقوبلة
اإلعدام (اجلبل األسود)؛
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مواصلللة اجل للود الراميللة ت االمتنللاع عللن اسللتادام عقوبللة اإلعللدام
5-13٧
واملضللي دللدم ا يف ف ل عللدد اجل لرائم الللت يعادللب علي للا ابإلعللدام ،فللدف ليللاء
عقوبة اإلعدام (سلوفاكيا)؛
فللرض ودللف العمللل بعقوبللة اإلعللدام كامللوة أوت مللو ليائ للا التللام،
6-13٧
واالنضلمام ت الربوتوكلول اال تيلاري الللاين امللحلق ابلع لد اللدوا االاص ابحلقللوق
املدنية والسياسية (أس اليا)؛
العودة ت ودف العملل بعقوبلة اإلعلدام ( ليلي)؛ والنظلر يف اعتملاد
٧-13٧
ودف العمل بعقوبة اإلعدام ( يماليا)؛
فللرض ودللف رلللي للعمللل بعقوبللة اإلعللدام ،ومراجعللة القللوانق الللت
8-13٧
تستدعي فرض ا لزاميا أو تمبيق ا على جرائم للري اجللرائم اللت تتصلف مهتلا "أ لد
اجلرائم مورة" (الربازيل)؛
اس للتهناف ود للف العم للل بعقوب للة اإلع للدام مت ي للدا إلليائ للا (ألباني للا)؛
9-13٧
واسللتهناف ودللف تمبيللق عقوبللة اإلعللدام فللدف ليائ للا التللام (في للي)؛ والعللودة ت
ود للف تمبي للق عقوب للة اإلع للدام ،واب للال اام للوات الالزم للة م للن أج للل ليائ للا تائيل ل ا
(هندورارت)؛ وفرض ودف لعمليلات اإلعلدام وبفيلف مجيلع أحكلام اإلعلدام فلدف
ليللاء هللاه العقوب للة بشللكل اتم (آيس لللندا)؛ وفللرض ودللف العم للل بعقوبللة اإلع للدام
فللدف ليائ للا (ليتوانيللا)؛ والعللودة ت ودللف العمللل بعقوبللة اإلعللدام فللدف ليائ للا
(املكس لليك)؛ ومتابع للة لتوص للياتنا املقدم للة يف ع للام  ،٢٠١٣اب للال الت للدابري الالزم للة
إللي للاء عقوب للة اإلع للدام م للن اإل للار الق للانوين األردين (األرجنت للق)؛ و لي للاء عقوب للة
اإلعللدام (النللروي )؛ والعللودة ت ودللف تمبيللق عقوبللة اإلعللدام حبكللم الوادللع فللدف
ليائ ا (الربتيال)؛ واستهناف ودف تمبيق عقوبة اإلعلدام كاملوة أوت ملو ليائ لا
( س للبانيا)؛ والع للودة ت ود للف العم للل بعقوب للة اإلع للدام كام للوة أوت م للو ليائ للا
(النمسللا)؛ وفللرض ودللف ا تيللاري فيمللا يتعلللق إبليللاء عقوبللة اإلعللدام (سويس لرا)؛
و لي للاء عقوب للة اإلع للدام والع للودة ب للدون أت للري ت ود للف تنفي للا أحك للام اإلع للدام
والتصديق على الربوتوكول اال تياري اللاين امللحق ابلع د الدوا اااص ابحلقلوق
املدنية والسياسية (فرنسا)؛
 10-13٧النظر يف التصديق على الربوتوكلول اال تيلاري الللاين امللحلق ابلع لد
الللدوا االلاص ابحلقللوق املدنيللة والسياسللية ،اهلللادف ت ليللاء عقوبللة اإلعللدام مللع
العمل يف الودت نفسه أيض ا على ودف عقوبة اإلعدام حبكم الوادع (أورولواي)؛

 11-13٧النظلر يف مكانيلة اسللتهناف ودلف العملل بعقوبلة اإلعلدام واالنضللمام
ت الربوتوك للول اال تي للاري الل للاين امللح للق ابلع للد ال للدوا اا للاص ابحلق للوق املدني للة
والسياسية ،اهلادف ت ليلاء عقوبلة اإلعلدام (كولومبيلا)؛ والعلودة ت ودلف العملل
بعقوب للة اإلع للدام ،والتص للديق يف تاي للة املم للاف عل للى الربوتوك للول اال تي للاري الل للاين
امللحق ابلع د الدوا اااص ابحلقوق املدنية والسياسية ( ستونيا)؛
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 12-13٧التصللديق علللى الربوتوكللول اال تيللاري األول امللحللق ابلع للد الللدوا
اااص ابحلقوق املدنية والسياسية (هندورارت)؛
 13-13٧التصللديق علللى الربوتوكللول اال تيللاري التفاديللة القضللاء علللى مجيللع
أ للكال التميي للز ض للد املل لرأة (ال للدامنر )؛ والتص للديق عل للى الربوتوك للول اال تي للاري
التفادية القضاء على مجيع أ كال التمييز ضد املرأة (كولومبيا)؛
 1٤-13٧دعللم زايدة فعاليللة تنفيللا أحكللام اتفاديللة مناهضللة التعللايب ،وتقللدج
تقللاريره املتللأ رة ت جلنللة مناهضللة التعللايب ،واالنضللمام ت الربوتوكللول اال تيللاري
التفادية مناهضة التعايب و نشاء آليته الودائية الو نية بناء على للك (تشيكيا)؛
 15-13٧النظر يف مسألة االنضمام ت الربوتوكول اال تياري التفادية القضاء
على مجيع أ كال التمييز ضد املرأة (سري النكا)؛
 16-13٧النظ للر يف االنض للمام ت الربوتوك للول اال تي للاري التفادي للة مناهض للة
التعايب (سري النكا).
 1٧-13٧التصديق على الصكو الدوليلة حلقلوق اإلنسلان اللت مل ينضلم لي لا
بعل ل ود ،وال س لليما االتفادي للة الدولي للة حلماي للة حق للوق مجي للع العم للال امل للاجرين وأفل لراد
أسرهم (هندورارت)؛
 18-13٧التصل للديق علل للى االتفاديل للة الدوليل للة حلمايل للة حقل للوق مجيل للع العمل للال
امل اجرين وأفراد أسرهم (بنيالدين)؛
 19-13٧التصديق عللى اتفاديلة علام  ١٩٥4بشلأن وضلع األ لااص علدميي
اجلنسللية واتفاديللة عللام  ١٩٦١بشللأن ف ل حللاالت انعللدام اجلنسللية (هنللدورارت)
(كوت ديفوار)؛
 20-13٧التص للديق ب للدون حتفظ للات عل للى االتف للاق بش للأن امتي للازات ازكم للة
اجلنائية الدولية وحصاانةا (النروي )
 21-13٧النظر يف التصديق على االتفادية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال
امل اجرين وأفراد أسرهم (الفلبق) (سري النكا)؛
 22-13٧السللعي ت تنفيللا اتفاديللة مناهضللة التعللايب تنفيللاا كللامالا والنظللر يف
االنضمام ت الربوتوكول اال تياري التفادية مناهضة التعايب (رومانيا)؛
 23-13٧التص للديق عل للى الربوتوك للول اال تي للاري التفادي للة مناهض للة التع للايب
و دانللة مجيللع أفعللال التعللايب و سللاءة املعاملللة الللت يرتكب للا أف لراد مللن السلللمات
العامللة رلي ل ا وعلني ل ا؛ وتصللنيف التعللايب ك رميللة جنائيللة ،و سللناد اال تصللاص يف
مجيع القضااي ت ازاكم العادية وتوفري احلماية والتعويضات للضحااي (النمسا)؛
 2٤-13٧التصللديق علللى اتفاديللة منظمللة العمللل الدوليللة لعللام  ٢٠١١بشللأن
العمال املنزليق (االتفادية ردم ( )١٨٩سويسرا)؛
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 25-13٧تعزي للز التشل لريعات الرامي للة ت ناي للة األ ف للال والفتي للات م للن زوا
األ فللال وتعللديل املللادة  ١٠مللن دللانون األحللوال الشاصللية إلليللاء مجيللع األحكللام
الت جتيز ممارسة زوا األ فال وأتلن به (بل يكا)؛
 26-13٧احل ل ام ح للق الص للحفيق يف حري للة التعب للري م للن للالل جع للل حماكم للة
الصحفيق على "اجلرائم املتعلقة ابملمبوعات" املنصلوص علي لا يف دلانون العقلوابت
مقصورا على ازاكم املدنية ،وتعديل املادة  ١١ملن دلانون اجللرائم اإللك ونيلة ،ملن
أجل تضييق نماق تعريف ماب الكراهية (كندا)؛
 2٧-13٧تعديل املادة  ٢٩٢من دانون العقوابت لتشمل االلتصاب يف لار
الزوا و لياء الظروف املاففة جلرائم الشرف ( يلي)؛
 28-13٧ليللاء مجي للع الشللرو االس للتلنائية مللن التشل لريعات الللت مت للن اإللن
بزوا األ فال (كرواتيا)؛
 29-13٧لي للاء امل للادة  ٣4٠م للن د للانون العق للوابت والتأك للد م للن أن تعري للف
االلتصللاب يسللتويف املعللايري الدوليللة ،و ليللاء املللادة ( ١٠ب) مللن دللانون األحللوال
الشاصية الت جتيز االستلناء من حكم حظر زوا األ فال (فرنسا)؛
 30-13٧تعللديل دللانون األحللوال الشاصللية إلليللاء الشللرو الللت جتيللز زوا
األ فال و لياء االع اف مهولياء األمر األوصياء على النساء الباليات (أيرلندا)؛
 31-13٧تسل لريع اجل للود الرامي للة ت لي للاء مجي للع األحك للام التمييزي للة املتبقي للة
إلتلاء واليلة الرجلل يف اللزوا واحلضلانة الودائيلة ،وال سليما امللادة  ١٨٥ملن دللانون
األحللوال الشاصللية ،وتعللديل املللادة  ٢٢٣مللن هللاا القللانون مللن أجللل عمللاء امللرأة
والرجل وصاية مش كة على أ فاهلما (هولندا)؛
32-13٧
(أس اليا)؛

ليللاء دللانون منللع اجللرائم (القللانون ردللم  ٧الصللادر يف عللام )١٩٥4

 33-13٧تعللديل دللانون األحللوال الشاصللية إلليللاء مجيللع الشللرو االسللتلنائية
الت جتيز ممارسة زوا األ فال وأتلن به (سلوفينيا)؛
 3٤-13٧تعديل دانون األحوال الشاصية مللن امللرأة والرجلل وصلاية مشل كة
على أ فاهلما (سلوفينيا)؛
 35-13٧مواصلة حراز تقدم يف صالح دانون العقوابت بييلة ليلاء األحكلام
املاففة للقتل املرتب ابلزان ( سبانيا)؛
 36-13٧لياء نظام الوصاية الشرعية على النساء واأل فال الواردة يف دلانون
األحوال الشاصية ( سبانيا)؛
 3٧-13٧املضي ددم ا يف د لال تعلديالت عللى دلانون الت معلات العاملة ملن
للالل نشللاء مكتللب مسللتقل لتلقللي الشللكاو املتعلقللة ابالجتماعللات والت معللات
الاي أللق بدون تقدج تفسريات لالك (السويد)؛
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 38-13٧لياء دانون اجلمعيات من أجل تبسي العمليات اإلدارية اللت تقيلد
األنشمة ومتويل منظمات اجملتمع املدين (سويسرا)؛
 39-13٧ليللاء دللانون منللع اجل لرائم لعللام  ١٩٥4وضللمان حللق ازت لزين يف
تقدج عن دانوين يف احت ازهم (سويسرا)؛
 ٤0-13٧الش للروع يف اس للتعراض التشل لريعات احلالي للة املتعلق للة ب للزوا األ ف للال
والوصلاية وابلال جلراءات ملعاجللة أوجله القصلور يف البللد ملن زاويلة املعلايري الدوليللة
املتعلقة حبقوق املرأة (أوكرانيا)؛
 ٤1-13٧مواصلة ج ود التعاون من أجل بناء ددرات مكتلب املنسلق احلكلومي
حلقوق اإلنسان ،الاين ميلل الوزارات واملاسسات واهليهات الرليلة واحلكوملة ودلوات
األمن ،والاي أنشص منا عام ( ٢٠١4اإلمارات العربية املتحدة)؛
 ٤2-13٧سن تشريع للمعادبلة عللى التمييلز ،مبلا يف لللك التمييلز عللى أسلارت
نللوع اجلللنس والعللرق والسللن واإلعادللة والللدين أو املعتقللد ،وامليللل اجلنسللي (اململكللة
املتحدة لربيمانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 ٤3-13٧حللاف تعريللف “ مللاب الكراهيللة” مللن التعللديالت املق ل ح د اهلللا
على دانون اجلرائم اإللك ونية و لياء العقوابت اجلنائية على التش ري يف التعلديالت
املق حللة لكللي تكللون أكلللر اتسللاد ا مللع القللانون الللدوا حلقللوق اإلنسللان (الللوالايت
املتحدة األمريكية)؛
 ٤٤-13٧كفال للة مس للاواة املل لرأة يف املس للاوليات م للع أزواج للن يف جم للال تعل لليم
أ فاهلن بتعديل املادة  ٢٢٣من دانون األحوال الشاصية (بل يكا)؛
 ٤5-13٧توفري أسارت دانوين للمساواة بق الرجل واملرأة بتعديل امللادة  ٦ملن
الدستور لكي حتظر صراحة التمييز القائم على نلوع اجللنس ،وسلحب حتفظاتله عللى
املادتق  ٩و ١٦من اتفادية القضاء على مجيع أ كال التمييز ضد املرأة (كندا)؛
 ٤6-13٧د للال مزي للد مللن اإلص للالحات لكفالللة متت للع امل لرأة األردني للة ب للنفس
احلقوق الت يتمتع فا الرجل األردين ،مبا يف للك من جنسيت ا أل فاهلا على للرار
مللا جيللوز للرجللل األردين ،وابلتللاا مكافحللة عللدم املسللاواة بللق اجلنسللق ،مللع ضللمان
اح ام حقوق األ فال (دربص)؛
 ٤٧-13٧ضللمان تنفيللا اتفاديللة القضللاء علللى مجيللع أ للكال التمييللز ضللد امللرأة
تنفياا اتم ا وسحب التحفظات على املادة ( ٩تشيكيا)؛
 ٤8-13٧من النساء احلقلوق نفسل ا املمنوحلة للرجلال يف جملال ملن اجلنسلية
أل فاهلن (فرنسا)؛

 ٤9-13٧السل للماح جلميل للع النسل للاء األردنيل للات مبل للن جنسل لليت ن ت أ فل للاهلن
وأزواج ن على ددم املساواة مع الرجال األردنيق (هنياراي)؛
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 50-13٧مواصلة ج وده الرامية ت حتقيق املساواة بق اجلنسق ومتكق امللرأة
األردنية من من جنسيت ا أل فاهلا وزوج ا (آيسلندا)؛
 51-13٧ج لراء صللالحات لضللمان متكللن امل لرأة األردنيللة مللن مللن جنسلليت ا
أل فاهلا وزوج ا على ددم املساواة مع الرجل (املكسيك)؛
 52-13٧متابع للة لتوص للياتنا املقدم للة يف ع للام  ،٢٠١٣اب للال الت للدابري الالزم للة
للتحقيل للق يف املمارسل للات التمييزيل للة ضل للد النسل للاء والفتيل للات ،ملل للل الل للزوا املبكل للر
أو جرائم الشرف واملعادبة علي ا (األرجنتق)؛
 53-13٧ابللال تللدابري فوريللة لودللف س للوء املعاملللة أثنللاء االحت للاز ،وتع للديل
املادة  )٢( ٢٠٨من دانون العقوابت ليكلون تعريلف التعلايب متما لي ا ملع اتفاديلة
مناهضللة التعللايب ،والكللف عللن حماكمللة املللدنيق يف حمللاكم عسللكرية ،و نشللاء هيهللة
ردابة مستقلة للتعامل مع مزاعم ساءة املعاملة من جانب دوات األمن (كندا)؛
 5٤-13٧احلللد مللن الل للوء ت حمكمللة أمللن الدولللة يف القضللااي اجلنائيللة الللت
تندر ضمن ا تصاص ازاكم املاتصة األ ر (فرنسا)؛
 55-13٧ضمان حصول كل اص يلقى القب عليه عللى التمليلل القلانوين
واملسللاعدة القانونيللة ،مللن حلظللة توديفلله ،بي ل النظللر عللن اجلرميللة املزعومللة ،وتنفيللا
مجيللع األنظمللة لات الصلللة الصللادرة يف هللاا الشللأن فللورا ،وكفالللة أن نقللق مللدعون
عامون مدنيون يف مجيع ادعاءات سوء املعاملة أثناء االحت از (أملانيا)؛
 56-13٧من املدعق العامق املدنيق اال تصاص يف ادعاءات ساءة معاملة
ازت زين ،والسماح هللم إبجلراء حتقيقلات فعاللة ،مبلا يف لللك عقلد جلسلات اصلة
مع الس ناء ،و جراء عمليات تفتين منتظمة للس ون (هنياراي)؛
 5٧-13٧تل للاء اسل للتادام االحت ل للاز اإلداري ،و د ل للال تش ل لريعات لضل للمان
مكانية توكيل حمامق من حلظة التوديف (النروي )؛
 58-13٧حالة دضااي التعلايب املزعوملة ملن جانلب ملويفي األملن ت حملاكم
مدنيل للة مسل للتقلة عوض ل لا عل للن حم ل لاكم الشل للر ة الل للت بضل للع لسل لللمة وزارة الدا ليل للة
(الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 59-13٧العمل على سحب حتفظاته على اتفادية القضلاء عللى مجيلع أ لكال
التمييز ضد املرأة ( ستونيا)؛
 60-13٧سللحب حتفظلله علللى املللادة  )٢( ٩مللن اتفاديللة القضللاء علللى مجيللع
أ للكال التمييللز ضللد امل لرأة وتعللديل القللانون املتعلللق ابجلنسللية حبيللث ميكللن للم لرأة
األردنية من جنسيت ا أل فاهلا على ددم املساواة مع الرجل األردين ،و تاء التمييز
ضد مجيع األ فال لري املوا نق من النساء األردنيات (أملانيا)؛
 61-13٧مواص لللة تعزي للز تشل لريعاته لض للمان احل ل ام حق للوق اإلنس للان للنس للاء
والفتيات ومنع التمييز القائم على أسارت نوع اجلنس بشكل اتم (ليتوانيا)؛
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 62-13٧ةيهللة الظللروف التش لريعية واالجتماعيللة لتمكللق امل لرأة األردنيللة حبكللم
الوادع و الق نالت توعية بشأن حقوق املرأة (أنيوال)؛
 63-13٧سحب مجيع حتفظاته على اتفادية القضاء على مجيع أ كال التمييز
ضللد امل لرأة وتعللديل التش لريعات لكللي تتما للى مللع أحكللام االتفاديللة ،بمللرق ،من للا
تعديل أحكام دانون األحوال الشاصية ودانون اجلنسية األردنية (النروي )؛
 6٤-13٧ابللال مللوات فعالللة للن للوض حبقللوق امل لرأة ،وال سلليما فيمللا يتعلللق
مبن اجلنسية أل فاهلا أو زوج ا (الربتيال)؛
 65-13٧ليللاء مجيللع األحكللام التمييزيللة املتبقيللة يف تش لريعاته الو نيللة لضللمان
اتساد ا مع أحكام اتفادية القضاء على مجيع أ كال التمييز ضد املرأة (أس اليا)؛
 66-13٧النظر يف سحب حتفظاتله عللى امللادتق  ٩و ١٦ملن اتفاديلة القضلاء
على مجيع أ كال التمييز ضد املرأة (سري النكا).
 6٧-13٧تنفيللا التوصلليات الصللادرة عللن الل نللة املعنيللة ابلقضللاء علللى التمييللز
ضللد امل لرأة يف ع للام  ،٢٠١٧بمللرق ،من للا علللى وجلله ااص للوص تعللديل األحك للام
الواردة يف دلانون األحلوال الشاصلية املتعلقلة ابلوصلاية ومنلع ممارسلة اللزوا املبكلر
أو زوا األ فال يف مجيع فهات اجملتمع (النمسا)؛
68-13٧

ضمان متتع النساء والفتيات حبقود ن اجلنسية واإلجنابية (أورولواي)؛

 69-13٧ابللال تللدابري لضللمان أن تللتمكن امل لرأة األردنيللة مللن التمتللع الكامللل
حبقود ا املدنية ،بمرق ،من ا السماح هلا مبن جنسيت ا أل فاهللا عللى دلدم املسلاواة
مع الرجل (الربازيل)؛
 ٧0-13٧تكليف ج وده من أجل القضاء على ممارسة زوا األ فلال واللزوا
املبكر والزوا ابإلكراه (ليتوانيا)؛
 ٧1-13٧ابللال مجي للع الت للدابري الالزم للة لض للمان تنفي للا اتفادي للة حق للوق المف للل
والربوتوكللوالت اال تياريللة امللحقللة فللا تنفيللاا كللامالا ،مبللا يف للللك التصللديق علللى
الربوتوكول اال تياري املتعلق إبجراء تقدج الباللات (سلوفاكيا)؛
 ٧2-13٧معاملة العمال امل اجرين وأفراد أسرهم وفقا للمعايري الدولية حلقوق
اإلنسان (أفيانستان)؛
 ٧3-13٧مواصلة ج وده الرامية ت حتقيق اإلدما االجتملاعي وتلوفري اللدعم
الكايف لرعاية امل اجرين والالجهق و الج الل وء (ميامنار)؛
٧٤-13٧

مواصلة تدابري اإلصالح لضمان رفاه مجيع العمال امل اجرين (نيبال)

تعرب عن مودلف الدوللة
 -138ومجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هاا التقرير ّ
(الللدول) الللت دللدمت ا و/أو الدولللة موضللوع االسللتعراض .وينبيللي أالّ يوف للم أتللا حتظللى بتأييللد
الفريق العامل وككل.
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