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ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

اﻟﺪورة اﻷرﺑﻌﻮن
 25ﺷﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ  22 -آذار/ﻣﺎرس 2019
اﻟﺒﻨﺪ  6ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل
اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺪوري اﻟﺸﺎﻣﻞ

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟفﺮﻳق اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﲏ ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺪوري اﻟﺸﺎﻣﻞ*
اﻷردن
إﺿﺎﻓﺔ

آراء ﺑﺸ ـ ـ ــﺄن اﻻﺳ ـ ـ ــﺘﻨﺘﺎﺟﺎت و/أو اﻟﺘﻮﺻ ـ ـ ــﻴﺎت ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮدود
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘﻌﺮاض

*

ﱂ ﲢﺮر هذه اﻟوثيقة قﺒل إرسﺎﳍﺎ إﱃ دوائﺮ اﻟﱰﲨة ﻷﻣم اﳌتحﺪة.
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اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺮﲰﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) (21اﻟﱵ وﻋﺪ اﻷردن ﺑﺪراﺳﺘﻬﺎ ﺧﻼل
اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺪوري اﻟﺸﺎﻣﻞ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﰲ ﺟﻨﻴﻒ أﻣﺎم ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
أوﻻً -اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ أﺣﻴط ﺎ ﻋﻠمﺎً
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 4-136
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة  208ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮ ت ﲝﻴﺚ ﺗﺼــﻨﻒ ﳑﺎرﺳــﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺟﺮﳝﺔ ﺧﻄﲑة ﻋﻮﺿــﺎ
ﻋﻦ ﺟﻨﺤﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ )اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ(
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺮد


ﺑيﻨﻤﺎ ﺗﺸ ـ ـ ـ ـ ــﻤل اﳌﺎدة  208ﻣﻦ قﺎﻧون اﻟعقو ت اﻷردﱐ ﺟﺮﳝة اﻟتعذﻳﺐ ﺑﻜﺎﻓة اﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ــور
واﳌﻤﺎرسـ ــﺎت واﻻﻓعﺎل اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﺗﺼـ ــﺪر ﻣﻦ اﻟعﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﺆس ـ ـﺴـ ــﺎت اﻧﻔﺎذ اﻟقﺎﻧون
ﺑقﺼﺪ اﳊﺼول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاف ،ﻓﺈن هذه اﻻﻓعﺎل إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜل ﺧﻄورة وﻳﻨﺠم ﻋﻨﻬﺎ ا ر
ﺟﺴـ ــيﻤة ﻛﺎﻟﻀـ ــﺮب اﳌﻔﻀـ ــﻲ ﻟﻠﻤوت واﻟﺸـ ــﺮوع ﻟقتل واﻟقتل ﺑﻜﺎﻓة ﺻـ ــوره ﺗعتﱪ ﺟﻨﺎﻳة ﻛﻤﺎ
ﺟﺮﻣﻬﺎ اﻟقﺎﻧون اﻻردﱐ.



ﻛذﻟﻚ ﻓﺈن اﻻﻓعﺎل اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﺗﺼﺪر ﻣﻦ قﺒل اﻟعﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﺆسﺴﺎت اﻧﻔﺎذ اﻟقﺎﻧون
واﻟﱵ قﺪ ﺗﺸـ ـ ــﻜل اﻧتﻬﺎك ﻷي ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣقوق اي ﺷـ ـ ــﺨﺺ ﺑﺪون أن ﻳﻜون اﻟقﺼـ ـ ــﺪ ﻣﻨﻬﺎ
اﳊﺼ ـ ــول ﻋﻠﻰ اﻋﱰاف هﻲ ﳎﺮﻣة وﻣعﺎقﺐ ﻋﻠيﻬﺎ ﺑﻨﺼ ـ ــوص اﺧﺮى ﰲ اﻟتﺸـ ـ ـﺮﻳعﺎت اﻻردﻧية،
ﻛﺠﺮﳝة اﻻﻳذاء او اﻟتﻬﺪﻳﺪ او اﻟذم واﻟقﺪح واﻟتحقﲑ ،ﻛﻤﺎ أن اﻻﻓعﺎل اﻟﱵ ﺗﺸ ـ ــﻜل ﺧﻄورة
وﻳﻨﺠم ﻋﻨﻬﺎ ا ر ﺟﺴيﻤة ﻛﺎﻟواردة أﻋﻼه قﺪ ﺟﺮﻣﻬﺎ اﻟقﺎﻧون اﻻردﱐ واﻋتﱪهﺎ ﺟﻨﺎﻳة.



أﺧذ اﻟقﺎﻧون اﻻردﱐ ﺑتﻐﻠيﻆ اﻟعقوﺑة اذا ﳒم ﻋﻦ ﻓعل اﻟتعذﻳﺐ اثﺮاً ﻛﻤﺎ ﻧﺼـ ـ ـ ـ ــﺖ اﳌﺎدة
 208/3ﻣﻦ قﺎﻧون اﻟعقو ت اﻻردﱐ "واذا اﻓﻀـ ـ ــﻰ هذا اﻟتعذﻳﺐ اﱃ ﻣﺮض او ﺟﺮح ﺑﻠيﻎ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟعقوﺑة اﻻﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎقة اﳌﺆقتﻪ".



ﻛذﻟﻚ ﰎ ﺗعﺪﻳل قﺎﻧون اﻟعقو ت ﰲ ﻋﺎم  2018ورﻓﻊ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟعقوﺑة ﺟﺮﳝة اﻟتعذﻳﺐ
ﻣﻦ ثﻼثة اﺷﻬﺮ ﺣﺒﺲ اﱃ سﻨة ﺣﺒﺲ.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 7-136
اﻋﺘمﺎد ﺗﺸـﺮﻳﻌﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﳊﻈﺮ اﻟﺘمﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼـﺮي اﳌﺒﺎﺷـﺮ وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷـﺮ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗفﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻀـﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷـﻜﺎل اﻟﺘمﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼـﺮي ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﲨﻴﻊ أﺳـﺲ اﻟﺘمﻴﻴﺰ اﶈﻈﻮرة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة
 ) 1ﻛﻮت دﻳفﻮار(
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺮد
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ﻛﺮس اﻟﺪس ــتور اﻷردﱐ ﻟﺴ ــﻨة  1952ﻣﺒﺪأً اﳌﺴ ــﺎواة وﻋﺪم اﻟتﻤييﺰ أ ً ﻛﺎﻧﺖ اﻷس ــﺲ اﻟﱵ
ﻳقوم ﻋﻠيﻬﺎ سـ ـواءٌ ﻋﻠﻰ أس ــﺎس اﻟعﺮق أو اﻟﻠﻐة أو اﻟﺪﻳﻦ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀ ــﻤﻨﺖ اﻟتﺸـ ـﺮﻳعﺎت اﻷردﻧية
اﻟﻨﺼ ـ ـ ــوص اﻟﻜﻔيﻠة ﻋتﺒﺎر ﻛل ﻧﺸـ ـ ــﺮ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟقﺎئﻤة ﻋﻠﻰ اﻟتﻔوق اﻟعﻨﺼ ـ ـ ــﺮي أو اﻟﻜﺮاهية
اﻟعﻨﺼـ ـﺮﻳة ،وﻛل ﲢﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟتﻤييﺰ اﻟعﻨﺼ ــﺮي وﻛل ﻋﻤل ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟعﻨﻒ أو ﲢﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ
هذه اﻷﻋﻤﺎل ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺿــﺪ أي ﻋﺮق أو أي ﲨﺎﻋة ﻣﻦ ﻟون أو أﺻــل إثﲏ آﺧﺮ ،وﻛذﻟﻚ ﻛل
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟعﻨﺼﺮﻳة ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﲤوﻳﻠﻬﺎ ،ﺟﺮﳝة ﻳعﺎقﺐ ﻋﻠيﻬﺎ اﻟقﺎﻧون.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 15-136
إ ﺣﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺻ ـ ــﻮل ﲨﻴﻊ أﻓﺮاد ا ﺘمﻊ إﱃ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺪون ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛفﺎﻟﺔ أﻣﻦ اﻟفﻀ ـ ــﺎء
اﻹﻟﻜﱰوﱐ واﻟﺘﺪﻓق اﻵﻣﻦ ﻟﻠمﻌﻠﻮﻣﺎت دون اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ أو اﳊق ﰲ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ )اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ(
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺮد


ﻧﻈﻤﺖ اﻟتﺸ ـﺮﻳعﺎت اﻷردﻧية ﺣﺮﻳة اســتﺨﺪام اﻻﻧﱰﻧﺖ ﰲ ﻇل اﻻﻧتﺸــﺎر اﻟواســﻊ ﳌواقﻊ اﻟتواﺻــل
اﻻﺟتﻤﺎﻋﻲ واﳌﺪو ت اﻻﻟﻜﱰوﻧية ﺿ ـ ـ ـ ـ ــﻤﻦ ﺗوازن ﻳﺮاﻋﻲ ﺣﺮﻳة اﻟﺮأي واﻟتعﺒﲑ واﳊﺪ ﻣﻦ ﺑعﺾ
اﳌﻈﺎهﺮ ﻣﺜل اﻏتيﺎل اﻟﺸﺨﺼية واﻧتﻬﺎك اﳋﺼوﺻية واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻺرهﺎب ،ﻛﻤﺎ ﰎ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺎت
ﺣﻜوﻣية اﻟﻜﱰوﻧية ﻟتﻠقﻲ ﺷ ـ ـ ــﻜﺎوى وﻣقﱰﺣﺎت اﳌواﻃﻨﲔ ودﺣﺾ اﻹﺷـ ـ ـ ــﺎﻋﺎت وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺼ ـ ـ ــة
ﺣقﻚ ﺗعﺮف وﲞﺪﻣتﻜم.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 16-136
ﺗﻴﺴﲑ إﻧﺸﺎء وﻋمﻞ ﻣﻨﻈمﺎت ا ﺘمﻊ اﳌﺪﱐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﳉمﻌﻴﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة
ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴ ـ ــﻴﺎﺳ ـ ــﻴﺔ ،ﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻻ ﺳ ـ ــﻴمﺎ اﻟﻘﻴﻮد
اﳌفﺮوﺿ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘمﻮﻳﻞ ،وﺿ ـ ـ ـ ــمﺎن أن ﳝﺎرس أي ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﳌﺴ ـ ـ ـ ــﺎءﻟﺔ
واﻟﺸفﺎﻓﻴﺔ ) أﳌﺎﻧﻴﺎ(
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺮد


ﻣﻦ اﳌﻬم ﻣﻨﻊ اﻻزدواﺟية ﰲ ﺗقﺪﱘ اﳋﺪﻣة ﻟﻠﻔﺌﺎت اﳌﺴــتﻬﺪﻓة ورﺑﻂ هذه اﳋﺪﻣﺎت ﻻهﺪاف
اﻻﳕﺎئية اﻟوﻃﻨية ،ﲟﺎ ﻳﺴ ــﺎﻋﺪ ﰲ اﳊﺼــول ﻋﻠﻰ قﺎﻋﺪة ﺑيﺎ ت واﺿــحة ﺣول اﳋﺪﻣﺎت اﳌقﺪﻣة
ﰲ ﻛﺎﻓة ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜة وﻣﺼـ ــﺎدر ﲤوﻳﻠﻬﺎ وﺗوزﻳعﻬﺎ ﺑعﺪاﻟة ،واﻟﻔﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﺴـ ــتﻬﺪﻓﻬﺎ .ﻛذﻟﻚ
ﻣﻦ اﳌﻬم اﻟتحقﻖ ﻣﻦ اﳉﻬة اﳌﻤوﻟة واﻟتعﺮف ﻋﻠيﻬﺎ واﻟتﺄﻛﺪ ﻣﻦ س ـ ـ ـ ـ ــﻼﻣة ﻏﺎﻳتﻬﺎ ﻣﻦ ﺗقﺪﱘ
اﻟتﻤوﻳل ،ﻟﻀﻤﺎن اﻃﻤﺌﻨﺎن اﳌﺴتﻔيﺪﻳﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣة اﳌقﺪﻣة واﻟتﻔﺎﻋل ﻣعﻬﺎ.



ﻛذﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟود رقﺎﺑة ﻣﺎﻟية ﳌﻨﻊ اﻟﱰﺑﺢ واﻻﻧتﻔﺎع اﻟﺸـ ـ ــﺨﺼـ ـ ــﻲ وﲝيﺚ ﻳﻜون اﻟتﻤوﻳل
ﺑعيﺪاً ﻛل اﻟﺒعﺪ ﻋﻦ ﳑﺎرسﺎت ﻏﺴيل اﻷﻣوال وﲤوﻳل اﻹرهﺎب ،وأن ﻻ ﻳُﺴتﻐل ﻟﻠتﺸﺠيﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟتﻄﺮف وإﺣﺪاث اﻟﻔﱳ .وﻣﺜل هذه اﻟﺮقﺎﺑة ﺗﺴـ ـ ــﺎﻋﺪ ﰲ اﺑﺮاز ﺧﺎرﻃة وﻃﻨية ﻟﻠتﻤوﻳل واﻟﻔﺌﺎت
اﻟﱵ ﺗﺴتﻬﺪﻓﻬﺎ وﺗﺮﺷﺪ ا تﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻟﻠعﻤل ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠة ﳏﻠيﺎ.
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ﻟذﻟﻚ ﻓﺈن ﺣﺮﻳة ﺗﻜوﻳﻦ اﳉﻤعيﺎت وﺣﻖ اﻻﻧﻀ ـ ـ ـ ـ ــﻤﺎم إﻟيﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤة ﲟوﺟﺐ أﺣﻜﺎم قﺎﻧون
اﳉﻤعيﺎت وﺗعﺪﻳﻼﺗﻪ رقم  51ﻟﺴ ــﻨة  ،2008وقﺪ ﻧﻈﻤﺖ اﳌﺎدة  17ﻣﻨﻪ ﻣوﺿ ــوع اﻟتﱪﻋﺎت
واﻟتﻤوﻳل ،وإ ﻃة ﺻـ ـ ــﻼﺣية اﳌواﻓقة ﻋﻠيﻬﺎ ﲟﺠﻠﺲ اﻟوزراء ،وﻟﻀ ـ ــﻤﺎن اﻟﺸ ـ ــﻔﺎﻓية ﻓﺎﻟقﺮار ﻟيﺲ
قﻄعيﺎ ،وﳝﻜﻦ اﻟﻄعﻦ ﺑﻪ أﻣﺎم اﶈﻜﻤة اﻹدارﻳة اﻟعﻠيﺎ.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 19-136
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌمﻞ ﲝﻴﺚ ﻳﺘفق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌمﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺴـ ـ ـ ــمﺎح ﻟﻠﻌمﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻧﻘﺎ ت اﻟﻌمﺎل وﺗﻮﱄ ر ﺳﺘﻬﺎ )اﻟﻮﻻ ت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺮد


ﺣي ــﺚ ﻛﻔ ــل اﻟ ــﺪس ـ ـ ـ ـ ــتور اﻷردﱐ ﺣﻖ اﻟعﻤــل ﳉﻤيﻊ اﻷردﻧيﲔ دون ﲤييﺰ ﰲ اﳌواد) 6و(23
وﺟﺎءت قواﻧﲔ وأﻧﻈﻤة اﻟعﻤل ﻟتﺴـ ـ ــتﻜﻤل ﲪﺎﻳة اﻟعﻤﺎل اﻷردﻧيﲔ وﻏﲑ اﻷردﻧيﲔ ،إذ ﺗﻀـ ـ ــﻤﻦ
قــﺎﻧون اﻟعﻤــل ﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ـﻨــة  1996وﺗعــﺪﻳﻼﺗــﻪ ﺣﱴ اﻵن ﲪــﺎﻳــة اﻟعﻤــﺎل اﻷردﻧيﲔ وﻏﲑ اﻷردﻧيﲔ،
وﺗﻄﺒيﻖ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟعﺎﻣل ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴ ـ ــﻪ أو ﺟﻨﺴ ـ ــيتﻪ أو ﻋﺮقﻪ أو ﻟوﻧﻪ أو د ﻧتﻪ،
وأن أﻳة ﺣقوق واﻣتيﺎزات وردت ﰲ أﺣﻜﺎ ﻣﻪ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﲨيﻊ اﻟعﻤﺎل دون ﲤييﺰ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ
ﺣﻖ اﻻﻧتﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺎب ﻟﻠﻨقﺎ ت اﻟعﻤﺎﻟية ،وﺣﻖ اﻟﻠﺠوء إﱃ اﻟقﻀ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒة ﻳة ﺣقوق ﻋﻤﺎﻟيﻪ
ﺗﱰﺗﺐ ﳍم ﲟوﺟﺐ اﻟقﺎﻧون.



وﻧﺼ ـ ـ ــﺖ اﳌﺎدة  2ﻣﻦ قﺎﻧون اﻟعﻤل ﻟﺴ ـ ـ ــﻨة  1996وﺗعﺪﻳﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗعﺮﻳﻒ اﻟعﺎﻣل ﻧﻪ " ﻛل
ﺷﺨﺺ ذﻛﺮا ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ ﻳﺆدي ﻋﻤﻼً ﻟقﺎء أﺟﺮ أو ﻳﻜون ﺑعﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟعﻤل وﲢﺖ إﻣﺮﺗﻪ،
وﻳﺸﻤل ذﻟﻚ اﻷﺣﺪاث وﻣﻦ ﻛﺎن قيﺪ اﻟتﺠﺮﺑة أو اﻟتﺄهيل".



أﻋﻄﻰ اﻟقﺎﻧون اﳊﻖ ﻟﻠعﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻻﻧتﺴـ ــﺎب ﻟﻠﻨقﺎ ت اﻷردﻧية واﻻسـ ــتﻔﺎدة ﻣﻦ اﻣتيﺎزا ﺎ
ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﻟتﻔﺎوض اﳉﻤﺎﻋﻲ.

ﻧﻴﺎً -اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ ﻗﺒﻮﳍﺎ
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 1-136
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻠمﺎدة  1ﻣﻦ اﺗفﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀــ ـ ــﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﻣﻊ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ )ﺗﺸﻴﻠﻲ(
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
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إن هذه اﻟتوﺻـ ــية ﻣﻄﺒقة ﻟﻔعل  ،إذ ﺗﺸـ ــﻤل اﳌﺎدة  208ﻣﻦ قﺎﻧون اﻟعقو ت اﻷردﱐ ﺟﺮﳝة
اﻟتعذﻳﺐ ﺑﻜﺎﻓة اﻟﺼ ـ ــور واﳌﻤﺎرس ـ ــﺎت واﻻﻓعﺎل اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﺗﺼـ ـ ــﺪر ﻣﻦ اﻟعﺎﻣﻠﲔ ﰲ
ﻣﺆس ـﺴــﺎت اﻧﻔﺎذ اﻟقﺎﻧون ﺑقﺼــﺪ اﳊﺼــول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاف ،ﻛذﻟﻚ ﰎ ﺗعﺪﻳل قﺎﻧون اﻟعقو ت
ﰲ ﻋﺎم  2018ورﻓﻊ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟعقوﺑة ﺟﺮﳝة اﻟتعذﻳﺐ ﻣﻦ ثﻼثة اﺷـ ـ ــﻬﺮ ﺣﺒﺲ اﱃ سـ ـ ــﻨة
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ﺣﺒﺲ ،ﻛﻤﺎ أﺧذ اﻟقﺎﻧون اﻻردﱐ ﺑتﻐﻠيﻆ اﻟعقوﺑة اذا ﳒم ﻋﻦ ﻓعل اﻟتعذﻳﺐ اثﺮاً ﻛﻤﺎ ﻧﺼ ــﺖ
اﳌﺎدة  208/3ﻣﻦ قﺎﻧون اﻟعقو ت اﻻردﱐ "واذا اﻓﻀـ ـ ــﻰ هذا اﻟتعذﻳﺐ اﱃ ﻣﺮض او ﺟﺮح
ﺑﻠيﻎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟعقوﺑة اﻻﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎقة اﳌﺆقتﻪ".

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 2-136
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮق ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻹﻋﻼم

)ﻓﺮﻧﺴﺎ(

اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ




ﻋﻤﻠﺖ اﳊﻜوﻣة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗعﺪﻳل ﻣﺴ ـ ــودة ﻣﺸ ـ ــﺮوع اﻟقﺎﻧون اﳌعﺪل ﻟقﺎﻧون اﳉﺮائم اﻻﻟﻜﱰوﻧية
وأﻋﺎدﺗﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﻟﻨواب ﻟﻠﺴﲑ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺪستورﻳّة.
ﺣﻖ اﳊﺼ ــول ﻋﻠﻰ اﳌعﻠوﻣﺎت
ﻛذﻟﻚ س ــحﺒﺖ اﳊﻜوﻣة ﻣﺸ ــﺮوع اﻟقﺎﻧون اﳌع ّﺪل ﻟقﺎﻧون ﺿ ــﻤﺎن ّ
اﻟﻨواب ،ﻋﻠﻰ أن ﻳتم ﺗعﺪﻳﻠﻪ وإﻋﺎدﺗﻪ إﱃ ا ﻠﺲ ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟعﺎدﻳّة
ﻟﺴ ــﻨة  2012ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ّ
اﳊﺎﻟيّة.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 3-136
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺳﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وز دة اﳌﻮارد
اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳍمﺎ )ﻛﻮر اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ(
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ


اﻟتوﺻ ــية ﻣﻄﺒقة ﻟﻔعل إذ ﻣﻨﺢ قﺎﻧون اﳌﺮﻛﺰ اﻟوﻃﲏ ﳊقوق اﻹﻧﺴ ــﺎن ﺻ ــﻼﺣيﺎت ﻣﻜﻨﺖ اﳌﺮﻛﺰ
ﻣﻦ اﻟعﻤــل ﻋﻠﻰ ﺗﻠقﻲ اﻟﺸـ ـ ـ ـ ـ ـﻜــﺎوى واﻟﺮقــﺎﺑــة ﻋﻠﻰ أداء اﳊﻜوﻣــة واﻧتقــﺎدهــﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗقﺮﻳﺮهــﺎ
اﻟﺴـ ــﻨوي اﻟذي ﻳﺼ ـ ــﺪره اﳌﺮﻛﺰ ،ﻛﻤﺎ ﺗعﻤل اﳊﻜوﻣة ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ وﺿـ ــﻊ اﳌﺮﻛﺰ اﻟوﻃﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل
ز دة اﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﺎﻟية اﳌﺮﺻودة ﻟﻪ ﰲ اﳌوازﻧة اﻟعﺎﻣة ﻟﻠﺪوﻟة قﺪر اﻹﻣﻜﺎن.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 5-136
ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺔ اﳌﻌﺪل ﻟﻌﺎم 2011
)اﻟﺴﻮﻳﺪ(
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ


ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟتعﺪﻳﻼت اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع اﳌع ِّﺪل ﻟقﺎﻧون اﳉﺮائم اﻹﻟﻜﱰوﻧيّة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑتعﺮﻳﻒ
ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاهية ،واﳌﺸﺮوع اﻵن قيﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻪ.
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اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 6-136
ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﱪاء ﻣﺴــﺘﻘﻠﲔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت واﳌﺆﺳـﺴــﺎت اﳌﺘﺼــﻠﺔ
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ) اﻟﺴﻮﻳﺪ(
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ


ﺗﻨﺴــﺠم هذه اﻟتوﺻــية ﻣﻊ اﻻﺟﺮاءات اﳌتﺒعة واﻟﱵ ﻳتم ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اقﱰاح ﻣﺸــﺎرﻳﻊ قواﻧﲔ ﻣتﺼــﻠﻪ
ﻹﻋﻼم أو إدﺧﺎل ﺗعﺪﻳﻼت ﻋﻠيﻬﺎ ﺗتﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎورات ﻣﻊ ﲨيﻊ أﻃﺮاف اﳌﺼﻠحة ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ
ا ﺣتﻬﺎ ﻟﻜﺎﻓة اﳌواﻃﻨﲔ ﻋﱪ اﳌوقﻊ اﻻﻟيﻜﱰوﱐ ﻟﺪﻳوان اﻟتﺸ ـﺮﻳﻊ واس ــتقﺒﺎل اﳌﻼﺣﻈﺎت ﺑﺸ ــﺄ ﺎ،
قﺒل إقﺮار ﻣﺴ ـ ـ ـ ــودة ﺻـ ـ ـ ـ ــيﻐتﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎئية ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻟوزراء وﺗقﺪﳝﻬﺎ ﻠﺲ اﻟﻨواب ﻻسـ ـ ـ ـ ــتﻜﻤﺎل
ﻣﻨﺎقﺸﺎ ﺎ واﺟﺮاءا ﺎ اﻟﺪستورﻳة.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 8-136
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻄﺮق ،ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﻌﺮاض ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮ ت) ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮر

(

اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ


إن هذه اﻟتوﺻـ ــية ﻣﻄﺒقة ﻟﻔعل ،إذ أن اﳉﻬود ﻣﺴـ ــتﻤﺮة ﻟﺪى ﻛﺎﻓة أﺟﻬﺰة اﻧﻔﺎذ اﻟقﺎﻧون ﻟﺰ دة
اﻟوﻋﻲ ﺑﲔ ﻣﻨتﺴﺒيﻬﺎ ﳌﻨﻊ اﻟتعذﻳﺐ.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 9-136
ز دة ﻋﺪد اﳌﻼﺟﺊ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻀﺤﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﳉﻨﺲ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف

) اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ(

اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ


ﻳتوﻓﺮ ﺣﺎﻟيﺎً دار ﻹﻳواء اﻟﻨﺴﺎء اﳌعﺮﺿﺎت ﻟﻠﺨﻄﺮ ،وﻛذﻟﻚ دارﺗﲔ ﻟﻀحﺎ اﻟعﻨﻒ اﻷسﺮي ﺗتﺒﻊ
ﻟوزارة اﻟتﻨﻤية اﻻﺟتﻤﺎﻋية ورﻏم أن هذه اﻟﺪور ﺗﻜﻔﻲ ﰲ اﻟوقﺖ اﳊﺎﱄ ﻷﻋﺪاد اﻟﻀ ـ ـ ـ ـ ــحﺎ اﻟﱵ
ﲢتﺎج ﻟﻺﻳواء إﻻ أن ﺧﻄة اﻟوزارة ﺗتﻀ ـ ـ ــﻤﻦ إﻧﺸ ـ ـ ــﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﳌﻨﻄقة اﳉﻨوﺑية ﻣﻦ اﻷردن
ﺧﻼل اﻟعﺎم .2021

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 10-136
اﳊﺪ ﻣﻦ اﺳـﺘﺨﺪام اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻹداري ،ﻣﻊ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻟﺴـﺠﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳏﺪد ﰲ اﳌﺎدة ٩
ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ) أﻳﺮﻟﻨﺪا(
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
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اﻟتوقيﻒ اﻹداري ﻣقتﺼـ ـ ـ ــﺮ ﻋﻠﻰ ذوي اﻷسـ ـ ـ ــﺒقيﺎت اﳉﺮﻣية واﻟذﻳﻦ هم ﻣعﺮوﻓون ﻟﺪى اﻷﺟﻬﺰة
اﻷﻣﻨيــة وﻳﺸـ ـ ـ ـ ـ ـﻜــل وﺟودهم ﻃﻠقــﺎء ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤــﺎﻋــﺎت واﳌﻤتﻠﻜــﺎت اﻟعــﺎﻣــة
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واﳋﺎﺻ ـ ــة .وﻳتم اﻻﺣتﺠﺎز اﻻداري ﲟوﺟﺐ قﺎون ﻣﻨﻊ اﳉﺮائم واﻟذي ﻳﻀ ـ ــﻤﻦ ﺧﻀ ـ ــوع اﶈتﺠﺰ
ﻹﺟﺮاءات ﻋﺎدﻟة ﺗتﻔﻖ ﻣﻊ اﳌعﺎﻳﲑ اﳌعتﻤﺪة ﻟﻀـﻤﺎن ﺣقوق اﻹﻧﺴـﺎن ﻣﻦ ﺣيﺚ اﻟتحقيﻖ وﲰﺎع
اﻟﺸ ـ ــﻬود وﺣﻀـ ـ ــور اﶈﺎﻣﲔ واﻟﺴ ـ ــﻤﺎح ﻟﻠﻤتﻀ ـ ــﺮر ﻣﻦ اﻟﻄعﻦ ﻟقﺮارات اﻹدارﻳة ﻟﺪى ﳏﻜﻤة
اﻹدارﻳة .ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚيﺰ اﻟقﺎﻧون ﻟﻠحﺎﻛم اﻹداري سـ ـ ـ ــﺠﻦ اﻟﺸـ ـ ـ ــﺨﺺ اﳌﺎثل أﻣﺎﻣﻪ إﻻ إذا ﻋﺠﺰ
ﻋﻦ ﺗقﺪﱘ اﻟتعﻬﺪ اﻟذي ﻳﻠتﺰم ﻓيﻪ ﶈﺎﻓﻈة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ أو اﻻﻣتﻨﺎع ﻋﻦ اﻟقيﺎم ﻓعﺎل ﻣﻦ ﺷــﺎ ﺎ
أن ﺗﻜﺪر ﺻﻔو اﻟﻨﻈﺎم اﻟعﺎﻣة.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 11-136
اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺳـ ــﺘﺨﺪام اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻹداري ،واﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻟﻀ ـ ــمﺎن اﳊﺼـ ــﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺴـ ــﺎﻋﺪة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ(
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ


ﻳتم اﻻﺣتﺠﺎز اﻻداري ﲟوﺟﺐ قﺎﻧون ﻣﻨﻊ اﳉﺮائم واﻟذي ﻳﻀـ ـ ــﻤﻦ ﺧﻀـ ـ ــوع اﶈتﺠﺰ ﻹﺟﺮاءات
ﻋﺎدﻟة ﺗتﻔﻖ ﻣﻊ اﳌعﺎﻳﲑ اﳌعتﻤﺪة ﻟﻀ ــﻤﺎن ﺣقوق اﻹﻧﺴ ــﺎن ﻣﻦ ﺣيﺚ اﻟتحقيﻖ وﲰﺎع اﻟﺸ ــﻬود
وﺣﻀور اﶈﺎﻣﲔ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤتﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﻄعﻦ ﻟقﺮارات اﻹدارﻳة ﻟﺪى اﶈﻜﻤة اﻹدارﻳة.



وﺣيﺚ أن اﻹﺟﺮاءات وﺗﺪاﺑﲑ اﻻﺣتﺠﺎز اﻹداري هﻲ إﺟﺮاءات وقﺎئية ﺗﺴــتﻬﺪف ﲪﺎﻳة اﻟﻨﻈﺎم
اﻟعﺎم ﻣﻦ اﻻﻋتﺪاء ﻋﻠيﻪ أو اﻧتﻬﺎﻛﻪ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎل ﺗوقﻊ اﳉﺮﳝة ﳌﻨﻊ وقوﻋﻬﺎ ،وهو قﺮار
إداري ﳜﻀـ ــﻊ ﻟﺮقﺎﺑة اﻟقﻀـ ــﺎء اﻹداري إﻟﻐﺎءً وﺗعوﻳﻀ ـ ـﺎً دون ﺗقييﺪه ﲟﻬل اﻟتقﺎﺿـ ــﻲ .ﻓﺈن هذه
اﻻﺟﺮاءات ﲣﻀـ ـ ـ ــﻊ ﺑﺸ ـ ـ ـ ــﻜل ﻣﺴ ـ ـ ـ ــتﻤﺮ ﻟﻠﻤﺮاﺟعة واﻟتقييم ﻟﻀـ ـ ـ ــﻤﺎن ﺗواﻓقﻬﺎ ﻣﻊ ﻣعﺎﻳﲑ ﺣقوق
اﻻﻧﺴــﺎن ورﻓﻊ اﻟوﻋﻲ ﻟﺪى اﻟقﺎئﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔيذهﺎ ،وﺗﺴــﻬيل اﳊﺼــول ﻋﻠﻰ اﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻟقﺎﻧوﻧية
ﻟﻠﻤحتﺠﺰﻳﻦ .وﻣﻦ أﺟــل ذﻟــﻚ وقعــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻳــة اﻷﻣﻦ اﻟعــﺎم ﻣــذﻛﺮة ﺗﻔــﺎهم ﻣﻊ ﻧقــﺎﺑــة اﶈــﺎﻣﲔ
ﻟتﺴـ ـ ـ ـ ــﻬيل ﻣﺮاﻓعة اﶈﺎﻣﲔ أﻣﺎم اﳊﺎﻛم اﻹداري ﻓيﻤﺎ ﻳتعﻠﻖ ﺑقﻀ ـ ـ ـ ــﺎ اﻷﺷ ـ ـ ـ ــﺨﺎص اﳌعﺮﺿ ـ ـ ـ ــﲔ
ﻟﻼﺣتﺠﺎز اﻹداري.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 12-136
اﻟﺘﺴـ ـ ــﻠﻴﻢ ﺑﻀـ ـ ــﺮورة اﻋﺘمﺎد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻳﺘمﺎﺷـ ـ ــﻰ ﻣﻊ اﳌﺎدة  1ﻣﻦ اﺗفﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀـ ـ ــﺔ
اﳌﻜﺴﻴﻚ(

اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ )

اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ


إن هذه اﻟتوﺻية ﻣﻄﺒقة ﻟﻔعل.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 13-136
ﺗﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻹرﻫــﺎب ﻟﻜﻲ ﻳﺘمــﺎﺷ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣﻊ أﺣﻜــﺎم اﻟﻌﻬــﺪ اﻟــﺪوﱄ اﳋــﺎص ﳊﻘﻮق اﳌــﺪﻧﻴــﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ) ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ(
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اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ


ﺣيﺚ أن هذه اﻟتوﺻ ـ ـ ــية ﻣﻄﺒقة ﻟﻔعل إذ ﻻ ﻳوﺟﺪ أي ﺗعﺎرض ﺑﲔ قﺎﻧون ﻣﻜﺎﻓحة اﻹرهﺎب
واﻟعﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﳊقوق اﳌﺪﻧية واﻟﺴيﺎسية.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 14-136
ﺿــمﺎن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ووﻗﻒ اﺣﺘﺠﺎز ﲨﻴﻊ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺼــﺤفﻴﲔ وﳏﺮري اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺸــﺒﻜﻴﺔ ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠق
ﲝﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ،وإﻟﻐﺎء ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮ ت اﻟﱵ ﺗﻀــﻊ ﻗﻴﻮدا ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺷــﺒﻜﺔ
اﻹﻧﱰﻧﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ) ﺗﺸﻴﻜﻴﺎ(
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ


ﺣيﺚ ﺣﻈﺮت اﳌﺎدة ) (8ﻣﻦ قﺎﻧون اﳌﻄﺒوﻋﺎت واﻟﻨﺸـ ـ ــﺮ رقم ) (8ﻟﺴـ ـ ــﻨة  1998وﺗعﺪﻳﻼﺗﻪ
ﻓﺮض أﻳة قيود ﺗعيﻖ ﺣﺮﻳة اﻟﺼحﺎﻓة ،أواﻟتﺪﺧل ي ﻋﻤل ﳝﺎرسﻪ اﻟﺼحﻔﻲ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻬﻨتﻪ.



ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻﻳتم ﺗوقيﻒ أو ﳏﺎﻛﻤة أي ﻣواﻃﻦ أو ﺻحﻔﻲ ﺟﺮاء قﻀية رأي أوﺣﺮﻳة ﺗعﺒﲑ.
وأن أي ﺗوقيﻒ أو ﳏﺎﻛﻤة ﺗتم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎ م أﻓعﺎﻻ ﺟﺮﻣيﻪ ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣﻜﺎم قواﻧﲔ أﺧﺮى.
ﻛذﻟﻚ ﺗﻀ ـ ــﻤﻨﺖ اﻟتعﺪﻳﻼت اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺸـ ـ ــﺮوع اﳌع ِّﺪل ﻟقﺎﻧون اﳉﺮائم اﻹﻟﻜﱰوﻧيّة ﺗعﺪﻳﻼ
ﻟﻠﻤﺎدة ) (11ﻣﻦ اﻟقﺎﻧون اﻷﺻـ ــﻠﻲ ﲝيﺚ ﰎ وﺿ ـ ــﻊ ﺣ ّﺪ أﻋﻠﻰ ﻟﻠعقوﺑة ﺑواقﻊ سـ ــﻨتﲔ ،و ﻟتﺎﱄ
اﻻدﻋـﺎء
ﻋﺪم اﳊﺎﺟة ﻟتوقيﻒ اﻟﻔﺎﻋل ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚوز ﻣﻼﺣقة اﻟﻔﺎﻋل إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜوى ّ
ﳊﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،وﻳتم وقﻒ اﳌﻼﺣقة ﰲ ﺣﺎل إسقﺎط اﻟﺸﻜوى.
ّ



اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 17-136
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺸــﺮﻳﻌﺎﺗﻪ وﳑﺎرﺳــﺎﺗﻪ ﻟﻀــمﺎن أن ﻳﺘمﻜﻦ ﲨﻴﻊ اﻷﺷــﺨﺎص واﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﳌﺆﺛﺮة ﻣﻦ ا ﺘمﻊ اﳌﺪﱐ،
ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴـ ــﺎن واﻟﺼـ ــﺤفﻴﻮن ،ﻣﻦ ﳑﺎرﺳـ ــﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﺗﻜﻮﻳﻦ
اﳉمﻌﻴﺎت واﻟﺘﺠمﻊ اﻟﺴــﻠمﻲ ﲝﺮﻳﺔ ،ﺳــﻮاء ﻋﻠﻰ ﺷــﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﺼــﻮص
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ) ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ(
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
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ﰎ ﺗﺸـ ـ ـ ـ ـ ــﻜيل ﳉﻨة ﻟتحﻠيل ﻣﻨﻈوﻣة اﻻﺗﻔﺎقيﺎت اﻟﺪوﻟية اﳌتﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻠة ﲝقوق اﻹﻧﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺎن وﻣقﺎرﻧتﻬﺎ
وﻣقﺎرﺑتﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺼـ ـ ـ ــوص اﻟقﺎﻧون اﻟوﻃﲏ وﺑيﺎن ﻣﺪى اﳊﺎﺟة إﱃ اﻟتﺪﺧل ﻟتعﺪﻳل أو اﻟتﻐيﲑ أو
سﻦ اﻟقواﻧﲔ ﲟﺎ ﻳتﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣتﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﻔﺎقيﺎت اﻟﺪوﻟية ،ودراسة ﻣواءﻣة اﻟتﺸﺮﻳعﺎت اﻟوﻃﻨية
ﻣﻊ ﻧﺼ ــوص اﻻﺗﻔﺎقيﺎت اﻟﺪوﻟية واﻹقﻠيﻤية اﳌتﺼ ــﻠة ﲝقوق اﻹﻧﺴ ــﺎن واﳌﺼ ــﺎدق ﻋﻠيﻬﺎ ﻣﻦ قﺒل
اﻷردن.
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اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 18-136
إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ أدﺧﻠﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺤﺎﻓﺔ واﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ،وﻗﺎﻧﻮن اﳉﺮاﺋﻢ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮ ت ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺸ ـ ـ ـ ـﺮﻳﻌﺎت واﳌمﺎرﺳـ ـ ـ ــﺎت ﻣﺘفﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ،وﻻ ﺳــﻴمﺎ اﳊق ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة  ١٩ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ
اﳋﺎص ﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ) اﻟﻨمﺴﺎ(
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ


ﰎ ﺗﺸـ ـ ـ ـ ـ ــﻜيل ﳉﻨة ﻟتحﻠيل ﻣﻨﻈوﻣة اﻻﺗﻔﺎقيﺎت اﻟﺪوﻟية اﳌتﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻠة ﲝقوق اﻹﻧﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺎن وﻣقﺎرﻧتﻬﺎ
وﻣقﺎرﺑتﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺼـ ـ ـ ــوص اﻟقﺎﻧون اﻟوﻃﲏ وﺑيﺎن ﻣﺪى اﳊﺎﺟة إﱃ اﻟتﺪﺧل ﻟتعﺪﻳل أو اﻟتﻐيﲑ أو
سﻦ اﻟقواﻧﲔ ﲟﺎ ﻳتﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣتﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﻔﺎقيﺎت اﻟﺪوﻟية ،ودراسة ﻣواءﻣة اﻟتﺸﺮﻳعﺎت اﻟوﻃﻨية
ﻣﻊ ﻧﺼ ــوص اﻻﺗﻔﺎقيﺎت اﻟﺪوﻟية واﻹقﻠيﻤية اﳌتﺼ ــﻠة ﲝقوق اﻹﻧﺴ ــﺎن واﳌﺼ ــﺎدق ﻋﻠيﻬﺎ ﻣﻦ قﺒل
اﻷردن.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 20-136
ﻣﻮاﺻ ــﻠﺔ ﺿ ــمﺎن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﳉﻮء ﻋﺎﻣﻼت اﳌﻨﺎزل اﳌﻬﺎﺟﺮات إﱃ اﻟﻘﻀ ــﺎء ﺑفﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻄﺮق ،ﻣﻨﻬﺎ ﺿ ــمﺎن
ﺳﻼﻣﺘﻬﻦ و إﻗﺎﻣﺘﻬﻦ أﺛﻨﺎء ﺳﲑ اﻟﺪﻋﻮى )إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ(
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ


هذه اﻟتوﺻ ــية ﻣﻄﺒقة ﻟﻔعل ،إذ ﺗوﻓﺮ قواﻧﲔ وأﻧﻈﻤة اﻟعﻤل اﻷردﻧية اﳊﻤﺎﻳة اﻟقﺎﻧوﻧية ﻟعﺎﻣﻼت
اﳌﻨﺎزل وﺗﻀـ ـ ـ ـ ـ ــﻤﻦ وﺻ ـ ـ ـ ـ ــوﳍم ﻟﻠعﺪاﻟة .ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻹقﺎﻣة ﰲ دور ﻟﻺﻳواء ﺑعة ﻟوزارة اﻟتﻨﻤية
اﻻﺟتﻤﺎﻋية إذا اقتﻀـ ـ ــﺖ اﳊﺎﺟة ،ﺣيﺚ ﲢول اﻟتحﺪ ت اﳌﺎﻟية ﰲ اﻟوقﺖ اﳊﺎﱄ دون اﻣﻜﺎﻧية
إﻧﺸﺎء دور ﺧﺎﺻة ﻟﻺﻳواء ﺑعة ﻟوزارة اﻟعﻤل.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 21-137
ز

دة اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺿمﺎن ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻹﻋﺎدة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ )اﻷرﺟﻨﺘﲔ(

اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ


رﻏم أن اﻷردن ﻟيﺲ ﻃﺮﻓﺎً ﰲ اﺗﻔﺎقية ﻋﺎم  ،1951إﻻ أﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻹﻋﺎدة اﻟقﺴ ـ ـ ـ ـ ـﺮﻳة
ﻓعﻠيﺎً ﰲ اﻟتعﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ أرﺿ ـ ـ ـ ــﻪ ،رﻏم اس ـ ـ ـ ــتﻀـ ـ ـ ـ ــﺎﻓتﻪ ﳌﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  4ﻣﻼﻳﲔ ﻻﺟﺊ
ﻳﺸﻜﻠون ﺣواﱄ  %40ﻣﻦ ﳎﻤوع اﳌقيﻤﲔ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ.
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ﺗﻮﺻﻴﺘﲔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻮﻗﻒ اﻷردن ﺑﺸﺄ مﺎ إﱃ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻌﺪ أن ورد ﺗﺼﻨﻴفﻬمﺎ ﺧﻄﺄً
ﺿمﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ أﺣﻴط ﺎ ﻋﻠمﺎً
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 41-137
ﻣﻮاﺻ ــﻠﺔ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻨﺴ ــق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴ ــﺎن ،اﻟﺬي ﳝﺜﻞ
اﻟﻮزارات واﳌﺆﺳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ واﳊﻜﻮﻣﺔ وﻗﻮات اﻷﻣﻦ ،واﻟﱵ أﻧﺸـ ـ ــﺊ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2014
)اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة(؛
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 62-137
ﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺸ ـ ـ ـ ــﺮﻳﻌﻴﺔ واﻻﺟﺘمﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘمﻜﲔ اﳌﺮأة اﻷردﻧﻴﺔ ﲝﻜﻢ اﻟﻮاﻗﻊ واﻃﻼق ﲪﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ
ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة ) أﻧﻐﻮﻻ(.
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