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 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابريدددتعرا، الددددورج الردددامس، املنرددد    جددد  قدددرار  لددد   -1

 ترددرين اليفدددا / 16إىل  5، دورتددا اداديدددة واليف اددرت   القدددمة املمتدددة مدددن 5/1حقدد ا اساندددان 
 /ترددرين اليفددا  8. وايتعرضددا ادالددة   األردن   ا لنددة الندداوعة املعقدد دة   2018ادد فمرب 
. الطراوادددة ابيدددس ،. وتدددروس وفدددد األردن املنندددق العدددام ادنددد مي دقددد ا اساندددان2018اددد فمرب 

ترددرين  13ة   واعتمددد القريددق العامددس التقريددر املتعلددق ابألردن   جلنددتا الراوعددة عرددرة، املعقدد د
 .2018اليفا /ا فمرب 

، اختدددار  لددد  حقددد ا اساندددان فريدددق املقدددررين التدددا  2018كددداا ن اليفا /ينددداير 10و   -2
الب ليقاريدة(  -: وفغااندتان، وفنديوي  )ور ريدة األردن )اجملم عة اليف اية( لتيند  ايدتعرا، ادالدة  

، وعدد ون اذد ت الد رايت املتحددة قرار دا 2018 مت ز/ي ليدا 13  و وال رايت املتحدة األمرينيدة. 
ابرانحاب من عض ية  ل  حق ا اسانان، ااتخبا ا معيدة العامدة آيندلندا كعضد  جديدد   
اجمللددد  ليحدددس الدددس الددد رايت املتحددددة. ووندددال علددد  ذلددد ، حلدددا آيندددلندا الدددس الددد رايت املتحددددة 

 ج الرامس دالة األردن.و صقرا عض اً   اجملم عة اليف اية ل يتعرا، الدور 
مددن مرفددق  5، والققددرة 5/1مددن مرفددق قددرار  لدد  حقدد ا اسانددان  15وعمددً  ابلققددرة  -3

 ، صدرت ال اثئق التالية ألغرا، ايتعرا، ادالة   األردن:16/21قراره 
 (؛A/HRC/WG.6/31/JOR/1)و( )15تقرير وطل/عر، كتايب مقدم وفقاً للققرة  )و( 
ات وعدتددددا مق ضددددية األمدددم املتحدددددة النددددامية دقدددد ا اسانددددان جتميدددل للمعل مدددد )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/31/JOR/2)ب( )15)املق ضية النامية( وفقاً للققرة 
 (.A/HRC/WG.6/31/JOR/3)ج( )15م جي وعدتا املق ضية النامية وفقاً للققرة  )ج( 

لقاً إيددددباايا، وُوحيلدددا إىل األردن عددددن طريدددق اجملم عددددة اليف ايدددة قائمددددة ويددد لة وعددددد ا يددد -٤
ووملاايا، والربازيس والربتغال، ابيم  م عة األصددقال املعنيدة ابلتنقيد  وإعدداد التقدارير واملتاوعدة علد  
املندت   الد طل، وولكينددا ويدل فينيا، والندد يد، وي يندرا، وكنددا وليختنرددتاين واململندة املتحدددة 

 ه األيدددد لة   امل قددددل الرددددبني لربيطاايددددا العومدددد  وآيرلندددددا الرددددمالية. و نددددن ارطدددد   علدددد   دددد
 اخلارجي ل يتعرا، الدورج الرامس.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

يلط رئي  ال فد الض ل عل  ون إحراز تقدم    ال حق ا اسانان ومر  ام لضدمان  -5
 يد الدو ، ولتعييي اقة اجملتمل األرد .اريتقرار واألمن والن م عل  الصع

ويداعدت عمليدة اريدتعرا، الددورج الرددامس األردن علد  تقيديم حالدة حقد ا اسانددان  -6
   البلد.
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واألردن وصدد إارال مؤينات وطنية مدن وجدس إصد ط إطداره املتعلدق اقد ا اساندان  -٧
 كر ة للكميل.  وإحراز تقدم    ال حتقيق التنمية املنتدامة لنقالة حياة

ووحدددرز األردن تقددددماً كبددد اً    دددال نايدددة حقددد ا اساندددان واددددرايت األيايدددية، رغدددم  -8
 الوروف الصعبة النائدة   املنطقة، ور ييما فيما يتعلق ابألمن.

وينص الديت ر علد  كقالدة ادقد ا واددرايت األيايدية للكميدل، وتنتندي حريدة الدروج  -9
رددددر وويددددائط اسعدددد م واملرايدددد ت وميددددة   األردن. ويتمتددددل امل اطندددد ن والتعبدددد  والصددددحافة والن

واألحدددياب النيايددية. وقدددد تركدديت ا رددد د علدد  نايدددة  العماليددةاألردايدد ن اريدددة إارددال النقددداابت 
حق ا اسانان وتعييي ا لق ات الننان اليت تعيش   املناطق النائية واملناطق احملرومة، وادن مة 

حق ا الننال واألطقال وكبار الندن واألشدخاذ ذوج اسعاقدة. والتعلديم  دا   عازمة عل  ناية
 وإليامي  ميل األطقال.

مدن وجدس ردم  2025-2016ووضعا اخلطدة ال طنيدة الرداملة دقد ا اساندان للقدمة  -10
 القك ة   النيايات واملماريات املتعلقة اق ا اسانان.

ادن مددة منتدد  املننددق ادندد مي دقدد ا اسانددان، ، واردد ت 201٤و  آذار/مددارس  -11
ود  إىل اذدداذ عدددد مددن املبددادرات الدديت اددرج تنقيدد  ا مددن خدد ل اوددام شددامس دمايددة حقدد ا  مددا

اسانان. وارر األردن تقارير دورية تبرت التقدم ال ج وحرزه   الق اارت واملماريات والنيايات 
 املتعلقة اق ا اسانان.

 ، رفل منت   املنت  إىل املنت   ال زارج.2018ول/وكت ور و  تررين األ -12
ووُار ا  نة عليا داخدس املنتد ،  رداركة وزرال ورءيدال املؤيندات ال طنيدة والنقداابت  -13

 العمالية، لدراية معا دات حق ا اسانان وإدماجرا   األطر الترريعية ال طنية.
الصدادرة عدن املركدي الد طل دقد ا اساندان،  ووار  املنت   نة وطنية ملتاوعة الت صيات -1٤

 .2025والت كد من ون اخلطة ال طنية الراملة دق ا اسانان يتنق  ال ل عام 
، اوددددم األردن ااتخدددداابت ورملاايددددة لتعييددددي اوامددددا الددددد قراطي. وجددددرت 2016و  عددددام  -15

ارتقددل منددت   متيفيددس ألفضددس املماريددات الدوليددة. و  اراتخدداابت حتددا إشددراف  نددة الايدددة، وفقدداً 
، اومدددددا اراتخددددداابت احملليدددددة والبلديدددددة مدددددن وجدددددس تطبيدددددق 201٧اسانث   الربملدددددان. و  عدددددام 

 ال مركيية   النلطة.
وعمددد األردن إىل دمددي وريدديت  ي ددة النيا ددة ومنافحددة القندداد وديدد ان املوددا  مددن وجددس  -16

 ن ومددر مرددم   األردن لتحقيددق منافحددة القندداد وضددمان النيا ددة   ادن مددة. وإن يدديادة القدداا
 الد قراطية وارزد ار ارقتصادج واساتاجية   اجملتمل.

جر د دا  ضداع ومتيفس منافحة التطرف حتدايً   املنطقة، عل  الرغم من ون ادن مدة ت -1٧
الراميددة إىل ضددمان إعمددال حقدد ا اسانددان علدد  الددرغم مددن  دد ا التحدددج. واعتمددد األردن قدداا ن 

مددن وجددس ضددمان اللكدد ل إىل القضددال واساصدداف   إصدددار العق وددة  2016ة لعددام الدداكم الرددريع
وإمناايدددة اريدددت ناف. وعددددل وضدددل الددداكم الردددريعة س حدددة إمناايدددة مراجعدددة األحندددام، ووضدددل 

 إجرال لتقدمي الطع ن وناية األحداث والق ات الضعيقة.
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صددد ل علددد  املعل مدددات واعتمدددد األردن قددد اارت ورددد ن منافحدددة القنددداد وارخدددت س واد -18
 لتحنرت الن مة ال طنية وتعييي اواما املتعلق اق ا اسانان.

وتعييدددي حقددد ا املدددروة ومدددر  دددام   األردن. وقدددد اعُتمدددد مردددرو  قددداا ن يتعلدددق ابملدددروة    -19
وددددور املددروة. وللدددا التطدد رات األخدددر  اعتمدداد قددد اارت تتعلددق ابملروادددة    لنردد ،القطددا  العدددام ل

 مس، وحق ا امل اث، واملروة   املناص  العليا ورعاية األطقال.ياعات الع
 املدددروة ورددد ن (2000)1325 األمدددن  لددد  قدددرار لتنقيددد  وطنيدددة عمدددس خطدددة واعتمددددت -20

 التنميددددة و ددددداف لتنقيدددد  ال طنيددددة اخلطددددة ميفددددس وخددددر ، آليددددات ويضدددداً  واعتمدددددت واألمددددن. والنددددلم
ايث  201٧-2013للقمة  للمروة ال طنية اريماتيكية حتديث وارج ،2030 لعام املنتدامة

 .2030-2020تغطي القمة 
ال ج يردف إىل ت ف  مناعدة اجتماعية ومالية  201٧لننة  20واعتمد القاا ن رقم  -21

مدددددن القددددداا ن، تطالددددد   25وفضدددددس ل شدددددخاذ ذوج اسعاقدددددة ووفدددددراد ويدددددر م. و  جددددد  املدددددادة 
  املائددددة مددددن شدددد اغر ا ل شددددخاذ ذوج اسعاقدددددة.  ٤املؤينددددات وتخصدددديص انددددبة تصددددس إىل 

وعملددا ادن مددة علدد  حتنددرت إمناايددة ال صدد ل   املبددا  العامددة وتدد ف  مموددرت شددق يرت، ولغددة 
 اسشارة، وعند ارقتضال التداول ابلقيدي .

لندي يي ندر إمناايدة  د ل األطقدال إىل النودام القضددائي.  201٤لندنة  32وُعدد ل القداا ن رقدم  -22
 عاماً، مل تركيل اللك ل إىل األحنام غ  ارحتكازية. 12ورفعا ين املنؤولية ا نائية إىل 

وتنددع  ادن مددة إىل حتقيددق التدد ازن وددرت حريددة التعبدد  وادددق   اخلص صددية، ومنافحددة  -23
ظدددروف عمدددس وفضدددس  2015-2011األاردددطة اسر اويدددة. ووفدددرت اريدددماتيكية ال طنيدددة للقدددمة 

ت، وودت إىل حتندددرت التمتدددل ابددددق   حريدددة اسعددد م للمددد اطنرت والصدددحقيرت. لقطدددا  ارتصدددار
 وتعمس ادن مة عل  كقالة ون يعمس الصحقي ن  ن   عن الضغط والترديد ابلطرد والتخ ي .

ووعطددددا األول يدددددة دمايدددددة حريدددددة التعبددددد    اخلطدددددة ال طنيدددددة الرددددداملة دقددددد ا اساندددددان  -2٤
نددددام النددددكن علدددد  ا ددددرائم ذات الصددددلة، وا قدددد  عدددددد . وولغيددددا وح2025-2016 للقددددمة

 حارت ذ ي  الصحقيرت والتحري  عل  خطاب النرا ية فعس يعاق  عليا القاا ن.
وايتعي  عن يدل  ادريدة، ور يديما   اددارت الديت تنطد ج علد  بالقدات ونديطة،  -25

اعدة القاا ايدددددة اجملاايدددددة إىل وتدددددداو  وديلدددددة، ميفدددددس املراقبدددددة اسلنموايدددددة. وتقددددددم وزارة العددددددل املنددددد
م اطن ورد  وو شخص مقيم   األردن حيتاج إليردا، األمدر الد ج ينقدس إمناايدة اللكد ل إىل  وج

. وُعددددلا القددد اارت لندددي تردددمس جر دددة التعددد ي ، وودخلدددا تعددددي ت لتحندددرت ووضدددا  القضدددال
 األشخاذ وانال اسجرالات الناوقة للمحاكمة.

لضددددمان إمناايددددة اللكدددد ل إىل القضددددال وادمايددددة  2015ام   عددددام وُعدددددل قدددداا ن األمددددن العدددد -26
 القضائية. ومنحا امل افقة عل  زايرات التقتيش   وماكن ارحتكاز لنقالة ايتيقائرا املعاي  الدولية.

والتيم األردن ابملرداركة ابلعمدس مدل  ي دات املعا ددات الدوليدة، وقُددما ابلقعدس  م عدة  -2٧
واملركددي  املددروة لرددؤون األردايددة ال طنيددة للكنددة املخصصددة. وزادت املدد ارد املاليددة مددن التقددارير الدوريددة

 ال طل دق ا اسانان لتين  العملية.
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ويقتقر األردن إىل ما ينقدي مدن املد ارد املائيدة، وقدد صدن  مدن ودرت البلددان الديت تعدا  مدن  -28
  حتقيق و داف التنمية املنتدامة.اقص املياه، األمر ال ج من ش اا ون يضعضل جر ده الرامية إىل

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفددددداً وبيدددداانت وانددددال جلنددددة التحدددداور. وتددددرد الت صدددديات املقدمددددة وانددددال جلنددددة  95ودىل  -29

 التحاور   القر  اليفا  من   ا التقرير.
األردن مدن جرد د   ميددان  ورح  اليمن ابلتقرير ال طل املقصس ال ج يوردر مدا يب لدا -30

حقددد ا اساندددان. ووشددداد و ضدددل اخلطدددة ال طنيدددة الرددداملة دقددد ا اساندددان وخطدددة تنقيددد  و دددداف 
 التنمية املنتدامة.

وواندددا وفغااندددتان علددد  اس دددازات الددديت حققتردددا ادن مدددة   تنقيددد  ت صددديا ا املتعلقدددة  -31
املؤينية ووضدل اخلطدط والنيايدات اق ا اسانان، ور ييما من خ ل وضل وطر ا املعيارية و 

 ال طنية لتعييي حق ا اسانان.
ورحبا ولباايا وتنقيح إطار اسجرالات القضائية ال ج يرمي إىل ضمان اددق   الاكمدة  -32

عادلدددة. وشدددكعا األردن علددد  تعييدددي جرددد ده املتعلقدددة وبندددال قددددرات العددداملرت   املردددن القاا ايدددة 
 يتعلق اق ا املروة. فيما
للمعاي  الدولية، وابيدتكاوة األردن  ورحبا ا يائر ابعتماد عدة ق اارت وتعدي ت وفقاً  -33

 اسااوية ملعوم الت صيات املقدمة خ ل ج لة اريتعرا، اليفااية.
ووانددا واغدد ر علدد  األردن لتعاواددا البنددال، وللحدد ار الدد ج اريددا مددل بتلدد  املؤينددات  -3٤

 ان من وجس تعييي حق ا اسانان ونايترا.ال طنية وآليات  ل  حق ا اسان
و نددددددد ت األرجنتدددددددرت األردن علددددددد  إقدددددددراره اخلطدددددددة ال طنيدددددددة الرددددددداملة دقددددددد ا اساندددددددان  -35

. واعمفددا ابلتحدددايت الدديت ي اجررددا األردن واب ردد د الدديت يبدد  ا دمايددة 2025-2016 للقددمة
 ال ج رت ومناعد م.

مدددن كدددرم   ايتضدددافة عددددد كبددد  مدددن ال ج دددرت  وواندددا ويدددماليا علددد  األردن ملدددا وودددداه -36
وسارال دار إي ال للننال املعرضات خلطر جرائم الررف. غ  وهنا وعروا عن قلقرا إزال حدارت 

 ارحتكاز اسدارج.
ويلطا النمنا الض ل عل  التداو  اسااويدة الديت اذد  ا األردن لتنقيد  الت صديات الديت  -3٧

اليفااية. ويد وهنا وعروا عن قلقردا إزال التعددي ت الديت ودخلدا    قبلرا خ ل ج لة اريتعرا،
 عل  القاا ن التقييدج فعً  املتعلق اب رائم اسلنمواية. 2018عام 
ووشدددددددادت وذرويكدددددددان ابعتمددددددداد وتنقيددددددد  اخلطدددددددة ال طنيدددددددة الرددددددداملة دقددددددد ا اساندددددددان  -38

اقددددددددة واريدددددددددماتيكية ، واريددددددددماتيكية ال طنيددددددددة ل شددددددددخاذ ذوج اسع2025-2016 للقددددددددمة
 للمروة. ال طنية
ووشددادت البحددرين ابلتددداو  املؤينددية الدديت اذدد  ا األردن لتعييددي حقدد ا اسانددان، ميفددس  -39

 إارال وحدة منافحة ا رائم اسلنمواية ووحدة منافحة ارجتار ابلبرر.
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القضددائي ووانددا وددنغ ديش علدد  األردن  ردد ده اريددتباقية الراميددة إىل إصدد ط ا ردداز  -٤0
ورعتماد تردريعات جديددة مدن وجدس كقالدة حقد ا األشدخاذ ذوج اسعاقدة. ووشدادت اب رد د 

 املب ولة ملنافحة ارجتار ابلبرر والتصدج لوا رة البطالة.
ووشدددددادت ودددددي روس ابلقددددد اارت واريدددددماتيكيات املعتمددددددة    دددددال حقددددد ا اساندددددان.  -٤1

م القضدددائي ونايدددة ادقددد ا، وزايدة القدددرذ املتاحدددة ووشدددارت إىل التدددداو  املتخددد ة لتحندددرت النودددا
 للننال واألشخاذ ذوج اسعاقة.

ووقدددرت ولكيندددا ابخلطددد ات اسااويدددة الددديت اذددد  ا األردن لتنقيددد  الت صددديات الددديت قبلردددا  -٤2
خ ل ج لة اريتعرا، اليفااية،  ا   ذل  إارال  نة ملنية ل ضل مقمحات وعيددة املدد  مدن 

 از القضائي واوام العدالة.وجس إص ط ا ر
ورحودددددا و تندددددد اان التعددددددي ت الديددددددت رية الددددديت ودت إىل حتنددددددرت ايدددددتق ل ا ردددددداز  -٤3

القضائي. ووشدارت إىل التعددي ت التردريعية الديت ودخلدا علد  قداا ن مندل ارجتدار ابألشدخاذ، 
 واألاومة اليت ترمي إىل ناية العمال املراجرين.

عل  ا ر د املب ولة لتعييي حق ا اسانان ونايترا من خد ل  ووانا ورو  دار الن م -٤٤
( واريددماتيكية 2022-2018ايددماتيكيات بتلقددة،  ددا   ذلدد  اخلطددة اريددماتيكية للتعلدديم )

 (.2022-2018ال طنية األرداية لنبار النن )
الددد طل دقددد ا ووشدددارت ولغددداراي مدددل التقددددير إىل التعددددي ت الددديت ودخلدددا علددد  قددداا ن املركدددي  -٤5

 اسانان، واعتماد اخلطة ال طنية الراملة دق ا اسانان وا ر د املب ولة ملنافحة ارجتار ابألشخاذ.
وشدددكعا كنددددا األردن علددد  إهندددال القيددد د املقروضدددة علددد  ارجتماعدددات الددديت تعقدددد   إطدددار  -٤6

مدن العرددد الدددو  اخلدداذ  21ادة اجملتمدل املددد    جدد  قاا ادا املتعلددق  نددل ا ددرائم مدن وجددس احددمام املدد
 ابدق ا املداية والنيايية وادقاظ عل  فعالية اجملتمل املد ، و   ومر ويايي   وج  تمل منتقر.

ووشددارت شدديلي مددل التقدددير إىل ا ردد د اسانددااية الدديت ودد  ا األردن لنددي ينددتقبس عدددداً   -٤٧
لتيندددد  مردددداركة املددددروة   اديدددداة كبدددد اً مددددن ال ج ددددرت، ووشددددادت ونوددددام ادصددددص الدددد ج وضددددعا 

 النيايية. غ  وهنا وعروا عن القلق إزال عدد حارت العن  ضد املروة.
ووشادت الصرت ابلتقدم احملدرز    دارت ادقد ا ارقتصدادية وارجتماعيدة، والتخقيد   -٤8

. مددددن حدددددة الققددددر، والصددددحة العامددددة والتعلدددديم وحقدددد ا املددددروة والطقددددس واألشددددخاذ ذوج اسعاقددددة
 واعمفا ابخلط ات اسااوية املتخ ة من وجس اسص ط القضائي ومنافحة التطرف.

ورحبا ك ل مبيا اب ر د املب ولدة لتد ف  ادمايدة واملنداعدة اساندااية ل ج درت الند ريرت  -٤9
 ووضل من ذج جديد وق ج للتعاون الدو     ال اريتكاوة ل زمات اسانااية.

لتقددددم الددد ج وحدددرزه األردن   تعييدددي إطددداره املعيدددارج واملؤيندددي. وواندددا ورحبدددا الن اغددد  اب -50
عل  البلدد مل اصدلتا تقددمي املنداعدة اساندااية إىل ال ج درت،  دا   ذلد  الددور ادايدم الد ج يضدطلل 

 وا   وضل من ذج جديد ودينامي من وجس التعاون الدو     ال اريتكاوة ل زمات اسانااية.
كدددد ت ديقدددد ار مددددل التقدددددير إىل اسصدددد حات الدددديت اضددددطلل هبددددا األردن علدددد    ووشددددارت -51

املنددت يرت التردددريعي واملؤيندددي. ورحبدددا   اصدددلتا تدد ف  ادمايدددة واملنددداعدة ل ج دددرت وابعتمددداده 
 .2025-2016اخلطة ال طنية الراملة دق ا اسانان للقمة 
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 2025-2016اساندان للقدمة  ورحبا كرواتيا ابعتماد اخلطة ال طنيدة الرداملة دقد ا -52
وابلتقددم الد ج وحدرزه األردن مند  ج لدة اريددتعرا، النداوقة   نايدة حقد ا املدروة،  دا   ذلدد  

 فتح وول دار إي ال للننال ضحااي العن .
ويددل ما كدد اب ابخلطدد ات الدديت اذدد  ا األردن لتنقيدد  الت صدديات الدديت قبلرددا خدد ل ج لددة  -53

يما   حتديث إطاره املؤيني، مل المكيدي علد  نايدة األطقدال،  دا   اريتعرا، اليفااية، ور ي
ذل  إارال وحدة ملنافحدة ارجتدار ابلبردر، وا رد د الديت يبد  ا لتحندرت ا عيدة التعلديم وإمناايدة 

 ادص ل عليا.
ورحبدددددا قدددددربذ ابخلطددددد ات الددددديت اذددددد ت لتنقيددددد  اخلطدددددة ال طنيدددددة الرددددداملة دقددددد ا اساندددددان  -5٤
 وابسص حات اليت وجرا ا األردن،  ا   ذل  اعتماد قاا ن ايتق ل القضال. 2025-2016 للقمة
ووانددددددددا ترددددددددينيا علدددددددد  األردن سقددددددددراره اخلطددددددددة ال طنيددددددددة الردددددددداملة دقدددددددد ا اسانددددددددان  -55
. ووشارت إىل ون الت صيات اليت قدمترا ترينيا خ ل ج لة اريتعرا، 2025-2016 للقمة

 س.الناوقة   تنق  وعد ابلنام
ووشدددارت الددددامنرن إىل ون الربوت كددد ل ارختيدددارج رتقاقيدددة منا ضدددة التعددد ي  وغددد ه مدددن  -56

ضروب املعاملة وو العق وة القايية وو ال إانااية وو املريندة يتضدمن  م عدة مدن األدوات العمليدة 
قاقية اليت وضعا ور ن كيقية منل التع ي  وي ل املعاملة. ووكدت ون الربوت ك ل ارختيارج رت

 القضال عل  ويل وشنال التمييي ضد املروة     يفاوة وداة مرمة لتنقي  تل  ارتقاقية وتعييي ا.
ووانددا مصددر علدد  األردن لتعاواددا مددل آليددات حقدد ا اسانددان واعتمدداده اخلطددة ال طنيددة  -5٧

. ورحبا إبارال مؤينات،  ا   ذل  اللكندة 2025-2016الراملة دق ا اسانان للقمة 
 لنية لتط ير ا راز القضائي وتعييي ييادة القاا ن.امل

ووانددا إيدددت ايا علددد  األردن ملدددا و لدددا مدددن جردد د ايدددتيفنائية   ايتضدددافة عددددد كبددد  مدددن  -58
ال ج ددرت الندد ريرت، وفددتح مدددارس ميدوجددة القصدد ل الدرايددية لتدد ف  التعلدديم ل طقددال ال ج ددرت 

 لنور عن وضعرم   اجملتمل.الن ريرت. ووكدت ومية تعليم األطقال وصرف ا
ووانا فيكي عل  األردن للخط ات ا امة اليت قطعرا    ال تعييي إطاره ال طل دقد ا  -59

 ،2025-2016اسانددددان مددددن خدددد ل اعتمدددداد اخلطددددة ال طنيددددة الردددداملة دقدددد ا اسانددددان للقددددمة 
 وشددت عل  ناية حق ا األفراد.

ردن    دارت حقدد ا املدروة، والنودام اراتخددايب ورحبدا فراندا ابلتقددم الدد ج وحدرزه األ -60
 واملماريداتوادق   تنويم املوا رات. غ  وهنا وشارت إىل وادا ر يديال  ندان عددد مدن القد اارت 

 اسانان. حق ا عل  قي داً  تقر، اليت
ورحبددا ج رجيددا ابخلطدد ات الدديت اذدد  ا األردن للنردد ، اقدد ا املددروة ومتنينرددا. ووانددا  -61

حالددة ال ج ددرت الندد ريرت، وشددكعا األردن علدد  م اصددلة حتنددرت علدد  البلددد  ردد ده الراميددة إىل 
 جر ده لنقالة حرية التكمل.

ة ال طنية الراملة ووانا وملاايا عل  األردن ملا يب لا من جر د،  ا   ذل  اعتماد اخلط -62
دقددد ا اساندددان وفدددتح وول دار إيددد ال للنندددال ضدددحااي العنددد . ووعرودددا عدددن القلدددق إزال التقدددارير 

 املتعلقة ابلتع ي  والقي د املقروضة عل  حرية التعب .
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ورداً عل  األي لة املطروحة، يلط ال فد الض ل عل  ا رد د الديت ود  ا األردن   حتقيدق  -63
 التنمية املنتدامة. ووشار إىل ون ادن مة التيما وردم القك ة   األج ر. من و داف 5ا دف 

وتتمردد  الترددريعات املتعلقددة وعق وددة اسعدددام مددل امل اايددق ال طنيددة. ور تنددتخدم عق وددة  -6٤
اسعدام إر عل  وشد ا رائم خط رة، ور تقر، علد  القصدر وو اد امدس، و ندان الدام ن تعيدنرم 

 داد ريت م القضااي ذات الصلة.احملنمة عل  ايتع
و نح العمال املنيلي ن ناية خاصة. وحينم القاا ن عمليات الت ظي ، وا ز للحن مة  -65

 ون تغلق املنات  اليت ذال  قاا ن حق ا اسانان.

 املعدداي  مددل التطددرف  نافحددة املتعلقددة واريددماتيكية اسر دداب منافحددة قدداا ن ويتماشدد  -66
 إىل ال طنيدة احملداكم وتندع  اسر داب. ملنافحدة العامليدة املتحدة األمم ايماتيكية اصةوخب الدولية،
 ومددددام اسدارج ارحتكدددداز   الطعددددن  نددددن امليفددددال، يددددبيس فعلدددد  عادلددددة. الاكمددددة إجددددرال ضددددمان
 احملنمة. نع صادراً  القرار ينن   ما األطقال عل  القب  املتع ر من ووصبح احملنمة،

تددداو  ملنافحددة العندد  العددائلي. ووضددعا إجددرالات دمايددة األطقددال مددن  واذدد  األردن -6٧
 عاماً.16األعمال اخلطرة، وملنل ايتخدام األطقال دون ين 

والعدالددة اسصدد حية   صددميم النوددام القضددائي. وإن تعييددي ايددتق ل النددلطة القضددائية  -68
 ان   ورامي تدري  القضاة.وضماهنا ومر مرم ويضاً. وودرجا املعاي  الدولية دق ا اسان

وي جددددد   األردن عدددددد غدددد  منددددب ا مددددن ال ج ددددرت. ووُاردددد ا الدددداكم لضددددمان إ حددددة  -69
 وخدددمات اقنددي ودعددم قاا ايددة مردد رة علدد  حصددل ا الدد ين ل ج ددرتإمناايددة اللكدد ل إىل القضددال 

 واسغااة. التعليم
(، 2025-2016ووانا الي انن عل  اعتماد اخلطة ال طنية الرداملة دقد ا اساندان ) -٧0

 وعلدد  ا ننددي،وعلدد  إلغددال املدد اد الدد اردة   قدداا ن العقدد ابت الدديت حتمددي مددرتن  جددرائم العندد  
 القضائي. اجملل    عض ة امروة وول تعيرت
 ،2025-2016اساندان للقدمة  ووانا  ندوراس عل  اعتمداد اخلطدة ال طنيدة الرداملة دقد ا -٧1

وعل  إدخال تعدي ت عل  قاا ن املركي الد طل دقد ا اساندان، والددور الد ج يؤديدا األردن   
 أتكيد من ذج جديد للتعاون الدو     ال اريتكاوة ل زمات اسانااية.

يفددس ملبدداد  الدديت متت ا وايددماتيكياتا وخططددا ال طنيددةووانددا  نغدداراي علدد  األردن لنيايددات -٧2
 .201٧حق ا اسانان، ورعتماد وتنقي  قاا ن ادماية من العن  األيرج لعام 

ورحبدددا آيندددلندا اب رددد د املب ولدددة للتصددددج للعنددد  العدددائلي وضدددمان اشدددماط ادصددد ل  -٧3
اب رد د املب ولدة  . ورحبدا ويضداً للمدروة النيايدية واملرداركة الديواج   واملندتن ةعل  امل افقة اددرة 

 ريتيعاب ال ج رت الن ريرت، وضمان حق قرم.
ووعروددا ا نددد عددن تقدددير ا سارددال مركددي التدددري  املتخصددص دقدد ا اسانددان واخلطددة  -٧٤

، والتعددددي ت الددديت ودخلدددا علددد  قددداا ن العقددد ابت 2022-2018اريدددماتيكية للتعلددديم للقدددمة 
 وت ف  التدري  املناي  للقضاة. دماية حق ا املروة، وحور اليواج القنرج،
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واعمفددددا إادوايندددديا وتعييددددي قدددداا ن العمالددددة، وإبارددددال اخلطددددة ال طنيددددة الردددداملة دقدددد ا  -٧5
، واب رددد د املب ولدددة لتنقيددد  و دددداف التنميدددة املندددتدامة، وو ضدددل 2025-2016اساندددان للقدددمة 

 .2030-2020مررو  اريماتيكية ال طنية للمروة األرداية للقمة 
ورحد  العددراا ابلتطدد رات الديت وجرا ددا األردن وإبارددائا العديدد مددن املؤينددات    ددال  -٧6

 تعييي حق ا اسانان ونايترا.
وشكعا ويرلندا األردن عل  حتنرت ال ضل القاا   للمروة واألطقال، وإهنال اوام ورية  -٧٧

 الردروط وإلغدالضدد املدروة،  من اتقاقية القضال عل  ويدل وشدنال التمييدي 15للمادة  الرجس وفقاً 
 تتيح زواج األطقال. اليت
ووانددددددددا إيطاليددددددددا علدددددددد  األردن رعتمدددددددداد اخلطددددددددة ال طنيددددددددة الردددددددداملة دقدددددددد ا اسانددددددددان  -٧8
، و ر ده الرامية إىل تعييي ونايدة حقد ا املدروة ووضدل حدد للديواج القندرج. 2025-2016 للقمة

 إىل منافحة تغ ية ايعة التطرف واسر اب.ووشادت وقيادة املل    "عملية العقبة" الرامية 
 اسانددددان دقدددد ا الردددداملة ال طنيددددة اخلطددددة هرعتمدددداد األردن علدددد  كازاخنددددتانووانددددا   -٧9

 ابألشددخاذ، ارجتددار ومنافحددة العدددل، إقامددة   وحددرزه الدد ج وللتقدددم 2025-2016 للقددمة
 والطقس واألشخاذ ذوج اسعاقة. املروة حق ا وتعييي
ا علددد  األردن رلتيامدددا وتعييدددي حقددد ا اساندددان ونايتردددا وللكرددد د الددديت وواندددا الن يددد -80

يبدددد  ا لتنقيدددد  الت صدددديات الدددديت قبلرددددا مددددن ج لددددة اريددددتعرا، اليفاايددددة. ودعددددا األردن إىل تعييددددي 
 الترريعات املتعلقة اماية املروة   العمس.

دن   تعييدددددي حقددددد ا ورحبدددددا ور ريدددددة رو الد قراطيدددددة الردددددعبية اب رددددد د الددددديت يبددددد  ا األر  -81
اساندان،  دا   ذلد  اعتمداده ييايدات وايدماتيكيات وخطدط وطنيدة  دا يتمرد  مدل مبداد  حقدد ا 
 اسانان واملعاي  الدولية. وحيفا األردن عل  م اصلة تعييي حق ا املروة عن طريق التعليم والتدري .

اسانددان وتعييي ددا علدد  الددرغم وواددل لبنددان علدد  األردن  ردد ده الراميددة إىل نايددة حقدد ا  -82
ي اجرددددا مددددن حتدددددايت، ور يدددديما األاثر املمتبددددة علدددد  األزمددددة الندددد رية. ووعددددرب عددددن تقددددديره  ممددددا

للتحنينات اليت حتققا    ارت كيف ة، ور ييما ا راز القضدائي، والعمدس، واددرايت العامدة 
 وحق ا املروة.

   ال حق ا اسانان، ولتنقي  الت صيات ووانا ليبيا عل  األردن ملا وحرزه من تقدم  -83
 املنبيفقة عن ج لة اريتعرا، اليفااية ولتعييي إطاره املؤيني.

ورحبددا ليت اايددا ابخلطدد ات الدديت اذدد  ا األردن لتعييددي يددكلا    ددال حقدد ا اسانددان،  -8٤
 ور ييما دماية املروة وزايدة مراركة امل اطنرت   العملية النيايية.

مددداليياي علددد  األردن لتعييدددي حقددد ا املدددروة واألشدددخاذ ذوج اسعاقدددة ومتنيدددنرم، وواندددا  -85
وطدددرا، منردددا إزالدددة ادددد اجي الددديت تعدددم، يدددبيس العمالدددة واملرددداركة   اجملدددالرت العدددام والنيايدددي، 

 إزال العن  ضد املروة. وراتراج يياية عدم التنامح إط قاً 
 6٤5 000ىل ت ف  ادمايدة واملنداعدة ألكيفدر مدن ووانا ملدي  عل  األردن  ر ده الرامية إ -86

رجددم منددكس رمسيدداً وضددمان التحدداا ويددل األطقددال ابلتعلدديم، ممددا يددؤدج إىل حتقيددق التنددافؤ وددرت 
 ا ننرت   التعليم اروتدائي.
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ورحبا مالطة ابخلط ات اليت اذ ت من  ج لة اريتعرا، اليفااية سص ط التردريعات  -8٧
 األيرة وتين  اسو غ عن حارت العن  العائلي.الرامية إىل ناية 

وواندددا م ريتاايدددا علددد  األردن لقبددد ل ت صددديات متعدددددة مدددن ج لدددة اريدددتعرا، اليفاايدددة، ولتعييدددي  -88
 إطار حق ا اسانان، ورلتياما وضمان ادرايت األيايية واعتماده خارطة طريق لإلص ط والتنمية.

 2025-2016طة ال طنية الراملة دق ا اساندان للقدمة ووشارت م ريري س إىل اعتماد اخل -89
. ووشدادت ابلديايدة   معدددل اسملدام ابلقددرالة 2030وخطدة تنقيد  و ددداف التنميدة املندتدامة لعددام 

 والنتاوة وعد ايتحداث التعليم اسليامي حىت الص  العاشر   املدارس.
اقدة، الد ج حيودر التمييدي ورحبا املنني  ابعتمداد قداا ن حقد ا األشدخاذ ذوج اسع -90

مدن قداا ن العقد ابت، الديت كاادا جتيدي  308إبلغدال املدادة  ضد  ؤرل األشدخاذ. ورحبدا ويضداً 
 التنا س مل مرتن  ا رائم ا ننية.

ووادددل ا بدددس األيددد د علددد  األردن لتعييددددي إطددداره املعيدددارج واملؤيندددي دقددد ا اسانددددان،  -91
وحتقيق التنافؤ ورت ا ننرت   التعليم اروتدائي. ودعدا  وضمان املناواة   ادص ل عل  التعليم

 إىل الع دة إىل فر، وق  تنقي  وحنام اسعدام انم ال اقل.
ورحدد  املغددرب ابلتددداو  الراميددة إىل النردد ، اقدد ا اسانددان مددن خدد ل تعييددي اسطددار  -92

يا دة   جرد د منافحدة القضائي، و   ما يورر   إارال وحددة ادن مدة الردقافة، الديت تعديز الن
 القناد، ومنت  املننق ادن مي دق ا اسانان.

ووقرت ميامنار اب رد د الديت يبد  ا األردن لل فدال ابرلتيامدات الديت تعردد هبدا عقد  ج لدة  -93
اريتعرا، اليفااية. ووانا عل  اخلط ات املتخ ة لتعييي اسطار املؤيني دقد ا اساندان وتنقيد  

 .2025-2016املة دق ا اسانان للقمة اخلطة ال طنية الر
ورحبدا ايبدال ابلتدداو  املتخد ة لضدمان مردداركة املدروة   النودام النيايدي  دا   ذلدد ،  -9٤

عل  الصعيد احمللي. ووانا عل  اعتماد ترريعات دمايدة العمدال املنديليرت وعلد  مندت   ارلتديام 
 ناعد م.اليفاوا ال ج يبديا األردن جتاه ناية ال ج رت وم

ورحبدددا   لنددددا ابلتقددددم احملدددرز   نايدددة حقددد ا املدددروة، ولننردددا رحودددا ون ال صدددداية  -95
املردددمكة علددد  األطقدددال   إطدددار الددديواج   تنقدددس وعدددد   التردددريعات. ور يردددمس قددداا ن العمدددس 

 .احمللي العاملرت   القطا  اليراعي، مما حيرمرم من التمتل النامس ورروط عمس عادلة ومقب لة
ووعروا ايك اي عن تقددير ا للكرد د الديت يبد  ا األردن    دال تعييدي حقد ا اساندان  -96

ونايتردا، وتطدد ير مؤينداتا القضددائية هبددف زايدة تعييددي يديادة القدداا ن. ورحبدا ويضدداً ابلتددداو  
 املتََّخ ة دماية حق ا العمال املراجرين.

تقددم مند  ج لدة اريدتعرا، اليفاايدة، ور يديما ووانا النرويي عل  األردن ملا وحدرزه مدن  -9٧
مدن قداا ن العقد ابت. ور يديال ينداور ا القلدق إزال حقد ا املدروة، وحريدة التعبد   308إلغال املدادة 

 وادص ل عل  الضماانت القاا اية األيايية   األردن.
الردداملة  ووعروددا عمددان عددن تقدددير ا رعتمدداد العديددد مددن التددداو ، ميفددس اخلطددة ال طنيددة -98

، واخلطدددددة ال طنيدددددة لتنقيددددد  و دددددداف التنميدددددة املندددددتدامة 2025-2016دقددددد ا اساندددددان للقدددددمة 
 اسعاقة. ذوج ل شخاذ ال طنية اريماتيكية من اليفاايةواملرحلة  2030 لعام
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ووعرودا ابكنددتان عدن تقدددير ا اخلدداذ ل خد  ابملرحلددة اليفاايددة مدن اريددماتيكية ال طنيددة  -99
، واخلطددة التنقي يددة لتعييددي ايددتكاوة املؤينددات 2015-2010اسعاقددة للقددمة ل شددخاذ ذوج 

واريددددماتيكية ال طنيددددة األردايددددة لنبددددار النددددن  2018-2016دددددارت العندددد  األيددددرج للقددددمة 
 .2022-2018 للقمة
(، 2025-2016ووانددا القلبددرت علدد  األردن خلطتددا ال طنيددة الردداملة دقدد ا اسانددان ) -100

  الرامية إىل ناية املروة من العن  العائلي. ووقدر ت اب رد د املب ولدة ملنافحدة ارجتدار ورحبا ابلتداو
 ابألشخاذ، وحتنرت األاومة اليت حتنم ت ظي  العمال املراجرين   قطا  اخلدمة املنيلية.

ووانددا الربتغددال علدد  األردن لتعاواددا مددل املنلقددرت ودد رايت   إطددار اسجددرالات اخلاصددة  -101
(. ورحبددا ابلتعدددي ت الدديت 2025-2016عتمدداد اخلطددة ال طنيددة الردداملة دقدد ا اسانددان )ور

 ودخلا عل  قاا ن املركي ال طل دق ا اسانان.
ووعروددددا قطددددر عددددن تقدددددير ا  ميددددل ا ردددد د املب ولددددة   اجملددددارت الترددددريعية والتنقي يددددة  -102

األيايددددية. ورحبددددا وصددددقة خاصددددة والقضددددائية الراميددددة إىل النردددد ، اقدددد ا اسانددددان وادددددرايت 
 ابلتداو  املتخ ة لتعييي اسطار القضائي.

ورحبا ور رية ك راي اب ر د اليت و  ا األردن سي ال ال ج رت. ووعرودا عدن تقددير ا  رد ده  -103
 الرامية إىل حتقيق املناواة ورت ا ننرت، وطرا، منرا زايدة مراركة املروة   بتل  فرو  ادن مة.

ووشارت روماايا مل اررتياط إىل ا ر د املب ولدة للنرد ، ويفقافدة حقد ا اساندان وتعييدي حقد ا  -10٤
 الننال واألطقال ونايترا. وشكعا األردن عل  م اصلة تعييي يكلا    ال حق ا اسانان.

 ورح  ارحتاد الرويدي ابعتمداد اخلطدة ال طنيدة الرداملة دقد ا اساندان. ودعدا األردن إىل -105
إيدد ل مييددد مددن ار تمددام لضددحااي العندد  العددائلي. وواددل علدد  ا ردد د الدديت يبدد  ا دمايددة ال ج ددرت 

 ووشار إىل التداو  املتخ ة ملنل التمييي ضد األشخاذ ال ين ينحدرون من وص ل غ  ورداية.
عتمددداد ورحبدددا اململندددة العرويدددة الندددع دية اب رددد د املب ولدددة ملنافحدددة الققدددر والبطالدددة، وا -106

وودددددربانمي تعييدددددي اساتاجيدددددة  2025-2016اخلطدددددة ال طنيدددددة الرددددداملة دقددددد ا اساندددددان للقدددددمة 
 ارقتصادية وارجتماعية.

 مدد ظقيورحبددا النددنغال اب ردد د املب ولددة مددن وجددس تعييددي اقافددة حقدد ا اسانددان وددرت  -10٧
 ا اسانددان وددرت والرددرطة مددن خدد ل الددربامي وحلقددات العمددس التدريبيددة، وزايدة الدد عي اقدد األمددن

 الت مي  وط ب ا امعات.
ورحبدددا صدددرويا ابعتمددداد التدددداو  القاا ايدددة الراميدددة إىل تعييدددي اسطدددار املؤيندددي مدددن وجدددس  -108

احددمام حقدد ا اسانددان وادددرايت األيايددية، وإارددال مؤينددات وإدارات وطنيددة   عدددة وزارات 
 من وجس تعييي حق ا اسانان.

مددن قددداا ن  308ال اللكنددة ال زاريدددة لتمنددرت املدددروة وإلغددال املدددادة ورحبددا يددنغاف رة إبارددد -109
 العق ابت اليت كااا تعقي املغتص  من العق وة   حال زواجا من ضحيتا.

ورحبدددا يدددل فاكيا ابخلطددد ات ا امدددة الددديت اذددد  ا األردن لتعييدددي إطددداره الددد طل دقددد ا  -110
حريددة التعبدد  والددروج وإزال ايددتمرار فددر،  اسانددان. ووعروددا عددن قلقرددا إزال القيدد د املقروضددة علدد 

 وحنام اسعدام.
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وواندددا يدددل فينيا علددد  التطددد رات اسااويدددة الددديت حققردددا األردن منددد  ج لدددة اريدددتعرا،  -111
الناوقة، ور ييما فيما يتعلق اماية حق ا املروة. ووعروا عن قلقرا إزال زواج األطقدال وقداا ن 

 األح ال الرخصية.
ايا عل  األردن سص ط قداا ن العقد ابت. ويدد وهندا يدلطا الضد ل علد  ون األردن ووانا إيبا -112

  يصددددددا وعدددددد علددددد  الربوت كددددد ل ارختيدددددارج اليفدددددا  امللحدددددق ابلعردددددد الددددددو  اخلددددداذ ابدقددددد ا املدايدددددة 
 والنيايية، ا ادف إىل إلغال عق وة اسعدام، ووعروا عن قلقرا إزال القي د املقروضة عل  حرية التعب .

ووعرودددا يدددرج راندددا عدددن تقددددير ا للقدددرار الددد ج اذددد ه األردن وقدددتح حددددوده ومدددام ال ج دددرت  -113
 الن ريرت ال ين يلتمن ن ادماية. ووشارت إىل اخلط ات املتخ ة لتعييي اسطار ال طل دق ا اسانان.

ا   ووانا دولة فلنطرت عل  األردن للخط ات الديت اذد  ا لتعييدي حقد ا اساندان،  د -11٤
. وشدكعا األردن 2025-2016ذل  اعتماده اخلطة ال طنيدة الرداملة دقد ا اساندان للقدمة 

 عل  م اصلة ما يب لا من جر د ملنافحة ارجتار ابلبرر.
ووال الن دان عل  األردن ملراركتا اسااوية   عملية اريتعرا،. ورح  اب ر د اليت  -115

: رءيدة وايدماتيكية وطنيدة" واخلطدط املعتمددة    دال 2025ردن يب  ا لتنقي  الرءية املعن ادة "األ
 حق ا اسانان، ور ييما من وجس حتنرت الرقافية، ومنافحة القناد، وضمان حرية التعب .

ووقرت الن يد وبع  التط رات اسااوية    ال الترريعات اسع مية، ولننردا وعرودا  -116
وخطدددددر التقنددددد ات القضقاضدددددة. وذكدددددرت ون العديدددددد مدددددن  التعددددداري  غمددددد ، إزالعدددددن القلدددددق 

 التحدايت ر تيال قائمة من وجس النر ، ابملناواة ورت ا ننرت.

ووعروددا ي ينددرا عددن قلقرددا إزال القيدد د املقروضددة علدد  حريددة التكمددل واسعدددامات الدديت  -11٧
إىل اذدداذ  جددرت مددؤخراً. ورحبددا ابسصدد حات الراميددة إىل ادددد مددن ارحتكدداز املؤقددا، ودعددا

 تداو  ملم ية لنقالة ناية ويل العمال.
ووانا  يلند عل  إصدار اخلطة ال طنية الراملة دقد ا اساندان واخلطدة ال طنيدة لتنقيد   -118

و ددداف التنميددة املنددتدامة. ووشددادت إبلغددال املددادة الدد اردة   قدداا ن العقدد ابت الدديت كااددا تعقددي 
 ل  تيوج ضحيتا.مرتن  ارعتدال ا نني من العقاب 

وشدددنرت تدددد ا  األردن علدددد  املعل مدددات الدددد اردة   تقريددددره الددد طل الدددد ج يرددددرد علدددد   -119
وحرزه البلد من تقدم    ال حق ا اسانان. ورحبا ابلنري الرامس الد ج يتبعدا األردن    ما

 إعداد تقريره ال طل.
 ا املدروة،  دا   ذلد  إلغدال ورحبا تركيا ابلتط رات اسااويدة الديت حتققدا    دال حقد -120
مدددن قددداا ن العقددد ابت، الددديت كاادددا جتيدددي ل شدددخاذ املترمدددرت ابرغتصددداب جتنددد   308املدددادة 

 العقاب ل  تيوج ا من الضحية.
ووانا تركمااندتان علد  األردن رعتمداده ييايدات وايدماتيكيات وخطدط وطنيدة ترمدي  -121

ان الدوليدددة، وعدددد ون يدددلطا الضددد ل علددد  إىل ولددد غ املندددت   املطلددد ب مدددن معددداي  حقددد ا اسانددد
 جر ده الرامية إىل إارال مؤينات و ي ات جديدة دماية حق ا اسانان وتعييي ا.

ووعروا ووغندا عن تقدير ا للتعدي ت اليت ودخلا علد  قداا ن العقد ابت دمايدة املدروة  -122
مرداركة املدروة   مناصدد  مدن ارغتصداب. وشدكعا األردن علد  تعييدي جرد ده الراميدة إىل زايدة 

 القيادة وصنل القرار.
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ويددل ما ووكراايددا ابلتقدددم الدد ج وحددرزه األردن    ددال حتنددرت حالددة حقدد ا اسانددان    -123
البلد، وطرا، منرا تنقي  الت صيات اليت قبلرا خ ل ج لة اريتعرا، اليفاايدة، وعلد  وجدا التحديدد 

 ألشخاذ ذوج اسعاقة وضحااي ارجتار ابلبرر.فيما يتعلق ابلقضال عل  ظا رة التع ي ، واب
ورحبا اسمارات العروية املتحدة ابعتماد عدد من اريدماتيكيات ال طنيدة،  دا   ذلد   -12٤

، واخلطدددة اريدددماتيكية للتعلددديم 2025-2016اخلطدددة ال طنيدددة الرددداملة دقددد ا اساندددان للقدددمة 
 .2030-2020لمروة األرداية للقمة ومررو  اريماتيكية ال طنية ل 2022-2018للقمة 
ورحبددددا اململنددددة املتحدددددة ابخلطدددد ات اسااويددددة الدددديت قطعرددددا األردن علدددد  طريددددق تنقيدددد   -125

الت صدديات املنبيفقددة عددن جدد رت اريددتعرا، الندداوقة، ووانددا علدد  ضدديافتا الط يلددة األمددد، فقددد 
 .2011رجم ي رج منكس من  عام  650 000ايتضاف ما يييد عل  

وعروا ال رايت املتحدة عن القلق إزال  م عة متن عة مدن القد اارت الديت تقي دد اددرايت و  -126
األيايددية وتقضددي إىل ت قيدد  الصددحقيرت وارددطال اجملتمددل املددد  ومنددتخدمي ويددائس الت اصددس 

 ارجتماعي واحتكاز م.
اة العامددددة، ورحبدددا ووروغدددد اج اب ردددد د الدددديت ودددد  ا األردن لددديايدة مردددداركة املددددروة   اديدددد -12٧

 وابلتعديس ال ج ودخس مؤخراً عل  قاا ن العق ابت دماية ضحااي ارغتصاب.
ورحودا ور ريددة فنديوي  الب ليقاريددة ون األردن عددي ز إطداره املتعلددق اقد ا اسانددان مددن  -128

خ ل وضل ايماتيكيات ترمي إىل تعييي ناية حق ا اسانان،  ا   ذل  مررو  متنرت املدروة 
 .2030لقطا  العام، وخطة تنقي  و داف التنمية املنتدامة لعام   ا

وشددكعا الربازيددس األردن علدد  تعييددي نايددة حقدد ا اسانددان علدد  شددبنة اساماددا، ابلت كددد  -129
من ون تعري  خطاب النرا ية ر حيد من حرية التعبد  وون واردطة املراقبدة حتدمم اددق   اخلص صدية. 

 ي ت اليت ودخلا عل  قاا ن العق ابت وقاا ن ادماية من العن  العائلي.ووانا عل  األردن للتعد
مددل التعريدد  الدد ارد   يتماشددي ووكددد ال فددد مددن جديددد ون تعريدد  التعدد ي    األردن  -130

. و  مددر، وو خطدد ة إصدداوة إىل ود  إذااتقاقيددة منا ضددة التعدد ي ، وون التعدد ي  يعتددرب جر ددة 
 ال طنية مل المة معاي  ارحتكاز مل الق اعد الدولية. ، ُعدلا الترريعات201٤عام 
واألردن ملتيم  نل ايتغ ل األطقال. واعتمد ويضاً تدداو  تتعلدق ابدريدة النقاويدة، ووخد   -131

 وعرت ارعتبار حق املراجرين   العمس.
إمناايدة حصد ل األطقدال املرداجرين  وتد ف  يقضي قراراً  األردن اعتمد، 201٤و  عام  -132

يدد ا العمددس، ووعطيددا  ددؤرل األطقددال وطاقددات   يددة. دخدد ل علدد  التعلدديم والرعايددة الصددحية و 
 ووُار ا ويضاً  نة خاصة لت ف  مناكن وديلة ل شخاذ ذوج اسعاقة.

ة واقمحددا اللكندددة ال طنيدددة األردايدددة لردددؤون املددروة تعددددي ت علددد  قددداا ن العمدددس، واتيكددد -133
ل ل  وصدبحا إجدازة األود ين متدنح األن   األردن وزادت مندتحقات األطقدال. ومرداركة املدروة 

وجدس زايدة عددد النندال  مدن الدربامي تعدديس إىل  اجملال العام آخ ة   التيايد. وتندع  ادن مدة 
   املناص  القيادية.

 لتعديس وإىل م المتا مل املعاي  الدولية.ووشار ال فد إىل ون قاا ن ا رائم اسلنمواية حيتاج إىل ا -13٤
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 التوصيات و/أواالستنتاجات  -اثنياا  
 الواردة أدانه، وهي حتظى بتأييده:/حبث األردن التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور -135

مواصللللة اجل لللود الراميلللة  ت متابعلللة تنفيلللا ااملللة الو نيلللة الشلللاملة  135-1
 حلقوق اإلنسان )البحرين(؛

توفري الدعم الالزم ملكتب املنسق احلكومي حلقوق اإلنسان ملن أجلل  135-2
 مواصلة التفاعل مع مجيع أصحاب املصلحة يف جمال حقوق اإلنسان )البحرين(؛

مواصللللة تعزيلللز حقلللوق النلللارت ملللن  لللالل االسللل اتي يات الو نيلللة،  135-3
 )بروين دار السالم(؛بمرق، من ا اعتماد االس اتي ية الو نية ملنع االجتار ابلبشر 

مواصلللة العمللل علللى تنفيللا اامللة الو نيللة الشللاملة حلقللوق اإلنسللان  ٤-135
 ، مبشاركة واسعة من اجملتمع )كواب(؛٢٠٢٥تنفيااا فعاالا حىت عام 

مواصللللة دعلللم وتعزيلللز اإل لللار املاسسلللي ملللن أجلللل احللل ام حقلللوق  135-5
 اإلنسان واحلرايت األساسية )مصر(؛

 القانوين حلماية املرأة من العنف العائلي )ألبانيا(؛ تعزيز اإل ار 135-6
املضلي دلدماا يف تنفيللا ااملة التنفيايلة إللكللاء اللوعي مببلاد  سلليادة  ٧-135

 القانون واملساواة واملوا نة )جورجيا(؛
االسلللتمرار يف تقلللدج بلللرام  التلقيلللف يف جملللال حقلللوق اإلنسلللان  ت  135-8

مكافحللة التعللايب واحلل ام حقللوق اإلنسللان، مللويفي  نفللال القللانون بشللأن مسللألة 
 وكفالة التحقيق يف مجيع ادعاءات التعايب بسرعة ومشولية واستقاللية )اليوانن(؛

اإلدلرار مهييللة عملل املللدافعق علن حقللوق اإلنسلان الللاين يتعرضللون  135-9
للتمييلللز أو للت ملللين وضلللمان تلللوفري نايلللة فعاللللة ملللن الت ديلللدات والعنلللف اللللاي 

 يسلندا(؛يواج ونه )آ
 تعزيز التنفيا الفعال إل اره القانوين حلماية املرأة )اهلند(؛ 135-10
مواصلللللللللة تنفيللللللللا اامللللللللة الو نيللللللللة الشللللللللاملة حلقللللللللوق اإلنسللللللللان  136-11
والتصللللدي للتحللللدايت القائمللللة، مبشللللاركة مجيللللع  للللرائ   ٢٠٢٥-٢٠١٦ للفلللل ة

 اجملتمع األردين ) ندونيسيا(؛
تمبيللق التعللديالت املد لللة علللى دللانون مواصلللة اجل للود الراميللة  ت  135-12

وتوسلليع نمللاق صللندوق  ٢٠١٠العمللل الللت اعتمللدها جملللس وزراء األردن يف عللام 
 املساعدة القانونية )العراق(؛

مواصللللة اجل لللود الراميلللة  ت ابلللال التلللدابري الالزملللة لتنفيلللا األحكلللام  135-13
 ؛املتعلقة ابلعقوابت اجملتمعية والعقوابت البديلة )الكويت(

 زايدة عدد التشريعات الت حتمي املرأة يف سوق العمل )الكويت(؛ 135-1٤
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االسلللللتمرار يف نشلللللر مبلللللاد  ومفلللللاهيم حقلللللوق اإلنسلللللان يف مراكلللللز  135-15
 االحت از وما دبل االحت از وكالك يف مراكز التأهيل )لبنان(؛

تعللديل دللانون العمللل حلمايللة حقللوق العمللال الللزراعيق، مبللا يف للللك  135-16
 ماانت القانونية لكفالة توفري يروف عمل الئقة )هولندا(؛الض

مواصلة تعزيز أ ره القانونية واملاسسلية، بييلة مواصللة ضلمان تعزيلز  135-1٧
 وناية حقوق العمال امل اجرين، وال سيما العمال املنزليون )ني رياي(؛

 تكلون عنلدماتشديد العقوبة عللى ملرتكج جلرائم االجتلار، وال سليما  135-18
 )ابكستان(؛ نايت ما يف لإلس ام امرأة أو  فالا  الضحية
مواصلللة سياسللة عللدم التسللام    الدللاا مللع االجتللار ابلبشللر، وتعزيللز  135-19

التلللدابري الراميللللة  ت التصللللدي ملاتلللللف أ لللكال االجتللللار، مبللللا يف للللللك االجتاهللللات 
 اجلديدة )الفلبق(؛

ابعة بشأن التوصيات املنبلقة  نشاء آلية و نية للتنفيا واإلبالغ واملت 135-20
عللن االسللتعراض الللدوري الشللامل وهيهللات املعاهللدات واإلجللراءات اااصللة جمللللس 

 حقوق اإلنسان )الربتيال(؛
مواصللللة اجل لللود الراميلللة  ت  نشلللاء نظلللام و لللين ملاسسلللات حقلللوق  135-21

 اإلنسان )االحتاد الروسي(؛
ديلة لسلب احلريلة يف نظلام تسريع اجل ود الرامية  ت اعتماد تدابري ب 135-22

 دضاء األحداث )اململكة العربية السعودية(؛
دعم التدريب اإلدليمي يف جمال حقوق اإلنسان يف املراكز اإلدليمية  135-23

 التابعة ملديرية األمن العام )اململكة العربية السعودية(؛
 وضللع اللمسللات األ للرية علللى مشللروع االسلل اتي ية الو نيللة للمللرأة 135-2٤

( ومشلللروع االسللل اتي ية الو نيلللة ملنلللع االجتلللار ابلبشلللر ٢٠٣٠-٢٠٢٠األردنيلللة )
 ( )السنيال(؛٢٠٢١-٢٠١٨)

 ضلد العنلف ملنلع الو نيلة ااملةبصيص موارد كافيلة لضلمان تنفيلا  135-25
 تنفيااا فعاالا حاملا جيري حتديل ا )سنيافورة(؛  املرأة
جلل كفاللة حريلة التعبلري  استعراض دانون الصحافة واملمبوعات ملن أ 135-26

 كفالة اتمة ) سبانيا(؛
ملللن دلللانون العملللل جلعل للا أكللللر مشلللوالا ملللن أجلللل  ٧٢تعللديل امللللادة  135-2٧

متكللق املللرأة مللن املشللاركة يف القللوة العاملللة والتشلل يع علللى جعللل رعايللة األ فللال 
 مساولية مش كة بق األبوين )السويد(؛

ملواصللللة نايلللة املللرأة ملللن مجيلللع  تعزيللز األ لللر القانونيلللة لات الصلللة 135-28
أ لللكال العنلللف، مبلللا يف لللللك العنلللف العلللائلي، وضلللمان تقلللدج اللللدعم والتعلللوي  

 الكافيق  ت الضحااي )اتيلند(؛
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 تعزيز نظام املساعدة القانونية ألصحاب املصلحة )تونس(؛ 135-29
مواصللة اسلتعراض   للاره القلانوين حلمايللة امللرأة مللن العنلف اجلنسللاين  135-30

 والعنف العائلي )تركيا(؛
النظلر يف وضلع اسل اتي ية  لاملة لتييلري مجيلع املوادلف والتصلورات  135-31

 النممية الت متيز ضد املرأة والقضاء علي ا )تركيا(؛
مواصلة عملية اإلصالح السياسي الراهن من  الل اعتملاد  لرائ   135-32

نسلللان واحللللرايت  ريلللق لات صللللة ألللللراض التنميلللة ملللن أجلللل احللل ام حقلللوق اإل
 األساسية )تركمانستان(؛

ابللال املزيللد مللن التللدابري الراميللة  ت تعزيللز حقللوق النسللاء واأل فللال  135-33
واأل ااص لوي اإلعادة ونايت ا من  الل وضع اس اتي يات و نية أو حتسلين ا 

 )تركمانستان(؛
عللى  مواصلة اجل ود الرامية  ت   الق نلة مكافحلة العنلف القلائم 135-3٤

أسلللارت نلللوع اجللللنس و لكلللاء اللللوعي يف اجملتمعلللات ازليلللة مهييلللة وضلللع حلللد للللزوا  
 األ فال )أولندا(؛

مواصلة تعزيز القدرة املاسسية لل نة الو نية األردنية لشلاون امللرأة  135-35
 لتمكين ا من االضمالع بواليت ا )أولندا(؛

اسل اتي ية  ضمان ناية حقوق المفل ناية فعاللة ملن  لالل وضلع 135-36
 حكومية وتشريعات و نية )أوكرانيا(؛

 النظر يف  درا  تدابري ترمي  ت كفالة زايدة الكفاءة )ألربي ان(؛ 135-3٧
املشللاركة يف املزيللد مللن التعللاون علللى مواصلللة تنفيللا اامللة الو نيللة  135-38

 )عمان(؛ ٢٠٢٥-٢٠١٦الشاملة حلقوق اإلنسان للف ة 
عاملية للقضاء عللى التمييلز يف القلانون واملمارسلة اعتماد اس اتي ية  135-39

 ضد األ فال امل مشق وازرومق )الكونيو(؛
ابلللال تلللدابري إلتلللاء التصلللنيف التمييلللزي لس فلللال عللللى أيلللة أسلللس  ٤0-135

 والتمييز ضد مجيع فهات األ فال امل مشة أو ازرومة )في ي(؛
لى مجيع أ لكال التمييلز النظر يف وضع اس اتي ية و نية للقضاء ع ٤1-135

 ضد مجيع فهات األ فال امل مشة وازرومة )اهلند(؛
تعزيللللز اجل للللود الراميللللة  ت القضللللاء علللللى مجيللللع أ للللكال التمييلللللز،  ٤2-135
 سيما ضد املرأة، مبا يف للك ما يرد يف دانون العقوابت ) يماليا(؛ وال

سلللق وتكلللافا مواصللللة اجل لللود الراميلللة  ت حتقيلللق املسلللاواة بلللق اجلن ٤3-135
 سيما يف سوق العمل )ماليزاي(؛ الفرص، وال
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معاجلة أ كال التمييز وعدم املساواة اللت التلزال تلاثر عللى النسلاء  ٤٤-135
 واأل فال )رومانيا(؛

مواصلللة اجل للود الراميللة  ت مكافحللة التمييللز ضللد األ للااص الللاين  ٤5-135
 )االحتاد الروسي(؛ينحدرون من أصول لري أردنية والعمال امل اجرين 

مواصلة املمارسة املتمللة يف التشاور ملع اجملتملع امللدين بشلأن تنفيلا  ٤6-135
 )بيالرورت(؛ ٢٠٣٠ مة التنمية املستدامة لعام 

تعزيلللز اجل لللود الراميلللة  ت اعتملللاد السياسلللات واللللربام  فيملللا يتعللللق  ٤٧-135
 بتيري املناخ وناية البيهة )في ي(؛

اإلنتلللا  الكليفللللة العماللللة فللللدف التافيلللف مللللن تشللل يع دماعللللات  ٤8-135
 البمالة و جياد املزيد من فرص العمل )اهلند(؛

 بال مزيد من اجل ود لتحقيق أهداف التنمية املستدامة )دولة فلسمق(؛ ٤9-135
توفري املوارد التقنيلة واملاليلة لتنفيلا أحكلام دلانون حقلوق األ لااص  135-50

 لوي اإلعادة )عمان(؛
والتّكيلللف ملللع  االحت لللاز بيهلللة حتسلللقصللللة ج لللوده الراميلللة  ت موا 135-51

 املعايري الدولية )جورجيا(؛
التأكد من أن حظر التعايب هو حظلر ممللق وللري دابلل لالنتقلاص  135-52

 ( من اتفادية مناهضة التعايب )هنياراي(؛٢) ٢وفقاا للمادة 
 ت ا ) يماليا(؛اعتماد التدابري الالزمة ملنع حاالت التعايب ومكافح 135-53
تكليللف التللدريب وبنللاء دللدرات ملللويفي  نفللال القللانون فيمللا يتعللللق  135-5٤

 ابملراحل األولية للتحقيق وازاكمة العادلة )الصق(؛
مواصلة نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتعزيز ضماانت ازاكمة العادللة  135-55

 يف صفوف سلمات  نفال القانون املاتصة )مصر(؛
اسللتادام االحت للاز اإلداري وضللمان أن تصللدر األحكللام  احلللد مللن 135-56

 يف لضون ف ة معقولة من الزمن )فرنسا(؛
 تكليف التدريب املتاصص املتاح للقضاة )اجلزائر(؛ 135-5٧
مواصلللة العمللل علللى بنللاء القللدرات القضللائية، مبللا يف للللك تللدريب  135-58

التكنولوجيللللات احلديلللللة يف القضلللاة، وابللللال التللللدابري الالزمللللة مللللن أجللللل اسللللتادام 
 اإلجراءات القضائية )لبنان(؛

 )امليرب(؛ ماسساته ويف القانونية امل نمضمار  يف التاصص تعزيز 135-59
 تعزيز دور التفتين القضائي )عمان(؛ 135-60
تعزيللز اسللتقالل السلللمة القضللائية مللن  للالل حتسللق عمللل األمانلللة  135-61

 العامة للم لس القضائي )دمر(؛
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 وتللللللوعيت م العللللللامق للمللللللدعق متاصصللللللة تدريبيللللللة دورات تنظلللللليم 135-62
 اإلنسللللان حقللللوق معللللايري تنفيللللال ،بلللللدان أ للللر  يفابملمارسللللات األ للللر  املتبعللللة 

  ت ابلبشلر واالجتار واألحداث ابلتعايب املتعلقة القضااي  حالة يف من ا واالستفادة
 )دمر(؛ املتاصصة ازاكم
للمدعق العامق للتحقيق الفعلال يف ادعلاءات بصيص موارد كافية  135-63

 التعايب )مج ورية كوراي(؛
 تعزيز استادام بدائل االحت از دبل ازاكمة )السودان(؛ 135-6٤
مواصللللة اجل لللود الراميلللة  ت تلللدريب ملللويفي مركلللز االحت لللاز عللللى  135-65

ز )اإلملللارات أحكللام االتفاديللات الدوليللة واملعللايري الدوليلللة املتعلقللة مبراكللز االحت للا
 العربية املتحدة(؛

تعزيلللز الللللربام  الراميللللة  ت بنللللاء دللللدرات القضللللاة واملللللدعق العللللامق  135-66
، يف جملللال تمبيلللق معلللايري القلللانون احللل ام فلللرض علللن املسلللاولق وامللللويفقوازلللامق 

 املنظمات الدولية فيما يتعلق حبقوق املرأة )مج ورية فنزويال البوليفارية(؛
ة سياسلللة احلفلللاج عللللى جلللو ملللن التسلللام  واحللل ام التنلللوع مواصلللل 135-6٧
 )بيالرورت(؛ الديين
التأكد من أن مجيع عمليات مرادبة االتصاالت جتلري يف   لار احل ام  135-68

 احلق يف ااصوصية وابالمتلال اللتزامات األردن املتعلقة حبقوق اإلنسان )آيسلندا(؛
امللللدين وامللللدافعق علللن حقلللوق تعزيلللز احللللوار ملللع منظملللات اجملتملللع  135-69

اإلنسان ولريهم من أصحاب املصلحة املعنيق من أجل  صالح التشريعات احلالية 
 املتعلقة حبرية التعبري ) يماليا(؛

مضلللللاعفة اجل لللللود وااللتزاملللللات يف جملللللال تعزيلللللز حقلللللوق اإلنسلللللان  ٧0-135
 واحلرايت األساسية ونايت ا )ني رياي(؛

لتشريعات ازلية متوافقة مع الع لد اللدوا االاص التأكد من أن مجيع ا ٧1-135
 ابحلقوق املدنية والسياسية، وال سيما فيما يتعلق ابحلق يف حرية التعبري )النروي (؛

ضلللمان ةيهللللة بيهللللة آمنللللة ومواتيللللة للصللللحفيق والعللللاملق يف وسللللائ   ٧2-135
 جيعلله ايالل امللدين للم تملع املتلاح واحليلز اإلعلالم وسلائ اإلعالم، وضمان حريلة 

 والتاويف )سلوفاكيا(؛ والت ديدات التد ل، من مأمن يف
مواصلللة ج للود مكافحللة االجتللار ابلبشللر، وال سلليما يف حالللة العمللال  ٧3-135

 امل اجرين )بنيالدين(؛
تعزيللللللز التللللللدابري الراميللللللة  ت نايللللللة حقللللللوق العللللللامالت املنزليللللللات  ٧٤-135

 األجنبيات )بنيالدين(؛
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لراميللة  ت مكافحللة االجتللار ابأل للااص، و اصللة مضللاعفة اجل للود ا ٧5-135
النسلللللاء واأل فلللللال ملللللن جمتملللللع امل لللللاجرين والالجهلللللق و لللللالج الل لللللوء، وحتسلللللق 

 التشريعات لات الصلة وتمبيق ا )بيالرورت(؛
 ضمان توفري ناية فعالة لعمال املنازل األجانب )الكونيو(؛ ٧6-135
 بوسلللائلجتلللار ابأل لللااص، مواصللللة اجل لللود الراميلللة  ت مكافحلللة اال ٧٧-135
 )اليوانن(؛ الودائيةتدابريه  تعزيز من ا
تعزيز  جراءاته الرامية  ت منع ومكافحة مجيع أ كال العنلف ضلد النسلاء  ٧8-135

 والفتيات، واالجتار ابأل ااص واملمارسات الضارة، ملل الزوا  املبكر )هندورارت(؛
اللللو ين يف مكافحلللة عملللل مضلللاعفة اجل لللود املباوللللة عللللى الصلللعيد  ٧9-135

 األ فال واالجتار ابأل ااص )اجلزائر(؛
 مواصلة ج ود مكافحة االجتار ابلبشر، وال سيما النساء واأل فال )العراق(؛ 135-80
تسلللريع ج لللوده الراميلللة  ت مكافحللللة االجتلللار ابأل لللااص و تلللللف  135-81

ن أصلول للري أ كال االستيالل يف العمل الت يتعرض هلا األ لااص املنحلدرون مل
 أردنية الاين يعيشون على أراضيه، وال سيما النساء واأل فال )ميامنار(؛

 مواصلة مكافحة االجتار ابلبشر )صربيا(؛ 135-82
مواصلة تسريع اجل ود الرامية  ت القضلاء عللى عملل األ فلال، وال سليما  135-83

 اجلناة )سري النكا(؛الفتيات العامالت املنزليات، وكفالة ابال  جراءات دانونية ضد 
مواصلللة منللع االجتللار ابلنسللاء والفتيللات برصللد للللك بصللورة منتظمللة  135-8٤

 )سري النكا(؛
تعزيز ناية اليد العاملة يف البللد ملع ال كيلز عللى العملال امل لاجرين  135-85

والعملللال املنلللزليق واأل فلللال، بملللرق، من لللا زايدة فلللرص حصلللوهلم عللللى االللدمات 
 حتسق يروف العمل مبا يتما ى مع املعايري الدولية )اتيلند(؛الصحية والتعليم و 

مواصلللة ج للوده الراميللة  ت حتسللق تيميللة الرعايللة الصللحية للسللكان  135-86
 )كولومبيا(؛

مواصلللة اجل للود الراميللة  ت حتسللق نظللام الرعايللة الصللحية يف البلللد،  135-8٧
 وال سيما ابلنسبة لس فال )ملديف(؛

التدابري الالزمة لزايدة حتسلق فلرص احلصلول عللى التعلليم ملن ابال  135-88
 حيث النوعية والشمولية )أفيانستان(؛

مواصلللة تنفيللا التللدابري الراميللة  ت تمللوير نظللام التعللليم، مبللا يف للللك  135-89
 متديد برام  حمو األمية، مع مراعاة مبدأ املساواة )كواب(؛
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ل مجيلللع التلللدابري الالزملللة لتحسلللق مواصللللة اجل لللود الراميلللة  ت ابلللا 135-90
فللرص حصللول األ فللال علللى التعللليم يف املنللا ق الريفيللة واملنللا ق النائيللة، وضللمان 

 عدم حرمان أي  فل من اادمات التعليمية )موريشيورت(؛
ابللال تللدابري فوريللة حلمايللة حقللوق املللرأة، مبللا يف للللك تعزيللز القللوانق  135-91

 رأة )بوتسواان(؛الرامية  ت التصدي للعنف ضد امل
ملللللع  مواصللللللة اجل لللللود الراميلللللة  ت متكلللللق امللللللرأة يف البللللللد، متشلللللياا  135-92

 اس اتي يته الو نية وأهداف التنمية املستدامة )بروين دار السالم(؛
مواصللللة تنفيلللا املبلللادرات الراميلللة  ت تشللل يع متكلللق امللللرأة وتيسلللري  135-93

املاسسلات العاملة وماسسلات األعملال زايدة نسبة النساء يف املناصلب اإلداريلة يف 
 اااصة )بلياراي(؛

ابللال املزيللد مللن اامللوات إلزالللة اسللتمرار وجللود عقبللات حتللول دون  135-9٤
 جلوء املرأة  ت القضاء )ألبانيا(؛

ابال املزيد من التدابري للتصدي للتمييز ضد امللرأة، ملع ال كيلز بشلكل  135-95
 القضاء واحلد من العنف ضد املرأة )في ي(؛ اص على  مكانية جلوء املرأة  ت 

مواصلللللة الن للللوض بللللدور املللللرأة يف احليللللاة االدتصللللادية والسياسللللية،  135-96
 بمرق، من ا زايدة متليل ا يف الربملان ) ندونيسيا(؛

تعزيللز اجل للود الراميللة  ت  لكللاء الللوعي والتعللليم بللق  تلللف الفهللات  135-9٧
 عمال )العراق(؛االجتماعية، وال سيما النساء وال

ابللال املزيللد مللن التللدابري لتعزيللز املسللاواة بللق اجلنسللق ومتكللق املللرأة  135-98
 )كازا ستان(؛

مواصللللة اجل لللود الراميلللة  ت تعزيلللز حقلللوق امللللرأة علللن  ريلللق بلللرام   135-99
 التعليم والتدريب )مج ورية الو الدميقرا ية الشعبية(؛

ن  ضلوع الشلاص ازت لز ملرادبلة تعديل اإلجراءات اجلنائيلة لضلما 135-100
  بية دبل د وله  ت مركز االحت از )أملانيا(؛

 مواصلة تنظيم نالت توعية للتصدي للعنف ضد املرأة )مالمة(؛ 135-101
مواصلللللة ابللللال تللللدابري لضللللمان التمليللللل املالئللللم للمللللرأة يف احليللللاة  135-102

 السياسية )نيبال(؛
 النسلاء ضلد العنلف أ لكال مجيلع منلع  ت الراميلة التدابري كلتنفيا   135-103

 هاا العنف  ت العدالة )أس اليا(؛ مرتكج وتقدج كامالا   تنفيااا  والفتيات
 مواصلة ج ود مكافحة العنف ضد املرأة وضمان تكافا اجلنسق )تونس(؛ 135-10٤
 نشاء آلية لتنفيا توصيات املقررة اااصة املعنية مبسألة العنف ضد  135-105
 ة وأسبابه وعوادبه )اململكة املتحدة لربيمانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛املرأ
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 مواصلة ج وده الرامية  ت زايدة الوعي بق النساء حبقود ن )ألربي ان(؛ 135-106
 درا  املواد املتعلقة حبقلوق امللرأة واملسلاواة بلق اجلنسلق يف املنلاه   135-10٧

 )ألربي ان(؛ الدراسية يف مجيع مستوايت التعليم
مضللللاعفة اجل للللود الراميللللة  ت نايللللة النسللللاء والفتيللللات مللللن العنللللف  135-108

 والتمييز )أورولواي(؛
 مواصلة اجل ود النشمة يف جمال حقوق اإلنسان )كازا ستان(؛ 135-109
لسحلداث لضلمان علدم العلودة  الالحقلة الرعايلةمواصلة تنفيا نظام  135-110

  ت اإلجرام أو تكراره )اليمن(؛
لعمل األ فلال والللين عنله، مبلا يف  وضع حدمضاعفة اجل ود الرامية  ت  135-111

 للك سن تشريعات تتعلق بتحديد السن الدنيا لاللتحاق ابلعمل و نفالها )بوتسواان(؛
اجل للود الراميللة  ت وضللع آليللات دانونيللة حلمايللة األ فللال ومواصلللة  135-112

 مكافحة عمل األ فال )ماليزاي(؛
 مواصلة اجل ود الرامية  ت  لكاء الوعي ملنع زوا  األ فال )ملديف(؛ 135-113
تمبيلللق تلللدابري أكللللر فعاليلللة ملعاجللللة مسلللألة اللللزوا  املبكلللر واللللزوا   135-11٤

 القسري، وال سيما يف صفوف جمتمعات الالجهق )ميامنار(؛
ة التلللدابري الراميلللة  ت ضلللمان حصلللول مجيلللع األ فلللال الالجهلللق زايد 135-115

 على التعليم وكفالة ناية األ فال الالجهق من االستيالل يف العمل )األرجنتق(؛
ملللن جمتملللع اللللدوم  مواصللللة ال كيلللز عللللى حاللللة الفهلللات األدلللل حظلللاا  135-116

ة و دماج م يف وتيسري حصوهلم على اادمات واملساية يف حتسق يروف م املعيشي
 اجملتمع )اليمن(؛

مواصلللللة مضللللاعفة اجل للللود الللللت يبللللاهلا يف تعزيللللز حقللللوق املسللللنق  135-11٧
 واأل ااص لوي اإلعادة ونايت ا )بلياراي(؛

السللعي بنشللا   ت التمللارت الللدعم يف جمللال املسللاعدة التقنيللة وبنللاء  135-118
 )الصق(؛ ٢٠١٧القدرات من أجل تنفيا حقوق األ ااص لوي اإلعادة لعام 

مواصلللللة حتسللللق املسللللتوايت والظللللروف املعيشللللية لس للللااص لوي  135-119
اإلعادللللة، وال سلللليما األ فللللال لوو اإلعادللللة، لضللللمان تلبيللللة احتياجللللاةم األساسللللية 

 )مج ورية الو الدميقرا ية الشعبية(؛
مواصلللللة ابلللللال تلللللدابري لتحسللللق  مكانيلللللة وصلللللول األ لللللااص لوي  135-120

املرافلللق العاملللة، وتلللوفري وسلللائل النقلللل اللللت يسلللتادم ا األ لللااص لوو اإلعادلللة  ت 
 اإلعادة، ومواصلة سعيه الصادق من أجل تو يد دعائم نظام حقوق اإلنسان )ليبيا(؛
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تعزيز تنفيا التدابري الالزمة املتاحة للمالب لوي اإلعادة من  الل  135-121
أجلللل حتقيلللق املزيلللد ملللن يف املاسسلللات التعليميلللة ملللن  وصلللوهلم تتلللي  يلللروفةيهلللة 

 االندما  يف اجملتمع األردين )أنيوال(؛
مواصللللة اجل لللود الراميللللة  ت تعزيلللز تنظللليم بللللرام  ترملللي  ت حتسللللق  135-122

 استقاللية األ ااص لوي االحتياجات اااصة )امليرب(؛
مواصلة اجل ود الرامية  ت تعزيز مشاركة األ ااص لوي اإلعادلة ومتكيلن م  135-123
 ق العمل من  الل تعديل التشريعات وةيهة بيهة عمل مالئمة هلم )ابكستان(؛يف سو 
 األ للااص للله يتعللرض الللاي العنللف حللاالت ملكافحللة تللدابري ابللال 135-12٤
 العقلية الصحة مشاكل من يعانون الاين واأل ااص والعقلية النفسية اإلعادة لوو

سيما أولهك الاين يعيشون يف "دور  يواء"، واح ام  وال و ياهلم، علي م واالعتداء
استقالهلم الاايت واحلصول عللى ملوافقت م احللرة واملسلتنرية أثنلاء تعزيلز  دملاج م يف 

 اجملتمع ومكافحة ممارسات  يداع م يف املاسسات )الربتيال(؛
تنفيا أحكام القانون اجلديلد لتحسلق الظلروف املعيشلية لس لااص  135-125

 عادة )السنيال(؛لوي اإل
مواصللللللة ابلللللال تلللللدابري ترملللللي  ت حتسلللللق وضلللللع األ لللللااص لوي  135-126

 سيما التدابري املتعلقة إبدماج م اجتماعياا )صربيا(؛ اإلعادة، وال
مواصللللللة تنفيلللللا تلللللدابري ترملللللي  ت تعزيلللللز  دملللللا  األ لللللااص لوي  135-12٧

 سيما يف املاسسات التعليمية )سنيافورة(؛ اإلعادة، وال
ابال التدابري الالزمة لتنفيا ااملة الو نيلة إلدملا  األ لااص لوي  135-128

 اإلعادة يف املاسسات التعليمية وبصيص امليزانية الالزمة لتلك اامة )السودان(؛
مواصللللة اجل لللود الراميلللة  ت سلللن تشلللريعات عملللل حتملللي امل لللاجرين  135-129

 وحتكم عمل وكاالت التوييف )دولة فلسمق(؛
مواصللة اجل لود الراميلة  ت نايلة العملال امل لاجرين علن  ريلق ةيهلة  135-130

 بيهة صحية ومواتية من  الل تعديل التشريعات لتعزيز تفتين املاسسات )تونس(؛
تعزيلز احلمايلة القانونيللة للعملال امل لاجرين مللن  لالل زايدة عمليللات  135-131

اضللاة أرابب العملل الللاين التفتلين يف أملاكن العمللل والتلدريب يف القمللاع العلام ومق
يصللادرون جللوازات سللفر العمللال ومواءمللة العقللوابت املفروضللة علللى جللرائم االجتللار 

اامرية األ لر  )اململكلة  اجلرائمابأل ااص أللراض االستيالل اجلنسي مع   ار 
 (.املتحدة لربيمانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

وداا علي للللللا يف ودللللللت مناسللللللب سلللللليدررت األردن التوصلللللليات التاليللللللة، وسلللللليقدم رد -136
 ن:يت اوز موعد الدورة األربعق جمللس حقوق اإلنسا ال

مللللن اتفاديللللة  ١تعريللللف جرميللللة التعللللايب يف القللللانون وفقللللا للمللللادة  136-1
 مناهضة التعايب، مع فرض عقوبة مناسبة مرتبمة فا ) يلي(؛
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 تعديل القوانق الت تعوق حرية التعبري واإلعالم )فرنسا(؛ 136-2
توسيع نماق سلمة املركز الو ين حلقوق اإلنسان واملاسسة الو نيلة  136-3

 )مج ورية كوراي(؛ حلقوق اإلنسان وزايدة املوارد املتاحة هلما
مللللن دللللانون العقللللوابت حبيللللث تصللللنف ممارسللللة  ٢٠٨تعللللديل املللللادة  ٤-136

 التعايب على أتا جرمية  مرية عوضاا عن جنحة بسيمة ) سبانيا(؛
مراجعللة وحتديللد تعريللف التحللري  علللى الكراهيللة يف دللانون اجلللرائم  136-5

 )السويد(؛ ٢٠١١ لعام املعدلاإللك ونية 
تشللكيل جلنللة مللن  للرباء مسللتقلق للنظللر يف  د للال تعللديالت علللى  136-6

 التشريعات واملاسسات املتصلة بوسائ  اإلعالم )السويد(؛
العنصلري املبا لر وللري  اعتماد تشريعات و نية  املة حلظر التمييز ٧-136

املبا ر، وفقاا لالتفادية الدولية للقضاء على مجيع أ كال التمييلز العنصلري، مبلا يف 
 )كوت ديفوار(؛ ١للك مجيع أسس التمييز ازظورة مبوجب املادة 

مواصلللة اجل للود الراميللة  ت منللع التعللايب، بمللرق، من للا اسللتعراض  136-8
 دانون العقوابت )مج ورية كوراي(؛

زايدة علللدد املالجلللص املاصصلللة لضلللحااي العنلللف القلللائم عللللى نلللوع  136-9
 اجلنس وجرائم الشرف ) سبانيا(؛

احللد ملن اسلتادام االحت للاز اإلداري، ملع احل ام حقلوق السلل ناء  136-10
ملللن الع لللد اللللدوا االللاص ابحلقلللوق املدنيلللة  ٩عللللى ملللو ملللا هلللو حملللدد يف امللللادة 

 والسياسية )أيرلندا(؛
يف مراجعة استادام االحت از اإلداري، وابال تدابري لضمان  النظر 136-11

 احلصول على املساعدة القانونية ) يماليا(؛
 ملن ١ امللادة ملع  لىايتم للتعلايب تعريلف اعتملادالتسليم بضرورة  136-12
 )املكسيك(؛ التعايب مناهضة اتفادية

الللدوا تعلديل دللانون منلع اإلرهللاب لكلي يتما للى ملع أحكللام الع لد  136-13
 اااص ابحلقوق املدنية والسياسية )بل يكا(؛

ضمان حرية التعبري وودلف احت لاز مجيلع الكتلاب والصلحفيق وحملرري  136-1٤
املوادع الشبكية بت م تتعلق حبرية التعبري، و لياء ملواد دلانون العقلوابت اللت تضلع ديلوداا 

 السواء )تشيكيا(؛ لري جائزة على حرية التعبري على  بكة اإلن نت و ارج ا على
 اتحللة  مكانيللة وصللول مجيللع أفللراد اجملتمللع  ت اإلن نللت بللدون تقييللد  136-15

مللن  للالل كفالللة أمللن الفضللاء اإللكلل وين والتللدفق ادمللن للمعلومللات دون انت للا  
 حرية التعبري أو احلق يف ااصوصية ) ستونيا(؛

تعلديل دللانون تيسلري  نشلاء وعملل منظمللات اجملتملع امللدين مللن  لالل  136-16
للشرو  الواردة يف الع د اللدوا االاص ابحلقلوق املدنيلة والسياسلية،  اجلمعيات وفقاا 
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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(؛

رسلللاته لضلللمان أن يلللتمكن مجيلللع األ لللااص مراجعلللة تشلللريعاته ومما 136-1٧
والعناصلللر امللللاثرة ملللن اجملتملللع امللللدين، مبلللن فلللي م امللللدافعون علللن حقلللوق اإلنسلللان 
والصللللحفيون، مللللن ممارسللللة حق للللم يف حريللللة التعبللللري وتكللللوين اجلمعيللللات والت مللللع 
السلمي حبرية، سواء على  بكة اإلن نت أو  ارج ا، على النحلو املنصلوص عليله 

 وا حلقوق اإلنسان )ليتوانيا(؛يف القانون الد
 عللادة تقيلليم التعللديالت الللت أد لللت مللا راا علللى دللانون الصللحافة  136-18

واملمبوعلللللات، ودلللللانون اجللللللرائم اإللك ونيلللللة، ودلللللانون العقلللللوابت للتأكلللللد ملللللن أن 
التشريعات واملمارسات متفقة مع القانون الدوا واملعايري الدوليلة حلقلوق اإلنسلان، 

من الع د الدوا اااص ابحلقوق  ١٩يف حرية التعبري مبوجب املادة وال سيما احلق 
 املدنية والسياسية )النمسا(؛

تعللديل دللانون العمللل حبيللث يتفللق مللع معللايري العمللل الدوليللة، مبللا يف  136-19
)اللوالايت  للك السلماح للعملال األجانلب بتشلكيل نقلاابت العملال وتلوا ر سلت ا

 املتحدة األمريكية(؛
 ت القضلاء  امل اجراتواصلة ضمان  مكانية جلوء عامالت املنازل م 136-20

 بفعالية، بمرق، من ا ضمان سالمت ن و دامت ن أثناء سري الدعو  ) ندونيسيا(؛
 (.زايدة التدابري الرامية  ت ضمان مبدأ عدم اإلعادة القسرية )األرجنتق 136-21

 الواردة أدانه، وأحا  علماا فا:التحاور/يات املقدمة أثناء جلسة حبث األردن التوص -13٧
التصللللديق علللللى الصللللكو  الدوليللللة األ للللر  حلقللللوق اإلنسللللان الللللت  1-13٧

 ينضم  لي ا األردن  لي ا بعد )أنيوال(؛ مل
التصلللديق عللللى الربوتوكلللول اال تيلللاري التفاديلللة مناهضلللة التعلللايب  2-13٧

نية أو امل ينللة )الللدامنر ( ولللريه مللن ضللروب املعاملللة أو العقوبللة القاسللية أو الال نسللا
 ) ستونيا( ) يلي( )أوكرانيا( )هندورارت( ) سبانيا(؛

 ملللللن األ للللااص مجيللللع حلمايللللة الدوليللللة االتفاديللللة علللللى التصللللديق 3-13٧
النظلللر يف التصلللديق عللللى االتفاديلللة الدوليلللة و األسلللود(؛ )اجلبلللل القسلللري اال تفلللاء

 النكا(؛حلماية مجيع األ ااص من اال تفاء القسري )سري 
 الللدوا ابلع للد امللحللق اللللاين اال تيللاري الربوتوكللول علللى التصللديق ٤-13٧

 الربوتوكلللللول علللللى والتصللللديق )هنللللدورارت(؛ والسياسلللللية املدنيللللة ابحلقللللوق االلللاص
 اهللادف والسياسلية، املدنيلة ابحلقلوق االاص الدوا ابلع د امللحق اللاين اال تياري

 اللللاين اال تيللاري الربوتوكللول علللى والتصللديق )كرواتيللا(؛ اإلعللدام عقوبللة  ليللاء  ت
 عقوبلة  ليلاء  ت اهللادف والسياسلية، املدنيلة ابحلقلوق االاص اللدوا ابلع لد امللحق

 اإلعدام )اجلبل األسود(؛
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مواصلللة اجل للود الراميللة  ت االمتنللاع عللن اسللتادام عقوبللة اإلعللدام  5-13٧
ابإلعللدام، فللدف  ليللاء  واملضللي دللدماا يف  فلل  عللدد اجلللرائم الللت يعادللب علي للا

 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(؛

النظلر يف اعتملاد و ) ليلي(؛ اإلعلدام بعقوبلة العملل ودف  ت العودة ٧-13٧
 ودف العمل بعقوبة اإلعدام ) يماليا(؛

فللرض ودللف رلللي للعمللل بعقوبللة اإلعللدام، ومراجعللة القللوانق الللت  8-13٧
أ لد "مهتلا  تتصلف اللت اجللرائم للري جرائم على تمبيق ا أو  لزامياا تستدعي فرض ا 
 )الربازيل(؛  "اجلرائم  مورة

 )ألبانيلللا(؛ إلليائ لللا مت يلللداا  اإلعلللدام بعقوبلللة العملللل ودلللف اسلللتهناف 9-13٧
  ت والعللودة )في للي(؛ التللام  ليائ للا فللدف اإلعللدام عقوبللة تمبيللق ودللف واسللتهناف

 تائيلللاا   ليائ لللا أجلللل ملللن الالزملللة ااملللوات وابلللال اإلعلللدام، عقوبلللة تمبيلللق ودلللف
 فلدف اإلعلدام أحكلام مجيلع وبفيلف اإلعلدام لعمليلات ودف وفرض )هندورارت(؛

 اإلعلللدام بعقوبلللة العملللل ودلللف وفلللرض )آيسللللندا(؛ اتم بشلللكل العقوبلللة هلللاه  ليلللاء
  ليائ للا فللدف اإلعللدام بعقوبللة العمللل ودللف  ت والعللودة )ليتوانيللا(؛  ليائ للا فللدف

 الالزملللة التلللدابري ابلللال ،٢٠١٣ علللام يف املقدملللة لتوصلللياتنا ومتابعلللة )املكسللليك(؛
 ليلللاء عقوبلللة و )األرجنتلللق(؛ األردين القلللانوين اإل لللار ملللن اإلعلللدام عقوبلللة إلليلللاء

اإلعللدام )النللروي (؛ والعللودة  ت ودللف تمبيللق عقوبللة اإلعللدام حبكللم الوادللع فللدف 
 ليائ ا )الربتيال(؛ واستهناف ودف تمبيق عقوبة اإلعلدام  كاملوة أوت ملو  ليائ لا 
) سلللبانيا(؛ والعللللودة  ت ودلللف العمللللل بعقوبلللة اإلعللللدام  كاملللوة أوت مللللو  ليائ للللا 
)النمسللا(؛ وفللرض ودللف ا تيللاري فيمللا يتعلللق إبليللاء عقوبللة اإلعللدام )سويسللرا(؛ 
و ليللللاء عقوبللللة اإلعللللدام والعللللودة بللللدون أت للللري  ت ودللللف تنفيللللا أحكللللام اإلعللللدام 

 ابحلقلوق اااص الدوا ابلع د امللحق اللاين اال تياري الربوتوكول على والتصديق
 املدنية والسياسية )فرنسا(؛

النظر يف التصديق على الربوتوكلول اال تيلاري الللاين امللحلق ابلع لد  10-13٧
الللدوا االلاص ابحلقللوق املدنيللة والسياسللية، اهلللادف  ت  ليللاء عقوبللة اإلعللدام مللع 
 العمل يف الودت نفسه أيضاا على ودف عقوبة اإلعدام حبكم الوادع )أورولواي(؛

 واالنضللمام اإلعلدام ةبعقوبلل العملل ودلف اسللتهناف  مكانيلة يف النظلر 11-13٧
 املدنيلللة ابحلقلللوق االللاص اللللدوا ابلع لللد امللحلللق الللللاين اال تيلللاري الربوتوكلللول  ت

العلودة  ت ودلف العملل و )كولومبيلا(؛ اإلعلدام عقوبلة  ليلاء  ت اهلادف والسياسية،
بعقوبلللة اإلعلللدام، والتصلللديق يف تايلللة اململللاف عللللى الربوتوكلللول اال تيلللاري الللللاين 

 د الدوا اااص ابحلقوق املدنية والسياسية ) ستونيا(؛امللحق ابلع 
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التصللديق علللى الربوتوكللول اال تيللاري األول امللحللق ابلع للد الللدوا  12-13٧
 اااص ابحلقوق املدنية والسياسية )هندورارت(؛

 مجيللع علللى القضللاء التفاديللة اال تيللاري الربوتوكللول علللى التصللديق 13-13٧
 اال تيللللاري الربوتوكلللول علللللى التصلللديقو  )الللللدامنر (؛ امللللرأة ضللللد التمييلللز أ لللكال
  )كولومبيا(؛ املرأة ضد التمييز أ كال مجيع على القضاء التفادية
دعللم زايدة فعاليللة تنفيللا أحكللام اتفاديللة مناهضللة التعللايب، وتقللدج  1٤-13٧

تقللاريره املتللأ رة  ت جلنللة مناهضللة التعللايب، واالنضللمام  ت الربوتوكللول اال تيللاري 
 ادية مناهضة التعايب و نشاء آليته الودائية الو نية بناء على للك )تشيكيا(؛التف

النظر يف مسألة االنضمام  ت الربوتوكول اال تياري التفادية القضاء  15-13٧
 على مجيع أ كال التمييز ضد املرأة )سري النكا(؛

النظللللر يف االنضللللمام  ت الربوتوكللللول اال تيللللاري التفاديللللة مناهضللللة  16-13٧
 التعايب )سري النكا(.

التصديق على الصكو  الدوليلة حلقلوق اإلنسلان اللت مل ينضلم  لي لا  1٧-13٧
بعلللدو، وال سللليما االتفاديلللة الدوليلللة حلمايلللة حقلللوق مجيلللع العملللال امل لللاجرين وأفلللراد 

 أسرهم )هندورارت(؛
التصلللللديق عللللللى االتفاديلللللة الدوليلللللة حلمايلللللة حقلللللوق مجيلللللع العملللللال  18-13٧

 راد أسرهم )بنيالدين(؛امل اجرين وأف
 علدميي األ لااص وضلع بشلأن ١٩٥4 علامالتصديق عللى اتفاديلة  19-13٧

 )هنللدورارت( اجلنسللية انعللدام حللاالت  فلل  بشللأن ١٩٦١ عللام واتفاديللة اجلنسللية
 ؛ديفوار( )كوت
التصلللديق بلللدون حتفظلللات عللللى االتفلللاق بشلللأن امتيلللازات ازكملللة  20-13٧

 )النروي (اجلنائية الدولية وحصاانةا 
النظر يف التصديق على االتفادية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال  21-13٧

 امل اجرين وأفراد أسرهم )الفلبق( )سري النكا(؛
السللعي  ت تنفيللا اتفاديللة مناهضللة التعللايب تنفيللااا كللامالا والنظللر يف  22-13٧

 رومانيا(؛االنضمام  ت الربوتوكول اال تياري التفادية مناهضة التعايب )
 التعلللايب مناهضلللة التفاديلللة اال تيلللاري الربوتوكلللول عللللى التصلللديق 23-13٧
 السللللماتأفلللراد ملللن  رتكب لللال التعلللايب و سلللاءة املعامللللة اللللت يأفعلللا مجيلللع و دانلللة
تصلللنيف التعلللايب ك رميلللة جنائيلللة، و سلللناد اال تصلللاص يف و وعلنيلللاا؛ رليلللاا  العاملللة

 وتوفري احلماية والتعويضات للضحااي )النمسا(؛مجيع القضااي  ت ازاكم العادية 
 بشلللأن ٢٠١١ لعلللام الدوليلللةالتصللديق عللللى اتفاديلللة منظملللة العمللل  2٤-13٧
 )سويسرا(؛ (١٨٩ ردم )االتفادية املنزليق العمال
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 زوا  مللللن والفتيللللاتتعزيللللز التشللللريعات الراميللللة  ت نايللللة األ فللللال  25-13٧
 األحكللام مجيللع إلليللاء الشاصللية حللوالاأل دللانون مللن ١٠ املللادة وتعللديل األ فللال

 )بل يكا(؛جتيز ممارسة زوا  األ فال وأتلن به  الت
احللل ام حلللق الصلللحفيق يف حريلللة التعبلللري ملللن  لللالل جعلللل حماكملللة  26-13٧

الصحفيق على "اجلرائم املتعلقة ابملمبوعات" املنصلوص علي لا يف دلانون العقلوابت 
 ملن اإللك ونيلة، اجللرائم دلانون ملن ١١ املادة وتعديلمقصوراا على ازاكم املدنية، 

 )كندا(؛ الكراهية  ماب تعريف نماق تضييق أجل
من دانون العقوابت لتشمل االلتصاب يف   لار  ٢٩٢تعديل املادة  2٧-13٧

 الزوا  و لياء الظروف املاففة جلرائم الشرف ) يلي(؛
متلللن  اإللن  ليلللاء مجيلللع الشلللرو  االسلللتلنائية ملللن التشلللريعات اللللت  28-13٧

 بزوا  األ فال )كرواتيا(؛
ملللن دللللانون العقلللوابت والتأكلللد ملللن أن تعريللللف  ٣4٠ ليلللاء امللللادة  29-13٧

)ب( مللن دللانون األحللوال  ١٠االلتصللاب يسللتويف املعللايري الدوليللة، و ليللاء املللادة 
 الشاصية الت جتيز االستلناء من حكم حظر زوا  األ فال )فرنسا(؛

ل الشاصلللية إلليللاء الشلللرو  اللللت جتيلللز زوا  تعللديل دلللانون األحلللوا 30-13٧
 األ فال و لياء االع اف مهولياء األمر األوصياء على النساء الباليات )أيرلندا(؛

تسلللريع اجل لللود الراميلللة  ت  ليلللاء مجيلللع األحكلللام التمييزيلللة املتبقيلللة  31-13٧
ملن دللانون  ١٨٥إلتلاء واليلة الرجلل يف اللزوا  واحلضلانة الودائيلة، وال سليما امللادة 

مللن هللاا القللانون مللن أجللل  عمللاء املللرأة  ٢٢٣األحللوال الشاصللية، وتعللديل املللادة 
 والرجل وصاية مش كة على أ فاهلما )هولندا(؛

( ١٩٥4الصللادر يف عللام  ٧ ليللاء دللانون منللع اجلللرائم )القللانون ردللم  32-13٧
 )أس اليا(؛

سللتلنائية تعللديل دللانون األحللوال الشاصللية إلليللاء مجيللع الشللرو  اال 33-13٧
 الت جتيز ممارسة زوا  األ فال وأتلن به )سلوفينيا(؛

تعديل دانون األحوال الشاصية مللن  امللرأة والرجلل وصلاية مشل كة  3٤-13٧
 على أ فاهلما )سلوفينيا(؛

مواصلة  حراز تقدم يف  صالح دانون العقوابت بييلة  ليلاء األحكلام  35-13٧
 يا(؛املاففة للقتل املرتب  ابلزان ) سبان

 لياء نظام الوصاية الشرعية على النساء واأل فال الواردة يف دلانون  36-13٧
 األحوال الشاصية ) سبانيا(؛

يف  د لال تعلديالت عللى دلانون الت معلات العاملة ملن  املضي ددماا  3٧-13٧
 للالل  نشللاء مكتللب مسللتقل لتلقللي الشللكاو  املتعلقللة ابالجتماعللات والت معللات 

 الاي أللق بدون تقدج تفسريات لالك )السويد(؛
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 لياء دانون اجلمعيات من أجل تبسي  العمليات اإلدارية اللت تقيلد  38-13٧
 املدين )سويسرا(؛  األنشمة ومتويل منظمات اجملتمع

وضلللمان حلللق ازت لللزين يف  ١٩٥4 ليلللاء دلللانون منلللع اجللللرائم لعلللام  39-13٧
 تقدج  عن دانوين يف احت ازهم )سويسرا(؛

الشلللروع يف اسلللتعراض التشلللريعات احلاليلللة املتعلقلللة بلللزوا  األ فلللال  ٤0-13٧
 الدوليللة والوصلاية وابلال  جلراءات ملعاجللة أوجله القصلور يف البللد ملن زاويلة املعلايري

 املتعلقة حبقوق املرأة )أوكرانيا(؛
مواصلة ج ود التعاون من أجل بناء ددرات مكتلب املنسلق احلكلومي  ٤1-13٧

حلقوق اإلنسان، الاين ميلل الوزارات واملاسسات واهليهات الرليلة واحلكوملة ودلوات 
 )اإلمارات العربية املتحدة(؛ ٢٠١4األمن، والاي أنشص منا عام 

شريع للمعادبلة عللى التمييلز، مبلا يف لللك التمييلز عللى أسلارت سن ت ٤2-13٧
نللوع اجلللنس والعللرق والسللن واإلعادللة والللدين أو املعتقللد، وامليللل اجلنسللي )اململكللة 

 املتحدة لربيمانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛
مللن التعللديالت املقلل ح  د اهلللا ”  مللاب الكراهيللة“حللاف تعريللف  ٤3-13٧

العقوابت اجلنائية على التش ري يف التعلديالت  و لياء لك ونيةاإل اجلرائمعلى دانون 
مللع القللانون الللدوا حلقللوق اإلنسللان )الللوالايت  املق حللة لكللي تكللون أكلللر اتسللاداا 

 املتحدة األمريكية(؛
كفاللللة مسلللاواة امللللرأة يف املسلللاوليات ملللع أزواج لللن يف جملللال تعلللليم  ٤٤-13٧

 حوال الشاصية )بل يكا(؛من دانون األ ٢٢٣أ فاهلن بتعديل املادة 
ملن  ٦توفري أسارت دانوين للمساواة بق الرجل واملرأة بتعديل امللادة  ٤5-13٧

الدستور لكي حتظر صراحة التمييز القائم على نلوع اجللنس، وسلحب حتفظاتله عللى 
 من اتفادية القضاء على مجيع أ كال التمييز ضد املرأة )كندا(؛ ١٦و ٩املادتق 
ملللن اإلصلللالحات لكفاللللة متتلللع امللللرأة األردنيلللة بلللنفس   د لللال مزيلللد ٤6-13٧

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(؛
القضللاء علللى مجيللع أ للكال التمييللز ضللد املللرأة ضللمان تنفيللا اتفاديللة  ٤٧-13٧

 )تشيكيا(؛ ٩تنفيااا اتماا وسحب التحفظات على املادة 
من  النساء احلقلوق نفسل ا املمنوحلة للرجلال يف جملال ملن  اجلنسلية  ٤8-13٧

 أل فاهلن )فرنسا(؛
السللللماح جلميللللع النسللللاء األردنيللللات مبللللن  جنسلللليت ن  ت أ فللللاهلن  ٤9-13٧

 ملساواة مع الرجال األردنيق )هنياراي(؛وأزواج ن على ددم ا
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مواصلة ج وده الرامية  ت حتقيق املساواة بق اجلنسق ومتكق امللرأة  50-13٧
 األردنية من من  جنسيت ا أل فاهلا وزوج ا )آيسلندا(؛

 جللراء  صللالحات لضللمان متكللن املللرأة األردنيللة مللن مللن  جنسلليت ا  51-13٧
 اة مع الرجل )املكسيك(؛أل فاهلا وزوج ا على ددم املساو 

، ابلللال التلللدابري الالزملللة ٢٠١٣متابعلللة لتوصلللياتنا املقدملللة يف علللام  52-13٧
للتحقيللللق يف املمارسللللات التمييزيللللة ضللللد النسللللاء والفتيللللات، ملللللل الللللزوا  املبكللللر 

 جرائم الشرف واملعادبة علي ا )األرجنتق(؛ أو
 وتعلللديل، حت لللازاال أثنلللاء املعامللللة سلللوء لودلللف فوريلللة تلللدابري ابلللال 53-13٧
 اتفاديلة ملع متما لياا  التعلايب تعريلف ليكلون العقوابت دانون من (٢) ٢٠٨ املادة

و نشللاء هيهللة ، عسللكرية حمللاكم يف املللدنيق حماكمللة عللن والكللف، التعللايب مناهضللة
 ردابة مستقلة للتعامل مع مزاعم  ساءة املعاملة من جانب دوات األمن )كندا(؛

حمكملللة أملللن الدوللللة يف القضلللااي اجلنائيلللة اللللت احللللد ملللن الل لللوء  ت  5٤-13٧
 تندر  ضمن ا تصاص ازاكم املاتصة األ ر  )فرنسا(؛

ضمان حصول كل  اص يلقى القب  عليه عللى التمليلل القلانوين  55-13٧
واملسللاعدة القانونيللة، مللن حلظللة توديفلله، بيلل  النظللر عللن اجلرميللة املزعومللة، وتنفيللا 

ة يف هللاا الشللأن فللوراا، وكفالللة أن نقللق مللدعون مجيللع األنظمللة لات الصلللة الصللادر 
 عامون مدنيون يف مجيع ادعاءات سوء املعاملة أثناء االحت از )أملانيا(؛

ادعاءات  ساءة معاملة  يف اال تصاص املدنيق العامقمن  املدعق  56-13٧
  اصلة جلسلات عقلد لللكازت زين، والسماح هللم إبجلراء حتقيقلات فعاللة، مبلا يف 

 مع الس ناء، و جراء عمليات تفتين منتظمة للس ون )هنياراي(؛
 تللللاء اسللللتادام االحت للللاز اإلداري، و د للللال تشللللريعات لضللللمان  5٧-13٧

  مكانية توكيل حمامق من حلظة التوديف )النروي (؛
 حالة دضااي التعلايب املزعوملة ملن جانلب ملويفي األملن  ت حملاكم  58-13٧

اكم الشللللر ة الللللت بضللللع لسلللللمة وزارة الدا ليللللة مدنيللللة مسللللتقلة عوضللللاا عللللن حملللل
 )الوالايت املتحدة األمريكية(؛

العمل على سحب حتفظاته على اتفادية القضلاء عللى مجيلع أ لكال  59-13٧
 التمييز ضد املرأة ) ستونيا(؛

( مللن اتفاديللة القضللاء علللى مجيللع ٢) ٩سللحب حتفظلله علللى املللادة  60-13٧
القللانون املتعلللق ابجلنسللية حبيللث ميكللن للمللرأة أ للكال التمييللز ضللد املللرأة وتعللديل 

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(؛

مواصللللة تعزيلللز تشلللريعاته لضلللمان احللل ام حقلللوق اإلنسلللان للنسلللاء  61-13٧
 نع التمييز القائم على أسارت نوع اجلنس بشكل اتم )ليتوانيا(؛والفتيات وم
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ةيهللة الظللروف التشللريعية واالجتماعيللة لتمكللق املللرأة األردنيللة حبكللم  62-13٧
 الوادع و  الق نالت توعية بشأن حقوق املرأة )أنيوال(؛

سحب مجيع حتفظاته على اتفادية القضاء على مجيع أ كال التمييز  63-13٧
وتعللديل التشللريعات لكللي تتما للى مللع أحكللام االتفاديللة، بمللرق، من للا  ضللد املللرأة

 تعديل أحكام دانون األحوال الشاصية ودانون اجلنسية األردنية )النروي (؛
ابللال  مللوات فعالللة للن للوض حبقللوق املللرأة، وال سلليما فيمللا يتعلللق  6٤-13٧

 مبن  اجلنسية أل فاهلا أو زوج ا )الربتيال(؛
األحكللام التمييزيللة املتبقيللة يف تشللريعاته الو نيللة لضللمان  ليللاء مجيللع  65-13٧

 أحكام اتفادية القضاء على مجيع أ كال التمييز ضد املرأة )أس اليا(؛ اتساد ا مع
 القضلاء اتفاديلة ملن ١٦و ٩ امللادتق عللى حتفظاتله سحب يف النظر 66-13٧
 النكا(. )سري املرأة ضد التمييز أ كال مجيع على
توصلليات الصللادرة عللن الل نللة املعنيللة ابلقضللاء علللى التمييللز تنفيللا ال 6٧-13٧

، بملللرق، من لللا عللللى وجللله ااصلللوص تعلللديل األحكلللام ٢٠١٧ضلللد امللللرأة يف علللام 
الواردة يف دلانون األحلوال الشاصلية املتعلقلة ابلوصلاية ومنلع ممارسلة اللزوا  املبكلر 

 أو زوا  األ فال يف مجيع فهات اجملتمع )النمسا(؛
 النساء والفتيات حبقود ن اجلنسية واإلجنابية )أورولواي(؛ ضمان متتع 68-13٧
ابللال تللدابري لضللمان أن تللتمكن املللرأة األردنيللة مللن التمتللع الكامللل  69-13٧

حبقود ا املدنية، بمرق، من ا السماح هلا مبن  جنسيت ا أل فاهللا عللى دلدم املسلاواة 
 مع الرجل )الربازيل(؛

على ممارسة زوا  األ فلال واللزوا  تكليف ج وده من أجل القضاء  ٧0-13٧
 والزوا  ابإلكراه )ليتوانيا(؛ املبكر
ابلللال مجيلللع التلللدابري الالزملللة لضلللمان تنفيلللا اتفاديلللة حقلللوق المفلللل  ٧1-13٧

والربوتوكلللوالت اال تياريلللة امللحقلللة فلللا تنفيلللااا كلللامالا، مبلللا يف لللللك التصلللديق عللللى 
 لات )سلوفاكيا(؛الربوتوكول اال تياري املتعلق إبجراء تقدج البال

للمعايري الدولية حلقوق  معاملة العمال امل اجرين وأفراد أسرهم وفقاا  ٧2-13٧
 اإلنسان )أفيانستان(؛

مواصلة ج وده الرامية  ت حتقيق اإلدما  االجتملاعي وتلوفري اللدعم  ٧3-13٧
 الكايف لرعاية امل اجرين والالجهق و الج الل وء )ميامنار(؛

 بري اإلصالح لضمان رفاه مجيع العمال امل اجرين )نيبال(مواصلة تدا ٧٤-13٧
 الدوللة مودلف عن تعرّب  التقرير هاا يف الواردة التوصيات و/أو االستنتاجات ومجيع -138

 بتأييللد حتظللى أتللا يوف للم أالّ  وينبيللي االسللتعراض. موضللوع الدولللة و/أو دللدمت ا الللت )الللدول(
 كوكل.  العامل الفريق
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