
 

(A)   GE.12-41661    240412    250412 

التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  الدورة الثمانون

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ -فرباير / شباط١٣

 ٩النظر يف التقارير املقدمة من الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                  
  االتفاقية من

  حظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصرياملال    

  األردن    
نظرت اللجنة يف التقارير الدولية من الثالث عشر إىل السابع عشر اليت قدمها األردن                -١

 CERD/C/SR.2153 (٢١٥٤ و ٢١٥٣، يف جلستيها    (CERD/C/JOR/13-17)يف وثيقة واحدة    
 ٢١٦٦ يف اجللـــسةو. ٢٠١٢مـــارس / آذار٢ و١املعقـــودتني يـــومي ) 2154و

(CERD/C/SR.2166)    اعتمدت اللجنة املالحظات اخلتامية     ٢٠١٢مارس  / آذار ٨ املعقودة يف ،
  .التالية

  مقدمة  -ألف  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها على الرغم من التـأخري يف تقدميـه،                 -٢

الدولة الطرف املمثـل    وتعرب عن ارتياحها للردود الشفوية الصرحية والبناءة اليت قدمها وفد           
  .لعدة قطاعات خالل النظر يف التقرير

وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتضمني تقريرها الدوري معلومات جديدة وحمدثة عن             -٣
  .تنفيذ االتفاقية
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
ترحب اللجنة بالتعديالت التشريعية اليت أجرهتا الدولة الطرف مؤخراً لتيسري زيـادة         -٤
ية حقوق اإلنسان وتطبيق أحكام االتفاقية، مبا يف ذلك التعديالت اليت أدخلـت علـى               محا

، اليت تعزز سيادة القـانون؛ والتعـديالت الـيت          ٢٠١١سبتمرب  /الدستور األردين، يف أيلول   
اليت أدت إىل توسيع نطـاق قـانون   و، ٢٠١٠أغسطس /أدخلتها على قانون العمل، يف آب    

  .رتلية املهاجرينالعمل ليشمل عمال اخلدمة امل
وترحب اللجنة مع التقدير بإنشاء مركز وطين حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس،              -٥

  .٢٠٠٢يف عام 
وتأخذ اللجنة علماً، مع االهتمام، بأن الدولة الطرف انضمت، منذ نظر اللجنـة يف               -٦

  : ادقت عليهاتقريرها الدوري الثاين عشر، إىل صكوك دولية من قبيل الصكوك التالية أو ص
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه            )أ(  

واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، يف                
  ؛٢٠٠٩يونيه /حزيران

       / اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، يف أيـار               )ب(  
  ؛٢٠٠٩مايو 

  ؛٢٠٠٨مارس /اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف آذار  )ج(  
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )د(  

  ؛٢٠٠٧مايو /الرتاعات املسلحة، يف أيار
ء الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـا           )ه(  

  ؛٢٠٠٦ديسمرب /األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف كانون األول
بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )و(  

  .٢٠٠٠أبريل /عمل األطفال يف نيسان

  الشواغل والتوصيات  -جيم  
طرف، تالحـظ حمدوديـة    فيما ترحب اللجنة باملعلومات الواردة يف تقرير الدولة ال          -٧

املعلومات اليت حصلت عليها الدولة الطرف من عملية التعداد السكاين وتود تلقي معلومات             
  . إضافية عن السمات املميزة ملختلف اجملموعات اإلثنية وأوضاعها اخلاصة

تطلب اللجنة من الدولة الطـرف، علـى ضـوء متابعـة توصـيتها العامـة                  
 من االتفاقيـة    ١ من املادة    ٤ و ١يق أحكام الفقرتني    بشأن تفسري وتطب  ) ١٩٩٠(٨ رقم
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 من املبادئ ١٢ إىل ١٠الفقرات من مع  و،)الشعور باالنتماء إىل فئة عرقية أو إثنية معينة(
التوجيهية للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت يتعني علـى الـدول              

، تضمني  (CERD/C/2007/1)ن االتفاقية    م ٩ من املادة    ١األطراف تقدميها مبوجب الفقرة     
تقريرها الدوري املقبل بيانات مصنفة، مبا يف ذلك حبسب األصل اإلثين، وتشمل أيـضاً              

  . االقتصادية-التمتع باحلق يف التعليم والتنمية االجتماعية 
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف هي دولة تنتهج النظام األحادي وأن االتفاقيـات               -٨

 مبا يف ذلك االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، هلا مفعـول    الدولية،
ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق لعـدم وجـود           . مباشر وأولوية يف نظامها القانوين    

  ).١املادة (تعريف واضح للتمييز املباشر وغري املباشر يف تشريع الدولة الطرف 
رف بأن تدرج تعريفاً واضحاً للتمييز املباشـر وغـري          توصي اللجنة الدولة الط     

وتوجه اللجنة نظر الدولة الطـرف، عنـد        . املباشر يف قوانينها اإلدارية واجلنائية واملدنية     
بـشأن تعريـف التمييـز      ) ١٩٩٣(١٤ مراعاة التوصية العامة رقـم       إىلقيامها بذلك،   

  .العنصري
رس املساواة أمام   ستور الدولة الطرف تك    من د  ٦وفيما تأخذ اللجنة علماً بأن املادة         -٩

األردنيني " بقلق أن نطاق ومضمون دستورها يقتصران على النص على أن            القانون، تالحظ 
  ).٥املادة " (سواء أمام القانون

بشأن التمييز ضد غري املواطنني، ) ٢٠٠٤(٣٠ّتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        
زيد من التعديالت على دستورها لتوسيع نطاق       إدخال م يف  وتوصي الدولة الطرف بالنظر     

تطبيقه ليشمل مجيع األشخاص الذين يتواجدون ضمن الوالية القضائية األردنية، مبـا يف             
  .ذلك غري األردنيني

فإهنا ) ٧، الفقرة   CERD/C/304/Add.59(وإذ تكرر اللجنة مالحظاهتا اخلتامية السابقة         -١٠
 ٤القانون اجلنائي ال تتطابق بالكامل مع أحكام املـادة          تزال تشعر بالقلق ألن بعض أحكام        ال

 ٤تقتصر على اجملموعات اليت تشكل األمة، مما يؤدي إىل عدم تنفيذ أحكام املادة              ومن االتفاقية   
) ب(و) أ(٥بالكامل وإىل عدم متتع غري املواطنني باحلماية الكاملة املنصوص عليها يف املـادة              

  .)٥ و٤املادتان (من االتفاقية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف تعديل قانون العقوبات، وفقـاً ألحكـام               
من االتفاقية، بغية ضمان احلماية الكاملة جلميـع األشـخاص          ) ب(٥و) أ(٥ و ٤املادتني  

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف، عند      . املقيمني ضمن الوالية القضائية للدولة الطرف     
بشأن التشريع املتعلق بالقضاء علـى      ) ١٩٨٥(٧ العامة رقم    قيامها بذلك، إىل توصيتها   

  .التمييز العنصري
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) ١٩٥٤ لعـام    ٦القانون رقـم    (ويساور اللجنة القلق ألن قانون اجلنسية األردنية          -١١
يستثين أطفال املرأة األردنية املتزوجة بغري أردين من احلصول على اجلنسية األردنيـة عنـد               

  ).٥املادة (الوالدة 
القـانون  ( اللجنة الدولة الطرف مبراجعة وتعديل قانون اجلنسية األردنية          توصي  

بغية ضمان حق األم األردنية املتزوجة مـن غـري أردين يف نقـل              ) ١٩٥٤ لعام   ٧رقم  
وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف،     . جنسيتها إىل أطفاهلا على أساس املساواة ودون متييز       

بشأن أبعاد التمييز العنـصري     ) ٢٠٠٠(٢٥عامة رقم   عند قيامها بذلك، إىل توصيتها ال     
  .املتعلقة بنوع اجلنس

وتأخذ اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف بشأن سحب اجلنسية              -١٢
راضي الفلسطينية احملتلة الذين خضعوا     لألمن األشخاص من الذين أصلهم من الضفة الغربية         

. ودهتم إىل الضفة الغربية، وإمكانية طعنهم يف سحب اجلنسية        للتحقيق فيما يتعلق بإمكانية ع    
ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بقلق عميق لقيام الدولة الطرف بسحب اجلنسية من مواطنيهـا               

وتسلط اللجنة الضوء على أن هذا اإلجـراء ينتـهك القـانون األردين             . من أصل فلسطيين  
من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ٢٤وأحكام القانون الدويل، ومنها مثالً املادة       

 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ويساورها قلق بالغ الحتمال أن يؤدي هـذا        ٧والسياسية، واملادة   
اإلجراء إىل أن يصبح األشخاص املعنييون عدميي اجلنسية وبدون حقوق يف التعليم والرعايـة              

ة بقلق أيضاً أن أطفال الرجال الذين       وتالحظ اللجن . الصحية ويف امللكية أو اإلقامة يف األردن      
  ).٥ املادة( يفقدون هم أيضاً جنسيتهم حىت وإن كانوا بالغني ةتلغى جنسيتهم بصورة تلقائي

ووفقاً للقانون الدويل وتشريعات الدولة الطرف بشأن اجلنسية، حتـث اللجنـة              
ألراضي الدولة الطرف على وقف ممارسة سحب اجلنسية من األشخاص الذين أصلهم من ا            

وتناشد الدولة الطرف أيضاً بإعادة اجلنسية إىل األشخاص الذين تـأثروا           . الفلسطينية احملتلة 
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف     . بأوضاع سابقة وحالية تتعلق بإجراء سحب اجلنسية هذا       

  وبروتوكوهلـا  ١٩٥١أيضاً بالنظر يف االنضمام إىل االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعـام          
؛ واالتفاقيـة   ١٩٥٤؛ واالتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام         ١٩٦٧ لعام

  .١٩٦١بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام 
زيـد عـدد    ، الذي ي  ٢٠١٠وفيما تعترب إجيابياً قانون انتخابات الدولة الطرف لعام           -١٣

 من أصل فلسطيين،     املقاطعات احلضرية، حيث يقيم معظم األردنيني      املقاعد املمنوحة ملمثلي  
فإهنا يساورها القلق ألن اهليكل احلايل للربملان األردين ال يزال غري متوازن حيث أن نـسبة                

ويساور اللجنة القلق   . متثيل املقاطعات يف املناطق الريفية أعلى من نظريهتا يف املناطق احلضرية          
بوصفهم مقيمني من غـري املـواطنني       أيضاً ألن السكان الالجئني الكثريي العدد يف األردن         

يزالون غري قادرين على املشاركة يف العملية السياسية ويف عملية صنع القـرار يف الدولـة     ال
ويساورها القلق أيضاً ألن املناصب القيادية يف قوات األمن تستبعد بـصفة عامـة              . الطرف
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وذ كبري علـى احليـاة      األردنيني من أصل فلسطيين، وإن قوات األمن مستمرة يف ممارسة نف          
  )).ج(٥املادة (السياسية األردنية بطريقة حتد من حرية املواطنني يف الكالم والتجمع 

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إدخال مزيد من التعديالت على قـانون               
االنتخابات وتوزيع املقاعد الربملانية لتيسري التمثيل املتناسب لألردنيني من مجيع األصـول    

إلثنية وكذلك للمقيمني من غري األردنيني، يف احلياة السياسية األردنية ويف عملية صـنع   ا
وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف اختاذ تدابري، مبـا يف               . القرار

ذلك حتديد حد أدىن حلصص التمثيل لزيادة نسبة عدد األشخاص من أصل فلسطيين يف              
  .هتا األمنيةمناصب القيادة يف قوا

يساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن العمال غري األردنيني يواجهون التمييز               -١٤
وفضالً عن ذلك، يساور    . فيما يتعلق باحلد األدىن لألجور والوصول إىل الضمان االجتماعي        

، الـصادرة يف    اللجنة القلق ألن اللوائح اجلديدة املتعلقة بعمال اخلدمة املرتليـة املهـاجرين           
، ٢٠٠٨يوليه /متوز، بعد إدماج عمال اخلدمة املدنية يف قانون العمل يف ٢٠٠٩أغسطس /آب

املهاجرين يف التنقـل     تقيد من بعض احلقوق األساسية، مبا يف ذلك حق عمال اخلدمة املرتلية           
  ).٥املادة (

، توصي  من االتفاقية ‘ ٢‘و‘ ١‘)ه(٥و‘ ٩‘)د(٥ووفقاً ملواد من مجلتها املادتان        
اللجنة الدولة الطرف بإدخال مزيد من التعديالت على قانون العمل لديها جلعله ميتثـل              
بالكامل اللتزامها القانوين بضمان متتع مجيع العاملني يف األردن حبقوق العمل بغض النظر             

وفضالً عن  . أو اإلثين، مبن يف ذلك عمال اخلدمة املرتلية املهاجرون        /عن األصل الوطين و   
 توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف االنضمام إىل اتفاقية منظمة العمل الدوليـة              ذلك،
  . بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني) ٢٠١١(١٨٩رقم 
وفيما تأخذ اللجنة علماً مع االرتياح جبهود الدولة الطرف املستمرة لتنفيذ التـدابري               -١٥

، ال تزال تشعر بـالقلق      ٢٠١١سبتمرب  /أيلولوفقاً للتعديالت اليت أدخلتها على دستورها يف        
إزاء استمرار غياب احملكمة الدستورية لإلشراف على تطابق القوانني األردنية مع الدسـتور             

وفضالً عن ذلك، وإذ تكـرر اللجنـة القلـق الـذي أعربـت عنـه سـابقاً             . واالتفاقية
)CERD/C/304/Add.59   تقدمي معلومات عـن    ، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق لعدم        )١٠، الفقرة

املمارسة املتبعة يف الدولة الطرف فيما يتعلق بتقدمي الشكاوى، وإصدار األحكـام، وتقـدمي              
  ).٦املادة (التعويضات فيما يتعلق بأفعال العنصرية بغض النظر عن طبيعتها 

 من االتفاقية وحتث    ٦بشأن املادة   ) ٢٠٠٠(٢٦ّتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        
تشغيلية لتلقي الشكاوى بـشأن أفعـال       ) آليات(رف على التعجيل بإنشاء آلية      الدولة الط 

وينبغي للدولـة   . العنصرية، والتحقيق فيها وإصدار عقوبات متناسبة معها والتعويض عنها        
الطرف، عند قيامها بذلك، ضمان توفري املوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية لعمل هـذه     

ها بشكل منتظم جبمع املعلومات عن الشكاوى الواردة واإلجراءات         وقيام) اآلليات(اآللية  
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتحليل هذه املعلومـات         . احملددة املتخذة للتصدي هلا   
اليت يتم جتميعها لكي تستفيد منها كأساس لتوجيه سياسات الدولة الطرف وبراجمها للقضاء             

  .إىل اللجنةالذي ستقدمه لدوري املقبل على التمييز، وإدراجها يف تقريرها ا
عين حبقوق اإلنسان،  املوطين  اللمركز  لفيما تأخذ اللجنة علماً بإنشاء الدولة الطرف        و  -١٦

تالحظ أن املوارد البشرية واملالية والتقنية املقدمة لسري عمله بشكل    فإهنا  عمالً مببادئ باريس،    
  ).٦املادة (صحيح ال تزال غري كافية 

بشأن إنشاء مؤسسات وطنيـة     ) ١٩٩٣(١٧للجنة بتوصيتها العامة رقم     ر ا تذكّ  
لتيسري تنفيذ االتفاقية وتوصي الدولة الطرف باختاذ تدابري لضمان تزويد مركزها الوطين            

وينبغي للدولة الطـرف،    . املعين حبقوق اإلنسان باملوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية       
رصد وتقييم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ         كز أيضاً بآليات     أن تزود املر   عند قيامها بذلك،  

. ومعاجلتهافيها االتفاقية على املستويني الوطين واحمللي وكذلك لتلقي الشكاوى والتحقيق 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تستكمل ما ورد أعاله بتدابري لبث الوعي بشأن              

  . فية الوصول إليها بفعاليةوجود مثل هذه اآلليات وتقدمي املعلومات عن كي
قدراً ضـئيالً مـن      من االتفاقية إال     ٧تأسف اللجنة ألهنا مل تتلق فيما يتعلق باملادة           -١٧

  ). ٧املادة (من الدولة الطرف املعلومات 
حتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم منتظم ومشترك بـني الوكـاالت               

وفضالً عـن   .  على العنصرية والتمييز العنصري    لتدابريها احلالية ملكافحة التعصب القائم    
ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام نتائج عمليات التقييم هذه لتوجيه سياساهتا            
وبراجمها املقبلة للتصدي للتمييز يف التعليم والثقافة ووسائط اإلعالم وكذلك لتيسري زيادة 

  .املعرفة باالتفاقية
ها أن مجيع حقوق اإلنسان هي حقوق غري قابلة للتجزئة،          وإذ تضع اللجنة يف اعتبار      -١٨

اليت معاهدات حقوق اإلنسان الدولية     فإهنا تشجع الدولة الطرف على النظر يف التصديق على          
مل تصدق عليها بعد، وخباصة املعاهدات اليت تتصل أحكامها اتصاالً مباشراً مبوضوع التمييز             

 حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد           العنصري، مثل االتفاقية الدوليـة حلمايـة      
  ).١٩٩٠( أسرهم
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إمكانية إصدار اإلعالن املنصوص عليه              -١٩

  . من االتفاقية١٤يف املادة 
وحتيط اللجنة علماً باإلجراء الذي اختذته الدولة الطرف بشأن متابعة مؤمتر استعراض        -٢٠

.  منها خطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية ومبادرات أخرى ذات صلةنتائج ديربان بوسائل
بشأن متابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان،      ) ٢٠٠٩(٣٣ويف ضوء التوصية العامة للجنة رقم       

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدمها يف             
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  العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجانـب          املؤمتر   ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول
وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، املعقود 

  .، عند إدراج أحكام االتفاقية يف تشريعها الداخلي٢٠٠٩أبريل /نيسانيف جنيف يف 
التشاور وتوسيع نطاق احلوار مع منظمـات        مبواصلةوتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٢١

اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما يف مكافحة التمييـز العنـصري، يف       
  .سياق إعداد التقرير الدوري املقبل

إتاحة تقاريرها عند تقدميها لعامة اجلمهـور،       بتيسري  وتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٢٢
حظات اخلتامية للجنة على هذه التقارير باللغة الرمسية وغريهـا مـن            كما توصيها بنشر املال   

  .استخدامها، حسب مقتضى احلال اليت يشيع اللغات
 من النظام الـداخلي املعـدل       ٦٥ من االتفاقية، واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     -٢٣

د هـذه   للجنة، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم خالل سنة واحـدة مـن اعتمـا               
 ١٩ و١١ و ٧املالحظات اخلتامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الـواردة يف الفقـرات            

  .أعاله
إىل األمهية اخلاصة اليت تتـسم هبـا        أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف       وتود اللجنة     -٢٤

تقريرهـا الـدوري املقبـل      تضمني  ، وتطلب إىل الدولة الطرف      ١٤ و ١٢ و ٩التوصيات  
  .لة عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصياتمعلومات مفص

الدولة الطرف بتقدمي تقريريها الدوريني الثامن عشر والعـشرين يف          وتوصي اللجنة     -٢٥
، آخذة يف اعتبارها املبادئ التوجيهيـة  ٢٠١٥يونيه /حزيران ٦يف موعد أقصاه   وثيقة واحدة   

هتا اللجنـة يف دورهتـا احلاديـة والـسبعني           الـيت اعتمـد    ،اخلاصة املتعلقة بتقدمي التقارير   
)CERD/C/2007/1(      وحتـث  . املثارة يف هذه املالحظات اخلتاميـة     ، وأن تتناول مجيع النقاط

اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة احلد األقصى لعـدد صـفحات التقـارير اخلاصـة      
      صـفحة   ٨٠-٦٠ صفحة، واحلد األقصى الذي يتـراوح بـني          ٤٠بعينها وهو   مبعاهدات  

انظر املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير، الواردة        (فيما يتعلق بالوثيقة األساسية املوحدة    
  ).١٩، الفصل األول، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6يف الوثيقة 

        
  


