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 حول الحق في الحياة وعقوبة اإلعدام المائدة المستديرة التوصيات الصادرة عن

 
ياة في القوانين حول الحق في الححوار تفاعلي ب عقد مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان مائدة مستديرة

دس عاطف الطراونة األكرم رئيس مجلس النواب األردني والتي انعقدت في البحر برعاية سعادة المهن األردنية
، بحضور ومشاركة 52/9/5109-52ربعاء والخميس الموافق األالميت في فندق هلتون على مدار يومي 

 .  ومناقشة خمسة عشر نائبًا من مجلس النواب األردني
حق في الحياة ال)رقتين في هذا المجال األولى بعنوان حول و تفاعلي الحوار الالدكتور نظام عساف ار أدحيث 

تحديد عقوبة )عنوان والثانية ب. الدكتور محمد النسور /إعداد وتقديم الميسر ،عدامفي مواجهة عقوبة اإل
 .الدكتور حمدي محمد مراد/ إعداد وتقديم الميسر( عدام وتقييد شروطها في الشريعة االسالمية السمحاءاإل
 

 :التوصيات التاليةإلى  بعد مناقشات تفصيلية خالل اليومين ه المائدة الحواريةانتهت هذ وقد
 

ع م نسجاماً خطورة وقساوة في التشريع األردني إ ألشدالجرائم ا عقوبة اإلعدام في رحص :التوصية األولى
الذي صادقت  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي ما ورد في معالشريعة االسالمية ومقاصدها و 

مع الحقوق  نسجاماً وا  ( 2)المادة  والتزمت به في عليه المملكة األردنية الهاشمية ونشر في الجريدة الرسمية
 .والحريات العامة

 
الجزائية وعددها اثنان  التشريعات األردنيةعادة النظر في نصوص المواد الواردة في إ :التوصية الثانية

 .عدامبة اإلبعقو اقب عليها عوالم وثالثون نصاً 
  

بخاصة تلك التي ( مبرر)ها مسوغ قانوني دالعمل على الغاء النصوص التي ما عاد لوجو  :التوصية الثالثة
تضم خبراء  عليا حكومية مختصةك من خالل تشكيل هيئة تشريعية وذل صيغت في فترات زمنية قديمة جداً 

 .حقوقيين للنظر في هذه القوانين والتشريعات
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عدام حصر الجرائم األشد خطورة والمعاقب عليها باإللى لوصول إلقياس اعتماد مؤشر   :الرابعةالتوصية 
 .مةلبرلمان القادمة من خالل مجلس األخالل فترة انعقاد دورات ا

  
واللجان المختصة على تقييم للعمل مع مجلس النواب  متابعة تضم خبراء تشكيل لجنة :التوصية الخامسة

صدار تق االداء عداد خطة عمل تنفيذية وا  ارير دورية للوصول إلى الهدف ومؤشر األداء كأداة قياس وا 
ردنية بما لتعديل النصوص المعاقب عليها باإلعدام في التشريعات األمة بالشراكة والتنسيق مع مجلس األ

والعمل ( 2)مع العهد الدولي المادة  ينسجم مع الشريعة االسالمية ومقاصدها في حفظ النفس البشرية وكذلك
والتحالف ( صاحب المبادرة)مع مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان 

 . األردني لمناهضة عقوبة اإلعدام
 

تضمن  وقانون منع الجرائم الجزائية أصول المحاكمات قانون ضرورة وضع ضمانات في: التوصية السادسة
همها التمثيل ت التي ال تنسجم مع تحقيق العدالة وأواإلعاقا والتسويفالتعطيل تحقيق العدل بعيدًا عن 

 .القانوني للمتهم وحصر االختصاص للقضاء النظامي
 

بعدد من  والمحددة 0991عام  للعشائر ضرورة االلتزام بما ورد في الوثيقة المرجعية :ةالتوصيه السابع
 .عدامالقانونية واالجرائية للمتهم الذي يواجه عقوبة اإلوتوفير كل الضمانات الجرائم ومنها القتل العمد 

 
من الدستور األردني ( 92)العمل بالمادة  فإن الطريق إلى ذلك ، ومن أجل البدء بتفعيل هذه التوصياتوأخيرا  

و األعيان أي من مجلسي أكثر من أعضاء أو أيجوز لعشرة  "نهعلى أ الفقرة األولى التي تنص في 
 إذاي فأنة المختصة في المجلس البداء الر القوانين ويحال كل اقتراح على اللج ايقترحو ن أ النواب

حاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه أرأى المجلس قبول االقتراح 
 ".و في الدورة التي تليهاألمجلس في الدورة نفسها ل
 

 "انتهى"
 


