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 ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا

 *ندرألل سماخلا يرودلا ريرقتلا نأشب ةيماتخلا تاظحالملا  
 )CCPR/C/JOR/5( ندرألـل سماـخلا يرودلا ريرقتلا يف ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا ترظن -1
 20و 19 يف نيتدوـــــــــــــــقعملا ،)SR.3421و CCPR/C/SR.3420( 3421و 3420 اهيتـــــــــــــــسلج يف
 7و 6 يف نيتدوقعملا ،3445و 3443 اهيتسلج يف تدمتعاو .2017 ربوتكأ/لوألا نيرشت
 .ةيماتخلا تاظحالملا هذه ،2017 ربمفون/يناثلا نيرشت

 ةمدقم -فلأ 

 برــعتو .هـيف ةدراوــلا تاـمولعملbو ندرألـل سماــخلا يرودـلا رـيرقتلا ميدــقتب ةـنجللا بـحرت -2
 لالــخ ةذــختملا ريبادــتلا نأــشب فرــطلا ةــلودلا دــفو عــم ءاــنبلا اــهراوح دــيدجت ةــصرفل اهريدــقت نــع
 فرـطلا ةـلودلل اـvانتما نـع ةـنجللا برعتو .دهعلا ماكحأ ذيفنت لجأ نم ريرقتلb ةلومشملا ةرتفلا
 ،)CCPR/C/JOR/Q/5( لئاــسملا ةــمئاق ىــلع )CCPR/C/JOR/Q/5/Add.1( ةــيباتك دودر نــم هــتمدق اــمل
 ةــمدقملا ةــيليمكتلا تاــمولعمللو ،راوــحلا ءاــنثأ دــفولا اهمدــق يتــلا ةيوفــشلا دودرــلb تلمكُتــسا يتــلا
 .ًةباتك اهيلإ

 Kةيباجيإلا بناوجلا -ء 

 كــلذ يف اــمب ،فرــطلا ةــلودلا ا�ذــختا يتــلا ةيــسسؤملاو ةيعيرــشتلا ريبادــتلb ةــنجللا بــحرت -3
 :يلي ام
  ؛٢٠١١ ماع يف يندرألا روتسدلا ىلع تاليدعت لاخدإ )أ( 
 ؛٢٠١٢ ماع يف ةيروتسدلا ةمكحملا ءاشنإ )ب( 
 ؛٢٠١١ ماع يف باختنالل ةلقتسم ةئيه ءاشنإ )ج( 
  ؛2014 ماع يف ناسنإلا قوقحل قسنم نييعت )د( 
 .٢٠٢٥-٢٠١٦ ةرتفلل ناسنإلا قوقحل ةينطو لمع ةطخ دامتعا )ـه( 

__________ 
 .)2017 ربمفون/يناثلا نيرشت 10 - ربوتكأ/لوألا نيرشت 16( 121 ا�رود يف ةنجللا ا�دمتعا *
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 تايصوتلاو ةيسيئرلا قلقلا يعاود -ميج 

 دهعلل يلحملا ذيفنتلا  
 روتسدلا نأ ةنجللا ظحالت ،ةينطولا تاعيرشتلا ىلع ةيقبس� دهعلا ماكحأ ىظحت اميف -٤
 دـهعلا ماـكحأو ةعيرـشلا نيـب ضراـعتلا تالاـح نأ ًاـضيأ ظحالتو .ةحارص دهعلا عضو حضوي ال
 ،يلاـــحلا ةيـــصخشلا لاوـــحألا نوناــق نأ كلذـــك ظـــحالتو .دـــهعلا ةــيولو� ةحارـــص اـــهيف فرتــعُي ال
 .)2 ةداملا( مهنيد نع رظنلا فرصب نييندرألا عيمج ىلع قبطني ،ةعيرشلا سكعي يذلا

 ،يــلحملا ينوناــقلا اهماظن يف دهعلل ماتلا ذافنإلا ىلع فرطلا ةلودلا لمعت نأ يغبنيو -٥
 عـــم قـــفتي اـــمب ،ةعيرـــشلا ىلإ ةدنتـــسملا اـــهيف اـــمب ،ةـــيلحملا نيناوـــقلا قـــيبطتو ريـــسفت لـــفكت نأو
 نـــم دــيزملا فرـــطلا ةــلودلا لذــبت نأ يـــغبني ،كــلذ ىلإ ةفاــضإلKو .دـــهعلا بــجومب اــwامازتلا
 ،نييئاــضقلا نيفظوــملاو ،ةــماعلا ةــباينلا ءاــضعأو ،ةاــضقلا طاــسوأ يف دــهعلK ةــيعوتلل دوــهجلا
 يرسي ةيصخشلا لاوحألل دحوم نوناق دامتعا يف فرطلا ةلودلا رظنت نأ يغبنيو .نيماحملاو
 رــظنت نأ يغبنيو .ينيدلا مهئامتنا نع رظنلا ضغب ،ندرألا يف نيميقملاو نينطاوملا عيمج ىلع
  .دهعلK قحلملا يرايتخالا لوكوتوربلا ىلإ مامضنالا يف ًاضيأ فرطلا ةلودلا

  ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملا  
 زـيزعت لـجأ نـم ناـسنإلا قوـقحل ينطوـلا زـكرملا تايحالـص قاـطن عيـسوتب ةـنجللا بحرت -٦
 قوـــقحل ةـــينطو ةـــسسؤم هراـــبتعb ٢٠١٦ ماـــع يف هداـــمتعا ةداـــع§ كلذـــكو ،هئاـــضعأ ةيلالقتـــسا
 عـمو .ناـسنإلا قوـقحل ةـينطولا تاـسسؤملل يملاـعلا فلاـحتلا لـبق نـم "فـلأ" ةـئفلا نم ناسنإلا
 ةـيلاعفب هـتمهم ءادأل لئاـسولا نـم يـفكي اـمب دَّوزي مل زكرملا نأ نم ةنجللا رواسي قلقلا نإف ،كلذ
 .)2 ةداملا(
 ةيرـــشبلا دراوـــملا ناـــسنإلا قوـــقحل ينطوـــلا زـــكرملل فرـــطلا ةـــلودلا رفوـــت نأ يـــغبنيو -٧
 يــــقلتل ةحــــضاو تاءارــــجإ عــــضت نأو ،هــــتيالوب عالطــــضالا نــــم هــــنيكمتل ةــــمزاللا ةــــيلاملاو
 .اهتجلاعمو ناسنإلا قوقح تاكاهتنK ةقلعتملا ىواكشلا

 ةاواسملاو زييمتلا مدع  
٨- bنوناـقلا ماـمأ ةاواـسملا ىـلع صنـت يتـلا ،روتـسدلا نـم ٦ ةداملل ىلوألا ةرقفلا نم مغرل، 
 ســـسألا عـــيمج نمـــضتي زـــييمتلا ةـــحفاكمل لماـــش عيرـــشت دوـــجو مدـــعل اهفـــسأ نـــع ةـــنجللا برـــعت
 برــعتو ،ةيناــسنجلا ةــيوهلاو يــسنجلا لــيملاو يعاــمتجالا عوــنلا اــهيف اــمب ،دــهعلا يف اــهيلع صوــصنملا
 لاوـــحألا نوناـــق بــجومب ،ةأرـــملا قوـــقح يواــست يف رثؤـــت يتـــلا ،ةــيزييمتلا ماـــكحألا ءازإ اـــهقلق نــع
 ،ةرــشع ةــنماثلا نــس نود تاــيتفلل رــكبملا جاوزــلا ءازإ صاــخ لكــشب قــلقلا اهرواــسيو .ةيــصخشلا
 ىلإ نهتيسنج لقن ىلع تايندرألا ةردق مدعو ،ثاريملb ةقلعتملا لئاسملاو ،تاجوزلا ددعت ةحbإو
  .)26و ،24-23 ،3-2 داوملا( نهلافطأ

 اــهراطإ نمــضتي نأ ةــلافكل ةــمزاللا ريبادــتلا عــيمج فرــطلا ةــلودلا ذــختت نأ يــغبنيو -٩
 ةــيوهلاو يــسنجلا لــيملاو يعاــمتجالا عونلا كلذ يف امب ،زييمتلا بابسأل ةلماش ةمئاق ينوناقلا
 ماــكحأ عــم ةــقفاوتم ،ةيصخشلا لاوحألا نوناق كلذ يف امب ،اwاعيرشت لعجت نأو ،ةيناسنجلا
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 نــم لكــش يأل ءاسنلا ضرعت مدع نامضل تاوطخ فرطلا ةلودلا ذختت نأ يغبنيو .دهعلا
 قالــطلاو جاوزــلا لئاــسم اــهنم روــمأ ةــلمج يف كــلذو ،عقاولا يفو نوناقلا يف ،زييمتلا لاكشأ
 زـــيزعت فرـــطلا ةـــلودلا لـــصاوت نأ يـــغبنيو .جاوزألا وأ ءاـــنبألا ىلإ ةيـــسنجلا لـــقنو ثاريـــملاو
 ددــعتو رــكبملا جاوزــلا كــلذ يف اــمب ،ةــيزييمتلا فارــعألاو دــيلاقتلا ةــجلاعم ىلإ ةــيمارلا اــهدوهج
 نيــسنجلا نيــب ةاواــسملا زــيزعت فدهتــست ةــماعلا ةــيعوتلل تالــمح مظنــت نأ يــغبنيو .تاــجوزلا
  .زييمتلا مدعو

  يلئاعلا فنعلا كلذ يف امب ،ةأرملا دض فنعلا  
 نوناــق نــم ٣٠٨ ةداــملا ءاــغلإو ،يرــسألا فــنعلا نــم ةــيامحلا نوناــق نــسب ةــنجللا بـحرت -١٠

 لازـي ال قـلقلا نـكل ،ةيحـضلا نـم جاوزـلb ةلءاـسملا يدافت نيبصتغملل حيتت تناك يتلا تbوقعلا
 مث نـــمو ،اهاـــضر ريـــغب ةـــجوزلا ةـــعقاوم ينثتـــست يتـــلا هـــسفن نوناـــقلا نـــم ٢٩٢ ةداـــملا ءازإ اهرواـــسي

 فـــيفخت ىـــلع صنــت يتـــلا تbوــقعلا نوناـــق نـــم ٩٨ ةداــملا ءازإ ًاـــضيأ قــلقلا اهرواـــسيو .اــهمرجت ال
 ريبادــتلا ةــسايس ءازإ كلذــك قــلقلا اهرواــسيو .كــلذ ىــلع ةيحــضلا ةرــسأ تــقفاو اذإ لــتقلا ةــبوقع
 مئارـــج نــم وأ فــنعلا نـــم ةأرــملا ةــيامحل اهمادختـــسا معزــب ،ةــيامحلا ضرـــغب زــجحلا لــثم ،ةــيئاقولا
 يف يلئاــعلا فــنعلل يدــصتلا ةلأــسم يف ةريــبك تارـغث كاــنه لازــت ال هــنأ ةــنجللا ظــحالتو .فرـشلا
 .)26و ،7-6 ،3-2 داوملا( ةيلمعلا ةسرامملا

 :يلي امب فرطلا ةلودلا موقت نأ يغبنيو -11
 ليدــعت اهنم لئاسوب ،يلئاعلا فنعلا نم ةأرملا ةيامحل ينوناقلا راطإلا زيزعت )أ( 
 فورـــظلا بابـــسأ ءاـــغلإو ،يـــجوزلا باـــصتغالا ميرـــجتل تKوـــقعلا نوناـــق نـــم ٢٩٢ ةداـــملا
 ؛فرشلا مئارج يف ةبوقعلل ةفِّفخملا
 ةبسانملا ريبادتلا عيمج ذاختاو ،ةيامحلا ضرغب زجحلا ةسايس يف رظنلا ةداعإ )ب( 
 نود معدـــلاو ىوأـــملا ىـــلع يلئاـــعلا فـــنعلا نـــم تKراـــهلا ءاـــسنلا لوـــصح ةـــيناكمإ نامـــضل
 ؛نهتيرح يف طيرفتلا
 ةاــضقلاو نوناــقلا ذاــفنإ يلوؤــسمل ةــيلاعف رــثكأ بيردــت جمارــب ذــيفنتو عــضو )ج( 
 ةــيامحب نيــينعملا يرادإلا مكاــحلا ةرــئاد يفظوــم نــع ًالــضف ،نيماــحملاو ةــماعلا ةــباينلا ءاــضعأو
 ؛يلئاعلا فنعلا ¨احض ىلإ ةدعاسملا ميدقتو ،ةرسألا
 فـــنعلا كـــلذ يف اـــمب ،ةأرـــملا دـــض فـــنعلا ةـــحفاكمل ةـــيعوت تالـــمح ميـــظنت )د( 
 ثوــحبلا هذــه مادختــساو ةأرــملا دــض فــنعلل ةــيرذجلا بابــسألا نــع ثوــحب ءارــجإو ،يلئاــعلا

 .هيلع ءاضقلاو ةأرملا دض فنعلا عنم لجأ نم ةيعوتلا دوهج زيزعتل ساسأك

 باهرإلا ةحفاكم ريبادت  
 كــلذ يف اــمب ،٢٠٠٦ ةنــسل باــهرإلا عــنم نوناــق ماــكحأ ءازإ قــلقلا نــع ةــنجللا برــعت -١٢

 ماظنلb لالخإلا لثم ًالاعفأ لمشيل باهرإلا فيرعت قاطن تعسو يتلا ،٢٠١٤ ماع تاليدعت
 تاـعامجلا راـكفأ رـشنت وأ معدت يتلا تنرتنإلا ةطشنأو ،قاقشلا روذب عرزت يتلا لاعفألاو ،ماعلا
 مهنـيب نـم دارفأ ةمكاحمو زاجتحb تاطلسلل حامسلا اvأش نم ةماعلا ماكحألا هذهف .ةيباهرإلا
 صاـــخ لكـــشب قـــلقلا ةـــنجللا رواـــسيو .يملـــسلا عـــمجتلاو ريـــبعتلا ةـــيرح يف مـــهقح نوـــسرامي نـــم
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 ةــسرامم لــثم ،ةــينمألا ريبادــتلا نــم عــسوأ ةكبــش نــم ءزــج باــهرإلل ضافــضفلا فــيرعتلا اذــه نأل
 نـــمأ ةـــمكحم ىلإ نيـــمهتملا ةـــلاحإو ،زاـــجتحالاو فـــيقوتلا تايحالـــصل تارباـــخملا رـــئاودو ةطرـــشلا
  .)21و ،19و ،14و ،9و ،2 داوملا( ا�اضق ةيذيفنتلا ةطلسلا نيعت يتلا ةلودلا

 :يلي امب فرطلا ةلودلا موقت نأ يغبنيو -13
 لاـــمعألاو باـــهرإلل هـــفيرعت قـــفاوت نامـــضل باـــهرإلا عـــنم نوناـــق ةـــعجارم )أ( 
 ؛ةيلودلا ريياعملاو دهعلا عم ةيباهرإلا
 ت®امـــضلا عـــيمج نوـــحنميو ةـــيندم ةطلـــسل نوعـــضخي نيزـــجتحملا نأ نامـــض )ب( 
 ؛ةيساسألا ةينوناقلا
 مارتـــحالا لـــظ يف ةــيداعلا ةـــيندملا مكاــحملا ماـــمأ مـــ° هبتــشملا ةـــمكاحم نامــض )ج( 
 .ةبجاولا ةينوناقلا تاءارجإلا تابلطتمل لماكلا

 مادعإلا ةبوقع  
 ةدــع ًارخؤــم تذــفن فرــطلا ةــلودلا ن� دــيفت يتــلا ريراــقتلا ءازإ قــلقلا نــع ةــنجللا برــعت -١٤

 ناـــك يذـــلا مادـــعإلا ماـــكحأ ذـــيفنت فـــقو كلذـــب ةـــيهنُم ،٢٠١٧و ٢٠١٤ يماـــع يف ،تامادـــعإ
 ةــيلحملا تاعيرــشتلا ءاــقبإل كلذــك قــلقلا اهرواــسيو .٢٠٠٧ ليربأ/ناــسين ذــنم عــقاولا مــكحب Ãًراـس
 دــهعلا موــهفم نمــض "ةروــطخ مئارــجلا دــشأ" ىوتــسم غــلبت ال مئارــجل ةبــسنلb مادــعإلا ةــبوقع ىــلع
 .)٦ ةداملا(

 ةــبوقع رــصتقت نأ نامــضل ةــمزاللا ريبادــتلا عــيمج فرــطلا ةــلودلا ذــختت نأ يــغبنيو -١٥
 يف ًاــضيأ رــظنت نأ نيــعتيو .دــمعلا لــتقلا ىــلع يوــطنت يتلا ةروطخ مئارجلا دشأ ىلع مادعإلا
 قــحلملا يناــثلا يراــيتخالا لوــكوتوربلا ىــلع قيدــصتلاو مادــعإلا ةــبوقعب لــمعلا فــقو ةداــعإ
Kمادعإلا ةبوقع ءاغلإ ىلإ فداهلا ،دهعل.  

 ةلماعملا ءوسو بيذعتلا  
 ىلإ ريشت يتلا ،٢٠١١ ماع يف روتسدلا ىلع تلخدُأ يتلا تاليدعتلb ةنجللا هونت امنيب -١٦
 تbوـــقعلا نوناـــق نـــم ٢٠٨ ةداـــملا بـــجومب بيذـــعتلا فـــيرعت نأ ظـــحالت اـــvإف ،بيذـــعتلا رـــظح
 .نيلعاـفو لاـعفأ نـم ًاـيلود لوـبقملا بيذـعتلا فـيرعت هلمـشي اـم لـك ميرـجت لـماك لكشب نمضي ال
 ةـــيريدم ريدـــمل زـــيجت ماـــعلا نـــمألا نوناـــق نـــم )ج(٨١ ةداـــملا نأ ةـــنجللا ظـــحالت ،ددـــصلا اذـــه يفو
 ثالث نع لقت ةدمل نجسلb اهيلع بقاعي ةحنج اهرابتعb بيذعتلا لاعفأ يف تبلا ماعلا نمألا

 تالاح عم لماعتلاو ىواكشلا يقلتل ةلقتسم ةيلآ دوجو مدع قلقلا عم ًاضيأ ظحالتو .تاونس
 تاـــمكاحملاو تاـــقيقحتلا ددـــع ضاـــفخنا كلذـــكو ،ةـــلماعملا ءوـــس وأ بيذـــعتلل ضرـــعتلb ءاـــعدالا
  .)7و 2 نÉداملا( تالاحلا هذÈ ةقلعتملا

 :يلي امب فرطلا ةلودلا موقت نأ يغبنيو -١٧
 دهعلا عم بيذعتلا فيرعتل ماتلا قفاوتلا نامضل ةيئانجلا اwاعيرشت ةعجارم )أ( 
 ىلع مداقتلا ن̈رس مدعو ،ةيلحملا تاعيرشتلا يف قلطملا رظحلا أدبم جاردإو ،ةيلودلا ريياعملاو
 ؛بيذعتلا تالاح
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 ؛مئارجلا هذه ةروطخ عم بسانتت بيذعتلا لاعفأ ىلع تKوقع ىلع صنلا )ب( 
 بيذــعتلا تالاح يف قيقحتلاو ىواكشلا يقلتل ةلقتسمو ةلاعف ةيلآ ءاشنإ )ج( 
 .لماكلا ربجلا ىلع ةلماعملا ءوس وأ بيذعتلا ¨احض لوصح ةيناكمإ نامضو ،ةموعزملا

  مهتيرح ةبولسملا صاخشألا ةلماعمو ،يصخشلا نمألاو ةيرحلاو ةايحلا يف قحلا  
 ،ةــلماعم ءوــسو بيذــعت تالاــح عوــقوب دــيفت يتــلا ريراــقتلا ءازإ قــلقلا نــع ةــنجللا برــعت -١٨

 علطضي يذلا رودلb ةنجللا رقت امنيبو .زاجتحالا نكامأ يف تاطلسلا دي ىلع ،تايفو كلذكو
 عنم نوناق نأ نم اهرواسي قلقلا نإف ،زاجتحالا نكامأ ةرÃز يف ناسنإلا قوقحل ينطولا زكرملا هب
 ءوجللا ةيناكمإ فعض عم ةليوط تارتفل صاخشألا زاجتحا ةطلس نييرادإلا ماكحلا يطعي ةميرجلا
 نيماحم بلطتي Ãاضقلا هذه عفر نإف ،ًانكمم فانئتسالا ربتعي امنيب هنأ ةنجللا ظحالتو .مكاحملا ىلإ
 فاـــصتنا ليبــس لــثمي فانئتـــسالا اذــه نأو ،فيلاــكتلا ةــظهb م�امدـــخ نوــكت ةــصاخ تالهؤــمب
 ءازإ ًاضيأ قلقلا ةنجللا رواسيو .ةيلمعلا ةسرامملا يف مدختسُي ال ام ةداعو ةليلق هحاجن تالامتحا
 اذـه دـيق ،ءاـسنلا فالآ مهنـيب نـم ،صخش ٣٠ ٠٠٠ ىلإ لصي ام عضو ىلإ ريشت يتلا ريراقتلا
  .)10-9و ،7-6 داوملا( ىوصقلا تالاحلا يف تاونسل وأ ،روهشل زاجتحالا

 ةلودلا لدعت ن̧ )١١ ةرقفلا ،CCPR/C/JOR/CO/4 رظنا( اهتيصوت ةنجللا رركتو -١٩
 نوـــضغ يفو .يرادإلا زاـــجتحالا ةـــسراممل دـــح عـــضو لـــجأ نـــم ةـــميرجلا عـــنم نوناـــق فرـــطلا
 صاخشألا ددع نم ريبك ردقب دحلل ةسوملم تاوطخ فرطلا ةلودلا ذختت نأ يغبني ،كلذ
 فرـــطلا ةـــلودلا لـــفكت نأ يـــغبني ،كـــلذ ىـــلع ةوالـــعو .يرادإلا زاـــجتحالا دـــيق نيـــسوبحملا
 تبلا ةيحالص اهل ةدياحمو ةلقتسم ةمكحم ىلإ يرادإلا زاجتحالا ديق نيسوبحملا ءوجل ةيناكمإ

 تار̈زــب ماــيقلا ةــيناكمإ ةد̈زــب فرــطلا ةــلودلا حمــست نأ يــغبنيو .مهزاــجتحا ةيعورــشم يف
  .ةماعلا تارباخملا ةرئادل ةعباتلا ينابملا كلذ يف امب ،زاجتحالا نكامأ عيمجل ةلقتسم

 لمحلل يعوطلا ءا«إلا  
 يف ةـــــلدعملا هتغيــــصب ،تbوــــقعلا نوناــــق( ضاـــــهجإلا مرــــجي نوناــــقلا نأ ةــــنجللا ظــــحالت -٢٠

 نوناــق( رــطخ يف اهتحــص وأ لــماحلا ةأرــملا ةاــيح نــكت مل اــم ،)325-321 داوــملا ،٢٠١١ ماـع
 تاءانثتـسا ي� حامـسلا مدـع ءازإ قلقلا ةنجللا رواسيو .)١٢ ةداملا ،)2008( ةماعلا ةحصلا
 نأل ًاـضيأ قـلقلا اهرواـسيو .ةـنومأم ريـغ ضاـهجإ تاـيلمع ءارـجإ ىلإ يضفي يذلا رمألا ،ىرخأ
 ،ةرسألا فرشل ًةيامح ففخم رذع نم ةدافتسالا ىلع ضاهجإلا تالاح يف صني تbوقعلا نوناق

 بجومب ءاسن ةاضاقمب ديفت يتلا ريراقتلا ءازإ كلذك قلقلا اهرواسيو .كلذب ةأرملا ضرت مل ولو ىتح
 .)٢٦و ،١٧و ،٧-٦ ،٣ داوملا( تbوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا ضاهجإلا ماكحأ

 ىــلع ضاــهجإلا ءارــجإ ةــيناكمإ نامــضل اwاعيرــشت فرــطلا ةــلودلا لِّدــعت نأ يــغبنيو -٢١
 نيريــبك ة®اــعم وأ ملأ ردــصم هــتياهنل لــمحلا رارمتــسا نوــكي امدــنع ،لاــعفو ينوناــقو نــمآ وــحن
 امدــنع وأ مراــحملا حافس وأ باصتغالل ةجيتن لمحلا نوكي امدنع اميس الو ،ةاتفلا وأ ةأرملل
 لــــمحلا مظنــــت نأ فرــــطلا ةــــلودلل سيــــل ،كــــلذ ىلإ ةفاــــضإلKو .ًاــــيح نيــــنجلا ءاــــقب رذــــعتي
 ءاــسنلا رطــضت الأ نامــضب اــهبجاو فلاــخت ةــقيرطب ىرــخألا تالاــحلا عــيمج يف ضاــهجإلا وأ
 ضاــهجإلK ةقلعتملا اهنيناوق حقنت نأ نيعتيو ،ةنومأم ريغ ضاهجإ تايلمع ءارجإل تايتفلاو
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 تايلمعل نعضخي يئاللا تايتفلاو ءاسنلا ىلع ةيئانج تKوقع قِّبطت الأ يغبنيو .كلذل ًاقفو
 هذــه لــثم ذاــختا نأل ،كــلذ يف نهودعاــسي نيذــلا ةــيبطلا تامدخلا يمدقم ىلع وأ ضاهجإ
 لــفكت نأ يــغبنيو .ةــنومأم ريغ ضاهجإ تايلمعل ءوجللا ىلإ تايتفلاو ءاسنلا عفدي ريبادتلا
 ضاــهجإ تاــيلمع ءارجإل اهيلإ لوصولا ةيناكمإ نامضو ةيبطلا قفارملا رفاوت فرطلا ةلودلا
 ةــنومأم ريــغ ضاــهجإ تاــيلمعل ءوــجللا ىلإ تاــيتفلاو ءاــسنلا عفدــُت الأ نمــضت نأو ،ةــينوناق
 ماـــكحألا كـــلذ يف اـــمب ،ةـــينوناق تاـــبقع دوـــجو ببـــسب رـــطخلل نهتحـــصو نwاـــيح ضرـــعت
 ،ةأرــملل ةــيعوطلا ةــقفاوملK الإ ضاــهجإلا تايلمع ىرُجت الأ ًاضيأ نمضت نأ يغبنيو .ةيئانجلا
 ةــلودلا لــفكت نأ يــغبنيو .ضاــهجإلا ىــلع ةأرــما رابجإ لواحي صخش يأ ًايئانج بِقاعت نأو
 ةــيعوتلاو فــيقثتلل جمارــب ذــفنت نأو ،لــمحلا عــنم لئاسو ىلع لوصحلا ةيناكمإ ًاضيأ فرطلا
  .ةأرملل ةيباجنإلاو ةيسنجلا قوقحلاو ةحصلا ىلع زكرت

 نورجاهملا نويلزنملا لامعلا  
 اميـس الو ،نيرجاـهملا لاـمعلا ةـيامح ىلإ ةـيمارلا فرطلا ةلودلا دوهجب ةنجللا فرتعت اميف -٢٢

 تازاوجب نوظفتحي لمعلا بbرأ ن� تاءاعدالا ءازإ اهرواسي لازي ال قلقلا نإف ،نويلزنملا لامعلا
 نيرجاــهملا لاــمعلا زــجتحت تاطلــسلا نأو ،م�Ãرــح ىــلع ًادوــيق نوــضرفيو مهيفظوــم بــتاورو رفــس
 .)٢٦و ،٨و ،٢ داوملا( ةصتخم ةيئاضق ةطلس ىلع مهضرع لبق ةليوط تارتفل نيقثوملا ريغ

 قوــقحلا ىــلع نيرجاــهملا نييلزــنملا لاــمعلا لوــصح فرــطلا ةلودلا نمضت نأ يغبنيو -٢٣
 عــنمت يتــلا تاعيرــشتلا ذاــفنإو ،لمعلا نيناوق بجومب لامعلا نم مهريغ ا° عتمتي يتلا اهسفن
  .مهتلماعم ةءاسإ

 ةيرسقلا ةداعإلا مدعو نوئجاللا  
 يلاحلا قفدتلا ببسب فرطلا ةلودلا قتاع ىلع عقاولا ليقثلا ءبعلا ةنجللا ظحالت امنيب -٢٤

 ءازإ اهرواـسي قـلقلا نإـف ،نوينيطسلف نوئجال مهنيب نمو ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا نم نيئجالل
 ىــلع ناــبكرلا ميــخم يف ءوــجللا يــسمتلمل ةيحــصلا ةــياعرلاو ءاذــغلا ةــيافك ىدــمو ةيــشيعملا فورــظلا
 ةــلودلا ضــفر ءازإ صاــخ هــجوب قــلقلا اهرواــسيو .ةيروــسلا ةــيبرعلا ةــيروهمجلاو ندرألا نيــب دودــحلا
 نيينيطسلف نيئجالل ةيرسق ةدوع تالاح نم ريراقتلا هب تدافأ امو ،ءوجللا تابلط لوبق فرطلا
 ةداعإلا مدع أدبمل لاثتمالا نأشب ةيدج تالؤاست ريثي يذلا رمألا ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىلإ
 لــصأ نــم نوردــحني نيــيندرأ نــم ةيــسنجلا بحــس ءازإ ًاــضيأ قــلقلا نــع ةــنجللا برــعتو .ةيرــسقلا
 ريغ درطلاو ،دلبلا لخاد لقنتلا ةيرح دييقتو ،لاقتعالا رطخل ةدشب مهضرعي يذلا رمألا ،ينيطسلف
 .)26و ،13و ،10-9و ،7-6و ،2 داوملا( عورشملا

 مدـــع أدـــبمل لاـــثتمالا نامـــضل ةـــمزاللا ريبادـــتلا عـــيمج فرـــطلا ةـــلودلا ذـــختت نأ يـــغبنيو -٢٥
 نأو ،ندرألا يف مهعــضو نــع رــظنلا فرــصب نيينيطــسلفلا نيــئجاللا لمــشي اــمب ،ةيرــسقلا ةداــعإلا
 ةلقتــسم ةيئاــضق ةــئيه لــبق نــم ةــعجارملا لمــشي اــمب ،ةيرسقلا ةداعإلا عنمل ةيئارجإ ت®امض عضت
 ًاـــقفو الإ ةيـــسنجلا بحـــس مدـــع فرـــطلا ةـــلودلا نمـــضت نأ يـــغبنيو .ةـــلاعفلا فاـــصتنالا لبـــسو
 ةيئاـــضق ةـــعجارم راـــطإ يفو ،ةـــيلودلا ريياـــعملاو دـــهعلا عـــم قـــفتت يتـــلا ةـــيلحملا تاعيرـــشتلا ماـــكحأل
  .ةيشيعملا مهفورظو تاميخملا يف نيئجاللا ةلاح نيسحتل ريبادت ًاضيأ ذختت نأ يغبنيو .ةلقتسم
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 ءاضقلا لالقتساو ةلداع ةمكاحم يف قحلا  
 اهرواـسيو .ةـمئاق لازـت ال ةـلودلا نـمأ ةمكحم نأ نم اهقلق نع ديدج نم ةنجللا برعت -٢٦

 .ةـــيباهرإلا لاـــمعألا لمـــشيل اـــهقاطن دـــتما ةعـــساو ةيئاـــضق ةـــيالو ةـــمكحملا هذـــهل نأل ًاـــضيأ قـــلقلا
 تبأد اvأو ،ةدياحم الو ةلقتسم تسيل ةمكحملا ن� ديفت يتلا ريراقتلا ءازإ كلذك قلقلا اهرواسيو
 ةـلداع ةـمكاحم يف قـحلا كـهتنت ا�اـسرامم نأو ،باـهرإلا عـنم نوناـق بـجومب نييندـملا ةمكاحم ىلع
  .)١٤ ةداملا(

 رــــــــظنا( ١٩٩٤ ماــــــــع يف اهتمدــــــــق يتــــــــلا ةقباــــــــسلا اwايــــــــصوت ةــــــــنجللا ررــــــــكتو -٢٧
CCPR/C/79/Add.35، ( ٢٠١٠ ماع يفو )١٦ ةرقفلاCCPR/C/JOR/CO/4، ١٢ ةرقفلا( 

 .ةلودلا نمأ ةمكحم ءاغلإ فرطلا ةلودلل يغبني هن¸

 دقتعملا وأ نيدلا وأ نادجولا ةيرح  
 عـنمت يتـلا كـلت اـهيف اـمب ،نيدـلا ةـيرح ىـلع ةـضورفملا دوـيقلا ءازإ قـلقلا نـع ةنجللا برعت -٢٨

 .)26و ،18و ،2 داوملا( ثرإلا قوقح نم مهمرحت وأ مالسإلا نع نيدترملا جاوز
 نيدـــلا يف عـــيمجلا ةـــيرح مارتـــحا نامـــضل ريبادـــت فرـــطلا ةـــلودلا ذـــختت نأ يـــغبنيو -٢٩

 .دهعلا ماكحأ عم اwاسراممو اwاعيرشتل ماتلا قفاوتلا نامضل كلذكو ،دقتعملا وأ

 ريبعتلا ةيرح  
 ةيجيتارتـــسا عـــضو نأـــشب فرـــطلا ةـــلودلا نـــم ةـــمدقملا تاـــمولعملb ةـــنجللا بـــحرت اـــمنيب -٣٠

 نييفحــــصلا ن� دـــيفت يتــــلا ريراـــقتلا ءازإ اهرواــــسي قـــلقلا نإــــف ،٢٠١٥-٢٠١١ ةرتـــفلل ةـــيمالعإ
 اذإ باهرإلا عنم نوناقو تbوقعلا نوناق بجومب تاءازجو ةيئاضق تاقحالمل نوضرعتي نولازي ال
 .)١٩ ةداملا( "كلملا ةناهإ" كلذ يف امب ،ةيداقتنا ربتعت ءارآ نع اوبرعأ

 نــم مهنــيكمتل نييفحــصلا ةــيامحل ةــمزاللا ريبادــتلا فرــطلا ةــلودلا ذــختت نأ يــغبنيو -31
 اــهل ضرــعتي يتــلا تاءادــتعالا يف ققحت نأ يغبنيو .دويق يأ نودو ةلماك ةيرحب مهتطشنأ ءادأ
 نامـــضل اwاعيرـــشت عـــجارت نأ ًاـــضيأ يـــغبنيو .ةـــلادعلا ىلإ ةاـــنجلا مدـــقتو ،صاخـــشألا ءالؤـــه
 لاــثتما نامــضلو ،ةــيداقتنا ءارآ نع نوبرعي نيذلا صاخشألا ىلع ةيئانج تKوقع قبطُت الأ
  .دهعلل مالعإلا طئاسوو ةفاحصلا ةطشنأ ىلع ضرفت دويق يأ

  تايعمجلا نيوكت ةيرحو يملسلا عمجتلا يف قحلا  
 نوناـق لالـخ نـم يملـسلا عـمجتلا ريـسيتل تاوـطخ تذختا ةموكحلا نأ ةنجللا ظحالت -٣٢

 تارهاظملا ميظنتل نذإ ىلإ ةجاحلا مدع ىلع ًالثم صني يذلا ،٢٠١١ ةنسل ةماعلا تاعامتجالا
 ىــلع فاــفتلالا يرــجي هــن� دـيفت يتــلا ريراــقتلا قــلقب ظـحالت ةــنجللا نأ ريــغ .راــطخإلb ءاـفتكالاو
 زاجتحاو ،تارهاظملا نم ديدعلا رظح ببسب ًاضيأ قلقلا اهرواسيو .ةيلمعلا ةسرامملا يف نوناقلا
 مهنـم دـيدعلا راـبجإو ،باـهرإلا عـنم نوناـقو ةـميرجلا عـنم نوناـق بـجومب اـهيف نيكراـشملاو اـهيمظنم
 عــمتÕا تاــمظنم ىــلع ةمراــص دوــيق ضرــفو ،تارهاــظملا يف ةكراــشملا مدــعب تادــهعت عــيقوت ىــلع
  .)٢٢-٢١و ١٩ داوملا( اهليومت لمشي امب ،يندملا



CCPR/C/JOR/CO/5 

GE.17-21522 8 

 عــــم قــــفاوتي اــــمب ،يملــــسلا عــــمجتلا يف قــــحلا فرــــطلا ةــــلودلا نمــــضت نأ يــــغبنيو -٣٣
 نيناوـــقلا فرـــطلا ةـــلودلا مدختـــست الأ يـــغبني .ةـــيلودلا ريياـــعملا عـــمو دـــهعلا نـــم ٢١ ةداـــملا
 لــفكت نأ نيــعتيو ،قــحلا اذــه نوسرامي نيذلا يندملا عمتÉا ءاضعأ فيوختل ةينمألا ريبادتلاو
  .ليومتلا ىلع لوصحلاو ةيرحب لمعلا نم مهنكمت

 ةماعلا نوؤشلا يف ةكراشملا  
 يف ةأرـــملا ةكراـــشم ةدÃزو ،ةأرـــملا نوؤـــشل ةـــينطولا ةـــنجللا ليكـــشتب ةـــنجللا بـــحرت اـــمنيب -٣٤

 لازــت ال ماــعلا عاــطقلاو يعانــصلا عاــطقلا يف تالماــعلا ءاــسنلا ةبــسن نأ ظــحالت اــvإف ،ةــسايسلا
 .)٢٥ ةداملا( ةضفخنم

 ريبادــت داــمتعا كــلذ يف اــمب ،ةــمزاللا ريبادــتلا عــيمج فرــطلا ةــلودلا ذختت نأ يغبنيو -٣٥
 يف اميــس الو ،ربــكأ ردــقب صاــخلاو ماــعلا نيعاــطقلا يف ةأرــملا ةكراــشم ةد̈زــل ،ةــتقؤم ةــصاخ
 .رارقلا عنص بصانم

  ةعباتملاو رشنلا -لاد 

 ،سماخلا يرودلا اهريرقتو ،دهعلا صن عساو قاطن ىلع رشنت نأ فرطلا ةلودلل يغبني -٣٦
 ةيعوتلا فدÈ ،ةيماتخلا تاظحالملا هذهو ،ةنجللا نم ةلاحملا لئاسملا ةمئاق ىلع ةيباتكلا دودرلاو
bاو ،ةــيرادإلاو ةيعيرــشتلاو ةيئاــضقلا تاطلــسلا طاــسوأ يف دــهعلا يف ةــسركملا قوــقحلÕيندــملا عــمت 
 .روهمجلا ةماعو ،دلبلا يف ةلماعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

 نأ فرطلا ةلودلا ىلإ بلطُي ،ةنجلل يلخادلا ماظنلا نم 71 ةداملا نم 5 ةرقفلل ًاقفوو -37
 اهتمدــق يتــلا تايــصوتلا ذــيفنت نــع تاــمولعم ،2019 ربمفون/يناــثلا نيرــشت 10 لوــلحب ،مدــقت
 ةاـيحلا يف قـحلا( 19و ،)يلئاـعلا فـنعلا كـلذ يف اـمب ،ةأرملا دض فنعلا( 11 تارقفلا يف ةنجللا
 مدـعو نوـئجاللا( 25و ،)مهتيرـح ةبولـسملا صاخـشألل ةيناـسنإلا ةلماعملاو ،يصخشلا نمألاو ةيرحلاو
 .هالعأ ةدراولا )ةيرسقلا ةداعإلا

 نيرــــشت 10 لوــــلحب لــــبقملا يرودــــلا اــــهريرقت مدــــقت نأ فرــــطلا ةــــلودلا ىلإ ةــــنجللا بــــلطتو -38
 هذــه يف ةدراوــلا تايــصوتلا ذــيفنت نــع ةــثدحمو ةددــحم تاــمولعم هــيف جردــت نأو ،2022 ربمفون/يناــثلا
 قايـــس يف ،فرـــطلا ةـــلودلا ىلإ ًاـــضيأ ةـــنجللا بـــلطتو .لـــكك دـــهعلا ذـــيفنت نـــعو ةـــيماتخلا تاـــظحالملا
 يف ةــلماعلا ةــيموكحلا ريــغ تاــمظنملاو يندــملا عــمتÕا عــم عــساو قاــطن ىــلع رواــشتت نأ ،رــيرقتلا دادــعإ
 21 200 رــيرقتلا تاــملك ددــعل ىــصقألا دــحلا غــلبي ،68/268 ةــماعلا ةــيعمجلا رارــقل ًاــقفوو .دــلبلا

 هذـه داـمتعا نـم ماـع نوضغ يف ،قفاوت نأ ىلإ فرطلا ةلودلا ةنجللا وعدت ،كلذ نع ليدبكو .ةملك
 ةـمئاق هـبجومب ةـنجللا لـيحت يذـلا ،ريراـقتلا ميدـقتل طـسبملا اـهئارجإ مادختسا ىلع ،ةيماتخلا تاظحالملا
 لئاـــسملا ةـــمئاق ىـــلع فرـــطلا ةـــلودلا در لكـــشيسو .اـــهريرقت مدـــقت نأ لـــبق فرـــطلا ةـــلودلا ىلإ لئاـــسم
 .دهعلا نم 40 ةداملا بجومب هميدقت ررقملا لبقملا يرودلا اهريرقت

    


