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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة 
  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ١ -  أكتوبر/ تشرين األول٢١جنيف، 

 من مرفق   ٥ لفقرةل  وفقاً سامية حلقوق اإلنسان   أعدته املفوضية ال   موجز    
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *األردن    

 إىل عمليـة    )١( معنيـة  ة جه إحدى عشرة هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
جملـس  وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها          . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات          . ١٧/١١٩ يف مقرره    حقوق اإلنسان 
من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتـصل                

ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية الـنص مراجـع املعلومـات            وقد  . بادعاءات حمدَّدة 
 بقـرار   وعمـالً . التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري         يف   الواردة
 احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنيـة        مقتضى، ُيخصص، حسب    ١٦/٢١اجمللس  

حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامـل مببـادئ         
الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة الـيت         وتتاح على املوقع    . باريس

وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت        . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   
  .حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة            -أوالً  
  املعتمدة بناًء على التقيد التام مببادئ باريسموضوع االستعراض و

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
إىل الدعم الذي تقدمه احلكومة     يف معرض إشارته     أفاد املركز الوطين حلقوق اإلنسان،      -١

 ٢٠١٠ يف عـامي  تـه ميزانيفقد ُجمدَّت ،  ٢٠٠٩  األساس  فيما يتعلق بسنة   بأنه،  مؤسستهإىل  
 حاجة املركـز     وهذا على الرغم من    .٢٠١٢ يف املائة يف عام      ١٥ بنسبة    ُخفِّضت ، مث ٢٠١١و

 .)٢(إىل زيادة قدراته وتعزيز حضوره يف مناطق اململكة

  تعاون مع آليات حقوق اإلنسانال  -باء  
 الدوليـة   املركز الوطين حلقوق اإلنسان أن األردن أصبح طرفاً يف االتفاقيـة          الحظ    -٢

 متاشياً مع توصية اجلولة السابقة من االستعراض        فاء القسري حلماية مجيع األشخاص من االخت    
امللحق باتفاقية  الدوري الشامل، وأكد دعواته إىل انضمام األردن إىل الربوتوكول االختياري           

. مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة              
 القضاء على مجيع أشكال التمييـز  لتحفظاته على اتفاقيةأكد دعواته إىل سحب األردن     كما

 .)٤( )٣( واتفاقية حقوق الطفلضد املرأة

مع مراعاة القانون اإلنـساين     تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان         -جيم  
  الدويل الواجب التطبيق

الدسـتور يف    التعديالت اليت أدخلت على      أوضح املركز الوطين حلقوق اإلنسان أن       -٣
ـ   عترافات املنتزعة حتت التعذيب،     قبول اال حظر التعذيب أو     تل مش ٢٠١١عام   ر لكن مل جي

  املقدمـة يف إطـار     توصـيات التعديل التشريعات األخرى مبا يتماشى مع الدستور أو مع          
 .اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أو جلنة مناهضة التعذيب       أو من   االستعراض الدوري الشامل،    

 .دعاءات التعذيب لية مستقلة وشفافة للتحقيق يف ا     إزاء عدم وجود آ   ملركز عن قلقه    وأعرب ا 
 من  ٢٠٨والحظ أنه مل يقدم أي أفراد من وكاالت إنفاذ القانون إىل احملاكمة مبوجب املادة               

  .)٥(قانون العقوبات، اليت جترم التعذيب
 منظمات اجملتمـع    لف من  للرصد يتأ  وطنياً اًفريقوشكل املركز الوطين حلقوق اإلنسان        -٤

زالت   وما . والتحقيق يف ادعاءات التعذيب    والوقوف على أوضاعها  زيارة أماكن االحتجاز    لاملدين  
احلكومة تسمح بإجراء زيارات إىل مراكز اإلصالح وإعادة التأهيل التابعة ملديرية األمن العام وإىل              

، كمـا أنـه     ن الزيارات مـسبقاً   لكن جيب اإلعالن ع   . مراكز االحتجاز املؤقت التابعة للشرطة    
  .)٦(يسمح بالدخول إىل مراكز االحتجاز املؤقت التابعة لدائرة املخابرات العامة ال
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وقد أعدت احلكومة مشروع تعديالت لقانون منع اجلـرائم، اسـتجابة لتوصـية               -٥
االستعراض الدوري الشامل املتعلقة باالحتجاز اإلداري، لكن املـشروع مل يتنـاول مجيـع      

  .)٧(واغل ومل يصبح قانوناًالش
 ٢٠١١ورحب املركز الوطين حلقوق اإلنسان بالتعديالت الدستورية اليت جرت يف عام              -٦

، كما رحب بتدابري أخرى من قبيل تأكيد قرينة الرباءة          السلطة القضائية من أجل زيادة استقالل     
لكنه . ٢٠١٤-٢٠١٢ترة   باعتماد االستراتيجية القضائية للف    ورحب املركز أيضاً  . قبل احملاكمة 

ال سيما   الدولية،   الدستور واملعايري ات مع    التشريع توافقالتعجيل بعملية التأكد من     أكد ضرورة   
 .اسـتقالل القـضاة    اإلدارية واملالية، و   تنيقالل السلطة القضائية، من الناحي    فيما يتعلق باست  

وأكد أيضاً ضرورة   .  العدل املركز إىل إهناء اعتماد موظفي الدعم يف احملاكم على وزارة          ودعا
ضمان حماكمة املدنيني يف حماكم مدنية؛ والتعجيل مبعاجلة القضايا وختفيض رسوم احملكمـة             

  .)٨(وتفعيل ضمانات احملاكمة العادلة
 املتعلقـة بالتـدريب     االستعراض الدوري الـشامل   تنفيذ توصية   وعلى الرغم من      -٧

قوق اإلنسان ال يـزال     املتعلقة حب لمعايري الدولية   لاحملاكم  تطبيق   إىل أن     املركز أشارالقضائي،  
  .)٩(حمدوداً

 على قـانون املطبوعـات      ٢٠١١وأشار املركز إىل التعديالت اليت أُدخلت يف عام           -٨
والنشر مبا فيها إلغاء عقوبات احلبس، لكنه الحظ أنه ال بد من إدخال مزيد من التعديالت على          

وأشـار  . رية وإلغاء شروط احلصول على إذن قبل النشر       هذا القانون، مثل إلغاء الغرامات الكب     
  .)١٠( بسرعة وبسهولة احلصول على املعلومات إىل ضرورة تعديل التشريعات لضمانأيضاً
وأضاف املركز أن قانون اجلمعيات مل يعدَّل مبا يتماشى مع توصيات االسـتعراض               -٩

ملفروضة على احلق يف حريـة      الدوري الشامل، وأن هذا القانون يتضمن العديد من القيود ا         
 بشأن األحـزاب الـسياسية صـدر يف          جديداً والحظ املركز أن قانوناً   . تكوين اجلمعيات 

 ويتضمن بعض القيود هلذا احلق، مبا فيها سـلطات وزارة الداخليـة املتعلقـة               ٢٠١٢ عام
 عضو يتوزعـون    ٥ ٠٠٠باإلشراف وإصدار التراخيص وضرورة أال يقل عدد األعضاء عن          

  .)١١(بع حمافظاتعرب س
 يف أعقاب   ٢٠١١وأشار املركز إىل إنشاء نقابة للمدرسني يف املدارس العامة يف عام              -١٠

تعديل قانون العمل ألنه يسمح للجنة الثالثيـة        ضرورة   إىل    أشار لكنه .التعديالت الدستورية 
  .)١٢( احلق يف تشكيل نقابات اليت لديهااملهنبتحديد 

ديالت املهمة اليت أُدخلت على قانون االجتماعـات العامـة يف           وأشار املركز إىل التع     -١١
 . قبل عقد اجتمـاع    حمافظ موافقة مسبقة من     ، مبا فيها إزالة ضرورة احلصول على      ٢٠١١ عام

 ٢٠١١وأشار املركز أيضاً إىل أن اجتماعات عديدة قد عقدت وطالبت بإصالحات يف عامي              
 وهجمـات  لكنه أفاد بأن مضايقات. السلمي، كما أشار إىل احترام احلق يف التجمع    ٢٠١٢و
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 على   جيداً استهدفت مشاركني يف بعض االجتماعات وأن قوات األمن ليست مدربة تدريباً          
  .)١٣(االستخدام التدرجيي للقوة وعلى التعامل مع الصحفيني احلاضرين يف االحتجاجات

. تأجيل االنتخابات  يفحق امللك   اليت ألغت    إىل التعديالت الدستورية     وأشار املركز   -١٢
 ة املـستقلة يئ قانون إلنشاء اهل   سنووأشار أيضاً إىل التغيريات اليت جرت على نظام التصويت          

  .)١٤(لالنتخابات
 رعايـة    جمـال  اجلهود اليت تبذهلا احلكومة األردنيـة يف      وسلط املركز الضوء على       -١٣

وطين واالنضمام إىل  قانوين إنشاء إطارداعية إىل فضها التوصيات ال ره أشار إىللكن، الالجئني
 وأشـار إىل    . امللحق هبا  ١٩٦٧ الالجئني وبروتوكول عام     وضع املتعلقة ب  ١٩٥١اتفاقية عام   

، ودعا إىل تضافر اجلهود الدوليـة       ٢٠١١ظهور موجة الالجئني القادمني من سوريا يف عام         
  .)١٥(من أجل توفري الرعاية هلم بالنظر إىل شح موارد األردن

صحة، فإن   باحلق يف ال   املتعلقةتوصيات االستعراض الدوري الشامل     رغم من   على ال و  -١٤
وزيع غري العادل للمراكز الصحية     إلنفاق العام على الصحة والت     نسبة ا  ضعفعوامل من قبيل    

 والحظ املركز الوطين حلقوق اإلنسان انعـدام        .ن نوعية الرعاية الصحية   حتسعدم   تدل على 
 املـوظفني واملعـدات يف      ونقـص ألمراض املعدية واملزمنـة     استراتيجية للوقاية من ا   خطط  

  .)١٦(املستشفيات
 القضاء على الفقر، واحلد من      وأشار املركز إىل عدم وجود سياسات فعالة من أجل          -١٥

وقد كان هناك قصور يف تنفيذ  . يف خمتلف املناطق  عادلة من التنمية    البطالة، وحتقيق مستويات    
  .)١٧(اء الصاحل للشرب والري الكايف بالنظر إىل شح املياه يف األردناملشاريع املتعلقة بتوفري امل

وفيما خيص العمال املهاجرين، رحب املركز بالقانون وخطة العمل املتعلقني مبنـع              -١٦
االجتار بالبشر، وأشار إىل تعديالت تشريعية، منها لوائح تنظيمية جديدة وشروط تقتـضي             

. ابري للحماية من التحرش اجلنسي أو استخدام اإلكـراه        تقدمي عقود مترمجة إىل العمال وتد     
والحظ املركـز أن    . وكانت هناك حاالت عفو بشأن غرامات فرضت على عمال أجانب         

حقوق العمال الزراعيني حمدودة، ال سيما بسبب اسـتبعادهم مـن خمططـات الـضمان               
  .)١٨(االجتماعي والتأمني الصحي

لـساعات    عملـهم  مل األطفال، مبا يف ذلك     ع شيوع إزاء    عن قلقه   املركز وأعرب  -١٧
  .)١٩( الضمان االجتماعيوانعدامظروف خطرة، طويلة ويف 

 يف  متثيـل املـرأة يف الربملـان واجملـالس البلديـة          زيادة حصص   وعلى الرغم من      -١٨
 عدد  قليبأال   ١٩٩٥ مؤمتر بيجني لعام     يبتعد عن توصية   األردن   يرى املركز أن   ،٢٠١١ عام

وأشار املركز إىل بواعث قلق أخـرى تتعلـق         .  يف املائة  ٣٠ عن   النساءغلها  املقاعد اليت تش  
واستمرار  يف القطاع اخلاص،     عمل املرأة  حمدودية فرص  منها،   على قدم املساواة    املرأة مبعاملة

تنفيـذ محـالت    ، وعدم   اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       التحفظات على   
  .)٢٠(رتيل والعنف امل،حقوق املرأة يف املرياث، واالجتار بالبشر مثالً نها مبأمور إلذكاء الوعي
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مزيد من احلماية للمـرأة مـن       والحظ املركز أن قانون العقوبات قد ُعدِّل لضمان           -١٩
وأكد ضرورة اختاذ تدابري أخرى مثل إعمال التشريعات املتعلقة بالعنف املرتيل وإلغاء            . العنف

 من قانون العقوبات اليت تعفي مرتكيب جرائم ٣٤٠عليها يف املادة األسباب املخففة املنصوص 
كما أكد ضرورة إعمال قانون منع االجتار بالبشر وتوفري املـساعدة           . من العقوبة " الشرف"

  .)٢١(القانونية للنساء ضحايا العنف
 من اإلجـراءات    وأكد املركز ضرورة أن يتخذ املشرعون وصانعو السياسات مزيداً          -٢٠
والحظ احلاجة  . ذ القوانني املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على النحو الصحيح         لتنفي

إىل تعريف قانوين أفضل لإلعاقات وإىل إعمال القانون املتعلـق حبقـوق األشـخاص ذوي            
اإلعاقة؛ وعدم قدرة الربامج احلالية على القضاء على وصم األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس              

وأفاد املركـز بـأن إجـراء       . فاية الدعم املقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة     االبتدائية؛ وعدم ك  
استئصال الرحم على الفتيات ذوات إعاقات ذهنية بات ظاهرة شائعة، على الـرغم         عمليات  

  .)٢٢(هذه العمليات على صحتهنمن أخطار 
 لكنه سلط الضوء على حتفظات األردن. والحظ املركز متابعة اخلطة الوطنية للطفولة  -٢١

 من اتفاقية حقوق الطفل؛ وعدم إصدار قانون حقوق الطفـل وفقـاً      ٢١ و ٢٠على املادتني   
وأشار إىل ضرورة بذل    . للمعايري الدولية؛ واحلاجة إىل إدخال تعديالت على قانون األحداث        

مزيد من اجلهود حلماية األطفال جمهويل األبوين، واألطفال املـودعني يف مرافـق الرعايـة،          
وال تزال برامج مراقبة التسول، واحلماية من تعاطي        . ا العنف وسوء املعاملة   واألطفال ضحاي 

  .)٢٣(املخدرات، وإعادة إدماج األطفال اجلاحنني برامج ضعيفة أو مطلوبة
وأفاد املركز، يف معرض إشارته إىل التوصيات املتعلقة بتشريعات منع اإلرهاب، بأن              -٢٢

  .)٢٤( مع املعايري الدولية املتعلقة حبقوق املدعى عليهمهذه التشريعات مل تنقَّح وأهنا ال تتفق

  املعلومات املقدمة من جهات معنية أخرى  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار   -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
أنه على الرغم من نشر نصي العهد الـدويل اخلـاص           " الكرامة"أوضحت منظمة     -٢٣

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة         ة واتفاقية   باحلقوق املدنية والسياسي  
 ودخوهلما بالتـايل حيـز      ،٢٠٠٦ يف اجلريدة الرمسية يف عام       القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

النفاذ مبوجب القانون الوطين، فقد أخفقت السلطات يف تنفيذ أحكامهما تنفيـذاً كـامالً              
الصكوك الدولية وفقاً للتوصيات اليت قُبلت يف إطار اجلولـة          ومواءمة التشريعات الوطنية مع     

  .)٢٥(األوىل من االستعراض الدوري الشامل
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اتفاقية القـضاء    من   ١٥بسحب األردن لتحفظه على املادة      " إنسان"ورحب حتالف     -٢٤
ومنظمة العفو الدوليـة األردن     " إنسان"وحث حتالف   . )٢٦(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

األردن على التصديق   " إنسان"وحث حتالف   . )٢٧(١٦ و ٩ سحب التحفظني على املادتني      على
  .)٢٨(امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةعلى الربوتوكول االختياري 

 بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة        منظمة هيومن رايتس ووتش   وأوصت    -٢٥
باالنضمام إىل  " إنسان"وأوصى حتالف   . )٢٩(ينياملرتلللعمال  مل الالئق    بالع  املتعلقة ١٨٩رقم  

، واتفاقية منظمة العمل    االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        
  .)٣٠( بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم٨٧الدولية رقم 

توكول االختياري امللحـق باتفاقيـة      الربوبالتصديق على   " الكرامة"وأوصت منظمة     -٢٦
، مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة              

، والربوتوكولني االختيـاريني  الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري    واالتفاقية  
وإصدار اإلعالن املنصوص عليه يف     امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية        

  .)٣١( من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢املادة 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 لكـن بأن امللك حيتفظ حبق تعيني رئيس الوزراء وإقالتـه،         " الكرامة"أفادت منظمة     -٢٧
  .)٣٢(٢٠١٣ عام انتخابات نم  وعد باختيار رئيس الوزراء بالتشاور مع الربملان اعتباراًامللك
، يـضم جملـس     ٢٠١٢ لقانون االنتخابات لعام     وأفادت املنظمة نفسها بأنه وفقاً      -٢٨

وأوضحت أن الدوائر االنتخابيـة    .  للنساء  حمجوزاً  مقعداً ١٥ منها    مقعداً ١٥٠ النواب حالياً 
وقد طالبت املعارضة بإجراء مزيد من      . املوالني للنظام امللكي  مصممة من أجل دعم انتخاب      

ديالت على قانون االنتخابات، وهو األمر الذي أدى بقوى املعارضة الرئيسية إىل مقاطعة             التع
 اهليئـة   تتوىل أول انتخابات هذه االنتخابات   وكانت  . ٢٠١٣يناير  /انتخابات كانون الثاين  

التعديالت اليت أدخلـت علـى      مبوجب   عليها   املستقلة لالنتخابات التحضري هلا واإلشراف    
  .)٣٣(٢٠١١ يف عام الدستور

 من الدستور املتعلقتني حبريـة      ١٦ و ١٥املادتني   إىل أن    ٣أشارت الورقة املشتركة    و  -٢٩
التعبري وتكوين اجلمعيات واحلقوق ذات الصلة، تسمحان للمشرِّعني بتحديد قيود يف هـذه             

 ١٩ املـواد    هدفروح و يف إطار    من القوانني ال تندرج      أن عدداً وأضافت الورقة   . اجملاالت
" إنسان"وأوصى حتالف   . )٣٤( الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      من العهد  ٢٢ و ٢١و

  .)٣٥(معاهدات حقوق اإلنسان على القوانني الوطنيةة غلبتأكيد لبتعديل الدستور 

   وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -٣  
دعم احلكومة للمركز الوطين حلقوق اإلنـسان؛       استمرار  " الكرامة"الحظت منظمة     -٣٠

 وهي مهمة بالنسبة إىل اجملتمع املدين؛ لكن هنـاك  وأن تقارير هذا املركز حتظى بالثناء عموماً 
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 نمـديري  املركز، ك  بعض أعضاء املناصب السابقة ل   أن   وأوضحت املنظمة .  إىل املتابعة  افتقاراً
حول  الشكوك   ال يثقون يف املركز وتثري    جتعل أصحاب الشكاوى    لسجون على سبيل املثال،     ل

  .)٣٦(يتهاستقاللتصورات 
، لكنه  املركز الوطين حلقوق اإلنسان يعاجل قضايا التمييز       بأن   ١أفادت الورقة املشتركة    و  -٣١

  .)٣٧(ىل احملاكم يف غياب أمني للمظاملغري مهيأ بشكل جيد ملعاجلتها وال يستطيع إحالة القضايا إ

  يات حقوق اإلنسانالتعاون مع آل  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
عن أسفها ألن الدولة مل تقدم معلومـات عـن املتابعـة            " الكرامة"أعربت منظمة     -٣٢
  .)٣٨(٢٠١١ديسمرب /خيص طلب جلنة مناهضة التعذيب املقدم يف كانون األول فيما

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
سفها ألن األردن مل يقدم معلومـات عـن املتابعـة          عن أ " الكرامة"أعربت منظمة     -٣٣
املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية            لطلب   وفقاً

  .)٣٩(٢٠١١نوفمرب /يف تشرين الثاين ، املقدمأو الالإنسانية أو املهينة

مراعاة القانون اإلنـساين    تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع          -جيم  
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
  إىل عدم وجود سياسة عامة حكومية واضـحة بـشأن          ١أشارت الورقة املشتركة      -٣٤

  .)٤٠(تعزيز املساواة بني املرأة والرجل
  يقوم على القانون الـديين     قانون األحوال الشخصية  وأشارت الورقة نفسها إىل أن        -٣٥

وأوضحت أن احملاكم الشرعية والدينية اليت تطبقه غري مفتوحة أمام . وليس على القانون املدين
وأفادت الورقة بأن هذا الوضع يـدمي املركـز         . النساء وأن هذا دليل على طابعها التمييزي      

  .)٤١(الدوين للمرأة يف اجملتمع
تزال  املرأة يف السياسة، ال  أنه على الرغم من زيادة قبول        ١وأوضحت الورقة املشتركة      -٣٦

القوالب النمطية اجلنسانية قائمة وأن الرجال هم من يتخذون القرارات اليت ختـدم يف الغالـب    
وأن وزارة لشؤون املرأة قد أنشئت      وأشارت الورقة إىل عدم وجود وزيرات،       . مصاحل الذكور 

 احلركـات   نـامي ىل ت إالورقـة   أشارت  كما   .يف تشكيلة وزارية حديثة، لكنها أُلغيت الحقاً      
  .)٤٢(العامةاحلياة ة وق مشاركة املرأة يف السياسيعوامل اليت تعالعامل من كاألصولية الدينية 
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 تعريـف   يتضمنلمساواة بني اجلنسني    ل بصياغة قانون    ١الورقة املشتركة    تأوصو  -٣٧
 الورقة مع   وأوصت. )٤٣( القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       الوارد يف اتفاقية  التمييز  
الـيت حتيـل إىل أن       من الدسـتور     ٦يف املادة   " نوع اجلنس "بإدراج عبارة   " إنسان"حتالف  

  .)٤٤(األردنيني سواء
 أن اإلعانات األسرية واملعاشات التقاعدية ُتدفع تلقائياً       ب ١الورقة املشتركة    فادتأو  -٣٨

  .)٤٥(أو ألسرهن إال يف ظروف استثنائيةللرجال، وأهنا ال تدفع للنساء 
أنه على الرغم من استجابة األردن للتوصيات املتعلقة حبرية         " إنسان"والحظ حتالف     -٣٩

الدين واملعتقد املقدمة يف اجلولة السابقة من االستعراض الدوري الشامل، ما زال هناك متييـز       
ضد املرأة يف قانون األحوال الشخصية يتعلق حبقوق حضانة األطفال املولودين يف إطار زواج              

  .)٤٦(اء مسيحياترجال مسلمني من نس

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 أن األردن قـد قبـل       منظمة هيومن رايتس ووتـش     و "الكرامة"الحظت منظمة     -٤٠

املتعلقة مبنع التعذيب والقضاء عليه يف اجلولة السابقة من االسـتعراض الـدوري              التوصيات
  .)٤٧( مجيع التوصيات أنه مل جير تنفيذ"الكرامة"منظمة  وأوضحت. الشامل
 ٢٠١١ من الدستور قد ُعدِّلت يف عـام         ٨والحظت منظمة العفو الدولية أن املادة         -٤١

ألخرى اليت  لتنص صراحة على عدم جواز تعذيب احملتجزين ولتبطل االعترافات أو األقوال ا           
، مـشرية    مطلقاً حظراً حبظر التعذيب    "الكرامة"منظمة   وأوصت. )٤٨(ُيحصل عليها باإلكراه  

 التعـذيب الـيت     أنواعأي نوع من    "ممارسة    حيظر فقط  ٢٠٠٧إىل أن قانون العقوبات لعام      
  .)٤٩(" على معلومات بشأهناأو جبرمية إقرار بقصد احلصول على جييزها القانون ال

بأن التقارير املتعلقة بأعمال التعـذيب وسـوء املعاملـة          " الكرامة"وأفادت منظمة     -٤٢
سؤولتان لت ترد بشكل متواتر وأن دائرة املخابرات العامة وإدارة البحث اجلنائي مها امل            زا ما

الورقـة   و٢وأشارت منظمة العفو الدولية والورقة املشتركة     . )٥٠(باألساس عن تلك األعمال   
إىل توقيـف العديـد مـن        هيومن رايتس ووتـش   ومنظمة  " الكرامة" ومنظمة   ٣املشتركة  

 ٢٠١١أو ضروب أخرى من سـوء املعاملـة يف عـامي            ضرب  األشخاص أو تعرضهم لل   
وأوضحت . )٥١( بإصالحات سياسية وغريها من اإلصالحات      عند مطالبتهم سلمياً   ٢٠١٢و

ستخدام املفرط للقـوة    دائرة املخابرات العامة والدرك مسؤوالن عن اال      أن  " الكرامة"منظمة  
 املعتقد أن قتل أحد احملتجني يف        أن من   أيضاً ٣املشتركة  وأوضحت الورقة   . )٥٢(ضد احملتجني 
  .)٥٣( كان على أيدي قوات األمن٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين

أيـدي   علىوأفادت منظمة العفو الدولية بأن ثالثة رجال تعرضوا للضرب واجللد             -٤٣
 بعد توقيفهم بسبب مزاعم ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاينيف   والدركأفراد إدارة البحث اجلنائي     
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لـى  وقد ذُكر أن هؤالء الرجال أُجـربوا ع       .  بطريقة غري مشروعة    مجعوا زيتوناً  مفادها أهنم 
  .)٥٤(التوقيع على أقوال مل يقرؤوها

  .)٥٥( بأن التعذيب شائع يف السجونهيومن رايتس ووتشوأفادت منظمة   -٤٤
 إىل العقبات القانونية واالجتماعية اليت يواجهها ضحايا        ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٥
نف اجلنسي، مبا فيها عدم وجود جرمية االغتصاب يف إطار الزواج، وإسقاط التهم عـن               الع

. املغتصب يف حالة زواجه من الضحية، وانعدام احلماية اليت تكفل املوافقة يف مثل هذه احلالة              
بشأن العنف املرتيل، وإىل صعوبة احلـصول    حمددة   توأشارت الورقة إىل عدم وجود تشريعا     

  .)٥٦(ل هذه األسباب يف احملاكم الشرعيةعلى الطالق ملث
 أن تنفيذ التعديالت اليت أُدخلت على القوانني لتجرمي         ١والحظت الورقة املشتركة      -٤٦

وعـالوة علـى    . ، كان حمدوداً  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧التحرش اجلنسي يف مكان العمل يف عامي        
  .)٥٧(ك التعديالت سوى حترش صاحب العملذلك، مل تشمل تل

إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال أن األردن قـد       بادرة العاملية املوالحظت    -٤٧
قبل توصية بشأن النظر يف حظر العقوبة البدنية، لكن مع ذلك مل جتـر أي تغـيريات علـى     

  .)٥٨(يف مرافق الرعاية البديلة يف البيت و مشروعاًالقانون وما زالت العقوبة البدنية أمراً

  يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا   -٣  
أنه على الرغم من اإلجراءات الرامية إىل تنفيذ التوصـيات          " إنسان"الحظ حتالف     -٤٨

املتصلة بالنظام القضائي واملقدمة يف اجلولة السابقة من االستعراض الدوري الشامل، ينبغـي             
ما أوصى به، بإخضاع املعهد القضائي      وأوصى التحالف، من بني     . اختاذ مزيد من اإلجراءات   

للمجلس القضائي، ومراجعة القوانني املتعلقة باستقالل القضاء وتدريب القضاة على تنفيـذ            
  .)٥٩(االتفاقيات الدولية يف أحكامهم

 أن حمكمة أمن    ٣ والورقة املشتركة    ٢والورقة املشتركة   " الكرامة"وأوضحت منظمة     -٤٩
ستقاللية وال تكفل دين واحد وقاضيَّني عسكريني، تفتقر إىل اال      الدولة، اليت تتألف من قاض م     

 خفض اختـصاصاهتا    ٢والورقة املشتركة   " الكرامة"والحظت منظمة   . )٦٠(حماكمات عادلة 
 ضد حمـتجني سـلميني      ، لكن هذه احملكمة اسُتخدمت الحقاً     ٢٠١١خالل إصالحات عام    

 ٣ املشتركة وأوصى كل من الورقة    .)٦١(ائط اإلعالم وشخصيات يف املعارضة    وموظفني يف وس  
طات قضائية مستقلة عن ومنظمة العفو الدولية بتقدمي مجيع احملتجزين إىل سل       " إنسان"وحتالف  

  .)٦٢(قوات األمن
 مع توصـية    أن الدستور قد ُعّدل ليتضمن قرينة الرباءة متاشياً       " إنسان"والحظ حتالف     -٥٠

بأن القانون ال يكفل للمدعى عليهم احلـق يف  لكن التحالف أفاد  . االستعراض الدوري الشامل  
. التمثيل القانوين إال فيما خيص التهم األشد خطورة، وبأن اإلجراء السابق للمحاكمة قد أُلغي             

  .)٦٣(جنائية يف املائة من املدعى عليهم كانوا دون متثيل خالل حماكمات ٦٨وأضاف أن حوايل 
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ومركز الدفاع عن حريـة     " كرامةال" ومنظمة   هيومن رايتس ووتش  وحسب منظمة     -٥١
حتـالف   ولـدى . )٦٤(التعذيب يتمتعون حبصانة شبه تامـة     ، فإن مرتكيب أعمال     الصحفيني

 هيومن رايتس ووتـش   والحظت منظمة   . )٦٥(مة العفو الدولية معلومات مماثلة    ومنظ" إنسان"
قل ، حىت على األ   ٢٠١٢عدم إجراء أي حتقيقات يف اعتداءات الشرطة على حمتجني يف عام            
ى إلصابته جبروح جـراء     عند وضع حمتج واحد رهن االحتجاز بعد تلقيه العالج يف املستشف          

 بأن أفراد الـشرطة والـدرك       مركز الدفاع عن حرية الصحفيني    وأفاد  . )٦٦(ضرب الشرطة 
شكل واملخابرات الذين اعتدوا على موظفني يف وسائط اإلعالم أو على مدنيني مل يبدوا أي               

  .)٦٧(هلويةأشكال حتديد امن 
بأنه ال ميكن اعتبار مجيع آليات اإلبالغ عن االنتـهاكات          " الكرامة"وأفادت منظمة     -٥٢

والحظت أن مسؤولني مثل مديري السجون ليسوا ملزمني بإحالـة          . )٦٨(بأهنا آليات مستقلة  
. ابلاالدعاءات إىل املؤسسات املختصة وأنه جيوز هلم األمر باختاذ تدابري تأديبية بسيطة يف املق             

  ما يقدم اجلنـاة إىل العدالـة ونـادراً         أنه، يف الواقع العملي، نادراً    " إنسان"والحظ حتالف   
جتري حتقيقات يف ادعاءات التعذيب ومقاضاة اجلناة وحماكمتهم أمام حمكمـة الـشرطة              ما

وأشار كل من منظمـة     . )٦٩(ف سلطات األمن العام   وحمكمة املخابرات اللتني ختضعان إلشرا    
 إىل أن القضاة يف حماكم الشرطة يعينـون يف          مركز الدفاع عن حرية الصحفيني     و "الكرامة"

  هيومن رايتس ووتـش    وأوصت منظمة . )٧٠(الشرطة ويفتقرون إىل االستقاللية   إطار هياكل   
بنقل الوالية القضائية على املسائل اجلنائية املتعلقة باالعتداءات يف السجون إىل مدعني عاميني             

 وأن يكون هؤالء مدربني     مدنيني، وضمان أن يكون عدد املوظفني الطبيني يف السجون كافياً         
  .)٧١( الكشف عن التعذيب وسوء املعاملةعلى
 ومنظمـة العفـو     ٢لورقة املشتركة   وا" إنسان"وحتالف  " الكرامة"وحسب منظمة     -٥٣

الدولية، فإن أوامر االحتجاز اإلداري اليت يصدرها احملافظون باالستناد إىل قانون منع اجلرائم             
 إىل أن    هيومن رايتس ووتـش    وأشارت منظمة . )٧٢(ي السبب الشائع لالحتجاز التعسفي    ه

ني بتقدمي أدلة على ارتكاب     باحملافظني، الذين يرفعون تقاريرهم إىل وزارة الداخلية، غري مطال        
 بأن أفراد الشرطة يستخدمون عالقاهتم مع احملـافظني         ٢وأفادت الورقة املشتركة    . )٧٣(جرمية

وحتـالف   ٢وحسب الورقة املشتركة    . )٧٤(ات االحتجاز ومباشرة االستجوابات   لتدبري عملي 
ر االحتجـاز   ، فإن االحتجاز اإلداري يستخدم لتجاوز احلدود الزمنية الـيت حتـص           "إنسان"

. )٧٥( أسباب تتعلق بـأمن الدولـة       ساعة أو سبعة أيام إذا كانت هناك       ٢٤القانوين يف مدة    
 بأن املراجعـة    ٢ والورقة املشتركة    هيومن رايتس ووتش  ومنظمة  " الكرامة"وأفادت منظمة   

القضائية لقرارات احملافظني املتعلقة باالحتجاز هي أمر ممكن، لكن مربراهتا تقتصر باألسـاس             
 ومنظمـة " إنسان"وأفاد حتالف   . )٧٦(رائية، وهي عرضة للعوائق املالية    على االنتهاكات اإلج  
 بأنه على الرغم من قبول األردن للتوصيات املتعلقة باالحتجاز اإلداري           هيومن رايتس ووتش  

 ١١ ٠٠٠ يف اجلولة األخرية من االستعراض الدوري الشامل، فقد بلغ عدد احملتجزين إدارياً           
  .)٧٧(٢٠١٢ شخص يف عام ١٢ ٠٠٠ أو
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أن املوظفني املسؤولني عن عمليات التوقيف غري القانونيـة         " إنسان"وأوضح حتالف     -٥٤
 ساعة يتمتعون باإلفالت من العقاب يف الواقع ٢٤ألكثر من ) أي بدون أمر من املدعي العام(

 ملـدة تزيـد     مبعاقبة أفراد الشرطة املسؤولني عن االحتجاز     " إنسان"حتالف   وأوصى. العملي
 عن مراجعة التشريعات من أجل حتسني الرقابـة          ساعة، وتعويض الضحايا، فضالً    ٢٤ على

  .)٧٨( العام فيما خيص األمر باالحتجازيالقضائية وحصر سلطة املدع
 أن لدى احملافظني    ٢ والورقة املشتركة    ١والورقة املشتركة   " إنسان"والحظ حتالف     -٥٥

  مـشيناً ، ألسباب منها االشتباه يف ارتكاهبا سلوكاً وقائياً جازاًسلطة األمر باحتجاز امرأة احت    
ـ   )مثل غياهبا ملدة طويلة عن بيت األسرة      ( ا؛ ويف حـاالت القتـل باسـم        ؛ وحلماية حياهت
 بأن معاناة النساء اللوايت يواجهن هتديـد أفـراد          ١وأفادت الورقة املشتركة    . )٧٩("الشرف"

 بـأن   ٢وأفادت الورقة املشتركة    . )٨٠(الحتجاز هذه قد تشتد بسبب أوامر ا    العائلة الذكور   
ـ         ١٧الدراسة االستقصائية األخرية تبني أن       ن  امرأةً كانت حمتجزة، وأن بعـضهن ظـل ره

  .)٨١( سنوات١٠االحتجاز لفترات بلغت 
أن " الكرامـة " ومنظمـة    هيومن رايتس ووتـش   ومنظمة  " إنسان"والحظ حتالف     -٥٦

داري واملقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل مل توضع         التوصيات املتعلقة باالحتجاز اإل   
أن املقترحات الـيت قدمتـها وزارة الداخليـة يف    " الكرامة"موضع التنفيذ والحظت منظمة  

وأوصـت  . )٨٢( إىل الربملـان   حتجاز مل تقدم أبداً    والداعية إىل احلد من هذه اال      ٢٠١١ عام
يا العنف املرتيل أو جـرائم      ور إليواء ضحا   بإنشاء أو استخدام د    هيومن رايتس ووتش  منظمة  
  .)٨٣(الشرف

 متدن وهو سبع سنوات وبأن هناك       سن املسؤولية اجلنائية  بأن  " إنسان"وأفاد حتالف     -٥٧
وأضاف أنه جتوز حماكمة األحـداث الـذين يرتكبـون جرميـة            .  إىل بدائل للسجن   افتقاراً

ريعات املتعلقة بقـضاء األحـداث   باالشتراك مع شخص بالغ أمام حمكمة للبالغني، وأن التش     
  .)٨٤(تراعي مصاحل الطفل الفضلى ال

  الزواج واحلياة األسريةاحلق يف   -٤  
ومنظمـة العفـو الدوليـة إىل أن        " إنسان" مع حتالف    ١أشارت الورقة املشتركة      -٥٨

ن مـن هـؤالء     أطفـاهل منح جنسياهتن إىل أزواجهـن األجانـب و       األردنيات ال يستطعن    
 بأن األطفال الذين ال حيملون اجلنسية يواجهـون         ١فادت الورقة املشتركة    وأ. )٨٥(األزواج

. )٨٦(اعي وعليهم دفع رسـوم دراسـية أعلـى   عراقيل يف االستفادة من برامج الرفاه االجتم  
أشارت هذه الورقة إىل ضرورة احلصول على بيانات إحصائية لقيـاس حجـم هـذه                كما

  .)٨٧(طينيةا على األزواج ذوي أصول فلساملشكلة وأثره
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اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة    حرية التعبري وتكوين  -٥  
  السياسية واحلياة
 أن التعديالت اليت أُدخلت     هيومن رايتس ووتش  ومنظمة  " الكرامة"الحظت منظمة     -٥٩

ـ    على قانون اجلمعيات مل تستجب للتوصيات املقدمة يف اجلولة الـس           تعراض ابقة مـن االس
 غري متوافـق مـع املعـايري        أن القانون ما زال   " إنسان"ورأى حتالف   . )٨٨(الدوري الشامل 

 أن هنـاك    ٣ والورقة املشتركة    ١والورقة املشتركة   " الكرامة"والحظت منظمة   . )٨٩(الدولية
وأفادت . )٩٠(لى السعي إىل حتقيق أهداف سياسية جد واسع أو غري حمدد بشكل أدق ع حظراً

 بأن القانون اجلديد مينح سلطات تقديرية للسلطات من أجـل           من رايتس ووتش  هيومنظمة  
 ٣وأشارت الورقـة املـشتركة   . )٩١(اء منظمات أو إغالق منظمات قائمةرفض طلبات إنش  

إىل أن التمويل األجنيب ملنظمـات اجملتمـع   " الكرامة" ومنظمة   هيومن رايتس ووتش  ومنظمة  
  .)٩٢(وزراءب أن يكون مبوافقة جملس الاملدين جي

إىل  ٣ومنظمة العفو الدولية والورقة املشتركة      " مراسلون بال حدود  "وأشارت هيئة     -٦٠
 إىل بواعـث  ٢والورقة املشتركة " إنسان"جانب مركز الدفاع عن حرية الصحفيني وحتالف      

. )٩٣(٢٠١٢ يف عـام     قانون املطبوعات والنـشر   قلق متصلة حبرية التعبري نشأت عن تعديل        
الـدخول   تعريف الصحفي وقيَّد      أن القانون املعدل ضيَّق جداً     ٣رقة املشتركة   وأوضحت الو 
أن هـذا   " مراسلون بـال حـدود    "هيئة   و ٣وأوضحت الورقة املشتركة    . )٩٤(إىل هذه املهنة  

 وأشارتا إىل افتقار هذه     نقابة الصحفيني األردنيني   القانون جيرب الصحفيني على االنضمام إىل     
والحظ مركز الدفاع عن حرية الصحفيني أن هـذه     . )٩٥(ية عن احلكومة  قابة إىل االستقالل  الن

  .)٩٦(ني يف وسائط اإلعالم اإللكترونية العاملالقيود تشمل أيضاً
 ٣ والورقة املـشتركة  ٢وأشار مركز الدفاع عن حرية الصحفيني والورقة املشتركة        -٦١

إىل الـشروط   " ال حدود مراسلون ب "هيئة  و" الكرامة" ومنظمة   هيومن رايتس ووتش  ومنظمة  
اليت تقتضي حصول املواقع الشبكية اإلخبارية يف البلد على تصريح من احلكومـة ملواصـلة               

هيئـة   و ٣وأوضحت الورقـة املـشتركة      . )٩٧(د هذه املواقع بالتزامات خمتلفة    تشغيلها وتقيُّ 
 .)٩٨(حمتوياهتابكية لرقابة ذاتية على     أن القانون يعين ممارسة املواقع الش     " مراسلون بال حدود  "

 يف حق حرية التعبري يأيت مـن         تعسفياً  بأن هناك تدخالً   هيومن رايتس ووتش  وأفادت منظمة   
مني الـيت   االلتزامات املنصوص عليها يف القانون بأال ينشر مديري املواقع تعليقات املـستخد           

  .)٩٩(جير التحقق من صحتها مل
 الشبكية وتغطية األخبـار علـى        أنه بعد قمع املواقع    ٣والحظت الورقة املشتركة      -٦٢

وسائط اإلعالم االجتماعية للتعبري عن آرائهـم وتنظـيم          اإلنترنت، انتقل املستخدمون إىل   
وأفادت بأن وزارة الداخلية تطلب من أصحاب مقـاهي اإلنترنـت تزويـدها             . املظاهرات

  .)١٠٠(من الدخول إىل مواقع شبكية معينةمبعلومات عن املستخدمني ومنعهم 
الدفاع عن    ومركز ٢ والورقة املشتركة    هيومن رايتس ووتش  أشار كل من منظمة     و  -٦٣

حرية الصحفيني إىل أن قانون العقوبات جيـرم انتقـاد امللـك أو الشخـصيات الدينيـة                 
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 بأن بعض هيومن رايتس ووتش وأفادت منظمة   . )١٠١(الشخصيات أو املؤسسات احلكومية    أو
ل املؤسـسات احلكوميـة واألديـان قـد زادت يف           العقوبات املتصلة بالتشهري بكيانات مث    

  .)١٠٢(كبة يف هذه الصدد تؤدي إىل السجن وأن االنتهاكات املرت٢٠١٠ عام
وأشار مركز الدفاع عن حرية الصحفيني إىل زيادة، على مدى السنتني املاضـيتني،               -٦٤

 أمـن   وا للمقاضاة يف حمكمـة    يف عدد الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلعالم الذين خضع        
 إىل أن عشرات من األشخاص حياكمون كل سنة         ٢وأشارت الورقة املشتركة    . )١٠٣(الدولة

  .)١٠٤(عادية بسبب اآلراء اليت ينشروهنايف حمكمة أمن الدولة أو احملاكم ال
 أن دوائر األمن تراقب عن كثـب        ٢والورقة املشتركة   " الكرامة"وأوضحت منظمة     -٦٥

 ما تكـون    بأنه نادراً " الكرامة"وأفادت منظمة   . )١٠٥(عالملقوانني وسائط اإل  مدى االمتثال   
امتياز احلصول  ية يف ظل القيود املفروضة، أو احلوافر املقدمة، من قبيل           رالرقابة املباشرة ضرو  

 علـى    بأن وكاالت األمن متارس ضغوطاً     ٢ وأفادت الورقة املشتركة     . معينة معلوماتعلى  
  .)١٠٦(الناشرين لكي ال ينشروا بعض املواد

وأفاد مركز الدفاع عن حرية الصحفيني بأن الصحفيني معرضون خلطـر االعتـداء           -٦٦
 قد   صحفياً ٢٠وأشار إىل أن أكثر من      . )١٠٧(البدين نتيجة إفالت وكاالت األمن من العقاب      

، على الرغم   ٢٠١١يوليه  /أصيبوا جبروح عند فض الشرطة ملظاهرة يف ساحة النخيل يف متوز          
  .)١٠٨(رتدون سترات الصحافةمن أهنم كانوا ي

" إنـسان " وحتالف   هيومن رايتس ووتش   ومنظمة   ٣وأشار كل من الورقة املشتركة        -٦٧
 ٢٠١١إىل أن التعديالت اليت أُدخلت على قانون االجتماعات يف عـام            " الكرامة"ومنظمة  

ن لك. )١٠٩(ألغت شرط احلصول على اإلذن من حمافظ قبل عقد اجتماع عام أو تنظيم مظاهرة             
 أوضحتا أن املدعني العامني بدؤوا يف اهتـام         هيومن رايتس ووتش   ومنظمة   ٣الورقة املشتركة   

. وغري ذلك من االهتامات مبوجب قانون العقوبـات       " اجتماعات غري مشروعة  "احملتجني بعقد   
 أشخاص على   ١٠٧ أحيل   ٢٠١٢نوفمرب  / إىل أنه يف تشرين الثاين     ٣وأشارت الورقة املشتركة    

 أطفال، إىل حمكمة أمن الدولة بسبب اهتامات من هذا القبيـل يف أعقـاب               ٩فيهم  األقل، مبن   
  .)١١١(معلومات مماثلة" إنسان"ولدى حتالف . )١١٠(االحتجاجات على إلغاء إعانات الوقود

 تـشترط   ٢٠١٢ و ٢٠١١ أُدرجت يف عـامي      بأن هناك قيوداً  " إنسان"وأفاد حتالف     -٦٨
  .)١١٢( الرأيتع معلومات إحصائية، مبا فيها استطالعااحلصول على موافقة رمسية من أجل مج

 أن املناطق القبلية والريفية هتيمن على جملس النواب يف          ٢وأوضحت الورقة املشتركة      -٦٩
  .)١١٣(ا األردنيون ذوي األصل الفلسطيينالربملان مما يضر باملناطق احلضرية اليت يسكنه

  دلة ومؤاتيةاحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عا  -٦  
طفل  ٥٠ ٠٠٠إىل ارتفاع معدالت عمل األطفال وأفاد بأن        " إنسان"حتالف  أشار    -٧٠

  .)١١٤( سنة يوجدون يف سوق العمل١٦م عن تقل أعماره
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أن فئة كبرية من العمال تعاين ظروف عمل صعبة وانتهاك          " إنسان"وأوضح حتالف     -٧١
  .)١١٥(ري الصحة والسالمةضعف تطبيق معايمعايري العمل الدولية، مبا يف ذلك 

أن املفاوضة اجلماعية مقتصرة على النقابات املعترف هبـا         " إنسان"حتالف   والحظ  -٧٢
 يف املائة من العمـال وتـستبعد        ٥مبوجب قانون العمل، لكن هذه النقابات ال تغطي سوى          

 إضـراب يف    ٩٠٠وحسب ما أفاد به التحالف، كـان هنـاك          . مجيع املوظفني العموميني  
  .)١١٦( منازعة عمالية١٠٠ و إضرابا٤٧ًوث قد اعترفت حبداحلكومة  وإن كانت ٢٠١٢ عام
بأن نسبة مشاركة املرأة يف سـوق       " إنسان" مع حتالف    ١وأفادت الورقة املشتركة      -٧٣

وأشارت الورقـة   . )١١٧(٢٠١٢-٢٠١١ يف املائة يف الفترة      ١٥ و ١٤العمل تراوحت ما بني     
 يف املائة   ١١ يف املائة يف صفوف اإلناث مقابل        ٢١ قد بلغ     إىل أن معدل البطالة    ١املشتركة  

 إىل ١والورقـة املـشتركة    "إنسان"وأشار حتالف  . )١١٨(٢٠١١يف صفوف الذكور يف عام      
 أن هناك فجوة يف األجور بـني        ١التمييز يف مرتبات النساء حيث الحظت الورقة املشتركة         

  .)١١٩(دم وجود تشريعات لسد تلك الفجوةع يف املائة يف القطاع اخلاص و٣٠اجلنسني بنسبة 

  الئق احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي  -٧  
إىل ضعف التشريعات املتعلقة مبستوى معيشي الئـق، لكنـه          " إنسان"حتالف  أشار    -٧٤

والحظ أن مؤشرات املستوى املعيشي أظهرت      . أضاف أن هناك استراتيجيات ملكافحة الفقر     
 يف املائة يف الوقـت الـذي        ٢٨ السنوات األخرية مع التضخم الذي بلغ متوسطه          يف تراجعاً

بأن احلد األدىن لألجـور     " إنسان"حتالف   وأفاد.  يف املائة  ٢٦,٧ارتفعت فيه األجور بنسبة     
وأوضح أن معدل   . متدن وأن عشرات اآلالف من العمال يكسبون أقل من احلد األدىن لألجور           

، ٢٠٠٨ يف عام يف املائة    ١٣,٣ بعدما كان    ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ١٤,٤الفقر قد ارتفع إىل     
أوصـى   و . يف املائة من سكاهنا كفقراء     ١٩وأن الفقر أشد وطأة يف املناطق الريفية اليت يصنف          

ت إجياد فرص العمل فيما خيـص مـستويات األجـور يف            مبراجعة سياسا " إنسان"حتالف  
  .)١٢٠( لألجور ليصبح فوق خط الفقرألدىنالقطاعني اخلاص والعام ورفع احلد ا

. إىل أن تغطية استحقاقات اخلدمات االجتماعيـة حمـدودة        " إنسان"حتالف  وأشار    -٧٥
لتأمني وأوصى بتوسيع نطاق خمطط الضمان االجتماعي ليشمل مجيع العاملني بأجر وإدراج ا           

  .)١٢١(الصحي يف هذه االستحقاقات

  صحةاحلق يف ال  -٨  
 ١٠ يف املائة إىل     ١٢إىل تراجع اإلنفاق على قطاع الصحة من        " انإنس"حتالف  أشار    -٧٦

وأضاف أن مراكـز الرعايـة   . ٢٠١١ و٢٠٠٩يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل بني عامي     
وال يتمتـع   . الصحية األولية زادت يف عددها، إال أهنا ال تستطيع تقدمي خدمات متخصصة           

حتـالف   وأوصى. أي شكل من أشكال التأمني الطيب     مخسة وثالثون يف املائة من املواطنني ب      
  .)١٢٢(بإدراج احلق يف الصحة يف الدستور" إنسان"
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  تعليماحلق يف ال  -٩  
 يف املائة   ١٣إىل أن اإلنفاق على قطاع التعليم قد ُخفّض من          " إنسان"حتالف  أشار    -٧٧
رة التعلـيم متنـع     وأفاد بأن وزا  . ٢٠١٠ و ٢٠٠٠ يف املائة من اإلنفاق العام بني عامي         ٩إىل  

 ٤وتتراوح معدالت االنقطاع عن الدراسة ما بني        . الفتيات املتزوجات من الرجوع إىل املدرسة     
  .)١٢٣(رامية إىل التصدي له برامج ضعيفة يف املائة وتبقى الربامج ال٦يف املائة و

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
رحم الـيت جتـرى علـى    استئصال العمليات عن قلقه إزاء    " إنسان"حتالف   أعرب  -٧٨

الفتيات ذوات إعاقات ذهنية بدافع اخلوف من تعرضهن لالغتصاب أو بسبب عدم قـدرهتن          
  .)١٢٤(تدبري أمورهن أثناء الدورة الشهريةعلى 

  قلياتاأل  -١١  
إىل التمييز املمارس ضد أفراد الطائفة البهائية وغريهـا مـن           " إنسان"أشار حتالف     -٧٩

  .)١٢٥( التمييز يف مسألة شهادات الزواجذلكاألقليات الدينية، مبا يف 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٢  
 ة هيومن رايتس ووتش   ومنظم" إنسان"الحظ كل من منظمة العفو الدولية وحتالف          -٨٠

منـذ   التحسينات اليت أدخلت على التشريعات الراميـة إىل محايـة العمـال املهـاجرين             
ملنظمات بأن التشريعات املعدلة ال توَضع موضـع التنفيـذ          وأفادت هذه ا  . )١٢٦(٢٠٠٩ عام
إىل أن  " إنسان"وأشار كل من منظمة العفو الدولية وحتالف        . أهنا ال تنفَّذ بشكل صحيح     أو

 وُيحـَصرون يف    العمال املهاجرين يتعرضون لالعتداء البدين أو اللفظي أو النفسي واجلنسي،         
 أن على   ة هيومن رايتس ووتش   ومنظم" نسانإ"وأوضح حتالف   . )١٢٧(منازل أصحاب العمل  

كما أوضحت  . )١٢٨(قات الراحة العمال املرتليني العمل لساعات طويلة وأهنم حيرمون من أو        
 أنه ليس لدى وزارة العمل سوى مخسة مفتشني معنيني بالعمال           ة هيومن رايتس ووتش   منظم

 أجل التحقـق مـن       من املرتليني وأن هؤالء ال يستخدمون صالحياهتم للدخول إىل املنازل        
  .)١٢٩(ادعاءات االعتداء

بأن الزيادات األخرية يف احلد األدىن لألجور ال تنطبق علـى           " إنسان"وأفاد حتالف     -٨١
. )١٣٠(مال املهاجرين على أساس جنسياهتم    العمال املهاجرين وأن اللوائح التنظيمية متيز بني الع       

يري أصحاب العمل دون إذن من صاحب       وأضاف أن العمال ال يستطيعون مغادرة البلد أو تغ        
 أيضاً" إنسان"وأفاد حتالف   . ويؤدي ذلك إىل االبتزاز وتعزيز ممارسات العمل اجلربي       . العمل

  .)١٣١(هاجرين بات إجراًء شائعاً وتعسفياًبأن ترحيل العمال امل
 الضوء علـى ضـيافة      ة هيومن رايتس ووتش   وسلطت منظمة العفو الدولية ومنظم      -٨٢
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل إعـادة بعـض         . )١٣٢(جئني القادمني من سوريا   ألردن لال ا
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 ٢٠٠وأضـافت أن    . األشخاص امللتمسني للجوء يف األردن أو عدم السماح هلم بالدخول         
 هددت   وأن احلكومة  ٢٠١٢ أغسطس/آبالجئ قد أُعيد بعد احتجاجات خميم الزعتري يف         

 يف   إىل أن رجـاالً    ة هيومن رايتس ووتش   رت منظم وأشا. )١٣٣(بإغالق احلدود يف املستقبل   
 فلسطينيون، قد حرموا    السن العسكرية ومواطنني غري سوريني وافدين من سوريا، مبن فيهم         

  .)١٣٤(من احلماية
 عن القلق إزاء العنف املرتيل، وزواج األطفال، والعنف         ١وأعربت الورقة املشتركة      -٨٣

فيذ قرارات جملس األمن وغريها من التدابري حلماية        وأوصت بتن . اجلنسي يف خميمات الالجئني   
  .)١٣٥(عنف اجلنسي واالجتار يف املخيماتالالجئات من ال

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٣  
 ت جلأت السلطات إىل تشريعا    ٢٠١١مارس  /بأنه بعد آذار  " الكرامة"أفادت منظمة     -٨٤

م هؤالء من احلق    ة أمن الدولة، مما حر     اإلرهاب من أجل حماكمة احملتجني أمام حمكم       ةمكافح
  .)١٣٦(يف حماكمة عادلة
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