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لألردن*

اإلطار الدستوري والقانوني الذي يُطبَّق فيه العهد (المادة )2
 -١يرجىىت دميىىعل مات مىىال طىىق العمليىىح الااتىىد يف اىىاا الاقىىع الي،ىىاا الميىىا ا تىىد
مب ىىا أل ىىل قمات ىىيت لتميل ىىايا الى ى ق الى ى فيق ىىا ا ىىاية ال أيي ىىيت مبا ق اام ىىة مب ىىا ق ال ى ىريايت
اإلسالمييت دسري طتت مجيع الرطايا ايفرد يني قياً يا ديا عقة فريجت دميعل مات مال طاا مبأا
يا الع ليت المرف دي،ر مبماا ييت ضع قا ق ال شخصييت مع اخعياري
 -٢باإلش ى ىىارل مبا الع س ى ىىييت الس ى ىىابمييت الص ى ىىادرل ط ى ىىق الت ي ى ىىيت ا  ،ى ىىر
الفميرل  )5دمييية ديفيذها ا ،ر  CCPR/C/113/2الفميرل  )٢يُرجت دميعل مات مال مفصتيت طق
امليزا يىىيت املخصصىىيت لتاريىىز ال ى أن ممي ى و اإل سىىا ميىىذ سىىع ر العميريىىر السىىابح طىىعد امل ى فني
الاىىامتني فيىىة اليىىا د ضىىيت مىىا مبأا يا ى دتىىل امل ى ارد يافيىىيت لعااييىىة مىىق امبضىىمال مبقامىىة
السلل ال دافل هبا الع ليت المرف فاالييت ديفيذ الع سيال الصادرل طق املريز
يرجت قيلاً بيا ُ
CCPR/C/JOR/CO/4

عدم التمييز بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما (المواد  2و 3و 23و 24و)26
 -٣يرجت بيا اخلم ال املعخذل ق اجلاري اختاأهىا مبطعاىاد د ىريع شىامل ملاافحىيت العاييىز
م ىىق خصاأص ىىة ق ىىة يعص ىىع لتعايي ىىز اش ىىال اخل ىىابا  ،ىىر مجي ىىع قش ىىاال العايي ىىز امللاش ىىر
غ ىىري امللاش ىىر املعا ىىعد ايفش ىىاالا يعل ىىاق قاأا ىىيت ش ىىامتيت ب س ىىلا العايي ىىز ا ،ى ى رل مب ىىا فيق ىىا
اطعلىىارال السىىق امليىىل اجليسىىد اس يىىيت اجليسىىا ييتا يىىيص طتىىت ُسىىلل ا عصىىاف فاالىىيت الىىعطا
ه ىىذا الص ىىعد يرج ىىت دمي ىىعل مات م ىىال ط ىىق ع ىىاأ ىىار امبسى ى ادي ييت
الميل ىىاأييت اإلداري ىىيت
ال أييىىيت لتا ىرقل ايفرد يىىيت  ٢0١7-٢0١٣اخلمىىيت ال أييىىيت لعازيىىز امل ىىارييت السياسىىييت امبقعصىىادييت
لتارقل ٢0١٣-٢0١٢
باإلش ى ىىارل مبا الع س ى ىىييت الس ى ىىابمييت الص ى ىىادرل ط ى ىىق الت ي ى ىىيت ا  ،ى ىىر
-٤
الفميرل  )7قا ايف ال ال خصييت اجلعيع يرجىت أيىر مجيىع العىعابري املعخىذل للىاا املسىا ال
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بىىني الرجىىل املىرقل مب سىىياا هبىىعف مىىا يتىىدل ق) العصىىعي لتعمياليىىع ايفطىراف الى ديمى ي طتىىت
متييىىز مبىىا فيقىىا داىىعد الز جىىال الىىز ا امللاىىرا ) مىىيت مجيىىع اليسىىا ايفرد يىىال امىىح ميىىل
جيسيعقق مبا قأفاسقا ) يفاليت طعا دارض اليسا لتعاييز شؤ اممي و ايفسرييت مب جى
ال ريايت اإلسالمييت مال املرياث قسلا المالو ممارسيت الاِعَّل لا يت ايفأفال مب سىياا لريىري
املستاال يرجت ِأير ما مبأا يا الع ليت المرف دف ّار مااجليت مس ليت طعا جى د قاضىيال
ا اية ال رطييت يرجت ِأير ما مبأا يا املىرقل دعاعىع يريىيت العيميىل ريىيت الااىل ياىا يرجىت
د ضيت قسلا فرض قي د مب جعل طتت هذه اممي و

العنف ضد المرأة ،بما في ذلك العنف المنزلي (المواد  2و 3و 7و)26
 -5يرجىىت دميىىعل مات مىىال طىىق العىىعابري املعخىىذل مىىق قجىىل العصىىعي بفااليىىيت مب ع ىىار الايى
ضع املرقل مبا ألل الايى ايفسىري اجليسىد طىق العميىعا ا ىرا هىذا الصىعد ياىا يرجىت
اإلب ىىالن ط ىىق ال ىىيت اطعا ىىاد م ىىر ق ىىا امااي ىىيت م ىىق الايى ى ايفس ىىري يرج ىىت قيل ىىا دمي ىىعل
مات مىىال طىىق طىىعد ىىامبل الايى ايفسىىري ال ى جىىر اإلبىىالن طيقىىا العحمييىىح فيقىىا سىىعرل
فيق ىىا ق ا ىىاا مبدا ىىيت ط ىىق الامي ب ىىال الى ى فرضى ى طت ىىت اجلي ىىال س ىىلل امب عص ىىاف الى ى قُديحى ى
لتلحايا يرجت بيا ما مبأا يا قع اختذل دعابري لع ىرل امبغعصىا الز جىد يرجىت دميىعل
مات م ىىال طا ىىا اخت ىىذ م ىىق د ىىعابري لعلعي ىىع د اط ىىد الميت ىىح الى ى س ىىلح اإلطى ىرا طيق ىىا فيا ىىا يعات ىىح
ىىال ا اجىىة بلىىحيعة
باملىىادل  ٣0٨مىىق قىىا الامي بىىال ال ى دافىىد املريعصى مىىق الاميىىا
يرجت قيلاً دميعل مات مال طق امللادرال الرامييت مبا مبلريا ق ااا هذه املادل ق داعيتقا
باإلش ى ىىارل مبا الع س ى ىىييت الس ى ىىابمييت الص ى ىىادرل ط ى ىىق الت ي ى ىىيت ا  ،ى ىىر
-٦
الفميىىرل  )٨يرجىىت دميىىعل مات مىىال طىىق العىىعابري املعخىىذل ل ضىىع ىىع لتااارسىىيت املعااتىىيت ضىىع
اليس ىىا ض ىىحايا الاي ى ى ق الت ى ى اع ي ى ى اجقق خمى ىىر العا ىىرض لتاي ى ى ق جل ى ىراأة "ال ىىرف" رهى ىىق
"امب ع ىىاا بري ىىرض امااي ىىيت" ال ىىلية بامب ع ىىاا ط ىىق الع ىىعابري املعخ ىىذل إل ىىا م ى ي مالأا ىىيت
يافييت ماايعقق يرجت بيا اخلم ال املعخذل للاا متعع اليسا ضحايا الاي امليىز الالأىد
ق دطى ىىق د ر اماايى ىىيت ايفس ى ىرييت ياايى ىىيت يافيى ىىيت فاالى ىىيت ق يا ى ى ب سى ىىاقق الت ى ى مبا ال ى ىىرأيت
الستمال الميلاأييت قلايا الاي ايفسري
CCPR/C/JOR/CO/4

يرجىىت دميىىعل مات مىىال طىىق العىىعابري املعخىىذل لتميلىىا طتىىت مىىا يسىىات مباارسىىيت ج ىراأة
-7
"ال ىىرف" ضىىع اليسىىا الفعيىىال مياقىىا ياىىا يرجىىت بيىىا العىىعابري املعخىىذل للىىاا اإلبىىالن طىىق
مجيع جراأة الميعل هذه العحمييح فيقا حتمييمياً ف رياً شامالً ممياضال اجليال ماىاقلعقة مبىا يياسى
هىىذا الصىىعد يرجىىت بيىىا مىىا مبأا يا ى الع لىىيت المىىرف دعى خت مبلريىىا
جسىىاميت اجلىىرا املرداى
ال،ر ف املخففيت لتامي بيت اململمييت طتت ما يسات جبراأة "ال رف"

تدابير مكافحة اإلرهاب (المادتان  4و)9
ض الع سييت السابمييت الصادرل طىق الت يىيت ا ،ىر  CCPR/C/JOR/CO/4الفميىرل )٦
-٨
السى ىىلل ال ى ى دافى ىىل هبى ىىا العا ى ىعيالل ال ى ى قُدخت ى ى طتى ىىت قى ىىا ميى ىىع اإلرهى ىىا
يرجى ىىت بيى ىىا ُ
هىىذا
طىاا  ٢0١٤ادسىىاو داريى اإلرهىىا ايفطاىال اإلرهابيىىيت الى ارد فيىىة مىع ق اىىاا الاقىىع
الصىىعد يرجىىت بيىىا العىىعابري املعخىىذل للىىاا طىىعا مبسىىا ل اسىىعخعاا م ى فد مب فىىاأ الميىىا سىىذا
2
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يارف اإلرها داريفاً ي ال قشاال اإلرها ال ديم ي طتت اسعخعاا سىاأل
الميا الذي ِّ
امبدصال امعيايت ساأط الع اسل امبجعااطد

الحق في الحياة ،وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبةة القاسةية
أو الالإنسانية أو المهينة ،والحق في سبيل انتصاف فعال (المواد  2و 6و)7
 -9يرجت دميعل مات مال مفصتيت طق المي ا ني السارييت خبص ب اسعخعاا المي ل مىق جا ى
الميي د ال دفرضقا هذه المي ا ني طتت اسعخعامقة المي ل طىق قي اايىيت
م فد مب فاأ الميا
خاسيت يعاعع هبا م فى مب فىاأ الميىا مىق املسىا ليت
ىال اهتىامقة باسىعخعاا الميى ل اسىعخعاماً
ض الع سييت السابمييت الصىادرل طىق الت يىيت ا ،ىر  CCPR/C/JOR/CO/4الفميىرل )9
مفرأاً
يرجىىت اإلبىىالن طىىق العىىعابري املعخىىذل ملااجلىىيت مىىا يتىىدل ق) امبدطىىا ال ال ى دعحىىعث طىىق ا ع ىىار
مراف ىىح
قطا ىىال دا ىىذي امل ىىعلة ف ىىيقة مبس ىىا ل ما ىىامتعقة م ىىق جا ى ى مى ى فد مب ف ىىاأ المي ىىا
امب ع ىىاا مب س ىىياا املراف ىىح الى ى د ىىعيرها داأ ىىرل املخ ىىابرال الاام ىىيتا ) افعمي ىىار لي ىىال دمي ىىعل
ال اا امل ج دل مبا فيقا ماع ال فافييت مي و اإل سا لالسعمياللييت اميادا ) افعميىار
حماا ىىيت ال ىىرأيت حماا ىىيت قم ىىق الع ل ىىيت لالس ىىعمياللييت ط ىىق س ىىتمال ايفم ىىق الا ىىاا مب ىىا في ىىة الافاي ىىيتا
د) اس ىىعخعاا امبط اف ىىال امليعزط ىىيت حتى ى العا ىىذي غ ىىريه م ىىق ض ىىر سى ى املاامت ىىيت ي دل ىىيت
ا ىىاية مب س ىىياا حماا ىىيت قم ىىق الع ل ىىيت يرج ىىت دمي ىىعل مات م ىىال َّ
حمع ىىيت ط ىىق ط ىىعد ىىامبل
العاذي س املاامتيت ال قُبتغ طيقا العحمييميال املال ميال الميلاأييت الى ُشىر فيقىا طىعد
اإلدا ىىال اجلياأيىىيت الفاتيىىيت الامي بىىال ال ى فرض ى طتىىت اجلي ىال ألياىىيت ملتىىغ العا يلىىال ال ى
ُميح لتلحايا

 -١0باإلش ى ىىارل مبا الع س ى ىىييت الس ى ىىابمييت الص ى ىىادرل ط ى ىىق الت ي ى ىىيت ا  ،ى ىىر
الفميىىرل  ) ١0يرج ىىت بيىىا م ىىا مبأا يا ى املي،ا ىىال غ ىىري اما ميىىيت دعاع ىىع ب ماا يىىيت اي ىىارل قم ىىايق
امب ع اا مبأا يا ايفمر يذلل فريجت بيا طعد الزيارال ال قُجري خالل الفى ل امل ىا ليت
بالعميرير يرجت قيلاً بيا ما مبأا يا املريز الى أن مميى و اإل سىا قىع ِّ
متاىق مىق مبجىرا ايىارال
مفاجئىىيت مبا مرافىىح امب ع ىىاا ال ى دىىعيرها معيريىىيت املخىىابرال الاامىىيت ياىىا يرجىىت دميىىعل مات مىىال
طق الععابري املعخذل ملعابايت دميارير دتل الزيارال ديفيذ د سيال املريز يُرجت بيا ما مبأا يا ى
الع ليت المرف دع خت العصىعيح طتىت الت د يى ل امبخعيىاري مبدفاقيىيت مياهلىيت العاىذي غىريه مىق
ضر املاامتيت ق الامي بيت المياسييت ق الالمب سا ييت ق املقيييت
CCPR/C/JOR/CO/4

اإلنهاء الطوعي للحمل (المواد  3و 6و 7و 17و)26
 -١١يرجىىت دميىىعل مات مىىال طىىق اإلأىىار الع ىرياد املعاتىىح باإل ىىا المى طد لتحاىىل د ضىىيت
م ىىا مبأا ي ىىا ه ىىذا اإلأ ىىار الع ى ىرياد ن ى ِّىرا اإلجق ىىاض مبأا ي ىىا ايفم ىىر ي ىىذلل فريج ىىت دمي ىىعل
مات مىال طىىق الامي بىال الى نى ا فرضىقا طتىىت ايفشىخاب الىىذيق نىىر طاتيىال مبجقىىاض غىىري
قىىا ق يمتلى مبجرا اهىىا يرجىىت دميىىعل بيا ىىال مب صىىاأييت طىىق ال فيىىال املردلمىىيت باماىىل عي ىىيت
طاتيال اإلجقاض السرييت
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عمال المنازل المهاجرون (المواد  2و 8و)26
 -١٢يرجت بيا الععابري املعخذل ملااجليت الع ا اال املرداليت يىح الااىال املقىاجريق مب سىياا
طىىامالل امليىىاال ماىىل لسىىقة قس ىراً امليىىاال مصىىادرل ج ى ااال سىىفرهة طىىعا دفىىع قج ى رهة
هذا الصعد يرجت بيا
ق دفع قج ر غري يافييت سة امبطععا طتيقة بع ياً جيسياً فسياً
ما مبأا يا قع ق ئ م ي لااال املياال غري ايفرد يني الذيق دري ا طاتقة

معاملةةة ااجانةةب ،بمةةن فةةيهر المهةةاجرون والالج ةةون وطةةالبو اللجةةوء (المةةواد 2
و 7و 9و 10و 13و)26
ض اليت أاليب الت الفاريق مق اليزا العاأر اجلاق ريىيت الاربيىيت السى رييت الىذيق
-١٣
دميما هبة السلل طتت امع د الس رييت مع الع ليت المرف مىا يسىات مبيمميىيت اجلىعار الرمتىد
يرجىىت دميىىعل مات مىىال مفصىىتيت حمع ىىيت طاىىا يتىىدل ق) هىىل دي ى ي الع لىىيت المىىرف مراجاىىيت سياسىىيت
الت املعلايت فيقا مق قجل قل ل أاليب الت الذيق دميما هبة السلل الياً طتت امع د بىني
اللتىىعيق الىىذيق رمى ا مىىق امىىح دخى ل مبقتىىية الع لىىيت المىىرفا ) هىىل داعىىزا الع لىىيت المىىرف
ف ىىعت امليممي ىىيت م ىىق جعي ىىع قم ىىاا املي،ا ىىال اإل س ىىا ييت مف ض ىىييت ايفم ىىة املعح ىىعل الس ىىامييت ل ىىؤ
الالجئ ىىني ب ىىالي،ر مبا خم ى رل امال ىىيت اإل س ىىا ييتا ) الع ىىعابري املعخ ىىذل لتعص ىىعي خلم ى رل امال ىىيت
السى ىىاأعل مى ىىق يى ىىمل ى ىىر ف املاي ى ىىيت دياى ىىد الريلى ىىا امى ىىعمبل امى ىىع ديني غى ىىري الى ىىر يني
مب سىىياا ب ى مىىا يتىىدل ‘ ‘١امص ى ل طتىىت ميىىاه ال ىىر امل م ىىيت خىىعمال الصىىرف الصىىحدا
‘ ‘٢امصى ى ل طت ىىت الرطاي ىىيت الملي ىىيت ضى ى دزاي ىىع اإلب ىىالن ط ىىق ىىامبل ف ىىال س ىىا م ىىق جى ىرا
ملىىاطفال ال ى مبدل ىىامبل فىىال قأفىىال مىىق ج ىرا مبسىىابعقة بالعقىىا الالىىع ال بىىاأد دىىية
ه ىىذيق
الريل ىىا ا ‘ ‘٣دى ى فري الري ىىذا املياسى ى الا ىىا جلاي ىىع أ ىىاليب الت ى ى ال ىىذيق ياي ى ى
أىن ب ى الت ى مىا مبأا يا ى
املخياني يرجىت بيىا العىعابري املعخىذل مبطعاىاد مبأىار قىا
الع لىىيت المىىرف دي،ىىر مبماا يىىيت العصىىعيح طتىىت امبدفاقيىىيت اخلاسىىيت ب ضىىع الالجئىىني لاىىاا ١95١
الت د ي ى ل املتحىىح هبىىا لاىىاا  ١9٦7ادفاقيىىيت ضىىع ايفشىىخاب طىىعةد اجليسىىييت لاىىاا ١95٤
ادفاقييت خفض امبل ا اعاا اجليسييت لااا ١9٦١
 -١٤يرجت العاتيح طتت امل ق الر د لتستمال ايفرد ييت ميىذ يىا الاا /ييىاير ٢0١٣
املعاال ميع ايفسر الفتسمييييت أالليت الت ال فرل مق اجلاق رييت الاربييت الس رييت مق دخ ل
اللتىىع طتىىت مىىا رد مىىق دميىىارير طىىق ىىامبل در يىىل ط ىرال ايفسىىر الفتسىىمييييت مبا اجلاق ريىىيت
الاربيىىيت السى رييت يرجىىت بيىىا العىىعابري الى اختىىذل ييىىمل دافىىل ل أفىىال الالجئىىني الفتسىىميييني
الىىذيق فىىر بىىامهة مىىق الي ىزا العس ى يل باىىع مبدهتىىة ف ى راً ص ى سة طتىىت ال ىىاأح املع يىىيت ايفخىىر
بصرف الي،ر طق ضاقة يرجت قيلا بيا ما مبأا يا الع ليت المرف داعزا مراجايت سياسعقا
د متييز امح امااييت ا ع،ار حتعيع ضاقة يرجىت
مق قجل ميت مجيع أاليب الت
بيا الععابري املعخذل للىاا العمييىع الصىارا املاارسىيت الااتيىيت مبلىعق طىعا اإلطىادل الميسىرييت مىق
خىالل يفالىيت دى فري ضىاا ال مبجراأيىيت ضىع اإلطىادل الميسىرييت ُسىلل ا عصىاف فاالىيت د ىال مراجاىيت
قرارال الرفض مق قلل هيئيت قلاأييت مسعميتيت
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 -١5يرجىىت العاتيىىح طتىىت العميىىارير ال ى دفيىىع بسىىح اجليسىىييت ب ىىال داسىىفد مىىق م ى اأيني
قرد يني مق قسل فتسىمين يرجىت دميىعل دفاسىيل طىق مبجىرا سىح اجليسىييت بيىا السىلل الى
دافىىل هبىىا الع لىىيت المىىرف اختىىاأ هىىذه الميىرارال مىىق قلىىل سىىتميت دعصىىيت اسىىعيفا ها املاىىايري الع ليىىيت
أال الصىتيت مبىىا فيقىىا ىح ايفشىىخاب املاييىىني امبسىىعاا مبلىيقة الماىىق هىىذه الميىرارال
يرجت بيا السلل ال دعصىع هبىا الع لىيت المىرف خلمىر ا اىعاا اجليسىييت ماىل هىذه امىامبل
يرجت قيلا بيا ما مبأا يا قع ُاختىذل دىعابري لىرد اجليسىييت ل شىخاب املعلىرريق امىامبل
ال ى س دسىىع ف فيقىىا املاىىايري الع ليىىيت يرجىىت دميىىعل بيا ىىال َّ
حمع ىىيت طىىق طىىعد ىىامبل سىىح
اجليسييت ايفرد ييت قسلابة

حرية الشخص وأمنه ومعاملة مسلوبي الحرية معاملة إنسانية (المواد  7و 9و)10
املاارسىىيت
 -١٦يرجىت دميىىعل مات مىال طىىق العىعابري الى اختىذل ييىىمل دافىل الميىىا
ىريعقة مب سىىياا
الااتيىىيت متعىىع مجيىىع ا ع ىزيق باافىىيت اللىىاا ال ايفساسىىييت ميىىذ بعايىىيت سىىت
مات مال طق الععابري املعخىذل لافالىيت مبماا يىيت اسىعاا يت مجيىع مسىت ة امريىيت مبحىاا فى راً ى
املر تعني ايف ليعني مق ديفيىذ
مر تيت ملارل مق ا ع ااهة يرجت بيا اإلجنااال ال حتميمي
بر ام ‘يراميت‘ اليت ديفيذ املر تيت الاالايت ميىة يرجىت دميىعل مات مىال طىق ىامبل ال فىال ق يىا
امب ع ىىاا مىىق ج ىرا العاىىذي س ى املاامتىىيت بيىىا العىىعابري ال ى ُاختىىذل لافالىىيت ممياضىىال اجليىىال
دا يض اللحايا
ضى ى ى ى الع س ى ى ىىييت الس ى ى ىىابمييت الص ى ى ىىادرل ط ى ى ىىق الت ي ى ى ىىيت ا  ،ى ى ىىر
-١7
الفمي ىىرل  )١١دميي ىىية ديفي ىىذها ا  ،ىىر  CCPR/C/113/2الفمي ىىرل  )٣يرج ىىت دمي ىىعل مات م ىىال ط ىىق
الععابري املعخذل لعاعيل قا ميع اجلراأة لسييت  )١95٤مق قجل ضع ع ملاارسيت امب ع ىاا
اإلداري يرجىىت دميىىعل بيا ىىال مب صىىاأييت َّ
حمع ىىيت طىىق دمليىىح مبجىرا امب ع ىىاا اإلداري الاىىامني
املاضيني بيا طعد ايفشخاب ا ع زيق الياً مب ج هذا اإلجرا
CCPR/C/JOR/CO/4

الحق في محاكمة عادلة واستقالل القضاء (المادة )14
 -١٨فيا ى ىىا يعات ى ىىح بالع س ى ىىييت الس ى ىىابمييت الص ى ىىادرل ط ى ىىق الت ي ى ىىيت ا  ،ى ىىر
الفميرل  )١٢يرجت بيا الععابري املعخذل إللريا حمااىيت قمىق الع لىيت مبىا ق الع لىيت المىرف دىذير
دميريرها ق حماايت قمق الع ليت مب دىزال م جى دل ق سىال ياهتا مميصى رل طتىت سىيت ق ى ا مىق
اجلىراأة فريجىىت قيلىىا مااجلىىيت ال ى اغل العاليىىيتل ق) مبسىىالر قىىا ميىىع اإلرهىىا الىىذي ّسىىع مىىق
مىىاو هىىذا الميىىا مبىىا قد مبا ممياضىىال م ىردايب ج ىراأة خاليىىيت مىىق الاي ى قمىىاا هىىذه ا ااىىيتا
) افعميار ا اايت مبا امبسعمياللييت ال فافييت طاتقا
CCPR/C/JOR/CO/4

حرية الوجدان والدين والمعتقد (المواد  2و 18و)26
ض ى الع سىىيال ال ى قىىعمعقا الت يىىيت طىىاا  ١99٤ا ،ىىر
-١9
الفميرل  )١7طىاا  ٢0١0ا ،ىر  CCPR/C/JOR/CO/4الفميىرل  )١٣يرجىت دميىعل مات مىال
مفصىتيت طىق العىىعابري الى اختىذل لافالىىيت ريىيت الىعيق الميلىىا طتىت العاييىز يفسىىلا ديييىيت قا ىاً
ممارسيتً طتت جة اخلص ب يرجت العاتيح طتت ال اغل ال سىلح لت يىيت اإلطىرا طيقىا مباا
CCPR/C/79/Add.35
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داىىرض املردى ّعيق طىىق اإلسىىالا ملاارسىىال متييزيىىيت مىىق قليىىل امرمىىا مىىق امل ىرياث طىىعا امبط ى اف
بالامييعل اللقاأييت

حرية الرأي والتعبير (المادة )19
 -٢0فيا ى ىىا يعص ى ىىل بالع س ى ىىييت الس ى ىىابمييت الص ى ىىادرل ط ى ىىق الت ي ى ىىيت ا  ،ى ىىر
الفميى ىىرل  )١٤قى ىىا اململ طى ىىال الي ى ىىر الى ىىذي ُطى ىىعِّل مى ىىؤخراً اطعاى ىىع طى ىىاا  ٢0١٤ا  ،ى ىر
 CCPR/C/JOR/5الفميىىرل  )١٦يرجىىت دميىىعل مات مىىال طاىىا يتىىدل ق) العىىعابري املعخىىذل ملااجلىىيت
ق جى ىىة الميتى ىىح مباا اسى ىىعريالل غا ى ى ض داري ى ى ايفطاى ىىال اإلرهابيى ىىيت قى ىىا ماافحى ىىيت اإلرهى ىىا
رقة  )55مبطعميال الصحفيني املع ِّ ني ممياضاهتة قماا حمااىيت قمىق الع لىيت ىل طىعا جى د
ضى ىىاا ال مبجراأيى ىىيت ممى ىىا يى ىىؤدي مبا ا ع ى ىىااهة ا ع ى ىىاااً داسى ىىفياً ق ى ى طقة طرضى ىىيت لتعاى ىىذي ا
) الععابري املعخذل لافاليت متاني الصحفيني املع ِّ ني غىريهة مىق ايففىراد طاتيىاً مىق ممارسىيت
رييت العالري اإلطىرا طىق را ا عمياديىيت د العاىرض لتالىايمييت العخ يى امبطعميىال
ميقة
ا اياىىيتا ) الميي ى د املفر ضىىيت طتىىت ق ىىميت الصىىحافيت سىىاأل اإلطىىالا د ضىىيت مىىع د افىىح
هىىذه المييى د مىىع ق اىىاا الفميىىرل  ٣مىىق املىىادل  ١9مىىق الاقىىعا د) طىىعد الميلىىايا الى ُ ى ية فيقىىا
س ىىحفي ق م ىىع ِّ قس ىىلا ممياض ىىاهتة ايف ا ىىاا ال ى س ىىعرل ه ىىذه الميل ىىاياا ه) ق ىىر
امبس ادي ييت اإلطالمييت ايفرد يىيت  )٢0١5-٢0١١طتىت متعىع الصىحفيني املىع ني يريىيت العالىري
يرجت بيا املر تيت ال بتريعقا طاتييت د سيس جمتس شاا اإلطالا
CCPR/C/JOR/CO/4

الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات (المادتان  21و)22
 -٢١يرجىىت دميىىعل مات مىىال طىىق ديفيىىذ قىىا امبجعااطىىال الاامىىيت لاىىاا  )٢00٨بصىىيريعة
هذا الصعد يرجت بيا ما مبأا يىا ا ىاف ،قىع ،ىر ا دي،ىية قي
املاعليت طاا ٢0١١
ق ىىميت ق مياسىىلال ايفمىىايق الاامىىيت قسىىلا هىىذا ام،ىىر يرجىىت بيىىا مىىا مبأا يىىا مب ي ىزال
يعاىىني امص ى ل طتىىت م افميىىيت مسىىلمييت مىىق السىىتمال اما ميىىيت ق اإلداريىىيت املاارسىىيت الااتيىىيت
لعي،ية قي جتاع طاا ق مياسليت طاميت
ضى ى ى ى الع س ى ى ىىييت الس ى ى ىىابمييت الص ى ى ىىادرل ط ى ى ىىق الت ي ى ى ىىيت ا  ،ى ى ىىر
-٢٢
الفميىىرل  )١٦يرجىىت دميىىعل مات مىىال طىىق اخلمى ال املعخىىذل لعاىىعيل قىىا اجلاايىىال بادلىىا ى
قىىاأة طتىىت م ىىارييت يافىىيت اجلاايىىال امبحتىىادال ياىىا يرجىىت بيىىا مىىا مبأا يا ى الع لىىيت المىىرف
دع خت سىح المييى د املفر ضىيت طتىت مب ىا املي،اىال غىري اما ميىيت باىض ج ا ى طاتقىا مبىا
ألل دايني م فد الع ليت رمسا مؤقعني لعتل املي،اال
CCPR/C/JOR/CO/4

حقوق الطفل (المادة )24
 -٢٣باإلش ى ىىارل مبا الع س ى ىىييت الس ى ىىابمييت الص ى ىىادرل ط ى ىىق الت ي ى ىىيت ا  ،ى ىىر
الفميىىرل  )١7يرجىىت دميىىعل مات مىىال طىىق العىىعابري املعخىىذل لتعصىىعي لااىىل ايفأفىىال مىىق خىىالل
م ىاريع قسىرييت قمىا
يفاليت متعىع مجيىع ايفأفىال باماايىيت الميا يىيت مب سىياا لمىق يااتى
هذا الصعد يرجت بيا اخلم ال
الزراطيت مااقليت املسؤ لني طق د رييتقة الاميا املياس
املعخذل لعيفيذ اإلأار ال أن ملاافحيت طال ايفأفال
CCPR/C/JOR/CO/4
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المشاركة في الشأن العام (المادة )25
 -٢٤فيا ى ىىا يعات ى ىىح بالع س ى ىىييت الس ى ىىابمييت الص ى ىىادرل ط ى ىىق الت ي ى ىىيت ا  ،ى ىىر
الفميىىرل  )١9يرجىىت دميىىعل مات مىىال طىىق العىىعابري املعخىىذل مبأىىار اسى ادي ييت امبأىىعالف ال ى أن
لتف ى ى ل  ٢0١7-٢0١٢الراميى ىىيت مبا دازيى ىىز امل ى ىىارييت السياسى ىىييت لتا ى ىرقل اسيئى ىىال امب عخابيى ىىيت
امب عخابال التملا ييت ا عخابىال اللتىعيال ميابىال الااىال غرفىيت الع ىارل الصىياطيت ياىا يرجىت
بيىىا العىىعابري املعخ ىىذل إلأيىىا ال ى طد ب ىىع ر امل ىرقل طاتيىىال س ىىيع المي ىرار اميىىال السياس ىىييت
هىىذا الصىىعد يرجىىت دميىىعل بيا ىىال َّ
الاام ىيت
حمع ىىيت طىىق طىىعد اليسىىا الت ى اع ي ىىريتق الي ىاً
مياسى برملا يىىيت ااريىىيت يرجىىت بيىىا مىىا مبأا يا ى الع لىىيت المىىرف داعىىزا م اسىىتيت ايىىادل امصىىص
الع يا املخصصيت لتيسا جمتس الي ا جمالس اللتعيال
CCPR/C/JOR/CO/4

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة )2
 -٢5يرجىىت بيىىا مىىا يتىىدل ق) مىىا مبأا يا ى الع لىىيت المىىرف قىىع ىىرل مات مىىال طىىق الاقىىع
املال ،ىىال اخلعاميىىيت السىىابمييت الصىىادرل طىىق الت يىىيت  )CCPR/C/JOR/CO/4طىىق مبطىىعاد العميريىىر
مبطعاد دميرير الع ليت المرف
اما لتع ليت المرفا ) مع مبشراك مماتد اشعاع املع
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