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 املرفق

مانفريد نوفاك املقرر اخلاص    السيد  رد احلكومة على تقرير     
 املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة         

 ٢٠٠٧مارس / آذار١٥ القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

 مقدمـة

مانفريد نوفاك املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه جاءت االستجابة الفورية للحكومة لطلب السيد  
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املتعلق بزيارة األردن انطالقاً من قناعة احلكومة               مـن ضروب    

بأمهية قضايا حقوق اإلنسان وتفعيالً لدور التعاون مع األمم املتحدة واملؤسسات الدولية املختلفة العاملة يف جمال                
 .هاحقوق اإلنسان يف سبيل محاية حقوق اإلنسان وتعزيز

مت تقدمي مجيع التسهيالت الالزمة للمقرر وتذليل كافة الصعوبات أمامه وحسب طلبه، إضافة إىل تأمني                
 .املقابالت الالزمة لـه مع املسؤولني الرمسيني الذين طلب مقابلتهم

 .مت فتح مجيع مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز االحتجاز والتوقيف أمام املقرر والوفد املرافق 

، ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٥ت احلكومة على تقرير املقرر اخلاص مبسألة التعذيب والصادر بتاريخ           اطلع 
أكتوبر / تشرين األول١٠وإذ تشري احلكومة إىل تقريره السابق، وإىل ردها على هذا التقرير الذي ُسلّم إليه بتاريخ 

ى املستجدات القانونية واإلجراءات العملية     ، والذي تضمن الردود على استفساراته، إضافة إىل اطالعه عل         ٢٠٠٦
وتود احلكومة أن   . الضامنة حلقوق املوقوفني يف مراكز التوقيف واإلصالح والتأهيل ضد إساءة املعاملة والتعذيب           

 :تعرب عما يلي

 أشـار املقرر اخلاص يف تقريره النهائي إىل ما وصفه انتشار ممارسة التعذيب يف األردن بسبب ما وصفه                   
، إضافة إىل استنتاجه بأن التعذيب ُيمارس بشكل روتيين يف مراكز "عدم وجود وعي وحالة اإلفالت من العقاب"ب  

 .التوقيف التابعة لدائرة املخابرات العامة وإدارة البحث اجلنائي

ملنهجي من املالحظ أن التقرير النهائي للمقرر اخلاص تضمن تعديالً الستنتاجه السابق بشأن ممارسة التعذيب ا               
يف مراكـز التوقيف التابعة إلداريت املخابرات العامة والبحث اجلنائي، وإشارة إىل استنتاجه اجلديد أن التعذيب ميارس                 

انتشار ممارسة  "يف هذه املراكز إضافة إىل إبقائه على استنتاجاته السابقة وخاصة تلك اليت تتعلق ب                 " روتـيين "بشـكل   
، وهي استنتاجات تعتربها احلكومة غري      "وحالة اإلفالت من العقاب   "،  "ود وعي عدم وج "بسبب  " التعذيب يف األردن  

 .عادلة وغري منصفة، وتتناقض متاماً مع سياسات احلكومة اليت حتظر ممارسة التعذيب وإساءة املعاملة

 ــــــــــــــ
ة أو العقوبة القاسية أو سيشار فيما يلي إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعامل ∗ 

 ". املقرر اخلاص" بعبارة الالإنسانية أو املهينة
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وإذ تدرك احلكومة األبعاد القانونية واإلنسانية جلرمية التعذيب من منطلق كوهنا جرمية غري أخالقية تتناىف                
خل األردن ويف شىت احملافل     مع القيم اإلنسانية واحلضارية والدينية اليت تؤمن وتلتزم هبا احلكومة وتدافع عنها، دا            

واليت (الدولـية، وإذ تعي أن خروقات هلذه القيم قد حتصل بني الفينة واألخرى من قبل عدد من األفراد يف بلدنا                 
شأن األردن يف ذلك شأن أي دولة أخرى يف هذا العامل الفسيح،            ) بطبيعة احلال ال تعكس موقف األردن الرمسي      

إلنسانية السامية اليت انبثقت من حضارتنا اإلسالمية ومن قيمنا العربية األصيلة، ومن            تؤكد جمدداً التزامها بالقيم ا    
 .إمياننا املطلق بسمو قضايا حقوق اإلنسان، وهو مبدأ أساسي لن حتيد عنه احلكومة

ان ومن ضمنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس(كما أن التزام األردن بالقوانني واملعاهدات واملواثيق الدولية  
، واليت هو طرف فيها هو أيضاً أحد        )والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب        

الثوابـت الرئيسية لنظامنا القضائي والقانوين، واحلكومة وعلى عكس ما ورد يف تقرير املقرر اخلاص تعي جيداً                 
ا، كما أهنا تدرك أيضاً أن األخطاء إن وجدت فهي          خطـورة جرائم التعذيب وخطورة إغفاهلا أو التغاضي عنه        

فـردية وحمصـورة وال ميكن بأي حال من األحوال تعميمها لتوسم اجملتمع ككل أو اختاذها مربراً الهتام النظام                   
القضائي بالقصور، فهذا ظلٌم جملتمعنا ولنظامنا القضائي والقانوين، فال ميكن جملتمعنا أو لنظامنا القضائي أن يقبال                
أو يتسـاحما مـع العـنف املرتكب ضد املوقوفني أو املتهمني سواء أكان هذا العنف بقصد انتزاع االعتراف أم                    

 .كأسلوب من أساليب للعقاب

خاصة تلك املتعلقة بانتشار "وإذ ختتلف احلكومة مع عدد من االستنتاجات اليت توصل إليها املقرر اخلاص  
والتعذيب الروتيين يف كل من دائريت      "،  "اإلفالت من العقاب  "، و "عدم وجود وعي لدى املسؤولني    "، و "التعذيب

، لتؤكد جمدداً على وجود إرادة سياسية       )واليت استندت إىل ادعاءات فردية    (،  "املخابرات العامة والبحث اجلنائي   
 عدة  علـيا وصادقة يف االستمرار يف خطط اإلصالح ملراكز التوقيف واإلصالح والتأهيل، وهي عملية بدأت منذ               

 .سنوات وال زالت مستمرة

كما تدرك احلكومة أمهية اجلانب التوعوي املعين بالتعريف حبقوق اإلنسان بشكل عام والتعريف بأخطار               
جرائم التعذيب وإساءة املعاملة بشكل خاص وذلك خللق وعي ثقايف لدى اجملتمع بشكل عام حول خطورة جرائم 

 .التعذيب وإساءة املعاملة

احلكومة عن تطوير اجلانب التشريعي جلهة تغليظ العقوبة ضد مرتكيب جرائم التعذيب            كمـا لـن تغفل       
 .وإساءة املعاملة لتوفري املزيد من الضمانات الرادعة حبق مرتكيب هذه اجلرائم

 :وتود احلكومة هنا اإلشارة إىل التايل 

يت ادعى فيها انتشار ممارسة     التعذيب، وال إن معظم االستنتاجات اليت توصل إليها املقرر اخلاص بشؤون           
 . التعذيب يف األردن، هي استنتاجات غري صحيحة وبعيدة عن الواقع

فاحلـاالت الـيت استند إليها املقرر اخلاص يف تربير النتائج اليت توصل إليها هي حاالت فردية، كما أن                    
ض منظمات اجملتمع املدين إضافة     املعلومات اليت استقاها لتوثيق ادعاءاته هي يف معظمها معلومات مستقاة من بع           
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إىل ادعـاءات فردية لعدد من املوقوفني واحملكومني واليت ال ميكن أن تؤدي إىل االستنتاج بأن التعذيب ميارس يف                   
 .األردن بشكل منتشر وإىل أنه روتيين يف بعض األحيان

 :ذيببالنسبة الدعاء املقرر اخلاص حول قلة الوعي لدى املسؤولني بشأن قضايا التع 

جعل املقرر اخلاص موضوع قلة الوعي بقضايا التعذيب سبباً يف انتشار التعذيب يف األردن، ويفسر املقرر  
قلة الوعي على أنه قبول املسؤولني يف األردن االكتفاء بعقوبات خمففة حبق من يرتكبون جرائم التعذيب، وهو هنا 

افة املسؤولني الذين قابلهم املقرر اخلاص أدانوا التعذيب خيلـط األمر مع مسألة اإلفالت من العقاب، علماً بأن ك   
وأكدوا التزام األردن باالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب، كما أن هؤالء املسؤولني مل ينكروا وقوع بعض األخطاء 

دم  حيث إن تأكيد هؤالء املسؤولني كان منصباً على ع         - وذلك حسبما ورد يف تقرير املقرر اخلاص         -الفـردية   
 .وجود سياسة تدعم أو تشجع على ممارسة التعذيب أو إساءة املعاملة

تود احلكومة أن تربز أهم اإلجراءات املتخذة يف سبيل نشر ثقافة التوعية وتشديد العقوبة ضد جرائم  
 :التعذيب وإساءة املعاملة

ية الدولية ملناهضة التعذيب    أصدرت احلكومة، من خالل أجهزهتا األمنية املعنية، توجيهاهتا بتعميم االتفاق          
عـلى كافة أفراد األجهزة األمنية، واإليعاز للمسؤولني يف هذه األجهزة بااللتزام بأحكام االتفاقية وبيان خطورة                

 .ارتكاب أياً من أعمال إساءة املعاملة والتعذيب

 .مت إدخال اتفاقية مناهضة التعذيب ضمن املناهج التدريبية ألفراد األجهزة األمنية 

 يف اإلطـار التشـريعي فـإن احلكومـة ماضية يف تعديل التشريعات اجملّرمة ملمارسة التعذيب وخاصة                  
 من قانون العقوبات األردين هبدف تشديد العقوبة ضد مرتكيب مثل هذه اجلرائم، إضافة إىل تعديل                ٢٠٨املـادة   

اهضة التعذيب واليت أصبحت مبجرد     الـتعريف الـوارد يف املادة حبيث ينسجم مع التعريف الوارد يف اتفاقية من             
 .املصادقة عليها جزءاً من منظومتنا التشريعية

كمـا مت تعديل النصوص التشريعية اليت تعاقب باإلعدام وحصرها على أكثر اجلرائم جسامة، حيث مت                  
ه املشاريع  ومت إقرار هذ  ). العقوبات، واملخدرات، واألسلحة النارية والذخائر، واملفرقعات     (تعديل كل من قانون     

، وذلك انسجاماً مع توصيات منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال           ٢٠٠٦ونشـرها يف اجلـريدة الرمسية لعام        
 .حقوق اإلنسان

ويف ذات السياق مت إعداد مشروع قانون ديوان املظامل واملؤمل استكمال مراحله الدستورية قريباً ليعزز                
 .إلنسانمن وسائل الرقابة ضد انتهاكات حقوق ا

شكّلت احلكومة جلنة خاصة لدراسة قانون منع اجلرائم وتعديالته مبا يتفق ومفهوم حقوق اإلنسان، وقد                
 .باشرت هذه اللجنة عملها للخروج بصيغة تضمن تطبيقاً أفضل للقانون ومنع إساءة استخدام القانون
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خدام التوقيف اإلداري، حيث مت أصدرت احلكومة تعميماً للحكام اإلداريني بضرورة عدم التوسع يف است    
 .اإلفراج عن عدد كبري من املوقوفني إدارياً

يوجد هناك العديد من مراكز حقوق اإلنسان يف األردن، اليت تستقبل شكاوى املواطنني وتتوىل متابعتها                
له والذي أنشئ مبوجب قانون يضمن استقاللية عم   ) كاملركز الوطين حلقوق اإلنسان   (مـع اجلهـات احلكومـية       

وقدرته على التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان ويوجد لدى املركز جهاز رقايب يتوىل متابعة شكاوى املواطنني مع      
 .اجلهات الرمسية، وإجراء زيارات مفاجئة إىل مجيع مراكز اإلصالح ومراكز التوقيف يف اململكة

 مع شكاوى املواطنني ضد أفراد      مت إنشـاء مكتب للمظامل وحقوق اإلنسان يف إدارة األمن العام للتعامل            
الشـرطة، مت مؤخـراً إنشاء مديرية حلقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية ملتابعة القضايا والشكاوى املتعلقة حبقوق                 

 . اإلنسان بشكل عام

وتعمل احلكومة على نشر مفاهيم حقوق اإلنسان من خالل برامج للتوعية عرب وسائل اإلعالم املختلفة،                
 .ه مت مؤخراً تضمني مفاهيم حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية يف اململكةإضافة إىل أن

وفـوق ذلك كله توجد إرادة سياسية عليا هتدف إىل تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف اململكة وإىل نشر                   
 .التوعية يف هذا اجملال على الصعيدين الرمسي والشعيب

 :بالنسبة ملوضوع اإلفالت من العقاب 

 بأن التشريعات األردنية مل ُتطبَّق حبق مرتكيب جرائم إساءة املعاملة هلو استنتاج غري صحيح،               إن القـول   
حيث حوكم العديد من أفراد الشرطة واألجهزة األمنية بسبب إساءة استخدامهم لسلطتهم، كما سنبني الحقاً،               

 يف التقرير واليت يدَّعي أصحاهبا بأهنم       إضـافة إىل أن مديرية األمن العام جتري حتقيقاً يف عدد من القضايا الواردة             
 .وسيتم إيقاع العقوبة حبق مرتكيب هذه األعمال يف حال إدانتهم. تعرضوا للتعذيب

 من قانون العقوبات    ٢٠٨كما أننا جند واقعاً وقانوناً أن القوانني األردنية املعمول هبا حالياً خاصة املادة               
 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية تعترب أن أي دليل أو بينة مت ١٥٩ادة األردين جترم ممارسة التعذيب، كما أن امل

احلصـول عليها بأي نوع من أنواع اإلكراه املادي أو املعنوي بينة باطلة وال ُيعتد هبا قانوناً، كما حيق للمشتكى          
كمة بأهنا أُخذت منه حتت الضغط عليه الطعن بإفادته املأخوذة من ِقبل الضابطة العدلية أمام املدعي العام وأمام احمل

 .أو اإلكراه املادي واملعنوي

 :فيما يتعلق مبوضوع مكافحة اإلرهاب وجعله أحد أسباب انتشار التعذيب يف األردن 

إن املقرر اخلاص مل يقدم لنا أدلة واضحة تبني لنا كيف خرج هبذا االستنتاج، بل اكتفى بالقول إنه مسع                    
يف دائرة املخابرات العامة من عدد من املوقوفني ومنظمات اجملتمع املدين، كما أن             عن وجود ادعاءات بالتعذيب     

حماولة ربط املقرر اخلاص بني تعاون اململكة مع الواليات املتحدة يف احلرب على اإلرهاب وجعل ذلك سبباً الهتام 
مبكن للمقرر أن يتوصل ملثل هذا      األجهـزة األمنـية األردنية مبمارسة التعذيب هلو أيضاً أمر يثري الغرابة، فكيف              
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االستنتاج دون تقدمي أدلة مادية مقنعة، علماً بأن األردن منضم إىل العديد من االتفاقيات الدولية اخلاصة مبكافحة      
. اإلرهاب واليت رتبت عليه التزاماً دولياً بالتعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب مع الدول األطراف يف هذه االتفاقيات

 .يات والتهديدات اإلرهابية اليت يواجهها األردن إال أنه مل يغفل احترام حقوق اإلنسان وحريتهورغم التحد

بالنسبة ملا ورد يف تقرير املقرر اخلاص حول جتاهل بعض الصحف ووكالة األنباء األردنية ملا ورد يف                  
 :ن، يف عما٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩املؤمتر الصحفي الذي عقده املقرر اخلاص بتاريخ 

نـود التوضـيح هنا بأن وسائل اإلعالم يف األردن حرة ونزيهة وال ختضع لرقابة احلكومة، وقد تعاملت         
وسـائل اإلعـالم األردنية املختلفة مع املؤمتر الصحفي للمقرر بكل موضوعية، وبالتايل فإن االهتام الذي وجهه                 

علماً بأنه ال توجد يف األردن      . م غري صحيح  لوسـائل اإلعـالم األردنية بتجاهلها عمداً مؤمتره الصحفي هو اهتا          
وعلى . صحافة رمسية، والصحف اليت أوردها املقرر اخلاص يف تقريره األخري مملوكة ومدارة من ِقبل القطاع اخلاص

. أي حال، يستطيع املقرر اخلاص خماطبة هذه الصحف مباشرة إلبداء رأيه حول أسلوب تغطيتها ملؤمتره الصحفي               
 الصحفي الذي عقده املقرر اخلاص يشكل حبد ذاته خرقاً للشروط املرجعية للزيارة وتسرعاً من               كمـا أن املؤمتر   

 .جانبه يف إبداء األحكام قبل متحيص النتائج اليت توصل إليها وقبل االستماع لتوضيحات احلكومة

 :الدستور والنص على مكافحة التعذيب 

وجاء الدستور األردين يف تنظيمه     . ور األردين حظيـت حقوق اإلنسان باهتمام خاص يف الدست        -أوالً 
حلقوق اإلنسان واحلريات منسجماً مع االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، بل إن بعض هذه               
 .احلقوق حرص عليها الدستور قبل سنوات عديدة من إقرار اإلعالنات العاملية واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان

ال يعين بأي حال من األحوال إجازة       " جرمية التعذيب "إن عدم النص يف الدستور األردين على         -ثانياً 
التعذيب، كما ال جيوز قانوناً أن يفسر عدم وجود مثل هذا النص يف الدستور على أنه إخالل بااللتزامات القانونية 

يفسَّر ذلك على أنه قصور يف الدستور لعدة        ، وال ميكن أن     )CAT(اليت تقررها االتفاقية الدولية لتجرمي التعذيب       
 :اعتبارات منها

أن الدسـتور يتضـمن قواعد عامة تبني اإلطار العام حلقوق األفراد وحرياهتم تاركاً للقوانني                -١ 
علماً . وال يعقل أن ينص الدستور على جترمي التعذيب شأنه شأن دساتري العامل. األخرى بيان تفاصيل هذه احلقوق

اقية الدولية ملناهضة التعذيب مل تطالب الدول املنضمة إىل االتفاقية بتضمني دساتريها نصوصاً دستورية              بأن االتف 
 جترم التعذيب؛

 أن التشريعات الداخلية جرَّمت التعذيب؛ -٢ 

أن االتفاقية الدولية لتجرمي التعذيب قد صادقت عليها اململكة وهبذه املصادقة أصبحت جزءاً من   -٣ 
 الوطنية األردنية؛التشريعات 
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 من القانون املدين ٢٥٦كفل الدستور حق التقاضي للجميع كحق عام ومطلق، كما نصت املادة  -٤ 
 .على حق املتضرر املطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به

نون  من قا٢٠٨اعترب قانون العقوبات األردين التعذيب جرمية ُيعاقب عليها القانون، وفقاً للمادة  -ثالثاً 
 . من قانون العقوبات العسكري٤٩العقوبات وكذلك املادة 

 :فيما يتعلق بعدم وجود تعريف حمدد للتعذيب يف النظام القانوين األردين 

إن اتفاقـية مناهضة التعذيب ومبجرد املصادقة عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية تصبح جزءاً من النظام                 
 وعلى ذلك فإنه إذا عرضت مسألة من هذا القبيل على القضاء الوطين، فإن القانوين األردين تكتسب قوة القانون،

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢احملاكم األردنية ملزمة بالرجوع إىل التعريف الوارد يف املادة 

 من قانون العقوبات    ٢٠٨سـبق للحكومة وأن كلفت األجهزة املختصة بالنظر يف إمكانية تعديل املادة              
د العقوبة ضد املوظف العام مبا يف ذلك عدم سقوط العقوبة بالتقادم وعدم مشوهلا بالعفو وللتأكد من                 هبدف تشدي 

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب١استيفاء املادة ملتطلبات تعريف التعذيب وفقاً للمادة 

 :أما فيما يتعلق باملساعدة القانونية للشخص احملتجز 

ص منذ حلظة مثوله أمام املدعي العام باعتباره اجلهة القضائية املختصة إن مثل هذه املساعدة متوفرة للشخ 
 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على حق املشتكى عليه يف حضور            ٦٣بالتحقيق القضائي، وقد نصت املادة      

 ل  من نفس القانون املدعي العام أن مينع احملامي من االتصا          ٦٦/٢حمـامي للدفـاع عـنه، كمـا حظرت املادة           
 .باملشتكى عليه

 .وستدرس احلكومة إمكانية منح كل شخص يقبض عليه حق االستعانة مبحاٍم فور القبض عليه 

 :أما خبصوص دور أعضاء النيابة العامة 

يف الواقـع العمـلي إذا ادعى أي شخص بأنه تعرض للتعذيب من ِقبل أفراد الضابطة العدلية املساعدة                   
ت تلك الواقعة يف حماضر التحقيق، وحييل الشخص إىل الطبيب الشرعي إذا كانت يتوجب على املدعي العام أن يثب

 .احلالة تستدعي ذلك

 .كما حيق للموقوف الطعن يف قرار التوقيف أمام احملكمة املختصة، وكذلك استئناف قرار التوقيف 

 فإنه يتم يف  ساعة٢٤بالنسـبة الحـتجاز األشخاص خالل فترة االحتجاز املنصوص عليها قانوناً وهي          
 من األصول   ١١٢أمـاكن االحـتفاظ املؤقت وهي أماكن ُمعلن عنها وختضع للتفتيش القضائي، كما أن املادة                

 ساعة، وإذا قرر املدعي العام توقيفه يتم ذلك يف ٢٤اجلزائية تنص على ضرورة استجواب الشخص احملتجز خالل 
قضائية وللتفتيش القضائي وفقاً ألحكام قانون مراكز       مراكـز اإلصـالح والتأهـيل واليت ختضع أيضاً للرقابة ال          

، والذي ينص على أنه حيق للوزير أو من ينتدبه إجراء التفتيش على املراكز ٢٠٠٤ لعام ٩اإلصالح والتأهيل رقم 
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للـتأكد من تنفيذ أحكام القانون وعلى املدير رفع تقارير دورية كل ثالثة أشهر تتضمن أوضاع املركز والرتالء                  
 .دمات املقدمة هلمواخل

 من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل تسمح لرؤساء احملاكم والنائب العام وأعضاء النيابة العامة ٨إن املادة  
كل يف منطقة اختصاصه الدخول إىل مراكز اإلصالح والتأهيل ومتابعة أي شكوى مقدمة من الرتالء حول إساءة                 

 .املعاملة أو التعذيب

 ساعة دون   ٢٤ت إىل حق الفرد يف مالحقة أي مسؤول يقوم حبجزه أكثر من              أشـار  ١١٣إن املـادة     
 استجواب جبرم حجز احلرية املنصوص عليه يف قانون العقوبات

 :بالنسبة لتوصية املقرر اخلاص إلغاء احملاكم اخلاصة 

أن أي  أنشئت هذه احملاكم مبوجب الدستور وهي ختضع لرقابة حمكمة التمييز موضوعاً شأهنا يف ذلك ش               
حمكمة نظامية أخرى، وقد أصدرت حمكمة التمييز العديد من األحكام أبطلت مبوجبها بعض أحكام هذه احملاكم                

 :وفيما يلي عدداً من هذه األحكام. لتعرض املتهمني لإلكراه املادي واملعنوي أثناء التحقيق معهم

إذا "والذي ورد فيه ، ٢٠٠٤مارس / آذار١٧ املؤرخ  ٤٥٠/٢٠٠٤قـرار حمكمـة التمييز رقم        -١ 
توصلت حمكمة املوضوع إىل أن اعتراف املتهم لدى الشرطة أُخذ يف ظروف توجب الشبهة يف صحتها وأثناء ما                  

 ".كانت آثار الضرب والتعذيب بادية فإن من حق احملكمة أن ال تأخذ هبذا االعتراف

األقوال "ي ورد فيه    ، الذ ٢٠٠٦مايو  / أيار ٤ املؤرخ   ١٥١٣/٢٠٠٣قـرار حمكمة التمييز رقم       -٢ 
 ".املأخوذة نتيجة العنف واإلكراه ال ميكن االعتماد عليها يف إدانة املتهمني

كمـا ميكن العودة للعديد من قرارات حمكمة التمييز واليت أبطلت فيها أحكام احملاكم اخلاصة                -٣ 
 :واليت ميكن إيراد عدد منها

 ؛٢٠٠٣فمرب نو/ تشرين الثاين٢٣ املؤرخ ٨٢٠/٢٠٠٣قرار رقم  )أ( 

 ؛ ١٩٩٩أغسطس / آب٢٣ املؤرخ ٥٥٢/٩٩قرار رقم  )ب( 

 ؛١٩٩٨مايو / أيار١٩ املؤرخ ٢٥٦/٩٨قرار رقم  )ج( 

إذا ثبت مبا ال يدع جماالً      "، الذي ورد فيه     ١٩٩٨مارس  / آذار ٢٣ املؤرخ   ٥١/٩٨قـرار رقم     )د( 
 فيجب استبعاد هذه األقوال من ِعداد       للشـك فإن أقوال املميز أُخذت باإلكراه والتعذيب وبدون إرادة حرة منه           

 ؛"البينة لعدم صحتها

 ؛١٩٩٨يناير / كانون الثاين٢٠ املؤرخ ٧٤٦/٩٧قرار رقم   )ه( 

 ؛١٩٩٤أغسطس / آب٢٢ املؤرخ ٣٢٧/٩٤قرار رقم  )و( 
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 .١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١ املؤرخ ٢٧١/٩١قرار رقم  )ز( 

 .مييز أن أحكام احملاكم اخلاصة غري قطعية وقابلة للطعنويتضح من هذه القرارات الصادرة عن حمكمة الت 

 :فيما يتعلق بعدم اجلدوى من تقدمي شكوى من ِقبل املتضرر أو الشخص الذي يدَّعي تعرضه للتعذيب 

 حسب  -يـرى املقرر اخلاص أن السبل القانونية لرفع شكوى من ِقبل اجملين عليهم يف جرائم التعذيب                  
غري جمدية، باعتبار أن اجلهة املختصة باستقبال مثل هذه الشكاوى هي النيابة العامة للشرطة  غري متوافرة و-تعبريه 

 حيث إن املدعي    - من وجهة نظره     -أو حمكمـة الشرطة، األمر الذي يعين عدم نزاهة إجراءات التحقيق املتبعة             
ة عسكريني يعينهم مدير األمن العام العام يتم تعيينه من ِقبل مدير األمن العام، وأن حمكمة الشرطة تتألف من قضا  

وهذا يدحضه الواقع العملي، حيث إن هناك العديد من األحكام الصادرة عن القضاء الشرطي أُدين هبا                . أيضـاً 
 .رجال األمن العام، علماً بأن القضاء الشرطي خيضع لرقابة حمكمة التمييز

 من الشكاوى اليت وردت حبق رجال       حيـث تشـري إحصاءات مديرية األمن العام إىل أن هناك العديد            
الشـرطة وقد مت التعامل مع هذه الشكاوى والتحقيق فيها بكل حيادية وموضوعية ونزاهة من ِقبل النيابة العامة                  

 .للشرطة أو من ِقبل حمكمة الشرطة

وام وفـيما يـلي إحصائية جلرائم اإليذاء وإساءة املعاملة واليت ارتكبت من ِقبل رجال األمن العام لألع                 
٢٠٠٦-٢٠٠٥: 

 :٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ ولغاية ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١إحصائية القضايا املرتكبة من تاريخ  

 .٢٨جمموع القضايا  

 .١٤إدانة  

 .١٤منع حماكمة  

 : ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢١ ولغاية ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١إحصائية القضايا املرتكبة من تاريخ  

 .٨لقضايا جمموع ا 

 .٣إدانة  

 .٢منع حماكمة  

 .٣قيد النظر  

 :فيما يتعلق حبق الضحايا باحلصول على تعويضات 

 .أجاز القانون األردين املطالبة بالتعويض عن الضرر مهما كان املسبب للضرر حىت ولو كان غري مميز 

 ".له ولو غري مميز بضمان الضرركل إضرار بالغري يلزم فاع" من القانون املدين أن ٢٥٦كما جاء يف املادة  
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كما أتاح الدستور األردين جلميع القاطنني يف اململكة حبق اللجوء للقضاء ورفع الدعوى للمطالبة باحلقوق  
 .على أي كان

كما أصدرت احملاكم األردنية العديد من األحكام اليت قضت بتعويض ضحايا إساءة املعاملة، ومن األمثلة  
 .٢٠٠٣لعام ) ٤٤٣٣(ر حمكمة التمييز رقم على هذه األحكام قرا

 :فيما يتعلق بوجود سجالت للموقوفني 

إن أي شـخص يـتم إدخاله إىل مراكز اإلصالح والتأهيل سواء أكان موقوفاً أم حمكوماً يتم فتح ملف                    
يت خـاص لــه مبيـناً فيه حالته الصحية عند دخوله املركز واملعلومات الشخصية عنه وسبب توقيفه واجلهة ال     

أصـدرت أمـر التوقيف أو احلكم وتاريخ وزمان دخوله، ويتم تزويد هذا امللف بكافة الوقائع املتعلقة بوجود                  
 .املوقوف داخل املركز

 :أما بالنسبة لتصنيف املوقوفني 

تعـتمد مراكز اإلصالح والتأهيل يف األردن نظاماً لتصنيف نزالء مراكز لإلصالح والتأهيل يقوم على أساس                 
كومني عن املوقوفني، كما يتم فصل احملكومني بقضايا خطرة عن باقي احملكومني، وُيراعى هذا التصنيف عند                فصل احمل 

علماً بأن نظام ربط األشخاص بكفالة لضمان حضورهم إجراءات احملاكمة          . توقـيف األشخاص لدى املراكز األمنية     
 .يا اجلنح اليت تقل عقوبتها عن سنتنيدون احتجازهم معمول به يف القانون حيث ال جيوز التوقيف يف قضا

 :أما بالنسبة لتحسني أوضاع مراكز اإلصالح والتأهيل األخرى 

دأبـت احلكومة اهتماماً خاصاً من خالل األجهزة املعنية، على إيالء مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز                
 يف اتباع سياسة اإلصالح والتأهيل للرتالء التوقيف ورعاية متواصلة متشياً مع السياسة العقابية اليت انتهجها األردن

واالبتعاد عن اإليالم والنبذ االجتماعي واملعاملة القاسية واحلاطة بالكرامة أو املهينة وتكريس كافة اجلهود ووضع               
وعلى الرغم من حدوث أخطاء فردية استثنائية       . كافـة اإلمكانـيات لتحقيق هذا اهلدف النبيل والغاية السامية         

كبوها، فإن العربة باألغلب واألعم، وحىت تتضح الصورة وتتكامل النظرة إىل هذا املوضوع، ال بد من حياسب مرت
 :اإلشارة إىل اإلجنازات التالية

إنشاء املشاغل احلرفية وهتيئة األعمال الزراعية واملهنية يف بعض مراكز اإلصالح والتأهيل حسب          -
 يف املفيد من األعمال، وزيادة إنتاجهم مقابل األجر اإلمكانيات املتاحة لتدريب الرتالء وأشغاهلم 

وتزويدهم بشهادات اخلربة الصادرة عن مؤسسة التدريب املهين حفظاً لكرمتهم بل والسعي إىل             
 انضمامهم إىل اجملتمع دون التفات إىل حياة السجن وما يعقبها من حرج اجتماعي وآثار نفسية؛

والتثقيفية كاملالعب واملكتبات واحملاضرات وتعزيز النواحي الروحية       هتيئة املرافق الترفيهية والرياضية      -
واإلميانية للرتالء من خالل احملاضرات الدينية وإقامة املساجد وكل ما يضمن إقامة الشعائر الدينية يف               

 خمتلف املراكز؛
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تمكن الرتيل إتاحة املساعدة القانونية بإنشاء غرف للمحامني يف كافة مراكز اإلصالح والتأهيل لي -
 من االنفراد مبحاميه كضمانة من الضمانات القانونية يف خمتلف مراحل الدعوى؛

فتح أبواب مجيع مراكز اإلصالح والتأهيل أمام من خيوهلم القانون سلطة املراقبة والقيام بالتفتيش  -
كالنائـب العـام ومسـاعدوه ورؤساء احملاكم واملدعون العامون الستقبال الشكاوى ومساع             
املالحظـات ومراقبة األداء ومعاجلة مواطن اخللل وضمان عدم املساس حبقوق الرتالء وااللتزام             

 بالتشريعات الناظمة لشؤوهنم؛

متكـني مجـيع مؤسسات اجملتمع املدين ومنها املركز الوطين حلقوق اإلنسان ومنظمات حقوق               -
صالح وااللتقاء بالرتالء حىت اإلنسان واألحزاب واجلمعيات والصليب األمحر من زيارة مراكز اإل

عـلى انفـراد وتدويـن املالحظات وتقبل النقد املوضوعي واملالحظات املنطقية وتقدمي كافة              
التسـهيالت الالزمة واإلجراءات املناسبة لتلك اجلهات وقد بلغ عدد هذه الزيارات خالل عام              

 زيارة؛) ٤٠٠( أكثر من ٢٠٠٦

 وحتويله إىل   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٧ بتاريخ   إغالق سجن اجلفر بأمر من جاللة امللك       -
مدرسة تدريب مهين يف الوقت الذي تنتهي فيه أعمال إنشاء مراكز إصالح وتأهيل جديدة وفق             

نزيل أحدها يف املوقر والذي سيكون      ) ١ ٠٠٠(املعـايري الدولية ويتسع كل منها ملا يزيد عن          
وآخر يف املفرق للتخلص هنائياً من مشكلة       جاهـزاً السـتقبال الـرتالء خالل الشهر القادم،          

االكـتظاظ الـيت تعاين منها بعض املراكز مما يتيح اجملال لتصنيف الرتالء حسب فئاهتم العمرية                
 وجرائمهم املرتكبة وخطورهتم اجلرمية؛

مراقبة أوضاع مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز التوقيف والتأكد من التزام العاملني بالتعليمات             -
اصـة بـأحوال التعامل مع الرتالء من خالل اإلشراف القضائي والتفتيش على تلك املراكز،     اخل

والـتعامل بقـوة السـلطة اليت مينحها القانون إزاء من يشكل خطورة على الرتالء وسالمتهم                
 واستقرارهم داخل املركز؛

املراجع القيادية العليا   التفتيش على مراكز اإلصالح والتأهيل ومراقبة أداء العاملني فيها من قبل             -
ومكتـب املفـتش العام وإدارة األمن الوقائي وإدارة مراكز اإلصالح والتأهيل ومكتب املظامل              
وحقوق اإلنسان واختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حبق من تثبت إساءته ألي نزيل وهذا واضح 

 من خالل اإلحصائيات الرمسية الصادرة عن مديرية األمن العام؛

ضع صناديق شكاوى يف مجيع مراكز اإلصالح والتأهيل يشرف عليها مكتب املظامل وحقوق              و -
اإلنسان ويتم التصرف بالشكاوى الواردة إليها وفق أحكام القانون، واستحداث غرفة عمليات            

 يف إدارة املراكز ملتابعة أمور اجللسات والطلبات واحلضور للمحاكم؛

ان االجتماعي حسب الرغبة، واالنتهاء من تنفيذ اخللوة        مشـول نـزالء مراكز اإلصالح بالضم       -
الشرعية للرتالء عمالً بأحكام القانون وعقد دورات حمو أمية والتنسيق مع كافة اجلهات املعنية              
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لتأمني الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية للرتالء كما قامت مديرية األمن العام بالتوقيع على 
تم مبوجبها توفري فرص عمل يف مصانع املناطق الصناعية املؤهلة للمفرج اتفاقية مع وزارة العمل ي

 عنهم أو ألفراد أسر احملكومني؛

تأهيل العاملني يف مراكز اإلصالح والتأهيل وتدريبهم وتثقيفهم للتعامل مع الرتالء وفق األصول              -
ا النهج، واختيار مؤهالت    القانونية واألخالق الوظيفية وتقدمي احلوافز املالية لضمان التزامهم هبذ        

 مناسبة ومواصفات حمددة ملن يعمل يف تلك املراكز لتحقيق األهداف املرجوة؛

وضـع استراتيجية منوذجية مستقبلية ملعاجلة كافة جوانب اخللل الذي قد يطرأ يف بعض مراكز                -
لقانون مبا اإلصـالح لتكون مراكز منوذجية تصان فيها احلقوق وحيترم فيها الرتالء ويسود فيها ا    

 .يتالءم واملعايري الدولية النموذجية هلذه املراكز

 :فيما يتعلق بنساء احملتجزات يف جرائم الشرف 

يـتم احتجاز هؤالء النساء هبدف احلفاظ على حياهتن بسبب هتديدهن بالقتل من قبل ذويهن، علماً بأن                  
 . إجناز املأوى على توفر التمويل الالزماحلكومة تدرس حالياً إجياد مأوى خاص هلؤالء النساء ويعتمد سرعة

فـيما يتعلق بتدريب العاملني يف السجون وزيادة وعي املسؤولني يف األجهزة األمنية بقضايا حقوق                
 :اإلنسان وإساءة املعاملة والتعذيب

 قضايا نؤكـد يف هذا اجملال أن األجهزة األمنية ال تدخر جهداً يف تنمية وتطوير أفراد األجهزة األمنية يف            
حقـوق اإلنسـان، هبدف متكينهم من القيام بواجباهتم خري قيام وفق األنظمة والقوانني املرعية، وبشكل يعكس                 

 .احترام األردن لالتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب

 من هذه الرعاية، إذ يتم عقد برامج تدريبية يف وحيظى العاملون يف مراكز اإلصالح والتأهيل باجلزء األكرب 
جمال اإلصالح والتأهيل ومن هذه الدورات ما هو حملي، ويعقد يف أكادميية الشرطة امللكية، ومنها ما هو خارجي، 

 . حيث يتم إيفاد الضباط واألفراد إىل دول أخرى لالطالع على جتارهبم يف جمال السجون واالستفادة منها

كز الوطين حلقوق اإلنسان دورات تدريبية عدة لضباط إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل والبحث ويعقد املر 
اجلنائي وضباط املخابرات العامة، حيث عقدت دورات عدة يف جمال إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل وحول رعاية 

 التعاون مع املنظمة الدولية    نـزالء مراكـز اإلصـالح والقواعد الدولية النموذجية ملعاملة السجناء، ومت ذلك ب             
 .لإلصالح اجلنائي

كما نظمت دورات أخرى يف جمال ضمانات احملاكمة العادلة وفقاً للمعايري الدولية وبالتعاون مع برنامج                
األمـم املتحدة اإلمنائي، كما شارك ضباط األمن العام واملخابرات العامة يف دورات حول منع اجلرائم وحقوق                 

 . مناهضة التعذيب وغريهااإلنسان واتفاقية



A/HRC/4/G/17 
Page 13 

 :كما طبقت احلكومة خطة لزيادة وعي أفراد األجهزة األمنية مبواضيع حقوق اإلنسان، وقد تضمنت اخلطة التايل 

التابعة ملديرية ) FMأمن (استحداث املكتب اإلعالمي يف مديرية األمن العام، وإنشاء إذاعة األمن  -
النفتاح اإلعالمي والشفافية يف التعامل وتقبل النقد البناء        األمن العام وهي مبثابة ترمجة حقيقية ل      

واملالحظات األمنية للرد عليها بكل وضوح من خالل التصرحيات الصحفية واللقاءات اإلذاعية            
 عرب اهلواء خدمة للوطن واملواطن دون تكليفه عناء التنقل لتقدمي الشكاوى وإبداء املالحظات؛

ق اإلنسان يف مديرية األمن العام الذي يرتبط مباشرة مع مدير           مت إنشـاء مكتب املظامل وحقو      -
وحماسبة من  . األمن العام الستقبال شكاوى املواطنني الذين تعرضوا للظلم أو احلط من الكرامة           

يثبت حبقه جرم إساءة استعمال السلطة أو التعسف يف ممارسة احلق، وللتأكد من تطبيق املعايري               
 مراكز اإلصالح وأماكن االحتجاز وكافة وحدات األمن العام اليت هلا الدولية حلقوق اإلنسان يف
 مساس حبقوق اإلنسان؛

اسـتحداث أقسام الشرطة اجملتمعية ونشر مفاهيمها من خالل محلة للتوعية اإلعالمية وذلك ملد            -
 جسور الثقة وطلب يد العون واملشاركة مع املواطن للمحافظة على أمن األردن؛

الوحدات امليدانية يف مديرية األمن العام وذلك باستحداث قيادات أمن األقاليم           إعـادة هيكلة     -
وتقسيم كل منها لعدة مديريات شرطة يتبعها العديد من املراكز األمنية تسهيالً للمواطن وتنفيذاً 
السـتراتيجية مديرية األمن العام يف تعزيز األمن وخدمة املواطن مع التوجه مستقبالً ألن يكون               

  مخسني ألف مواطن مركز أمين؛لكل

تفعـيل دور إدارة محاية األسرة يف معاجلة قضايا العنف األسري واالعتداءات اجلنسية وانتهاك               -
 حقوق املرأة والطفل واليت تعاجل بسرية تامة وعن طريق آليات حضارية؛

وى العلمي  تعزيـز جهاز األمن العام واألجهزة األمنية بأصحاب الدرجات العلمية ورفع املست            -
والـثقايف للعـاملني مـن خالل إتاحة اجملال إلكمال الدراسات العليا، كما استحدث برنامج               
ماجستري يف أكادميية الشرطة امللكية أحدمها يف العدالة اجلنائية وآخر يف االستراتيجيات اإلدارية             

عرفة، كما  واألمنـية لكـبار ضباط األمن العام وصوالً إىل رجل أمن عصري يتسلح بالعلم وامل              
عمدت مديرية األمن العام إىل جتنيد أعداد كبرية من الفتيات يف الشرطة النسائية للقيام باألعمال 
األمنـية والواجـبات الشـرطية املخـتلفة اليت تتطلب التعامل معها من قبل الشرطة النسائية                

 كالتفتيشات األمنية لإلناث واإلشراف على مهاجع الرتيالت؛

هزة األمنية من خالل تأسيس الشرطة البيئية ووحدة محاية االستثمار ومكاتب           تطوير عمل األج   -
لشؤون العشائر ومركز الدراسات االستراتيجية األمنية والشرطة السياحية وإدارة التنفيذ القضائي 

 واألكواخ األمنية؛
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عام، وتعميمها  إدخـال االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب ضمن املناهج التدريبية لرجال األمن ال            -
خطـياً عـلى كافـة مرتـبات األمن العام، واإليعاز للرؤساء والقادة إلفهام مرؤوسيهم االلتزام         
بأحكامها وبيان خطورة ارتكاب أي فعل يعد تعذيباً مبوجب تلك االتفاقية اليت أصبحت جزءاً من 

 فة رجال األمن العام؛النظام القانوين األردين وإدخال هذه االتفاقية ضمن املناهج التدريبية لكا

قامـت مديـرية األمن العام يف العام املاضي التوقيع على اتفاقية خاصة مع املنظمة الدامنركية                 -
للتعاون مع هذه املنظمة يف جمال احلد من التعذيب وإساءة          ) RCT(ملكافحـة التعذيب والعنف     
االشتراك مع منظمات   ومت عقد عدة ورش عمل مع هذه املنظمة ب        . املعاملـة يف أماكن التوقيف    

حقـوق اإلنسان احمللية والدولية، ومت االتفاق على أن تقوم هذه املنظمة بتقدمي مساعدات تقنية               
وتدريبـية لرجال األمن العام وتطوير مهارهتم يف جمال حتقيق وتعزيز حقوق اإلنسان فيما يتعلق             

 ني؛بالتعامل يف اإلجراءات التحقيقية حيث يستمر هذا املشروع ملدة سنت

مت إصـدار مدونـة قواعد السلوك الوظيفي الشرطي وتعميمها على كافة مرتبات األمن العام                -
لاللتزام ببنودها املتعلقة باألخالق الوظيفية والسلوكية احلسنة ومت إدراجها ضمن مناهج الدورات 

 التدريبية واختبارات الترقية؛

والعاملني يف مراكز اإلصالح والتأهيل     تدريـب وتثقيف العاملني يف كافة وحدات األمن العام           -
واملراكـز األمنـية واإلدارات امليدانية يف جمال حقوق اإلنسان وتعزيز معرفتهم باملعايري الدولية              
حلقـوق اإلنسـان، وإدراج املـواد املتعلقة حبقوق اإلنسان ضمن املناهج التدريبية والدورات              

وق اإلنسان لضمان تطبيق تلك املعايري      واختبارات الترقية وعقد دورات متخصصة يف جمال حق       
ومراقـبة االلـتزام بتلك املعايري من خالل األجهزة الرقابية ومن ضمنها مكتب املظامل وحقوق               
اإلنسـان، إضـافة إىل تطويـر قدرات العاملني يف جمال استخدام األساليب العلمية احلديثة يف                

 . هذا الشأنالتحقيق، واالبتعاد عن اللجوء إىل طرق غري قانونية يف

 :أما فيما يتعلق خبضوع مراكز اإلصالح والتأهيل لرقابة جهات رمسية ومنظمات جمتمع مدين 

نـورد هـنا إحصائية الزيارات اليت قامت هبا املنظمات الدولية واحمللية وجلان حقوق اإلنسان واملدعني                 
 :٢٠٠٦يونيه / حزيران٢١ ولغاية ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١العامني ملراكز اإلصالح والتأهيل من تاريخ 

 .زيارة) ٢٢(اللجنة الدولية للصليب األمحر  -١ 

 .زيارات) ٤(مجعية رعاية الرتالء واجلمعيات األخرى  -٢ 

 .زيارة) ١(جلنة احلريات العامة حلقوق اإلنسان وجملس النواب  -٣ 

 .زيارات) ٥(املركز الوطين حلقوق اإلنسان  -٤ 

 .زيارة) ١٤(مة أعضاء النيابة العا -٥ 
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 .زيارة) ٢٠(اهليئات الدبلوماسية والسفارات  -٦ 

 .زيارات) ١٠(رجال الدين  -٧ 

 .زيارات) ٣(النقابات  -٨ 

 . زيارة٢٢إخل ... زيارات أخرى مثل وفود طالبية، وزارة الصحة  -٩ 

 .زيارة) ١٠١ (٢٠٠٦/اجملموع العام للزيارات

 .ةزيار) ١٥٨ (٢٠٠٥/اجملموع العام للزيارات

 :اإلجراءات املتخذة لضمان عدم تعرض الرتالء للتعذيب 

عرض الرتيل حال دخوله املركز على الطبيب الشرعي إصدار تقرير طيب عن حالته الصحية وعما  -١ 
 .إذا تعرض للضرب أو التعذيب اجلسدي

د صدور  عدم قبول دخول الرتيل يف املركز إذا كان يبدو عليه عالمات الضرب والتعذيب إال بع               -٢ 
تقرير طيب شرعي عن حالته حيفظ يف ملفه وبعد إعالم السلطات القضائية عن حالته وتسجيل إفادته يف ملفه ويف                   
حـال االدعـاء على أي جهة رمسية أو خاصة يتم حتويل االدعاء إىل مدعي عام اإلدارة أو مدعي عام الشرطة                     

 .املختص أو احملاكم وحسب املدعى عليه

الرتيل لتعليمات املركز توقع عليه إحدى العقوبات احملددة على سبيل احلصر           يف حـال خمالفـة       -٣ 
مبوجب القانون وال جيوز معاقبته بأية عقوبة أخرى مهما كانت هذه العقوبة وتتلخص العقوبات املنصوص عليها                

 ه واإلنذار فقط، حبـرمانه مـن الزيارة أو وضعه يف احلجز اإلنفرادي أو خسران من ربع املدة التشجيعية أو التنبي   
 .وال جيوز اجلمع بني هذه العقوبات

 . ساعة من دخوله قيد املركز٢٤يقوم الرتيل بإبالغ ذويه عن مكانه خالل  -٤ 

 .حيق للرتيل تلقي الزيارات ثالث مرات يف األسبوع ضماناً لعدم تعرضه ألي نوع من أنواع التعذيب -٥ 

مراكز حقوق اإلنسان بزيارة املراكز دون شروط       يسـمح للهيئات الدولية كالصليب األمحر و       -٦ 
 .مسبقة لتفقد الرتالء

 .حيق للرتيل تقدمي شكوى ضد العاملني يف املركز ألية جهة داخلية أو خارجية -٧ 

ُيقدم أي ضابط أو فرد للمحاكمة أمام حمكمة الشرطة يف حال أقدم على تعذيب أي نزيل مهم                  -٨ 
 .بات املعمول هباكانت األسباب، وحسب قوانني العقو
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عـلماً بأن هذه اإلجراءات تطبق يف كافة مراكز اإلصالح والتأهيل وهي ضرورية لضمان عدم تعرض                  
 .املوقوفني إلساءة املعاملة أو التعذيب

 :فيما يتعلق بزيارة املقرر اخلاص لدائرة املخابرات العامة وإدارة البحث اجلنائي 

 للزيارة، "Terms of reference"ومة قد خرقت الشروط املرجعية أشار املقرر اخلاص يف تقريره أن احلك 
أما بالنسبة لزيارة املقرر اخلاص لدائرة      . أثـناء زيارتـه لكـل من دائرة املخابرات العامة وإدارة البحث اجلنائي            

ر ضباط  املخابـرات العامـة، نود اإلشارة هنا إىل أن املقرر اخلاص اسُتقبل من ِقبل مساعد املدير وعدد من كبا                  
ووجه املقرر اخلاص العديد . الدائرة حيث قدم مساعد املدير إجيازاً عن دائرة املخابرات وعن مركز توقيف الدائرة

من األسئلة واالستفسارات ومتت اإلجابة على كافة أسئلته واستفساراته من ِقبل مساعد املدير والضباط املختصني، 
ه بكشف يتضمن أمساء مجيع املوقوفني يف مركز توقيف دائرة املخابرات وبناًء على طلب املقرر اخلاص فقد مت تزويد

 .يف تلك الفترة مع بيان الُتهم املسندة إليهم وتاريخ توقيف كل منهم

عـاد املقرر اخلاص والوفد املرافق بزيارة مفاجئة إىل الدائرة وطلب الدخول إىل مركز التوقيف حيث مت                  
ن املترمجني اآلخرين، وقام جبولة تفتيشية وشاهد مجيع املوقوفني حبضور          ذلك وكان برفقته طبيب شرعي وعدد م      

بعض العاملني يف املركز ومت تقدمي كافة التسهيالت الالزمة إلمتام زيارته، إال أنه قام بالتصوير وألماكن ال عالقة                  
دون أي حراسة، حيث هلا مبركز التوقيف وأصر على ذلك وطلب أن يقابل املوقوفني على انفراد واجللوس معهم و

مت إبالغه بأن املوقوفني على جانب من اخلطورة وأنه حلمايته يفضل وجود أحد احلراس، إال أنه رفض ذلك وغادر 
وقد مت إجراء عدة اتصاالت من ِقبل وزارة اخلارجية مع املقرر اخلاص والوفد املرافق لـه لتوضيح . مركز التوقيف

يف دائرة املخابرات، ومقابلة املوقوفني على انفراد حسب طلبه، ويف الوقت           األمـر لـه إلمتام زيارته ملركز توق      
الـذي يناسبه، علماً بأن املقرر اخلاص والوفد املرافق قاموا بإغالق هواتفهم احملمولة ومل يردوا على االتصاالت                 

 .املتكررة معهم واليت جرت طوال ذلك اليوم

 استنتاجاته على وجود تعذيب يف مركز التوقيف اخلاص بدائرة          لذا فإنه من املستغرب أن يبين املقرر اخلاص        
املخابرات رغم عدم إمتام زيارته لـه مما يعطي االنطباع بأن املقرر اخلاص لديه أحكاماً مسبقة عن وجود تعذيب يف 

 : ما يليدائرة املخابرات العامة دون تقدمي أدلة مقنعة وبناء استنتاجاته على ادعاءات فردية، ونود هنا توضيح

أن مركـز التوقيف بدائرة املخابرات العامة ُمعلن عنه وخيضع لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل ومفتوح                
اللجنة الدولية  (أمـام منظمات حقوق اإلنسان الدولية واحمللية، اليت تقوم بزيارة املوقوفني بشكل دوري، ومنها               

قوم اللجنة بتنفيذ زيارات دورية ملركز التوقيف منذ عام   ، حيث ت  )للصليب األمحر واملركز الوطين حلقوق اإلنسان     
، وهناك عالقة وتعاون جيد بني مندويب اللجنة واملسؤولني يف دائرة املخابرات، اليت ال تتواىن عن معاجلة أية ١٩٧٨

 والسماح مالحظات تقدم من ِقبل اللجنة، ويتم تزويد مندوبيها يف بداية كل زيارة بقوائم تتضمن أمساء املوقوفني،
 زيارات ملركز التوقيف يف الدائرة، حيث ٣لطبيب اللجنة مبقابلتهم، كما قام املركز الوطين حلقوق اإلنسان بتنفيذ 

تركـت انطباعاً إجيابياً لدى فريق الزيارة من ناحية االستقبال والتعاون ومعاملة الرتالء وتوفري الرعاية واخلدمات          
تفتيش من ِقبل السلطة القضائية شأنه يف ذلك شأن مراكز التوقيف األخرى،            هلـم، وخيضع هذا املركز للرقابة وال      

 .علماً بأن مجيع املوقوفني يف هذا املراكز هم موقوفون مبوجب قرارات قضائية
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 :٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨خبصوص زيارة املقرر إلدارة البحث اجلنائي يف منطقة العبديل بتاريخ  

اعتراف املقرر اخلاص قدمت احلكومة كافة التسهيالت لـه وللوفد     نـود التوضـيح هنا إىل أنه حسب          
املرافق لـه لتمكينهم من القيام مبهامهم على أكمل وجه ومن ضمن هذه التسهيالت كان تسهيل زيارهتم لكافة                 

 إلدارة  مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز التوقيف، وفتح أبواهبا أمامهم، أما باجلانب املتعلق بزيارة املقرر اخلاص             
البحث اجلنائي يف العبديل وما ادعاه من أنه مت تأخري دخوله إلدارة البحث اجلنائي واستنتاجه بأن هذا يعين حماولة         
إخفاء األدلة فإننا نود التأكيد هنا أنه ومبجرد إعالم الضباط املسؤولني عن تواجد املقرر اخلاص يف إدارة البحث                  

ـ       ه وللوفد املرافق وتقدمي كافة التسهيالت هلم ومن ضمنها تسهيل زيارهتم           اجلـنائي، مت تأمني الدخول الفوري ل
لشعبة احلجز املؤقت يف اإلدارة حيث قابل مجيع املوقوفني على انفراد ودون أي تدخُّل من أفراد األمن املوجودين                  

جلنائي يف العبديل   يف املوقع، علماً بأن ما أورده من مزاعم حول حصول تعذيب يف مركز النظارة العائد للبحث ا                
 .جاري التحقيق فيها، وسيتم معاقبة املسؤولني عنها يف حال إدانتهم

أشار املقرر اخلاص إىل ورود ادعاءات ألشخاص باحتجازهم يف سجون سرية تابعة للقوات األمريكية        
 :يف األردن وتعرض آخرين للتعذيب

ود مراكز اعتقال سرية يف األردن ُتدار من        نشري هبذا اخلصوص إىل أن املقرر اخلاص قد توصل سلفاً لوج           
ِقـبل القوات األمريكية وأن هذا األمر بالنسبة لديه قد وصل إىل حد اليقني، لذا كانت ردود املسؤولني األمنيني                   
على استفسارات املقرر اخلاص تواجه من قبله باالستهجان وعدم التصديق رغم أنه مت التأكيد لـه من ِقبل هؤالء 

بأنه ال وجود ملثل هذه املراكز، وأن ذلك جمرد ادعاءات، أما بالنسبة الدعاءات األشخاص الذين أشار                املسؤولني  
 :إليهم املقرر اخلاص على أهنم اعتقلوا يف األردن فنبني ما يلي

ادعاءاهتما حول تعرضهما لالعتقال من : مينيا اجلنسية /صـالح ناصر سامل علي وحممد فراج أمحد بامشيال         
مت اعتقاله بتاريخ ) صالح(ات األمريكية يف أماكن سرية يف األردن، عاٍر عن الصحة، ففيما يتعلق باألول ِقبل القو

وضاح ناصر سامل ( لعالقته بتنظيم القاعدة، ودخوله البالد جبواز سفر مزور باسم شقيقه            ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٤
فقد راجع الدائرة ) حممد(د، أما بالنسبة للثاين  إىل خارج البال٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٨، وجرى إبعاده بتاريخ )علي

 تشرين ٢٦، ومت التحقيق معه، وكلف مبغادرة البالد، حيث غادر بتاريخ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢١بتاريخ 
 .٢٠٠٣أكتوبر /األول

ال يوجد جديد ميكن إضافته إىل ما سبق وورد يف التقرير           : سوري، حيمل اجلنسية الكندية   /ماهـر عرار   
 .سابق بشأن هذا املوضوعال

أحد أعضاء اجملموعة اإلرهابية الذين فجروا أنفسهم يف فنادق         : عراقية/ساجدة مبارك عتروس الريشاوي    
 قتيالً، ومئات اجلرحى، ومت اعتقال ٦٠، مما أدى إىل سقوط أكثر من ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٩عمان بتاريخ 

 بطرف أحد األشخاص يف مدينة السلط وحبوزهتا حزام ناسف،          املذكـورة بعد ورود معلومات أشارت لوجودها      
حيث أعلم مدعي عام حمكمة أمن الدولة، الذي حضر وضبط احلزام الناسف وأمر باعتقاهلا، علماً بأن القضية منذ 
اللحظة األوىل متت حتت سلطة وإشراف املدعي العام وبتحقيقات مباشرة منه، ووجودها يف مركز توقيف دائرة                
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بـرات كـان بطلب منه وحلسابه، وادعاءاهتا بتعرضها للتعذيب والتهديد باالغتصاب ليس إال حماولة منها                املخا
 قام وفد من املركز     ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٢للحصول على حكم خمفف من احملكمة، علماً بأنه بتاريخ          

 .٢٠٠٥حقوق اإلنسان يف اململكة لعام الوطين حلقوق اإلنسان بااللتقاء هبا، ومت اإلشارة لذلك يف تقرير أوضاع 

ادعاءاهتما بالتوقيف لدى دائرة املخابرات وتعرضهما للتعذيب، غري : مـنذر أبو زاهر ومروان على محيد     
 .صحيحة، حيث مل يسبق اعتقاهلما لدى الدائرة

 من الشكاوى   ونؤكد يف هذا اجملال أن األجهزة األمنية بكافة مستوياهتا تنطلق من التحقيق يف هذا النوع               
مـن مـنطلق حرصـها األكيد على احترام حقوق اإلنسان ومعاقبة كل من تسول لـه نفسه املساس مبثل هذه                    

ونذكر على سبيل املثال ال احلصر بعضاً من تلك القضايا اليت مت التحقيق فيها وحماكمة األشخاص الذين             . احلقوق
 .ذيباً أو إساءة معاملةثبتت مسؤوليتهم عن القيام بأفعال قد ترقى ألن تكون تع

 لالشتباه ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٤حيث مت القبض عليه بتاريخ : قضية الرتيل زاهر عبد اجلليل أبو الريش 
بارتكاب جرمية السطو على شركة حجازي وغوشه للمواد الغذائية يف منطقة ماركا وسرقة مبلغ مائة ألف دينار                 

، ومت توقيفه ) بأنه من أصحاب األسبقيات جبرائم السطو وجرائم أخرىعلماً(من القاصة احلديدية املوجودة فيها، 
إدارياً للتوسع معه بالتحقيق، وأثناء التعامل معه تعرض للضرب من ِقبل أفراد اثنني من مرتب البحث اجلنائي رغم 

، واللجوء دائماً إىل    التعليمات املشددة الصادرة إىل كافة مرتبات األمن العام بعدم اللجوء إىل اإلكراه يف التحقيق             
جرى إرسال زاهر املذكور للمعاينة الطبية واحتصل . األساليب التحقيقية القانونية خالل التعامل مع كافة القضايا

على تقرير طيب أويل يشعر بأن حالته العامة حسنة وال توجد كسور أو إصابات بليغة، وبالتحقيق معه طلب عدم         
 .االدعاء عليهما

 :قيق إحالة املشتكى عليهما إىل حمكمة الشرطة حملاكمتهما عن هتميتقررت هيئة التح 

  من ذات القانون؛٧٦ من قانون العقوبات وبداللة املادة ٣٣٤اإليذاء باالشتراك خالفاً ألحكام املادة  

لقوة  من قانون األمن العام املتمثلة بعصيان أنظمة ا        ٣٧/٤خمالفة األوامر والتعليمات خالفاً ألحكام املادة        
 .والتعليمات الصادرة إليهما

فهو موقوف قضائي من ِقبل مدعي عام عمان بتهمة السرقة   : بالنسـبة للرتيل رامي حممد جنيب الكركي       
 . أسبقية جرمية، وقد توىل مدعي عام الشرطة التحقيق يف شكواه٢٥وحيمل قيد جرمي ب  

 .دون رصيد ولديه أسبقية جرميةالرتيل سامي عبد الرؤوف أمحد الرحمي حمكوم بقضايا شيكات ب 

 .الرتيل حكمت عدنان إبراهيم ساره موقوف قضائي بتهمة السرقة 

 . أسبقية بشىت قضايا التزوير واالحتيال٧٢لديه /الرتيل مروان علي محيد 
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بالنسـبة لكـل من خالد صباح يعقوب، وحممد وليد، مل يتبني بأهنما كانا نزالء مراكز اإلصالح كون                   
 ).لتزويدنا بأمساء واضحة للمذكورين( دقيقة األمساء غري

 .أما بالنسبة لقضية النواب اليت أشار إليها التقرير، جتدر اإلشارة هنا إىل أنه مت اإلفراج عن مجيع هؤالء النواب 

، "والواردة يف تقرير املقرر اخلاص    "فـيما يتعلق مبزاعم بعض نزالء مراكز التوقيف واإلصالح والتأهيل            
تعذيب خالل التحقيق، فقد مت التحقيق جبدية وشفافية يف هذه املزاعم واالدعاءات، وتبني بأن معظم               بتعرضهم لل 

هـذه الشـكاوى كيدية وال أساس هلا من الصحة، وكانت نتيجة إما لتشاجر هؤالء الرتالء مع نزالء آخرين أو              
بب مقاومتهم لرجال األمن أو بسـبب اضطرار رجال األمن الستخدام القوة للسيطرة على عدد من املوقوفني بس         

تعرضهم لرجال األمن بالضرب عند حماولة إلقاء القبض عليهم، وهذا يدخل يف الصالحيات القانونية اليت يتمتع هبا 
كما أنه ثبت يف حاالت أخرى بأن بعض املشتكى عليهم          .  من قانون األمن العام    ٩رجال الشرطة مبوجب املادة     
رضهم للتعذيب أو إساءة املعاملة للتملص من اإلدانة، إال أنه ويف حاالت أخرى وبعد حاولوا الدفع أمام القضاء بتع

التحقيقات املعمقة واألدلة املستقاة من الفحوصات الطبية تبني أن بعض هذه الشكاوى حقيقية، وقد مت إحالة أفراد 
راد األجهزة األمنية ال يتمتعون بأي      األمن املتورطني فيها إىل القضاء لينالوا العقاب املناسب والرادع، حيث إن أف           

 نـوع مـن أنـواع احلصانة ضد املالحقة اجلزائية يف حال االدعاء عليهم بارتكاب أي جرم وخاصة يف قضايا                    
 .التعذيب وإساءة املعاملة

 خامتـة

ال تـتابع احلكومـة باهتمام وإجيابية التقارير الصادرة عن معظم املنظمات الدولية واحمللية العاملة يف جم                
حقـوق اإلنسـان، وتعتـرب احلكومة أن فتح قنوات احلوار والنقاش مع هذه املنظمات هو أحد الوسائل اهلامة                   

 .والضرورية الرافدة لعملية اإلصالح اليت تنتهجها الدولة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

 وبكل شفافية وموضوعية يف وتود احلكومة أن تؤكد جمدداً للمقرر اخلاص عن استمرارها يف التعاون معه          
سبيل تعزيز ومحاية وتطوير حقوق اإلنسان يف األردن، وإن كانت احلكومة ال تتفق مع معظم االستنتاجات اليت                 
توصـل إليها املقرر اخلاص إال أهنا ستدرس جبدية التوصيات الواردة يف تقريره النهائي، علماً بأن عدداً من هذه                   

 .نه ستجري دراسة باقي التوصيات الختاذ قرار بشأهناالتوصيات مطبقة حالياً، كما أ

كمـا وتـود احلكومة التأكيد على إدانتها لكافة ممارسات التعذيب وإساءة املعاملة، وستلجأ إىل تطبيق       
أقصـى حـد ممكـن من العقوبة ضد أي موظف عام قد تثبت إدانته جبرائم التعذيب وإساءة املعاملة، كما تود                     

 التزامها باالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وبكافة االتفاقيات الدولية املنضم إليها األردن            احلكومة أن تؤكد على   
 .يف جمال حقوق اإلنسان
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