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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري اخلامس

لألردن*

 -1نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسون يف التقريور الووري اخلونس لورين ()CCPR/C/JOR/5
يف جلس ووتي ن  3420ر CCPR/C/SR.3420( 3421ر ،)SR.3421املعق ووقن ن يف  19ر 20شو وري
األرل/أكتووق ر  .2017راعتموووت يف جلسووتي ن  3443ر ،3445املعقووقن ن يف  6ر 7ش وري
الثنين/نقفمرب  ،2017هذه املالحظنت اخلتنسية.

ألف -مقدمة
رحو اللجنووة تقوووم التقريوور الوووري اخلوونس لوورين ر ملعلقسوونت الوقاين فيو  .ر عوور
-2
عو قووويرهن ل ردووة وويووو حقايهوون الدنوونو سوول رفووو الورلووة ال وور ش و التوووا ري املتخووذ لووالل
ال رت املشمقلة لتقرير س أجل ن يوذ أحاونا الع وو .ر عور اللجنوة عو استننهنون للورلوة ال ور
ملوون موست و س و ينرن كتن يووة ( )CCPR/C/JOR/Q/5/Add.1علووق منةمووة املسوونةل (،)CCPR/C/JOR/Q/5
الووي اسووتماملاب لوورنرن الش و قية الووي موووس ن القفووو أونوونو ا وقاي ،رللمعلقسوونت التاميليووة املقوسووة
إلي ن كتن ةً.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
-3
سن يلي:

__________

*

رح و اللجنووة لتوووا ري التش وريعية راملؤسسووية الووي ا ووذون الورلووة ال وور  ،مبوون يف كل و
(أ )

إنلنل عويالت علق الوستقي األينين يف عنا 2011؛

( )

إنشنو احملامة الوستقيية يف عنا 2012؛

(ج)

إنشنو هيئة سستقلة لالنتخن يف عنا 2011؛

(ن)

عين سنسق قق اإلنسن يف عنا 2014؛

(هو)

اعتمنن ل ة عمل رطنية قق اإلنسن لل رت .2025-2016

اعتموون اللجنة يف نريون  16( 121شري األرل/أكتق ر  10 -شري الثنين/نقفمرب .)2017
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جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
التنفيذ احمللي للعهد
 -4فيمن حتظق أحانا الع و أبسدقية علق التشريعنت القطنيوة ،الحوا اللجنوة أ الوسوتقي
ال يقضح رضل الع و دراحة .ر الحوا أيضونً أ حونالت التعوني ون الشوريعة رأحاونا الع وو
ال يمعوورت في وون د وراحة أبرلقيووة الع ووو .ر الحووا كووذل أ مووننق األح وقال الشخصووية ا وون ،
الذ يعا الشريعة ،ين دق علق مجيل األيننين صر النظر ع نين م (املنن .)2
 -5وينبغي أن تعمل الدولة الطرف على اإلنفاذ التاا للعهاد يف نظامهاا القاانوي احمللاي
وأن تكف اال تفس اار وتطبي ااق الق ااوانن احمللي ااة مب ااا فيه ااا املس ااتند إىل الشا اريعة مب ااا يتف ااق ما ا
التزاماهتااا مبوجااب العهااد .وابإلضااافة إىل ذل ا ينبغااي أن تبااذل الدولااة الطاارف املزيااد م ا
اجلهااود للتوعيااة ابلعهااد يف أوسااا ،القضااا وأعضاااء النيابااة العامااة واملااو فن القضااائين
واحملامن .وينبغي أن تنظر الدولة الطرف يف اعتماد قانون موحد لألحوال الشخصاية يساري
على مجي املواطنن واملقيمن يف األردن بغض النظر ع انتماائهم الادي  .وينبغاي أن تنظار
الدولة الطرف أيضاً يف االنضما إىل الربوتوكول االختياري امللحق ابلعهد.
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
رحو اللجنووة تقسوويل ن وون دووالحينت املركو الووقطم قووق اإلنسوون سو أجوول ع يو
-6
اس ووتقاللية أعض وونة  ،رك ووذل اع وونن اعتم ووننه يف ع وونا  2016عتد وونيه سؤسس ووة رطني ووة ق ووق
اإلنسوون سو ال ئووة مألوولم سو مدوول التحوونلل العوونملي للمؤسسوونت القطنيووة قووق اإلنسوون  .رسوول
كل  ،فإ القلق يسنري اللجنوة سو أ املركو مل يو درن مبون يا وي سو القسونةل ألناو س متو عنليوة
(املنن .)2
 -7وينبغااي أن ت ااوفر الدولااة الط اارف للمرك ااز الااوط حلق ااوق اإلنسااان امل ااوارد البشا ارية
واملاليا ااة الالزما ااة لتمكين ا ا م ا ا االضا ااطال بواليت ا ا وأن تض ا ا إج ا اراءات واضا ااحة لتلقا ااي
الشكاوى املتعلقة ابنتهاكات حقوق اإلنسان ومعاجلتها.
عد التمييز واملساوا
لرغم س ال قور األرىل للمونن  6سو الوسوتقي ،الوي ون علوق املسونرا أسونا القوننق ،
-٨
ع وور اللجن ووة ع و أسو و ن لع وووا رج ووقن ش وريل ش وونسل ملانفح ووة التمييو و يتض ووم مجي وول األسو و
املنصووق علي وون يف الع ووو ،مبوون في وون النووق االجتموونعي رامليوول اجلنسووي راهلقيووة اجلنسووننية ،ر عوور
ع و ملق وون إ او األحاوونا التميي يووة ،الووي ووؤور يف سوونر حقووق امل ورأ  ،مبقج و مووننق األح وقال
الشخصووية .ريسوونريهن القلووق شووال لوون إ او الو راج املداوور لل تيوونت نر س و الثنسنووة عشوور ،
رإ حة عون ال رجنت ،راملسنةل املتعلقة ملرياث ،رعوا موي األيننينت علق نقل جنسيت إىل
أط نهل (املقان  ،24-23 ،3-2ر.)26
 -9وينبغااي أن تتخااذ الدولااة الطاارف مجي ا التاادابر الالزمااة لكفالااة أن يتضاام إطارهااا
القانوي قائمة شاملة ألسباب التمييز مبا يف ذلا الناو االجتمااعي وامليال اجلنساي واهلوياة
اجلنسانية وأن جتعل تشريعاهتا مبا يف ذلا قاانون األحاوال الشخصاية متوافقاة ما أحكاا
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العهد .وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان عد تعار النسااء ألي شاكل ما
أشاكال التميياز يف القاانون ويف الواقا وذلا يف مجلااة أماور منهاا مساائل الازوا والطااالق
واملا ارا ونق اال اجلنس ااية إىل األبن اااء أو األزوا  .وينبغ ااي أن تواص اال الدول ااة الط اارف تعزي ااز
جهودهااا الراميااة إىل معاجلااة التقاليااد واألع اراف التمييزيااة مبااا يف ذلا الاازوا املبكاار وتعاادد
الزوجااات .وينبغااي أن تاانظم محااالت للتوعيااة العامااة تسااتهدف تعزيااز املساااوا باان اجلنساان
وعد التمييز.
العنف ضد املرأ مبا يف ذل العنف العائلي
 -10رحو اللجنووة سو مووننق ا منيووة سو العنوول األسوور  ،رإلغوونو املوونن  30٨سو مووننق
العقق ت الي كننواب تويح للمغتصودن ونن املسونولة لو راج سو الضوحية ،لاو القلوق ال يو ال
يسوونريهن إ او املوونن  292س و القووننق ن س و الووي سووتثم سقامعووة ال رجووة غووري يضوونهن ،رس و
ال ورس وون .ريسوونريهن القلووق أيض ونً إ او املوونن  9٨س و مووننق العقووق ت الووي وون علووق يوول
عقق ووة القتوول إكا رافقوواب أسوور الضووحية علووق كل و  .ريسوونريهن القلووق كووذل إ او سينسووة التوووا ري
القمنةيووة ،سثوول ا ج و غوور ا منيووة ،و عم اسووتخواس ن منيووة امل ورأ س و العنوول أر س و ج وراةم
الشوور  .ر الحووا اللجنووة أنو ال و ال هنوون وغورات كدووري يف سسو لة التصووو للعنوول العوونةلي يف
املمنيسة العملية (املقان  ،7-6 ،3-2ر.)26
 -11وينبغي أن تقو الدولة الطرف مبا يلي:
تعزيز اإلطار القانوي حلماية املرأ م العنف العاائلي بوساائل منهاا تعاديل
(أ )
امل اااد  ٢٩٢ما ا ق ااانون العق ااوابت لتج اارم االغتص اااب الزوج ااي وإلغ اااء أس ااباب الظ ااروف
ِّ
املخففة للعقوبة يف جرائم الشرف؛
( ) إعاد النظر يف سياسة احلجز بغر احلماية واختاذ مجي التادابر املناسابة
لض اامان إمكاني ااة حص ااول النس اااء اهل ااارابت ما ا العن ااف الع ااائلي عل ااى امل ااأوى وال اادعم دون
التفريط يف حريته ؛
(ج) وض ا وتنفيااذ ب ارام تاادريب أكثاار فعاليااة ملسااؤويل إنفاااذ القااانون والقضااا
وأعضاااء النيابااة العامااة واحملااامن فض االً ع ا مااو في دائاار احلاااكم اإلداري املعنياان حبمايااة
األسر وتقدم املساعد إىل ضحااي العنف العائلي؛
(ن) تنظ اايم مح ااالت توعي ااة ملكافح ااة العن ااف ض ااد املا ارأ مب ااا يف ذلا ا العن ااف
العااائلي وإج اراء حبااو ع ا األسااباب اجلذريااة للعنااف ضااد امل ارأ واساتخدا هااذا البحااو
كأساس لتعزيز جهود التوعية م أجل من العنف ضد املرأ والقضاء علي .
تدابر مكافحة اإلرهاب
 -12عوور اللجنووة ع و القلووق إ او أحاوونا مووننق سنوول اإليهوون لسوونة  ،2006مبوون يف كل و
عويالت عنا  ،2014الي رسعاب ن ن عريل اإليهن ليشمل أفعونالً سثول اإللوالل لنظونا
العنا ،راألفعنل الي ي ذري الشقن  ،رأنش ة اإلنرتنواب الوي ووعم أر نشور أفاوني اجلمنعونت
اإليهن ية .ف ذه األحانا العنسة س ش هنن السمنح للسل نت حتجون رحمنكموة أفوران سو يون م
س و مينيس ووق حق ووم يف حريووة التعد ووري رالتجم وول السوولمي .ريس وونري اللجن ووة القلووق ش ووال ل وون
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أل هووذا التعريوول ال ض و ن لإليهوون جو و سو شووداة أرسوول سو التوووا ري األسنيووة ،سثوول ممنيسووة
الشوورطة رنراةوور املخوون رات لصووالحينت التقميوول راالحتجوون  ،رإحنلووة املت موون إىل حمامووة أس و
الورلة الي عن السل ة التن يذية مضنون (املقان  ،2ر ،9ر ،14ر ،19ر.)21
 -13وينبغي أن تقو الدولة الطرف مبا يلي:
مراجعااة قااانون منا ا اإلرهاااب لض اامان توافااق تعريفا ا لإلرهاااب واألعم ااال
(أ )
اإلرهابية م العهد واملعاير الدولية؛
( ) ضاامان أن احملتجا ازي لض ااعون لس االطة مدني ااة واننح ااون مجيا ا الض ااما ت
القانونية األساسية؛
(ج) ضاامان حماكمااة املشااتب هباام أمااا احملاااكم املدنيااة العاديااة يف اال االح ا ا
الكامل ملتطلبات اإلجراءات القانونية الواجبة.
عقوبة اإلعدا
 -14عوور اللجنووة ع و القلووق إ او التقوونيير الووي يووو أب الورلووة ال وور ن ووذت سووؤلراً عووو
إعووواسنت ،يف عوونسي  2014ر ،2017مسن يووة ووذل رموول ن يووذ أحاوونا اإلعووواا الووذ كوون
سووني ً حباووم القاموول سنووذ نيسوون /أ ريل  .2007ريسوونريهن القلووق كووذل إل قوونو التشوريعنت احملليووة
علووق عقق ووة اإلعووواا لنسودة جلوراةم ال دلو سسووتق مأشووو اجلوراةم ل ووقي م ضووم س ووقا الع ووو
(املنن .)6
 -15وينبغااي أن تتخااذ الدولااة الطاارف مجي ا التاادابر الالزمااة لضاامان أن تقتصاار عقوبااة
اإلعدا على أشد اجلارائم خطاور الاي تنطاوي علاى القتال العماد .ويتعان أن تنظار أيضااً يف
إعاااد وقااف العماال بعقوبااة اإلعاادا والتصااديق علااى الربوتوكااول االختياااري الثاااي امللحااق
ابلعهد اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا .
التعذيب وسوء املعاملة
 -16ينمن نقه اللجنة لتعويالت الي أمنللاب علق الوستقي يف عنا  ،2011الي شري إىل
حظوور التع ووذي  ،فإهن وون الح ووا أ عري وول التعووذي مبقج و امل وونن  20٨س و م ووننق العق ووق ت
ال يضوم شوال كنسول ووورم كول سون يشوومل عريول التعوذي املقدوقل نرليونً سو أفعونل رفوونعلن.
ريف هووذا الصووون ،الحووا اللجنووة أ املوونن (٨1ج) س و مووننق األس و العوونا وي و ملوووير سويريووة
األس العنا الداب يف أفعنل التعذي عتدنيهن جنحة يعنم علي ن لسج ملو قل عو ووالث
سنقات .ر الحا أيضنً سل القلق عوا رجقن آلية سستقلة لتلقي الشوانر رالتعنسول سول حونالت
االنع وونو لتع وور للتع ووذي أر س ووقو املعنسل ووة ،رك ووذل اخن وون ع ووون التحقيق وونت راحملنكم وونت
املتعلقة هبذه ا نالت (املننات  2ر.)7
 -17وينبغي أن تقو الدولة الطرف مبا يلي:
مراجعة تشريعاهتا اجلنائية لضمان التوافق التا لتعريف التعاذيب ما العهاد
(أ )
واملعاير الدولية وإدرا مبدأ احلظر املطلق يف التشريعات احمللية وعد سراين التقاد على
حاالت التعذيب؛
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( )

النص على عقوابت على أفعال التعذيب تتناسب م خطور هذا اجلرائم؛

(ج) إنشاء آلية فعالة ومستقلة لتلقي الشكاوى والتحقياق يف حااالت التعاذيب
املزعومة وضمان إمكانية حصول ضحااي التعذيب أو سوء املعاملة على اجلرب الكامل.
احلق يف احليا واحلرية واألم الشخصي ومعاملة األشخاص املسلوبة حريتهم
 -1٨عوور اللجنووة ع و القلووق إ او التقوونيير ال ووي يووو قمووق ح وونالت عووذي رسووقو سعنسل ووة،
ركذل رفينت ،علق يوو السول نت يف أسونك االحتجون  .ر ينمون قور اللجنوة لووري الوذ يضو لل
املركو الوقطم قوق اإلنسون يف ي أسونك االحتجون  ،فوإ القلوق يسونريهن سو أ موننق سنول
اجلرمية يع ي ا انا اإلنايين سل ة احتجن األشخن ل رتات طقيلوة سول ضوعل إساننيوة اللجوقو
إىل احملنكم .ر الحا اللجنة أن ينمن يعترب االستئنن مماننً ،فإ يفل هذه القضن يت لو حمونسن
مب ووؤهالت لند ووة ا ووق ل وووسنوم هظ ووة التا وونليل ،رأ ه ووذا االس ووتئنن ميث وول س ووديل انتص وون
احتمنالت جننح مليلة رعنن سون ال يمسوتخوا يف املمنيسوة العمليوة .ريسونري اللجنوة القلوق أيضونً إ او
التقوونيير الووي شووري إىل رضوول سوون يصوول إىل  30 000شووخ  ،س و يوون م آال النسوونو ،ميووو هووذا
االحتجن لش قي ،أر لسنقات يف ا نالت القصق (املقان  ،7-6ر.)10-9
 -19وتكرر اللجنة توصيتها (انظر  CCPR/C/JOR/CO/4الفقر  )١١أبن تعدل الدولة
الطاارف قااانون من ا اجلرانااة م ا أجاال وض ا حااد ملمارسااة االحتجاااز اإلداري .ويف غضااون
ذل ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملموسة للحد بقدر كبر م عدد األشخاص
احملبوس اان قي ااد االحتج اااز اإلداري .وع ااالو عل ااى ذلا ا ينبغ ااي أن تكف اال الدول ااة الط اارف
إمكانية جلوء احملبوسن قيد االحتجاز اإلداري إىل حمكمة مستقلة وحمايد هلا صاالحية البا
يف مشااروعية احتجااازهم .وينبغااي أن تساام الدولااة الطاارف باازايد إمكانيااة القيااا باازايرات
مستقلة جلمي أماك االحتجاز مبا يف ذل املباي التابعة لدائر املخابرات العامة.
اإلهناء الطوعي للحمل
 -20الح و ووا اللجن و ووة أ الق و ووننق جي و وورا اإلج و وون (م و ووننق العق و ووق ت ،ص و وويغت املعول و ووة يف
ع وونا  ،2011املو وقان  ،)325-321س وون مل او و حي وون امل ورأ ا نس وول أر د ووحت ن يف ل وور (م ووننق
الصووحة العنسووة ( ،)200٨امل وونن  .)12ريسوونري اللجنووة القل ووق إ او عوووا السوومنح أب اس ووتثننوات
ألوور  ،األسوور الووذ ي ضووي إىل إج وراو عمليوونت إج وون غووري س سقنووة .ريسوونريهن القلووق أيض ونً أل
مننق العقق ت ين يف حنالت اإلج ن علق االست نن س عذي خم ل محنيةً لشور األسور ،
حىت رلق مل ر املرأ ذل  .ريسنريهن القلق كوذل إ او التقونيير الوي يوو مبقنضون نسونو مبقجو
أحانا اإلج ن املنصق علي ن يف مننق العقق ت (املقان  ،7-6 ،3ر ،17ر.)26
 -21وينبغااي أن تعا ِّادل الدولااة الطاارف تش اريعاهتا لضاامان إمكانيااة إجاراء اإلجهااا علااى

حنااو آما وقااانوي وفعااال عناادما يكااون اسااتمرار احلماال لنهايتا مصاادر أمل أو معااا كباري
للمرأ أو الفتا وال سيما عندما يكون احلمل نتيجة لالغتصااب أو سافاا احملاار أو عنادما
يتعا ااذر بقا اااء اجلنا اان حي ا ااً .وابإلضا ااافة إىل ذل ا ا لا اايس للدولا ااة الطا اارف أن تا اانظم احلما اال
أو اإلجهااا يف مجي ا احلاااالت األخاارى بطريقااة ختااالف واجبهااا بضاامان أال تضااطر النساااء
والفتيات إلجراء عمليات إجها غر مأمونة ويتعن أن تنق قوانينهاا املتعلقاة ابإلجهاا
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وفقاً لذل  .وينبغي أال تطبِّق عقوابت جنائية على النساء والفتيات الالئي لضع لعمليات
إجها أو علاى مقادمي اخلادمات الطبياة الاذي يسااعدوه يف ذلا ألن اختااذ مثال هاذا
التدابر يدف النساء والفتيات إىل اللجوء لعملياات إجهاا غار مأموناة .وينبغاي أن تكفال
الدولة الطرف توافر املرافق الطبية وضمان إمكانية الوصول إليهاا إلجاراء عملياات إجهاا
قانونيااة وأن تضاام أال تُاادف النساااء والفتيااات إىل اللجااوء لعمليااات إجهااا غاار مأمونااة
تع اار حي اااهت وص ااحته للخط اار بس اابب وج ااود عقب ااات قانوني ااة مب ااا يف ذلا ا األحك ااا
اجلنائية .وينبغي أن تضم أيضاً أال ُجتارى عملياات اإلجهاا إال ابملوافقاة الطوعياة للمارأ
وأن تعاقِّب جنائياً أي شخص حيااول إجباار امارأ علاى اإلجهاا  .وينبغاي أن تكفال الدولاة
الطرف أيضاً إمكانياة احلصاول علاى وساائل منا احلمال وأن تنفاذ بارام للتثقياف والتوعياة
تركز على الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية للمرأ .
العمال املنزليون املهاجرون
 -22فيمن عرت اللجنة جب وقن الورلوة ال ور الراسيوة إىل محنيوة العمونل امل ونجري  ،رال سويمن
العمنل املن ليق  ،فإ القلق ال ي ال يسنريهن إ او االنعونوات أب أي العمول فت ظوق جبوقا ات
سو ر ريرا و سووقو ي م ري رضووق ميووقناً علووق حوور وم ،رأ السوول نت حتتجو العموونل امل وونجري
غري املقوقن ل رتات طقيلة مدل عرض م علق سل ة مضنةية خمتصة (املقان  ،2ر ،٨ر.)26
 -23وينبغاي أن تضاام الدولااة الطاارف حصااول العمااال املنازلين املهاااجري علااى احلقااوق
نفسها الي يتمت هبا غرهم م العمال مبوجاب قاوانن العمال وإنفااذ التشاريعات الاي متنا
إساء معاملتهم.
الالجئون وعد اإلعاد القسرية
 -24ينمن الحا اللجنة الع و الثقيول القامول علوق عون ق الورلوة ال ور سود التووفق ا ون
لالجئوون س و اجلم قييووة العر يووة السووقيية ،رس و يوون م الجئووق فلس و ينيق  ،فووإ القلووق يسوونريهن إ او
الظ وورر املعيش ووية رس ووو ك ني ووة الغ ووذاو رالرعني ووة الص ووحية مللتمس ووي اللج ووقو يف خم وويم الركد وون عل ووق
ا و وورن وون األين راجلم قيي ووة العر ي ووة الس ووقيية .ريس وونريهن القل ووق قجو و ل وون إ او يفو و الورل ووة
ال ر مدقل طلدنت اللجقو ،رسون أفوننت و التقونيير سو حونالت عوقن مسورية لالجئون فلسو ينين
إىل اجلم قييوة العر يوة السوقيية ،األسوور الوذ يثوري سوونتالت جويوة شو االستثوونل ملدووأ عووا اإلعوونن
القس ورية .ر ع وور اللجن ووة ع و القل ووق أيض ونً إ او س ووح اجلنس ووية س و أينني وون ينح وووير س و أد وول
فلس يم ،األسر الذ يعرض م شو خل ر االعتقنل ،ر قييو حرية التنقول نالول الدلوو ،رال ورن غوري
املشرر (املقان  ،2ر ،7-6ر ،10-9ر ،13ر.)26
 -25وينبغ ااي أن تتخ ااذ الدول ااة الط اارف مجيا ا الت اادابر الالزم ااة لض اامان االمتث ااال ملب اادأ ع ااد
اإلعاااد القس ارية مبااا يشاامل الالجئاان الفلسااطينين بصاارف النظاار ع ا وضااعهم يف األردن وأن
تض ضما ت إجرائية ملنا اإلعااد القسارية مباا يشامل املراجعاة ما قبال هيئاة قضاائية مساتقلة
وس اابل االنتصا ااف الفعال ااة .وينبغ ااي أن تض اام الدول ااة الط اارف ع ااد س ااحب اجلنس ااية إال وفقا ااً
ألحكااا التش اريعات احملليااة الااي تتفااق م ا العهااد واملعاااير الدوليااة ويف إطااار مراجعااة قضااائية
مستقلة .وينبغي أن تتخذ أيضاً تدابر لتحسن حالة الالجئن يف املخيمات و روفهم املعيشية.
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احلق يف حماكمة عادلة واستقالل القضاء
 -26عر اللجنة س جويو ع ملق ون سو أ حماموة أسو الورلوة ال و ال منةموة .ريسونريهن
القل ووق أيض ونً أل هل ووذه احملام ووة رالي ووة مض وونةية راس ووعة است ووو ن نم وون ليش وومل األعم وونل اإليهن يو وة.
ريسنريهن القلق كذل إ او التقنيير الي يو أب احملامة ليساب سستقلة رال حمنيو  ،رأهنن نأ واب
علق حمنكمة املوونين مبقجو موننق سنول اإليهون  ،رأ ممنيسونون نت و ا وق يف حمنكموة عننلوة
(املنن .)14
 -27وتكا ا ا اارر اللجن ا ا ا ااة توصا ا ا ااياهتا الس ا ا ا ااابقة ال ا ا ا ااي قا ا ا اادمتها يف ع ا ا ا ااا ( ١٩٩٤انظ ا ا ا اار
 CCPR/C/79/Add.35الفق اار  )١٦ويف ع ااا  CCPR/C/JOR/CO/4( ٢٠١٠الفق اار )١٢
أبن ينبغي للدولة الطرف إلغاء حمكمة أم الدولة.
حرية الوجدان أو الدي أو املعتقد
 -2٨عور اللجنوة عو القلوق إ او القيوقن امل ررضووة علوق حريوة الوووي  ،مبون في ون لو الوي نوول
راج املر وي ع اإلسالا أر حترس م س حقق اإليث (املقان  ،2ر ،1٨ر.)26
 -29وينبغ ااي أن تتخ ااذ الدول ااة الط اارف ت اادابر لضا امان احا ا ا حري ااة اجلميا ا يف ال اادي
أو املعتقد وكذل لضمان التوافق التا لتشريعاهتا وممارساهتا م أحكا العهد.
حرية التعبر
 -30ينم وون رح و اللجن ووة ملعلقس وونت املقوس ووة س و الورل ووة ال وور ش و رض وول اس وورتا يجية
إعالسي ووة لل وورت  ،2015-2011ف ووإ القل ووق يس وونريهن إ او التق وونيير ال ووي ي ووو أب الص ووح ين
ال ي الق يتعرضق ملالحقنت مضنةية رج اوات مبقج مننق العقق ت رمننق سنل اإليهن إكا
أعر قا ع آياو عترب انتقننية ،مبن يف كل مإهننة املل م (املنن .)19
 -31وينبغااي أن تتخااذ الدولااة الطاارف التاادابر الالزمااة حلمايااة الصااحفين لتمكياانهم م ا
أداء أنشطتهم حبرية كاملة ودون أي قيود .وينبغاي أن حتقاق يف االعتاداءات الاي يتعار هلاا
ه ااؤالء األش ااخاص وتق ااد اجلن ااا إىل العدال ااة .وينبغ ااي أيضا ااً أن تراجا ا تشا اريعاهتا لض اامان
أال تُطبق عقوابت جنائية على األشخاص الاذي يعرباون عا آراء انتقادياة ولضامان امتثاال
أي قيود تفر على أنشطة الصحافة ووسائط اإلعال للعهد.
احلق يف التجم السلمي وحرية تكوي اجلمعيات
 -32الحا اللجنوة أ ا اقسوة ا وذت ل وقات لتيسوري التجمول السولمي سو لوالل موننق
االجتمنعنت العنسة لسنة  ،2011الذ ين سثالً علق عوا ا نجة إىل إك لتنظيم املظونهرات
راالكت وونو إلل ووني .غووري أ اللجنووة الحووا قلووق التقوونيير الووي يووو أبنو جيوور االلت وون علووق
القننق يف املمنيسة العملية .ريسنريهن القلق أيضنً سد حظر العويو س املظنهرات ،راحتجون
سنظمي ون راملشوونيكن في ون مبقجو موننق سنوول اجلرميوة رمووننق سنول اإليهوون  ،رإجدوني العويووو سوون م
علووق قميوول ع وووات عوووا املشوونيكة يف املظوونهرات ،رفوور ميووقن دوونيسة علووق سنظموونت ا تموول
املوين ،مبن يشمل قيل ن (املقان  19ر.)22-21
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 -33وينبغا ااي أن تضا اام الدولا ااة الطا اارف احلا ااق يف التجم ا ا السا االمي مبا ااا يتوافا ااق م ا ا
امل اااد  ٢١ما ا العه ااد وما ا املع اااير الدولي ااة .ينبغ ااي أال تس ااتخد الدول ااة الط اارف الق ااوانن
والتدابر األمنية لتخويف أعضاء اجملتم املادي الاذي انارساون هاذا احلاق ويتعان أن تكفال
متكنهم م العمل حبرية واحلصول على التمويل.
املشاركة يف الشؤون العامة
 -34ينم وون رحو و اللجن ووة تش ووايل اللجنو وة القطني ووة لش ووؤر املو ورأ  ،ر ن سش وونيكة املو ورأ يف
السينسووة ،فإهنوون الحووا أ نسوودة النسوونو العوونسالت يف الق وون الصووننعي رالق وون العوونا ال و ال
سنخ ضة (املنن .)25
 -35وينبغااي أن تتخااذ الدولااة الطاارف مجيا التاادابر الالزمااة مبااا يف ذلا اعتماااد تاادابر
خاصااة مؤقتااة لاازايد مشاااركة امل ارأ يف القطاااعن العااا واخلاااص بقاادر أكاارب وال ساايما يف
مناصب صن القرار.

دال -النشر واملتابعة
 -36يندغي للورلة ال ر أ نشر علق ن ن راسل ن الع و ،ر قريرهون الووري اخلونس ،
رالرنرن الاتن ية علق منةمة املسنةل احملنلة س اللجنة ،رهذه املالحظونت اخلتنسيوة ،هبوو التقعيوة
قووق املارسووة يف الع ووو يف أرسوونا السوول نت القضوونةية رالتشوريعية راإلناييووة ،را تموول املوووين
راملنظمنت غري ا اقسية العنسلة يف الدلو ،رعنسة اجلم قي.
 -37ررفقنً لل قر  5س املنن  71س النظونا الوواللي للجنوة ،يم لو إىل الورلوة ال ور أ
قوووا ،حبل ووقل  10ش وري الثوونين/نقفمرب  ،2019سعلقس وونت ع و ن يووذ التقد ووينت ال ووي م وووست ن
اللجنووة يف ال قورات ( 11العنوول ضووو املورأ  ،مبوون يف كلو العنوول العوونةلي) ،ر( 19ا ووق يف ا يوون
را ريووة راألسو الشخصووي ،راملعنسلووة اإلنسووننية لرشووخن املسوولق ة حوريت م) ،ر( 25الالجئووق رعوووا
اإلعنن القسرية) القاين أعاله.
 -3٨ر ل و و اللجنو ووة إىل الورلو ووة ال و وور أ قو وووا قريرهو وون الو وووري املقدو وول حبلو ووقل  10ش و وري
الثوونين/نقفمرب  ،2022رأ ووويج في و سعلقسوونت حمووون رحمووووة ع و ن يووذ التقدووينت ال وقاين يف هووذه
املالحظوونت اخلتنسيووة رع و ن يووذ الع ووو كاوول .ر ل و اللجنووة أيض ونً إىل الورلووة ال وور  ،يف سووين
إعوووان التقريوور ،أ تشوونري علووق ن وون راسوول سوول ا تموول املوووين راملنظموونت غووري ا اقسيووة العنسلووة يف
الدلووو .ررفق ونً لق وراي اجلمعيووة العنسووة  ،26٨/6٨يدل و ا ووو األمصووق لعووون كلموونت التقريوور 21 200
كلمة .ركدويل ع كل  ،وعق اللجنة الورلة ال ور إىل أ قافوق ،يف غضوق عونا سو اعتمونن هوذه
املالحظنت اخلتنسيوة ،علوق اسوتخواا إجراة ون املدسوق لتقووم التقونيير ،الوذ حتيول اللجنوة مبقجدو منةموة
سسوونةل إىل الورلووة ال وور مدوول أ قوووا قريرهوون .رسيشووال ين الورلووة ال وور علووق منةمووة املسوونةل
قريرهن الوري املقدل املقري قومي مبقج املنن  40س الع و.
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