
اجلمعيـة العامـة

 A األمم املتحدة
 

 
 

 

(A)     GE.07-10105    290107    310107 

 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"املعنون 

 ر املقدم من مانفرد نوفاك، املقرر اخلـاص املعين مبسألة التعذيب التقري
 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 إضافة

 ∗البعثة إىل األردن

                                                      

 مرفق امللخص وُيعمم    أما التقرير نفسه فريد يف    . ُيعمم ملخص تقرير هذه البعثة جبميع اللغات الرمسية        ∗ 
 .باللغة اليت قُدِّم هبا وباللغة العربية فقط

Distr. 
GENERAL 

A/HRC/4/33/Add.3 
5 January 2007 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/4/33/Add.3 
Page 2 

 

 ملخص

ية أو  قـام املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسان                
وُيعرب املقرر اخلاص عن تقديره     . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩ إىل   ٢٥املهيـنة بـزيارة إىل األردن يف الفترة من          

ويتضمن هذا التقرير دراسة للجوانب القانونية والوقائعية املتعلقة        . حلكومة األردن ملا أبدته من تعاون كامل معه       
 . حبالة التعذيب أو إساءة املعاملة يف األردن

قـد ُوجِّه نظر املقرر اخلاص إىل العديد من االّدعاءات املتسقة واجلديرة بالتصديق فيما يتصل مبمارسة                و 
وُزعم بصفة خاصة أن دائرة املخابرات العامة متارس التعذيب من أجل انتزاع االعترافات . التعذيب وإساءة املعاملة

مي، وأن التعذيب ُيمارس ضمن إدارة البحث اجلنائي        حتقيقاً ألهداف مكافحة اإلرهاب واحملافظة على األمن القو       
وبالنظر إىل أن هاتني اإلدارتني مها املؤسستان       . من أجل انتزاع االعترافات يف سياق التحقيقات اجلنائية االعتيادية        

رر اللـتان ُيشار إليهما يف أغلب األحيان بوصفهما املركزين األكثر شهرة ملمارسة التعذيب يف األردن، فإن املق                
اخلاص يؤكد، باالستناد إىل مجيع األدلة اليت مت مجعها وإىل رفض متكينه من تقييم مدى صحة تلك االّدعاءات من             
خالل إجراء مقابالت على انفراد مع احملتجزين يف دائرة املخابرات العامة، وبالنظر إىل احملاوالت املتعمدة من ِقَبل                 

 .ارسة روتينية يف دائرة املخابرات العامة وإدارة البحث اجلنائياملسؤولني إلعاقة عمله، أن التعذيب يشكل مم

وفيما يتعلق بأوضاع االحتجاز يف السجون ومراكز االحتجاز السابق للمحاكمة، تبني للمقرر اخلاص أن  
مركـز اجلفر لإلصالح والتأهيل هو يف الواقع مركز عقايب خيضع فيه احملتجزون بصورة روتينية للضرب والعقوبة                 

وتبني أن األوضاع يف كل من مركز سواقة ومركز جويدة لإلصالح والتأهيل            . لبدنـية الـيت تبلغ حد التعذيب      ا
هي أوضاع أكثر إنسانية، رغم أن املقرر اخلاص ال يزال يتلقى تقارير جديرة بالتصديق تشري إىل أن                 ) للذكـور (

. لضرب وغريه من أشكال العقوبة البدنية     موظفي السجون العاملني يف هذين املركزين ميارسون بصورة منتظمة ا         
، رغم أن املقرر اخلاص     )لإلناث(ومل تـرد أية ادعاءات تتعلق بسوء املعاملة يف مركز جويدة لإلصالح والتأهيل              

مبوجب أحكام قانون منع اجلرائم الصادر يف عام        ") حتفظياً("ينتقد سياسة إيداع اإلناث رهن االحتجاز الوقائي        
 .ت خلطر الوقوع ضحايا جلرائم الشرف ألهنن معرضا١٩٥٤

وخيلص املقرر اخلاص إىل أن ممارسة التعذيب مستمرة يف األردن بسبب قلة الوعي باملشكلة، وبسبب حالة  
وقد أنكر رؤساء أجهزة األمن ومجيع مرافق االحتجاز اليت زارها          . اإلفالت من العقاب اليت تتسم بطابع مؤسسي      

وُيضاف إىل . وث التعذيب، رغم ما ُعرض عليهم من اّدعاءات كثرية يف هذا الصدداملقرر اخلاص أي علم هلم حبد
ذلـك أن األحكـام والضـمانات املنصوص عليها يف القانون األردين ملكافحة التعذيب وإساءة املعاملة هي، يف             

ت القضائية املستقلة،   املمارسـة العملية، بال معىن ألن األجهزة األمنية حتظى حبماية فعلية من املالحقة والتحقيقا             
حيث إن التجاوزات اليت يرتكبها أفراد هذه األجهزة تنظر فيها حماكم خاصة للشرطة وحماكم للمخابرات وحماكم 

مث إن حقيقة عدم تعرض أي مسؤول قط للمالحقة بسبب          . عسـكرية تفـتقر إىل ضمانات االستقاللية والرتاهة       
وبالتايل فإن املقرر اخلاص يقترح أن تعتمد .  تؤكد هذا االستنتاج من قانون العقوبات٢٠٨التعذيب مبوجب املادة 

. احلكومـة عدداً من التدابري من أجل الوفاء بالتزامها مبنع وقمع أفعال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة             
 سيتم بذل   وبالـنظر إىل االلـتزام الواضح للحكومة حبماية حقوق اإلنسان، فإن املقرر اخلاص على يقني من أنه                

 .قصارى اجلهود من أجل وضع توصياته موضع التنفيذ
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 مرفق

الـتقرير املقدم من مانفرد نوفاك، املقرر اخلاص املعين مبسألة           
 التعذيـب وغـريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو           

            الإلنسانية أو املهينة، بشأن البعثة إىل األردن
 )٢٠٠٦ يونيه/ حزيران٢٩ إىل ٢٥(

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 
 ٥ ٨-١ ..........................................................................مقدمــة

 ٦ ٢٤-٩ ............................................................اإلطار القانوين  -أوالً 

 ٦ ٩ ............................................... على املستوى الدويل-ألف  

 ٦ ٢٤-١٠ ................................................. على املستوى احمللي-باء  

 احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حظر التعذيب وغريه          -١
 ٦ ١٠ .......إنسانية أو املهينةمن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال

 ٦ ١٥-١١ ..........................أحكام قانون العقوبات اليت ُتجرِّم التعذيب -٢

الضـمانات ضـد التعذيـب وإساءة املعاملة خالل فترات التوقيف            -٣
 ٨ ٢١-١٦ ...........................................................واالحتجاز

 ١٠ ٢٤-٢٢ ...........................................التحقيق يف أفعال التعذيب -٤

 ١١ ٣٩-٢٥ ...............................................حالة التعذيب وسوء املعاملة -ثانياً 

 ١٤ ٦٣-٤٠ ..................................انتشار ممارسة التعذيب يف األردنأسباب  -ثالثاً 

 ١٤ ٤٧-٤٠ .................. تصّدي الدولة لإلرهاب وهتديدات األمن القومي-ألف  

 ١٧ ٥١-٤٨ ........................................................... قلة الوعي-باء  

 ١٨ ٦٣-٥٢ ............................................... اإلفالت من العقاب-جيم  

 ٢١ ٧٤-٦٤ ..................................................االستنتاجات والتوصيات -رابعاً 



A/HRC/4/33/Add.3 
Page 4 

 

 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 التذييل

 ٢٦ ٥٥-١ ................................................... حاالت فردية-الحتجاز أماكن ا

 ٢٦ ٥-٤ ..............................................دائرة املخابرات العامة، عمان -أوالً 

 ٢٧ ١٧-٦ ......................................مركز اجلفر لإلصالح والتأهيل، اجلفر -ثانياً 

 ٣٠ ٢٢-١٨ .................................مركز السواقة لإلصالح والتأهيل، السواقة -ثالثاً 

 ٣٢ ٣٨-٢٣ ...................................مركز اجلويدة لإلصالح والتأهيل، عمان -رابعاً 

 ٣٥ ٤٣-٣٩ .................لنساء يف مركز اجلويدة لإلصالح والتأهيل، عمان سجن ا-خامساً 

 ٣٦ ٥٥-٤٤ .......................... مديرية األمن العام، إدارة البحث اجلنائي، عمان-سادساً 
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 مقدمة

قـام السيد مانفرد نوفاك، املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب                 -١
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٥إنسانية أو املهينة، بزيارة األردن يف الفترة من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال

 .بناًء على دعوة من احلكومة

، وقد استجابت احلكومة هلذا الطلب ٢٠٠٥ديسمرب /وكان طلب القيام بالزيارة قد قُدم يف كانون األول -٢
 املقرر اخلاص أن الدعوة حبد ذاهتا تدل على ويرى. ٢٠٠٦أبريل /على وجه السرعة، إذ وجَّهت الدعوة يف نيسان     

اسـتعداد األردن لالنفتاح على عملية حتقق مستقل وموضوعي، كما تدل على تعاوهنا مع اجملتمع الدويل يف جمال       
 .حقوق اإلنسان

ويسـتنتج املقـرر اخلاص، باالستناد إىل حتليل شامل للنظام القانوين، والزيارات اليت قام هبا إىل مرافق                  -٣
االحـتجاز، واملقـابالت اليت أجراها مع احملتجزين، واألدلة املستقاة من تقارير الطب الشرعي، واملقابالت اليت                
أجراها مع املسؤولني احلكوميني ومع حمامني وممثلني ملنظمات غري حكومية، أن ممارسة التعذيب واسعة االنتشار يف 

ن هناك حالة إفالت تام من العقاب فيما يتصل مبمارسة األردن، وأنـه ليس هناك وعي عام خبطورة التعذيب، وأ     
 .التعذيب وإساءة املعاملة يف هذا البلد

وقد التقى املقرر اخلاص، أثناء زيارته، مبسؤولني من بينهم وزير اخلارجية، ومدير إدارة حقوق اإلنسان                -٤
ائرة املخابرات العامة، ووزير    يف وزارة اخلارجـية، ومسـاعد املدير ورئيس وحدة مكافحة اإلرهاب التابعة لد            

الداخلـية، ووزيـر العدل، وقائد الشرطة العسكرية، ورئيس جهاز األمن العسكري، ومدير إدارة األمن العام،                
 .ورئيس اجمللس القضائي، ورئيس جملس النواب، ومدير املعهد الوطين للطب الشرعي

وق اإلنسان، ومبمثلني عن منظمات غري      كمـا الـتقى املقرر اخلاص برئيس وموظفي املركز الوطين حلق           -٥
 .حكومية وحمامني وأعضاء السلك الدبلوماسي يف األردن فضالً عن اللجنة الدولية للصليب األمحر

ويود املقرر اخلاص أن ُيعرب عن شكره لوزارة اخلارجية األردنية وغريها من السلطات على ما أبدته من            -٦
، بصفة خاصة، عدداً من مرافق االحتجاز حيث تسىن لـه إجراء عمليات وقد زار املقرر اخلاص. تعاون كامل معه

إال أن هناك استثناءين بارزين     . تفتيش غري مقيَّدة ومقابالت على انفراد مع مجيع احملتجزين الذين طلب مقابلتهم           
إذ مل ُيسمح : ومةاحملددة للزيارة واليت قبلتها احلك) الشروط املرجعية(ومؤسفني شكال خرقاً واضحاً لالختصاصات 

للمقرر اخلاص بأن يتحدث على انفراد مع احملتجزين خالل زيارته إىل دائرة املخابرات العامة، وكذلك يف إدارة                 
 .)١( األدلةالبحث اجلنائي التابعة ملديرية األمن العام يف العبديل وسط عمان، حيث حاولت السلطات إعاقة عمله وإخفاء

 تشرين  ١٠ويف  .  أُرسـلت إىل احلكومة نسخة أولية من هذا التقرير         ،٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٦ويف   -٧
 .، قدمت احلكومة تعليقات مفصلة ُدرست بعناية وأُخذت يف االعتبار٢٠٠٦أكتوبر /األول

                                                      

 .لالطالع على وصف هلذه احلوادث، انظر التذييل أدناه )١(
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ويـود املقرر اخلاص أن ينوه مع التقدير بالدعم الذي حصل عليه من السيدة كريستني مكناب، املنسقة                  -٨
وموظفيها يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق           املقـيمة لألمـم املـتحدة،       

اإلنسـان؛ واملـترمجني الشفويني من مكتب األمم املتحدة يف جنيف؛ ومن السائقني وموظف األمن الذين كُلفوا          
دة جوليا كوزما من    بالعمل معه؛ ومن الدكتور ديريك باوندر، أخصائي الطب الشرعي يف جامعة َدنْدي؛ والسي            

 .معهد لودفيغ بولتسمان حلقوق اإلنسان

  اإلطار القانوين-أوالً 

  على املستوى الدويل-ألف 

يالحظ املقرر اخلاص أن األردن دولة طرف يف معاهدات األمم املتحدة الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت حتظر  -٩
باحلقوق املدنية والسياسية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب      التعذيـب وإساءة املعاملة، ومن بينها العهد الدويل اخلاص          

كما أن األردن   . وغـريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل              
. ، ويف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية١٩٤٩أغسطس / آب١٢طرف يف اتفاقيات جنيف املؤرخة 

ن لـيس طـرفاً يف الـربوتوكولني االختياريني امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                واألرد
واملـتعلقني باحلق يف تقدمي االلتماسات الفردية وبإلغاء عقوبة اإلعدام، كما أن األردن مل يعترف باختصاص جلنة            

 من ٢٢ إنه مل يصدر اإلعالن املطلوب مبوجب املادة مناهضة التعذيب يف النظر يف الشكاوى املقدمة من األفراد، إذ
كما أن األردن ليس طرفاً يف الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب            . اتفاقية مناهضة التعذيب  

ام وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وهو الربوتوكول الذي ينص على إقامة نظ
 .للزيارات الوقائية إىل أماكن االحتجاز

  على املستوى احمللي-باء 

احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حظر التعذيب وغريه           -١
 من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وتتناول املواد  ". وق األردنيني وواجباهتم  حق"ينص الفصل الثاين من دستور اململكة األردنية اهلامشية على           -١٠
 قضايا اجلنسية، واملساواة وعدم التمييز، واحلق يف العمل والتعليم، واحلرية الشخصية، وحرية التنقل ٢٣ إىل ٥من 

واإلقامة، وحرمة املساكن، وحق التملك، وحظر التشغيل اإللزامي، وحرية الدين، وحرية الرأي ووسائط اإلعالم، 
جمع، واحلق يف تقدمي االلتماسات، وسرّية املراسالت، وحق تأسيس مدارس اجلماعات، واحلق يف             وحـرية الـت   

وال توجد أية أحكام حمددة فيما يتصل . التعليم، وحقوق الالجئني، واحلق يف تويل املناصب العامة، وحقوق العمال
 .نةحبظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهي

 أحكام قانون العقوبات اليت ُتجرِّم التعذيب -٢

 تشكل ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين١٣لقد أصبحت اتفاقية مناهضة التعذيب اليت انضم إليها األردن يف            -١١
يونيه / حزيران ١٥جـزءاً ُملـِزماً من القانوين احمللي هلذا البلد لدى اعتمادها ونشرها يف اجلريدة الرمسية بتاريخ                 
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وكان من املمكن للمحاكم، قبل ذلك التاريخ، الرجوع إىل أحكام تلك االتفاقية ما دامت ال تتعارض                . ٢٠٠٦
 .مع القانون احمللي القائم

 من قانون العقوبات    ٢٠٨املادة  (وينص احلكم ذو الصلة من القانون احمللي الذي ُيجرِّم ممارسة التعذيب             -١٢
 :على ما يلي) األردين

صاً أي نوع من أنواع العنف والشدة اليت ال جييزها القانون بقصد احلصول على كل من سام شخ )١"(
 .إقرار جبرمية أو على معلومات بشأهنا، عوقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات

وإذا أفضـت أعمال العنف والشدة هذه إىل مرض أو جرح، كانت العقوبة من ستة أشهر إىل                  )٢(
 ".تلك األعمال عقوبة أشدثالث سنوات ما مل تستلزم 

 من اتفاقية مناهضة ١ من قانون العقوبات ال يتوافق مع أحكام املادة ٢٠٨إال أن التعريف الوارد يف املادة  -١٣
. )٢(١٩٩٥يوليه  / متوز ٢٦التعذيـب، وهو ما الحظته بقلق جلنة مناهضة التعذيب يف مالحظاهتا العامة املؤرخة              

 ال ُيفّرق، يف مجلة أمور أخرى، ببني الفاعلني اخلواص واملوظفني العامني؛ وهو ال              ٢٠٨فالتعريف الوارد يف املادة     
يشـمل إال جزئياً، أو أنه ال يشمل على اإلطالق، التسبب بآالم ومعاناة نفسية، وال يفرض عقوبات تناسب مع                   

 .خطورة هذه اجلرمية بل يعتربها جنحة

وعالوة على ذلك، أبلغت احلكومة املقرر اخلاص بأن السجني . )٣(والعقوبة البدنية للسجناء مل تعد ُتمارس -١٤
الذي خيالف لوائح السجن ال خيضع إال لتلك العقوبة اليت حيددها القانون مثل حرمانه من الزيارات، ووضعه يف                  
 احلجـز االنفـرادي، وحرمانه من مربع الفترة التشجيعية اليت يستفيد منها السجناء حلسن السلوك، والتنبيه أو                

 .وال ميكن توقيع هذه العقوبات جمتمعة. اإلنذار

 من قانون األمن العام    ٣٧وقـد تؤدي اإلجراءات التأديبية اليت ُتتخذ ضد رجال األمن، وفقاً ملا تنص عليه املادة                 -١٥
ن، ، إال ختفيض رتب هؤالء إىل ما دون رتبة معينة، وحرماهنم من مرتباهتم ملدة تصل إىل شهري    ١٩٦٥الصـادر يف عـام      

ويف حالة إدانة موظف عام الرتكابه جناية، يتعرض هذا املوظف أيضاً           . وسجنهم أو توقيفهم ملدة تصل إىل شهرين أيضاً       
 .إال أن املوظف العام الذي ُيحكم عليه الرتكابه جنحة ال ُيفصل من اخلدمة تلقائياً. للفصل من اخلدمة

                                                      

الوثائق الرمسية للجمعية  (واملالحظات اخلتامية بشأهنا    ) CAT/C/16/Add.5(انظر تقرير الدولة الطرف      )٢(
 .١٦٦الفقرة ، )A/50/44 (٤٤العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم 

 .١٥، الفقرة CAT/C/SR.219انظر  )٣(
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 التوقيف واالحتجاز الضمانات ضد التعذيب وإساءة املعاملة خالل فترات -٣

ال " من الدستور على أنه      ٨؛ وتنص املادة    "احلرية الشخصية مصونة  " من الدستور على أن      ٧تنص املادة    -١٦
 .)٤("جيوز أن يوقف أحد أو ُيحبس إال وفق أحكام القانون

لقبض على   من قانون أصول احملاكمات اجلزائية اليت تتناول املرحلة التالية إللقاء ا           ١٠٠وتـنص املـادة      -١٧
شخص ما، على أنه جيب على موظف الضابطة العدلية الذي ال يقتنع بإفادة الشخص املعين أن حييله خالل أربع                   

. وعشرين ساعة إىل املدعي العام الذي جيب أن يقوم بدوره باستجواب هذا الشخص خالل أربع وعشرين ساعة                
يبقيه رهن االحتجاز ملدة تزيد عن أربع       وجيـوز ألي شخص أن يقيم دعوى حرمان من احلرية ضد أي مسؤول              

 وخـالل الفـترة الفاصلة بني توقيف الشخص وإحالته إىل املدعي العام،            . وعشـرين سـاعة دون اسـتجوابه      
 من القانون نفسه املدعي العام أن ُيصدر     ١١٤وختّول املادة   . ال جيـوز لـه التماس احلصول على مشورة قانونية        

وميكن .  ملدة ال تتجاوز مخسة عشر يوماً قابلة للتجديد قبل أن توجَّه إليه الُتهم     حبق الشخص املعين مذكرة توقيف    
 .للمحتجز أن يطعن يف أمر احتجازه أمام احملكمة املختصة، وجيوز لـه أيضاً أن يطعن يف أي متديد ألمر توقيفه

لعام أن ينبه املُشتكى     من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه جيب على املدعي ا           ٦٣وتـنص املادة     -١٨
وحيق للمدعي العام أن    . عليه إىل أن من حقه أن يلزم الصمت وأال جييب عن الُتهم املنسوبة إليه إال حبضور حمامٍ                

 من ١يقرر منع اتصال املُشتكى عليه بغريه، باستثناء احملامي، ملدة ال تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد، وفقاً للفقرة 
 تسمح للمدعني العامني، بصورة استثنائية    ٦٤ من تلك املادة واملادة      ٢إال أن الفقرة    . نون نفسه  من القا  ٦٦املادة  

 .ويف حالة السرعة، باستجواب املوقوفني بدون حضور احملامي

وللمحكمة أن تقبل اعترافاً ما بوصفه الدليل الوحيد يف قضية ما إذا كانت مقتنعة بأن الشخص املوقوف     -١٩
وينص القانون  ).  من قانون أصول احملاكمات اجلزائية     ١٥٩املادة  (فه هذا طواعية ومبحض إرادته      قـد أدىل باعترا   

 .األردين على أن االعترافات اليت ُتنتزع حتت التعذيب ال جيوز أن ُتقبل يف احملكمة

 :وقد أطلعت احلكومة املقرر اخلاص على ضمانات إضافية -٢٠

 رهن االحتجاز، فيجب أن يكون هذا االحتجاز يف مركز إذا قرر مّدٍع عام أن يودع شخصاً ما  -
 ٢٠٠٤ لعام ٩من مراكز اإلصالح والتأهيل خيضع للرقابة والتفتيش القضائيني وفقاً للقانون رقم 

وميكن للسجناء إبالغ أقارهبم بأماكن وجودهم يف غضون أربع . بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل
 وعشرين ساعة من وصوهلم إىل املركز؛

                                                      

 والذي يسمح باالحتجاز اإلداري املؤقت، ١٩٥٤ومـن األمثلة الواسعة النطاق قانون منع اجلرائم الصادر عام         )٤(
جل دون اهتام أو حماكمة، ألي شخص ُيشتبه بارتكابه جرمية أو ُيعترب خطراً على اجملتمع، وذلك ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد أل                    

 .كما أن النساء املعرضات خلطر الوقوع ضحايا جلرمية الشرف ميكن أن ُيحتجزن باالستناد إىل هذا القانون. غري حمدد
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يسـمح القانون لألفراد بأن يدفعوا كفالة، بدالً من إيداعهم رهن االحتجاز، من أجل ضمان                -
وال جيوز اللجوء إىل إجراء االحتجاز فيما يتعلق باملخالفات اليت تنطوي           . مـثوهلم أمام احملكمة   

 على عقوبة بالسجن ملدة تقل عن سنتني؛

قوم على فصل السجناء احملكوم عليهم عن       إن مراكز اإلصالح والتأهيل تعمل على أساس نظام ي         -
وُيحتجز األشخاص احملكوم عليهم بارتكاب جرائم      . األشـخاص احملتجزين يف انتظار حماكمتهم     

كما ُيستخدم هذا . خطرية يف عنابر منفصلة عن تلك اليت ُيسجني فيها غريهم من احملكوم عليهم       
 النظام يف مراكز األمن؛

كز لإلصالح والتأهيل، سواء كموقوف أو كشخص حمكوم        بالنسـبة لكل شخص يودع يف مر       -
علـيه، يوضع ملف ُتفصَّل فيه احلالة الصحية للشخص املعين لدى وصوله إىل املركز، وبياناته               

مث . الشخصـية، وأسباب احتجازه، والسلطة اليت أصدرت أمر توقيفه، وتاريخ ووقت وصوله           
 بالوقت الذي يقضيه الشخص املعين يف       ُيسـتخدم هـذا امللف لتسجيل مجيع التفاصيل املتصلة        

وحاملا يصل سجني ما إىل املركز، خيضع لفحص طيب وُيِعد طبيب الشرطة تقريراً طبياً          . املركـز 
بشأن حالته الصحية، مبيِّناً فيه ما إذا كان هذا الشخص قد تعرض للضرب أو التعذيب اجلسدي 

على تعرضه للضرب والتعذيب وذلك     وال ميكن قبول أن سجني تظهر عليه عالمات تدل          . أم ال 
إىل أن ُيِعـد أخصـائي الطـب الشرعي تقريراً عن حالته يضمه إىل ملفه وإىل أن يتم إخطار                   

 .السلطات القضائية حبالة هذا الشخص وتسجيل أقواله يف امللف

لِزم املادة          -٢١ اجلزائية رئيس   من قانون أصول احملاكمات      ١٠٦وفيما يتعلق بالزيارات إىل أماكن االحتجاز، ُت
النـيابة العامـة ورؤسـاء احملاكم بتفتيش السجون للتأكد من أنه ال يوجد فيها أي شخص حمتجز بصورة غري                    

وحيق للسجناء تلقي ثالث زيارات يف األسبوع، مما يشكل         . مشـروعة، وحيق هلم االتصال بأي سجني أو حمتجز        
خلاص بأن قانون مراكز اإلصالح والتأهيل ينص على        وقد أبلغت احلكومة املقرر ا    . ضمانة متنع تعرضهم للتعذيب   

وعلى سبيل املثال، جيب على املشرفني      . مراقبة هذه املراكز من ِقَبل املؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين         
 على هذه املراكز أن يقدموا تقارير منتِظمة، كل ثالثة أشهر، عن األوضاع يف املراكز والرتالء فيها واخلدمات اليت

 من القانون نفسه لرؤساء احملاكم والنائب العام وأعضاء إدارة النيابات العامة،          ٨حيصـلون عليها؛ وتسمح املادة      
كـل يف جمال اختصاصه، بالقيام بزيارات إىل مراكز اإلصالح والتأهيل ومتابعة أية شكاوى للسجناء من إساءة                 

 زيارة من   ١٥٨ القيام مبا جمموعه     ٢٠٠٥أنه مت يف عام     وقد أبلغت احلكومة املقرر اخلاص      . معاملتهم أو تعذيبهم  
ِقبل إدارة النيابات العامة ووزارة الصحة وغريها من املنظمات مثل املركز الوطين حلقوق اإلنسان، واللجنة الدولية 

 العمال،  للصليب األمحر، ومجعية رعاية الرتالء، وجلنة احلريات العامة حلقوق اإلنسان، والقادة الدينيني، ونقابات            
، بلغ ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢١وحىت . ومـندويب الطالب، فضالً عن مسؤولني يف السلك الدبلوماسي والقنصلي         

 . زيارة١٠١عدد هذه الزيارات 
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  التحقيق يف أفعال التعذيب-٤

 الشكاوى

 أو شفهياً،  من قانون أصول احملاكمات اجلزائية، حيق لكل مسجون أن يقدِّم، إما كتابة١٠٧وفقاً للمادة  -٢٢
وإذا زعم شخص ما أنه تعرَّض . شكوى إىل سلطات السجن وأن يطلب منها إحالة هذه الشكوى إىل النيابة العامة

للتعذيـب على يد أحد أفراد الشرطة، جيب على إدارة النيابات العامة أن تسجِّل الشكوى يف تقرير حتقيق وأن                   
وقد أُنشئ مكتب للشكاوى . يب أخصائي يف الطب الشرعيتقوم، إذا كان ذلك ضرورياً، بإحالة الشخص إىل طب

وتفيد احلكومة بأن مديرية . وحقوق اإلنسان ضمن مديرية األمن العام من أجل تلقّي الشكاوى ضد العاملني فيها
من بني  و. حلقـوق اإلنسان قد أُنشئت مؤخراً يف وزارة الداخلية ملتابعة القضايا العامة والشكاوى املتعلقة حبقوق اإلنسان               

الوظـائف اليت يضطلع هبا املركز الوطين حلقوق اإلنسان، الذي أُنشئ مبوجب القانون، معاجلة قضايا حقوق اإلنسان من                  
وعالوة على ذلك، أبلغت احلكومة     . خـالل آلية للرصد يتم يف إطارها النظر يف الشكاوى املتصلة باملؤسسات احلكومية            

 .كاوى إىل منظمات حملية أو أجنبية ضد موظفي السجوناملقرر اخلاص بأنه حيق للسجناء تقدمي ش

 التحقيقات

 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أن كل َمن عِلم بوجود شخص موقوف أو               ١٠٨تـنص املادة     -٢٣
مسـجون بصفة غري قانونية عليه أن ُيخِبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بدوره أن يقوم بإجراء                    

وإذا أمهلوا العمل مبا تقدَّم،     . حقـيق يف األمـر وأن يأمر باإلفراج عن املوقوف أو املسجون بصفة غري قانونية              الت
).  من قانون العقوبات   ١٨٢ و ١٧٨املادتان  (اعُتـِبروا شـركاء يف جرمية احلرمان من احلرية بصورة غري قانونية             

ه على كل سلطة رمسية أو موظف َعِلم أثناء قيامه           من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أن       ٢٥وتـنص املادة    
 .بوظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلِّغ األمر يف احلال للمدعي العام املختص

 التعويض

بالرغم من أن الدستور ال يتضمن أحكاماً تتعلق بالتعويض يف حالة انتهاكات حقوق اإلنسان، فإنه مينح                 -٢٤
نوين، وبالتايل ميكن لضحايا التعذيب أن يقدِّموا دعاوى خاصة عِقب صدور           لكـل مقيم احلق يف االنتصاف القا      

لِزم فاعله، ولو غري       " من القانون املدين، فإن      ٢٥٦ووفقاً للمادة   . حكم عن احملكمة لصاحلهم    كل إضرار بالغري ُي
 .)٥("مميِّز، بضمان الضرر

                                                      

من ذلك مثالً أنه يف حالة التعويض عن الوفاة النامجة عن إطالق الرصاص خطأ من ِقَبل أحد أفراد إدارة  )٥(
حكماً لصاحل ورثة الضحية وضد     ) ٢٠٠٣ الصادر يف عام     ٤٤٣٣يف قرارها رقم    (األمن العام، أصدرت حمكمة التمييز،      

 .ذلك الفردو وإدارة األمن العام
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  حالة التعذيب وسوء املعاملة-ثانياً 

 أن املناقشة السابقة بشأن التشريعات هي جمرد حتديد لإلطار االشتراعي ملعاجلة            يالِحـظ املقـرر اخلاص     -٢٥
وحسب ما مت التشديد عليه يف مناسبات عديدة، فإن التصديق . املسائل املتصلة بالتعذيب وإساءة املعاملة يف األردن

 يكفالن عدم وقوع التعذيب كما فهما حبد ذاهتما ال. على املعاهدات واعتماد القوانني ليسا سوى خطوتني أّوليتني
 .أن وجودمها ال يعكس املمارسة الراهنة

وقـد تلقّى املقرر اخلاص على مر السنني عدداً قليالً من االّدعاءات املتعلقة بالتعذيب وإساءة املعاملة يف                  -٢٦
 أخرى، على   إال أن تلـك االّدعاءات ال يدل بالضرورة، كما سبق للمقرر اخلاص أن ذكر يف مناسبات               . األردن

 .احلالة السائدة للتعذيب يف أي بلد

بـل إن عـدد االّدعاءات قد يكون، على النقيض من ذلك، مؤشِّراً على مستوى وعي األفراد واحملامني                   -٢٧
ويف األردن، تبيَّن للمقرر اخلاص وجود قدر من التسامح         . واجملـتمع املدين حبظر ممارسة التعذيب وإساءة املعاملة       

وهناك . مين إزاء ممارسة قدر ما من العنف ضد املشتَبه هبم واملدانني املزعومني بارتكاب أفعال إجراميةاجملتمعي الض
إدراك واسع النطاق، وإن مل يكن معبَّراً عنه، لكْون إساءة معاملة املشتبه هبم واحملَتجزين متاَرس فعالً، واعتراف بأنه 

ويرى املقرر اخلاص أنه ليس هناك سوئ قدر ضئيل من النقاش           . ليس من املمكن فعل الكثري للتصدي هلذه احلالة       
العلين بشأن حالة التعذيب يف األردن، وُتستثىن من ذلك أصوات بعض اجلهات القليلة الفاعلة مثل املركز الوطين                 

 .)٦(حلقوق اإلنسان وبعض املنظمات غري احلكومية

 االحتجاز التابع إلدارة البحث اجلنائي، ومراكز وقـد قام املقرر اخلاص، خالل هذه البعثة، بزيارة مرفق        -٢٨
، ومرفق  )لإلناث(، ومركز جويده لإلصالح والتأهيل      )للذكور(اجلفـر وسـواقه وجويـده لإلصالح والتأهيل         

                                                      

 ٢٩ومن املالحظات املهمة يف هذا الصدد أنه بالرغم من أن املؤمتر الصحفي الذي عقده املقرر اخلاص يف  )٦(
يسية الناطقة باللغة العربية، مل يكن    قد متيز حبضور كبري من ِقَبل ممثلي وسائط اإلعالم احمللية الرئ           ٢٠٠٦يونيه  /حزيـران 

 The Jordan Timesهـناك سوى قدر قليل من املواد اإلعالمية اليت تنتقد زيارته، وُيستثىن من ذلك ما نشرته صحيفة  
املقرر اخلاص لألمم املتحدة حيث     " حتت عنوان    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠الناطقة باللغة اإلنكليزية، يف عددها الصادر يف        

". تعليقات ُمدينة" بعنوان ٢٠٠٦يوليه / متوز٣؛ واملقالة اليت ُنشرت يف " على جترمي التعذيب وإغالق احملاكم اخلاصةاألردن
؛ وما ورد يف    "معلومات غري دقيقة  " بعنوان   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٩انظر أيضاً الرسالة املوجهة إىل احملرر رداً على ذلك يف           

رصد حاالت التعذيب يف السجون األردنية، نوفاك يقول إن هذه " بعنوان ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ بتاريخ الغدصحيفة 
مراكز االحتجاز " بعنوان ٢٠٠٦يوليه / متوز٢ يف العرب اليوم؛ وما نشرته صحيفة "احلاالت ال حتدث بدعم من احلكومة

أما وسائط اإلعالم الرمسية    ". باألردنـية والدروس املستفادة من بعثة املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين مبناهضة التعذي            
الـناطقة باللغة العربية، مبا فيها وكالة األنباء األردنية احلكومية فقد قامت إىل حد كبري إما بإغفال توجيه أية انتقادات                    

يف ومن ذلك مثالً ما بثته وكالة األنباء األردنية (للحالة أو أهنا تعمدت إساءة عرض االستنتاجات األولية للمقرر اخلاص   
؛ وما نشرته صحيفة    "املقرر اخلاص لألمم املتحدة يشيد بانفتاح األردن وتعاونه       " بعنوان   ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ٢٩

األردن أول دولة يف املنطقة تستجيب لطلب املنظمة الدولية زيارة          " بعنوان   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ بتاريخ   الدسـتور 
يونيه / حزيران ٣٠ يف   الرأي؛ وما نشرته صحيفة     " أمريكية سرية على ترابه    مراكز االحتجاز، مما يؤكد عدم وجود أماكن احتجاز       

 ").تقرير ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يشيد حبالة حقوق اإلنسان يف األردن" بعنوان ٢٠٠٦
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وباستثناء دائرة املخابرات العامة حيث مل ُيمكَّن       . االحـتجاز يف إدارة البحث اجلنائي التابعة ملديرية األمن العام         
اص من التحدث إىل احملَتجزين على انفراد، فقد استطاع مقابلة احملَتجزين على انفراد يف هذه املراكز                املقـرر اخل  

كما عقد اجتماعات مع مسؤولني حكوميني ومسؤولني من املركز الوطين حلقوق           . والـتقى مبسـؤويل السجون    
 .اإلنسان وممثلي منظمات غري حكومية وحمامني

هبا املقرر اخلاص إىل األردن، ُوجِّه نظره إىل العديد من االّدعاءات املّتسقة            وخـالل الـزيارة الـيت قام         -٢٩
وقد ُزِعم أن التعذيب مياَرس إىل حد بعيد من         . واجلديرة بالتصديق فيما يتصل مبمارسة التعذيب وإساءة املعاملة       

األشخاص ووقت نقلهم   أجل انتزاع االعترافات أو احلصول على معلومات يف الفترات الفاصلة بني وقت توقيف              
وبصفة خاصة، ُزِعم أن دائرة املخابرات العامة متارس التعذيب يف مقرها           . إىل مرافق االحتجاز السابق للمحاكمة    

يف عمان من أجل انتزاع االعتراف واحلصول على معلومات استخباراتية سعياً إىل حتقيق أهداف مكافحة اإلرهاب 
ارة البحث اجلنائي يف عمان متارس التعذيب النتزاع االعترافات أثناء          واحملافظـة عـلى األمـن القومي، وأن إد        
كما تلقّى املقرر اخلاص العديد من االّدعاءات املتعلقة مبمارسة التعذيب . التحقيقات اجلنائية الروتينية اليت تقوم هبا

 .يف خمتلف مراكز الشرطة احمللية

 كبرياً من االّدعاءات املتسقة واجلديرة بالتصديق مفادها أنه حاملا          وباإلضـافة إىل ذلك، تلقّى املقرر اخلاص عدداً        -٣٠
يتم نقل األشخاص من دائرة املخابرات العامة وإدارة البحث اجلنائي إىل مراكز اإلصالح والتأهيل من أجل إيداعهم رهن                  

 أو  -تتاح هلم بدائل لالحتجاز      يوَدع مجيع املشَتبه هبم تقريباً رهن االحتجاز دون أن           -االحـتجاز يف انـتظار احملاكمة       
وُيزَعم أن الغرض من هذه     . لقضـاء ُمدد العقوبة الصادرة حبقهم، خيضعون ملعاملة أو عقوبة قاسية أو الإنسانية أو مهينة              

 .املعاملة هو ختويف السجناء وإخضاعهم لعقوبة بدنية تعسفية تبلغ حد التعذيب يف بعض احلاالت

مانات األساسية للمحتجزين، مثل إخطارهم بأسباب توقيفهم، ومتكينهم من         وُيذكَر أن عدم مراعاة الض     -٣١
ومن بني . االتصال مبحاميهم وأُسرهم بصورة عاجلة، ناهيك عن إجراء أية فحوص طبية جّدية هلم، هو أمر شائع       
ي واهلراوات أساليب التعذيب املوصوفة يف احلاالت اليت اطّلع عليها املقرر اخلاص ما يشمل الضرب بقبضات األيد

والقضبان البالستيكية وأغضان الشجر واألسالك الكهربائية واملكانس، والرفس، واستخدام الصدمات الكهربائية، 
واحلـرق بلفافات التبغ املشتعلة، وربط الشخص حببل وشّده إىل أعلى مث إسقاطه فجأة، أو تعليقه من أعلى باب                 

عليقه مث إنزاله حىت تكاد أصابع رجليه تالمس األرض، وشد ساقيه           الزنزانة حببل بعد تقييد يديه خلف ظهره، أو ت        
حيث يعلَّق حببل من حتت كتفيه " الشبح"أو قدميه بقوة وهو معلَّق، وضربه على أمخص القدمني؛ وتعليقه يف وضع 

 وهو حيث تقيَّد يداه خف ركبتيه ويعلَّق" الفروج املشوي"وُيضَرب على جسمه وأمخص قدميه؛ وتعليقه يف وضع 
ويف بعض األوضاع األخرى، ُيجَبر إىل املشي بعد ضربه على . الفلقة" مقلوب على قضيب خلف ركبتيه مث ُيضَرب

أرض مغطاة بامللح ويعلَّق من عقبيه مث يتم إسقاطه على األرض؛ ومن أساليب التعذيب ما يشمل أيضاً تكبيل يدي 
 يديه يف الشمس احلارقة؛ وحرمانه من النوم ملدة مخسة      الشخص لفترات طويلة وتثبيته إىل جدار وإجباره على مد        

يصل " ألوية خاصة "وحتدَّثَ السجناء عن نشر     . أيـام ولـياٍل متتالية، وحجزه يف زنزانة انفرادية لفترات طويلة          
 رجالً من رجال الشرطة يقومون بضرب احملتجزين يف عنابر نومهم حبجة البحث عن خمدرات أو                ٣٠عديدها إىل   
 . مشروعةأسلحة غري
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كما حتدث السجناء عن تعرُّضهم ملعاملة مهينة، مبا يف ذلك إرغامهم على حلق شعر رأسهم؛ وهتديدهم                 -٣٢
بالعـنف اجلنسي؛ وتوجيه بعض الشتائم اجلنسية اليت متس اإلناث من أفراد أُسرهم؛ وإجبارهم على تقبيل أشياء                 

ه يف أحذية احلراس؛ وإجبارهم على سب أنفسهم؛        كقطع األثاث أو أحذية احلراس أو على أكل طعام بعد وضع          
 .وإرغامهم على متثيل مشاهد خمتلفة أمام مجهور من احلراس أو السجناء

وعالوة على ذلك، استمع املقرر اخلاص إىل عدد من االّدعاءات املتعلقة باالستخدام املفِرط للقوة خالل                -٣٣
 .٢٠٠٦أبريل /سانمارس وني/أحداث الشغب اليت وقعت يف السجون يف آذار

ويقـيم املقـرر اخلاص استنتاجاته على أساس طائفة واسعة من املصادر، مبا يف ذلك املعلومات اخلطية،                  -٣٤
، وأدلة الطب   )أُدِرجت حاالت بعضهم يف تذييل هذا التقرير      ( حمَتجزاً   ٤٠واملقـابالت اليت أجراها مع أكثر من        

ا مع موظفي السجون واملركز الوطين حلقوق اإلنسان، واملنظمات الشرعي اليت مت مجعها، واالجتماعات اليت عقده
 .غري احلكومية واحملامني

. ويؤكِّد املقرر اخلاص أن التعذيب مياَرس بشكل روتيين يف دائرة املخابرات العامة وإدارة البحث اجلنائي               -٣٥
لف مصادر املعلومات يف أغلب     وبالـنظر إىل أن مـرفقي االحتجاز هذين مها املرفقان اللذان أشارت إليهما خمت             

األحيان بوصفها أشهر مركزين للتعذيب يف األردن، فإن املقرر اخلاص ال يستطيع أن خيلص إىل أي استنتاج مغاير 
 وذلك باالستناد إىل اتساق ومصداقية األدلة اجملّمعة، مبا فيها أدلة الطب الشرعي اليت تؤكد صحة االّدعاءات مبا                 

 للشك، وبالنظر إىل احملاوالت املتعمَّدة من ِقبل املسؤولني يف هذين املركزين إلعاقة عمل              ال يدع أي جمال معقول    
، مبا يف ذلك عدم متكينه من تقييم مدى صحة تلك االّدعاءات عن طريق مقابلة احملتجزين على                 )٧(املقـرر اخلاص  

 . البحث اجلنائي إلخفاء األدلةانفراد يف دائرة املخابرات العامة، واحملاوالت اليت قام هبا مسؤولو إدارة

، استنتج املقرر اخلاص بأن املعاملة القاسية )لإلناث(ويف مراكز اإلصالح والتأهيل، باستثناء مركز جويده  -٣٦
وخالفاً لتصرحيات املسؤولني بأن مثل هذه احلوادث هي حوادث معزولة، . أو الالإنسانية أو املهينة واسعة االنتشار

ومن ذلك مثالً أن هناك بعض الزنزانات       . إىل أن هذه احلوادث تتسم بقدر ما من التنظيم        خلـص املقرر اخلاص     
احملـددة املخصصة بصورة غري رمسية واملعروفة متاماً ضمن مراكز االحتجاز كأماكن ملعاقبة احملتجزين؛ وأن كبار                

ى سبيل املثال، من خالل     موظفـي السـجون يتغاضون عن إساءة معاملة احملَتجزين أو يوافقون عليها وذلك، عل             
 .للمحَتجزين اجلدد" استقبال"السماح بتنظيم حفالت 

وقد أشار املسؤولون بصورة منتظمة إىل أن فلسفة املعاملة اإلنسانية للسجناء وتأهيلهم هي عالمة مميِّزة                -٣٧
دا واضحاً أن هذا    ولدى زيارة مركز اجلفر لإلصالح والتأهيل يف جنوب شرق البلد، ب          . للـنظام اجلزائي األردين   

فالواقع أنه ال ميكن وصف هذا املركز إال كمركز للعقاب حيث يتعرض احملَتجزون بصورة          . املفهوم مبالَغ فيه إىل حد بعيد     
كما أن ما تتسم به البيئة الصحراوية من ُعزلة وقساوة يزيد من            . روتينـية للضرب والعقوبة البدنية اليت تبلغ حد التعذيب        

 كل من مركز سواقه     وقد تبني للمقرر اخلاص أن الظروف يف      . ية أصالً اليت يعيش فيها السجناء     حـدة الظـروف القاس    

                                                      

 .لالطالع على وصف هلذه األحداث، انظر التذييل أدناه )٧(



A/HRC/4/33/Add.3 
Page 14 

 

إال أن املقرر اخلاص قد تلقى      . هي أكثر إنسانية منها يف مركز اجلفر      ) للرجال(ومركز جويده لإلصالح والتأهيل     
 . هذين املركزينتقارير تشري إىل تعرُّض السجناء لعمليات ضرب منتظمة من ِقَبل املوظفني يف

ويالحـظ املقـرر اخلاص أن إدارة األمن العام تتوىل إدارة خدمات السجون اليت ُيشِرف عليها ضباط                  -٣٨
ويرى املقرر اخلاص أن االفتقار إىل خدمات سجون مهنية . سابقون يف األجهزة األمنية يتم تبديلهم بصورة منتظمة
صون يف جمال إدارة السجون هم أمر ُيسهم يف انتشار ثقافة           ُيشرف عليها موظفون يشغلون وظائف ثابتة ومتخص      

 .التجاوزات واإلفالت من العقاب اليت متيِّز نظام السجون احلايل

أما السجن الوحيد الذي مل يتلقَّ املقرر اخلاص بشأنه أية اّدعاءات فيما يتعلق بإساءة املعاملة فهو مركز                  -٣٩
. عر املقرر اخلاص باالرتياح إزاء التزام إدارة السجن بسالمة الرتيالتحيث ش) لإلناث(جويده لإلصالح والتأهيل 

إال أن املقـرر اخلاص، بعد أن حتدث إىل النساء املعنيات، ينتقد انتقاداً شديداً السياسة الراهنة املتمثلة يف إيداع                   
معرَّضات خلطر الوقوع   لكوهنن  ) حتفظياً" (الوقائي"اإلنـاث، مبوجب أحكام قانون منع اجلرائم، رهن االحتجاز          

 ١٤ويرى املقرر اخلاص أن حرمان النساء والفتيات الربيئات من حريتهن ملدة قد تصل إىل . ضحايا جلرائم الشرف
 .سنة ال ميكن أن يوَصف إال بأنه معاملة ال إنسانية

  أسباب انتشار ممارسة التعذيب يف األردن-ثالثاً 

 من القومي تصّدي الدولة لإلرهاب وهتديدات األ-ألف 

يسـلِّم املقرر اخلاص بالتحديات الكبرية اليت يواجهها هذا البلد بالنظر إىل موقعه االستراتيجي يف منطقة              -٤٠
ويالَحظ بصفة . الشـرق األوسـط، وخباصة بالنظر إىل احلالة األمنية احلّساسة السائدة واستمرار خطر اإلرهاب             

كافحة اإلرهاب، مما يدل على التزامه بالتعاون على نطاق عاملي  خاصة أن األردن طرف يف عدة اتفاقيات دولية مل        
إال أنه  . كما يسلِّم املقرر اخلاص بالكامل بواجب احلكومة املتمثِّل يف ضمان أمن شعبها           . يف مكافحـة اإلرهاب   

ق للتعذيب،  يشدِّد على أن هذه التدابري جيب أن حتترم املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وبصفة خاصة احلظر املطلَ               
 .على النحو الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب اليت صّدق عليها األردن

ويالحظ املقرر اخلاص أن دائرة املخابرات العامة هي املؤسسة األبرز املكلَّفة باالضطالع بأنشطة مكافحة  -٤١
ّدعاءات اخلطرية املتسقة واجلديرة    وقد تلقّى املقرر اخلاص، قبل البعثة وأثناءها، عدداً من اال         . اإلرهاب يف األردن  

بالتصديق فيما يتعلق مبمارسة التعذيب من ِقَبل موظفي دائرة املخابرات العامة، وال سيما ضد األشخاص املشَتبه                
 .)٨(بأهنم إرهابيون

، قام املقرر اخلاص بزيارة مبىن دائرة املخابرات العامة حيث استقبله مساعد ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٥ويف  -٤٢
املدير العميد زياد شريدة، ورئيس وحدة مكافحة اإلرهاب العقيد علي بريجاك، واملستشار القانوين السيد يوسف 

وطرح املقرر اخلاص أسئلة وطلب . وقد زّوده مساعد املدير مبعلومات عن هذه الدائرة ومركز االحتجاز. مصاروة

                                                      

 . أدناه١٣ و١٠انظر احلاشيتني  )٨(
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وقُّدم إىل املقرر اخلاص، بناء على طلبه، . فساراتهعدة توضيحات، وقد رد مساعد املدير واملوظفون على مجيع است
كشف بأمساء مجيع احملَتجزين يف مركز االحتجاز التابع لدائرة املخابرات العامة، مشفوعاً بتفاصيل التُّهم املوّجهة               

 ٢٦وعندما طلب املقرر اخلاص زيارة مركز االحتجاز التابع للدائرة يف           . إلـيهم وتـاريخ احـتجاز كل منهم       
 .)٩( لكي يتحقق بنفسه من صحة االّدعاءات، ُمِنع من مقابلة احملَتجزين على انفراد٢٠٠٦يونيه /انحزير

التسليم غري "ويالحـظ املقرر اخلاص كذلك أنه قد أشري إىل األردن بصورة متكررة فيما يتعلق مبمارسة           -٤٣
به هبم من ِقبل الواليات املتحدة األمريكية      " العادي  هذه احلاالت مبواطَنني مينيَّني مها صالح       وتتعلق إحدى . للمشَت

، اللذان قّدما أدلة جديرة )١٢٦، الفقرة E/CN.4/2006.6.Add.1انظر (ناصر سامل علي وحممد فراج أمحد بامشيال 
وهناك . )١٠(بالتصـديق مفادها أهنما احُتِجزا من ِقبل قوات الواليات املتحدة يف أماكن احتجاز سرية يف األردن               

 .)١١(ثها املقرر اخلاص مع ممثلي دائرة املخابرات العامة وهي تتعلق بالسيد ماهر عرارحالة أخرى حب

                                                      

 .ى وصف هلذا احلادث، انظر التذييل أدناهلالطالع عل )٩(
 Amnesty International, USA/Jordan/Yemen. Torture and secret detention: Testimony of انظر )١٠(

the "disappeared" in the "war on terror", AI Index: AMR 51/108/2005 . يناير / كانون الثاين١٨ويف رسالة مؤرخة
 االدعاءات غري صحيحة ألنه ال يوجد سجل يبني أن الرجلني قد أوقفا النتهاكهما القوانني               ، ذكرت احلكومة أن   ٢٠٠٦

وال توجد بصددمها ملفات موثقة تدل على أهنما يشكالن شاغالً أمنياً، مما يستبعد أية              . اجلزائية أو التأديبية أو اإلدارية    
، ذكرت  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ة مؤرخة   ويف رسال ". اإلرهاب"إمكانـية لتوقيفهما بسبب ما ميكن وصفه ب           

هي اّدعاءات  . احلكومـة أن اّدعاءاهتما بأهنما قد خضعا للتعذيب من قبل القوات األمريكية يف أماكن سرية يف األردن                
 لعالقته بتنظيم ودخوله إىل ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٤يف ] صالح ناصر سامل علي[فقد مت توقيف األول . عارية عن الصحة

حممد فراج أمحد [أما الثاين . ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٨وقد مت إبعاده بتاريخ ). وضاح(الد جبواز سفر مزور باسم شقيقه الب
مث طُلب منه أن يغادر البلد، وهو ما        . ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢١فقد راجع الدائرة ومت التحقيق معه يف        ] بامشيال

 .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٦فعله يف 
، وصل السيد ماهر عرار الذي حيمل اجلنسيتني الكندية والسورية إىل مطار ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٦يف  )١١(
وكان قد بدأ رحلته . كيندي الدويل يف نيويورك يف رحلة عادية على منت طائرة قادمة من زيوريخ يف سويسرا. جون ف

. نيويورك، مت توقيفه من ِقَبل السلطات األمريكيةولدى وصوله إىل املطار يف . يف تونس متجهاً إىل مونتريال عرب نيويورك
، أصدر املدير اإلقليمي إلدارة اهلجرة والتجنس يف الواليات املتحدة أمراً اعترب فيه            ٢٠٠٢أكتوبر  / تشـرين األول   ٧ويف  

 الواليات  إدارة اهلجرة والتجنس يف   (السيد عرار عضواً يف تنظيم القاعدة وأصدر تعليمات بإبعاده من الواليات املتحدة             
 بتوقيع الري تومسون، نائب املدعي      ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٧، مؤرخ يف    "إخطار هنائي بعدم القبول   "املـتحدة،   

، مت إيقاظ السيد عرار من نومه يف     ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٨ويف  ). العام، فيما يتعلق باإلبعاد الوشيك للسيد عرار      
انظر الرسالة  (ازه يف نيويورك وأُبلغ أن الواليات املتحدة قررت إبعاده إىل سورية            الساعة الثالثة صباحاً يف مركز احتج     

 املوجهة من وزارة العدل يف الواليات املتحدة واليت تؤكد فيها حق الواليات ٢٠٠٥يناير  / كـانون الثاين   ١٨املؤرخـة   
ة قضايا منها إبعاد السيد عرار إىل سورية؛ حمطة تلفزيون         فيما يتعلق جبمل  ") امتياز الِسّرية ("املـتحدة يف احملافظة على أسرار الدولة        

CBS News  60، بـرنامج Minutes II  السنة اليت قضاها يف اجلحيم"، مستنسـخ من الربنامج املعنون) "His year in hell( ،
إن .. . يقول   عماد مصطفى، أعلى مسؤول دبلوماسي سوري يف واشنطن       "... ؛ و ٢٠٠٤يناير  / كـانون الـثاين    ٢١بـتاريخ   

 Globe and؛ صحيفة ..."املخابـرات السورية مل تسمع قطّ بعرار قبل أن تطلب الواليات املتحدة من سورية تسلّمه  

Mail  ،"       ؛ وصحيفة  ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١،  "الواليات املتحدة تثق بتأكيدات سورية بشأن عرار؛ آشكروفت
Washington Post"  ؛ وأوضح ٢٠٠٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٠، "ت من سوريةإبعـاد رجل بعد احلصول على ضمانا
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وقد أوضح مساعد مدير دائرة املخابرات العامة، العميد زياد شريدة، ورئيس وحدة مكافحة اإلرهاب،               -٤٤
لخطوط اجلوية  العقـيد علي بريجاك، للمقرر اخلاص بأن السيد عرار وصل إىل عمان كراكب يف رحلة عادية ل                

ولدى وصوله، قام أحد موظفي مراقبة احلدود بتنبيه دائرة املخابرات العامة إىل أن اسم السيد               . امللكـية األردنية  
وذكر مسؤولو دائرة املخابرات العامة أنه مل يتم إلقاء القبض          . عـرار مدَرج على قائمة بأمساء إرهابيني مطلوبني       

إال أنه بالنظر إىل . در البلد وُتِرك لـه أن خيتار الوجهة اليت يريد أن يقصدهاعلى السيد عرار بل طُِلب منه أن يغا
عـدم وجـود رحـالت إىل أي من البلدان اليت اختار السيد عرار أن يقصدها، فقد طلب يف النهاية من دائرة                      

قيد بريجاك بصورة   وقد أصر العميد شريدة والع    . املخابـرات العامة أن ُترِسله إىل سوريا بالسيارة وهو ما فعلته          
مـتكررة عـلى قوهلمـا للمقرر اخلاص بأنه مل يتم اعتقال السيد عرار بل ُنِقل طوعية إىل سوريا بناء على طلبه                 

وقد أعيد تأكيد هذه الرواية يف التعليقات اليت أبدهتا احلكومة على مشروع         . ومبساعدة من دائرة املخابرات العامة    
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٠هذا التقرير بتاريخ 

ويرى املقرر اخلاص أنه من املستغَرب أن يزوِّده مسؤولون كبار يف املخابرات مبعلومات تتناقض على حنو              -٤٥
واضـح مع االّدعاءات املوثَّقة إىل حد كبري واملُثَبتة جزئياً فضالً عن األدلة اليت مت احلصول عليها حىت اآلن واليت                    

 .ومن املستغَرب أيضاً أن تعيد احلكومة تأكيد الرواية نفسها للمقرر اخلاص. ةأُعِلن عنها يف هذه القضية الشهري

واستناداً إىل االّدعاءات العديدة املتسقة واجلديرة بالتصديق، وإىل اتساق الشهادات اليت أدىل هبا حمتجزون  -٤٦
 عاينها املقرر اخلاص    سابقون فيما يتعلق بأساليب التعذيب املستخدمة فضالً عن وصف حجرات االستجواب اليت           

                                                      

وليد املعلم، نائب وزير اخلارجية السوري، أن قرار الواليات املتحدة بإبعاد السيد عرار إىل سورية عرب األردن قد فاجأ                   
ملكافحة حكومـته؛ فالسـلطات السـورية مل تطلبه، وكانت تتوقع إرساله إىل كندا؛ ولكنه بالنظر إىل احلملة الدولية                   

اإلرهـاب، مل يكن أمام سورية أي خيار آخر غري تسلُّم السيد عرار واستجوابه فيما يتعلق بانتسابه املزعوم إىل تنظيم                    
وقد ُنقل السيد عرار إىل نيوجرسي وُوضع على طائرة متجهة إىل عّمان يف األردن بعد توقف وجيز يف كل من ). القاعدة

دعوى قضائية ملعتقل بسبب ترحيله إىل سورية  "New York Timesصحيفة (اليا واشـنطن وبورتالند ومني وروما بإيط 
: كندا/الواليات املتحدة"، Human Rights Watchومنظمة " ٢٠٠٥مارس / آذار٣٠"يؤيدهـا سـجل رحلة الطائرة   
، ١٩٨٥عام  ؛ واستجابة لطلب مقدم مبوجب قانون الوصول إىل املعلومات الصادر يف            "ترحيل ماهر عرار إىل التعذيب    

أوضحت احلكومة الكندية أن وزارة اخلارجية والتجارة الدولية علمت أن السيد عرار قد ُنقل من الواليات املتحدة إىل                  
وقد كان ).  والوارد أدناه  ٢٠٠٦سبتمرب  /األردن يف طائـرة خاصة حسبما ورد يف تقرير جلنة التحقيق الصادر يف أيلول             

اً يف مقعده يف مؤخرة الطائرة     طوال الرحلة ُمكبالً بالسالسل ومثب     ومل ُترتع السالسل إال يف هناية الرحلة عندما ُسمح         . ّت
أكتوبر، وصل يف منتصف الليل إىل عمان وُنقل وهو معصوب العينني / تشرين األول٩ويف . لـه بتناول وجبة مع حراسه

يه أسئلة روتينية مث ُعصبت عيناه مرة       وُوجهت إل . مث اقتيد إىل غرفة حيث ُنزعت العصبة عن عينيه        . إىل مركـز احتجاز   
ويف وقت الحق من ذلك     . ويف صبيحة اليوم التايل، أُخرب أنه سُيرسل إىل سورية        . أخـرى قبل أن يتم اقتياده إىل زنزانة       
ويف قرابة الساعة اخلامسة من بعد ظهر ذلك اليوم، وصل عرار إىل سورية واحُتجز . اليوم، ُعصبت عيناه وُوضع يف سيارة

وقد ظل يف احلجز االنفرادي حىت . التابع للمخابرات العسكرية السورية" فرع فلسطني"مركز االحتجاز املعروف باسم يف 
، حكومة كندا، جلنة التحقيق يف أفعال املسؤولني الكنديني   تويب. تقرير الربوفيسور س  انظر  . أكتوبر/ تشـرين األول   ٢١

؛ وحكومة كندا، جلنة التحقيق يف أفعال املسؤولني الكنديني فيما يتعلق           ٢٠٠٥ أكتوبر/ تشرين األول  ١٤عرار،  فيما يتعلق مباهر    
تقرير املقرر  انظر أيضاً   . ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٨،  تقرير عن األحداث املتعلقة مباهر عرار، التحليل والتوصيات       مباهـر عـرار،     

 .٥٠-٤٨ و٣٣، الفقرات ٢٠٠٥أغسطس / آب٣٠رخ املؤ) A/60/316 (اخلاص املعين مبسألة التعذيب املقدم إىل اجلمعية العامة
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يف دائـرة املخابرات العامة، وعدم السماح لـه من ِقَبل املسؤولني يف هذه الدائرة مبقابلة احملتجزين على انفراد،                  
وعدم مصداقية مسؤويل هذه الدائرة الذين التقى هبم، فإنه يستنتج بأن االّدعاءات اليت تشري إىل ممارسة التعذيب                 

 . هذه الدائرة جيب أن ُتعترب صحيحةبصورة روتينية من ِقَبل

 من اتفاقية  ٣وعـالوة عـلى ذلك، وعلى الرغم من التزام األردن حبظر الترحيل القسري مبوجب املادة                 -٤٧
مناهضـة التعذيب، فإن دائرة املخابرات العامة قد شاركت يف أعمال حاولت فيها االلتفاف على هذا احلظر يف                  

ويؤكد املقرر اخلاص مرة أخرى أن تدابري مكافحة اإلرهاب         . مكافحة اإلرهاب سياق التعاون العاملي يف أنشطة      
 .)١٢(املستخدمة من ِقَبل احلكومة جيب أن حتترم القواعد الدولية حلقوق اإلنسان، وخباصة احلظر املطلق للتعذيب

  قلة الوعي-باء 

عزز مفاهيم حقوق اإلنسان من خالل يالحظ املقرر اخلاص املعلومات اليت قدمتها احلكومة ومفادها أهنا تُ   -٤٨
 :برامج التوعية اليت ُتنشر عن طريق وسائط اإلعالم، وأهنا قامت مؤخراً بإدراج هذه املفاهيم يف املناهج الدراسية

إن املؤسسات األمنية ال تّدخر جهداً لتدريب وتوعية رجال األمن وموظفي مراكز اإلصالح والتأهيل فيما               
 أجل متكينهم من أداء واجباهتم على حنو أفضل ومبا يتوافق مع اللوائح والقوانني    يـتعلق حبقوق اإلنسان من    

. النافذة وبطريقة تعكس التزام األردن باملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وخباصة اتفاقية مناهضة التعذيب         
 اخلارج حيث يتم ويتم عقد بعض الدورات الدراسية حملياً، يف أكادميية الشرطة، ويتم عقد بعضها اآلخر يف    
وقد نظم املركز . إرسـال املوظفـني إىل بلدان أخرى للتعلم من جتارب إدارات السجون يف أماكن أخرى    

الوطـين حلقـوق اإلنسان دورات تدريبية ملدراء مراكز اإلصالح والتأهيل وموظفي دائرة البحث اجلنائي               
 مراكز اإلصالح والتأهيل، باالشتراك مع      ومت تنظيم عدة دورات تدريبية بشأن إدارة      . واملخابـرات العامة  

اهليـئة الدولـية إلصالح قانون العقوبات، من أجل تدريب املشاركني فيما يتعلق برفاه السجناء والقواعد           
وُعقدت دورات تدريبية أخرى بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي . النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

كما شارك موظفو األمن العام واملخابرات      . كمة العادلة وفقاً للمعايري الدولية    بشـأن موضوع ضمان احملا    
 .العامة يف دورات تدريبية بشأن منع اجلرمية، وحقوق اإلنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب

إال أنـه بالـرغم من هذه األنشطة، تبني للمقرر اخلاص، يف اجتماعات خمتلفة عقدها مع مسؤويل احلكومة،                   -٤٩
ـ  ومما يدل على ذلك أن معظم مدراء مراكز اإلصالح والتأهيل،          . ود نقص يف الوعي فيما يتعلق خبطورة التعذيب       وج

ورؤساء قوات األمن بل وحىت أعضاء احلكومة، مقتنعون بأن بعض العقوبات التأديبية، مثل ختفيض املرتبات أو تأخري                 
 وهذا التوافق يف الرأي قد ال يكون مستغَرباً بالكامل،   .الترقـيات، تشـكل عقوبات مناسبة فيما يتصل هبذه املمارسة         

 .خاصة وأن قانون العقوبات ال يعترب التعذيب إال جنحةً تصل فيها العقوبة القصوى إىل السجن ملدة ثالث سنوات

                                                      

 ) A/60/316(انظـر، مـثالً، تقريـري املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب املقدمني إىل اجلمعية العامة         )١٢(
 ).E/CN.4/2006/6(؛ وتقريره املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان )A/61/259(و
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إال أن مـا يبعـث على قدر أكرب من االستغراب هو االستنتاج بأنه ما من مدير من مدراء السجون أو                      -٥٠
حتجاز السابق للمحاكمة أو مراكز االحتجاز لدى الشرطة كان على ِعلم، كما ُيزعم، بأية ادعاءات    مراكـز اال  

وهذا يتناقض تناقضاً حاداً مع العدد الكبري من االدعاءات اليت تستند إىل أسس وجيهة              . تتعلق مبمارسة التعذيب  
وباإلضافة إىل ذلك، فإن من     . واحداً فقط والـيت تلقاها املقرر اخلاص من احملتجزين خالل زيارة دامت أسبوعاً            

األمـور املوثقة متاماً أن ممارسة التعذيب يف األردن كانت موضوع مزاعم صادرة عن منظمات غري حكومية شىت    
 .)١٣(وعن مصادر أخرى موثوقة

وُيذكِّـر املقـرر اخلـاص بأن ممارسة التعذيب تشكل أحد االنتهاكات األشد جسامة حلقوق اإلنسان                 -٥١
امته، وبالتايل فإنه يقع على عاتق الدول األطراف يف اتفاقية مناهضة التعذيب التزام بأن حتقق بعناية يف كل                  وكر

 .ادعاء من ادعاءات التعذيب هبدف تقدمي اجلناة إىل العدالة

  اإلفالت من العقاب-جيم 

ل مكافحة التعذيب، على وعلى الرغم من األحكام والضمانات املنصوص عليها يف القانون األردين من أج -٥٢
الـنحو الذي ورد وصفه أعاله، فإن هذه األحكام والضمانات هي يف املمارسة العملية بدون معىن ألن األجهزة                  

 .األمنية حممية فعلياً من التعرض للمساءلة وألية مالحقة جنائية مستقلة

ذي ُيشتبه بارتكابه لفعل    فضـحية التعذيـب يف األردن الذي يسعى إىل االنتصاف، وخباصة الضحية ال             -٥٣
وبعبارات بسيطة، فإن . إجرامي والذي يوضع رهن االحتجاز، يواجه جداراً من املصاحل املتضاربة ال ميكن اختراقه

الشخص الذي يوجِّه إليه املشتبه به هتمة ممارسة التعذيب هو نفس الشخص الذي يتوىل حراسته ونفس الشخص                 
 .يب املوجهة إليه هو نفسهاملكلف بالتحقيق يف اّدعاءات التعذ

فمديـرية األمن العام التابعة لوزارة الداخلية هي السلطة املكلفة بالتحقيق يف اجلرائم واستجواب املشتبه                -٥٤
أي منذ إلقاء القبض على     (هبم، فضالً عن إدارة عمليات احتجاز املشتبه هبم يف مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية              

كما أن هذه السلطة نفسها هي      . )١٤()سابق للمحاكمة، وحىت صدور حكم اإلدانة     الشخص، وأثناء االحتجاز ال   
السـلطة الوحيدة املكلفة، من خالل نظام مدعيها اخلاصني الداخليني وحماكم الشرطة اخلاصة، مبهمة التحقيق يف                

                                                      

)١٣( Amnesty International, "Middle East and North Africa: Jordan, Report 2006", and "Your 

Confessions are ready for you to sign", July 2006; and Human Rights Watch, "Summit should address torture 

problem", 7 February 2006, and "Suspicious sweeps: The General Intelligence Department and Jordan's rule of law 

problem", September 2006; and United States Department of State, Country Reports on Human Rights practices 

2005, Jordan. 
وُيالحظ أن املشتبه بارتكاهبم أفعاالً جنائية الذين حتتجزهم دائرة         . ١٩٦٥قـانون األمـن العام لعام        )١٤(

ويقضي . املخابـرات العامة يظلون حمتجزين لديها حىت وقت إصدار األحكام النهائية عليهم من ِقَبل حمكمة أمن الدولة                
 .العسكريون احملكوم عليهم مدة عقوبتهم يف مرافق عسكرية
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 املخابرات العامة  من قانون دائرة     ٧وباملثل، ووفقاً للمادة    . )١٥(االنـتهاكات الـيت يرتكبها أفرادها ومالحقتهم      
وهذا . ، ُيحاكم موظفو هذه الدائرة من ِقَبل حمكمة خمابرات تتألف من مسؤولني من الدائرة نفسها              ١٩٦٤لعام  

أي أن اجلهات املختصة    . ينطـبق أيضاً على العسكريني الذين ُيحاكمون وُيحكم عليهم من ِقَبل حماكم عسكرية            
 من قانون العقوبات، هي     ٢٠٨ب، على النحو املُعرَّف يف املادة       مبالحقـة أي مسؤول أمين ُمتهم مبمارسة التعذي       

 .حماكم الشرطة اخلاصة وحماكم املخابرات واحملاكم العسكرية وليس املدعني العامني العاديني واحملاكم اجلنائية

 ومـا حيـدث عادة يف حالة الضحية الذي يريد أن يوجه هتمة إىل أحد رجال األمن فيما يتعلق مبمارسة          -٥٥
التعذيـب هـو أنه يتوجب على حمامي الضحية أن يقدم دعوى إىل املدعي العام الذي يقوم بدوره بإحالة ملف                    
الدعوى إىل املدعي اخلاص التابع ملدير األمن العام، وهو موظف أمين حاصل على تدريب قانوين ويعينه مدير األمن 

حمكمة الشرطة اخلاصة اليت تفصل يف قضايا التجاوزات كما يعني هذا املدير فريق الضباط الذين تتألف منهم . العام
وعالوة على ذلك، فإن ملدير األمن العام صالحية إبطال قرارات حمكمة           . اليت ُيزعم ارتكاهبا من ِقَبل رجال األمن      

 .ويف مثل هذا النظام، تكون الشفافية واالستقاللية والرتاهة موضع قدر كبري من الشك. الشرطة اخلاصة

األدلة اليت ُيفترض أن تدعم نزاهة التحقيق من ِقَبل هذه املؤسسات ما ينبغي أن يشمل وجود آلية                 ومن   -٥٦
فاعلـة معنـية بالشكاوى لإلبالغ عن االّدعاءات املتعلقة بالتعذيب، وسجل يدل على إجراء حتقيقات يف تلك                 

ع املقرر اخلاص من رؤساء مجيع مرافق وقد استم. االّدعاءات، وأمثلة على املالحقة القضائية الناجحة لرجال األمن
 إىل أقوال   - مراكز التحقيق اجلنائي، ومراكز االحتجاز السابق للمحاكمة، والسجون، واملخابرات           -االحتجاز  

أمجعوا فيها على إنكار أي ِعلم باّدعاءات ممارسة التعذيب الواردة من أشخاص مشتبه بارتكاهبم أفعاالً إجرامية أو 
ا اإلنكار مثري للدهشة، إذ أصر عليه املسؤولني رغم مواجهتهم بادعاءات واضحة وجديرة             وهذ. مـن حمـتجزين   

 . بالتصديق فيما يتعلق مبمارسة رجال األمن للتعذيب، وهي ادعاءات تعّززها أدلة الطب الشرعي

م حىت يف   ويشـري املقـرر اخلاص إىل أنه ال جتري أية حتقيقات من ِقَبل املسؤولني األمنيني حبكم منصبه                 -٥٧
احلاالت اليت تنطوي على إحلاق إصابات خطرية بالشخص املشتبه بارتكابه لفعل إجرامي؛ فما من مسؤول واحد                
أمكنه أن يثبت للمقرر اخلاص أن خطوات جدية قد اختذت للتحقيق يف االّدعاءات، مبا يف ذلك القيام، على األقل، 

وبالنظر إىل أن ممارسة التعذيب من أجل انتزاع        . )١٦(جزونبعملـية توثـيق سريع لإلصابات اليت يتعرض هلا احملت         
االعـترافات حتدث، يف شىت أحناء العامل وبشكل يكاد يكون ثابتاً، ضمن الفترة األولية التالية إللقاء القبض على                  
الشـخص والسابقة لنقل هذا الشخص إىل مركز من مراكز االحتجاز السابق للمحاكمة، فإن من األدلة الالفتة                 

ـ  نظر عـلى الالمباالة إزاء حالة املشتبه بارتكاهبم أفعاالً إجرامية ما يتمثل يف رد مدير مركز جويدة لإلصالح                  لل

                                                      

حمكمة " على أن رجال األمن جيب أن حياكموا من ِقَبل           ١٩٦٥ قانون األمن العام الصادر يف عام        ينص )١٥(
 .حيث يكون القضاة واملدعي العام من رجال األمن هم أنفسهم" شرطة

ال يتم اللجوء إىل االستعانة خبربة الطب الشرعي يف املعهد الوطين للطب الشرعي الذي تديره الدولة إال   )١٦(
لب من املدعي العام؛ وال ميكن لضحايا التعذيب أن يتصلوا باملعهد بأنفسهم إلجراء فحص طب شرعي                بـناًء عـلى ط    

وعالوة على ذلك، فإن عملية إجراء الفحص ختضع لتأخريات كبرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار واضحة                  . مستقل
 .بالنسبة لتوثيق اإلصابات
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، حيث قال إن التحقيق يف مثل هذه        )وهو املرفق الرئيسي لالحتجاز السابق للمحاكمة يف هذا البلد        (والتأهـيل   
 .االّدعاءات ليس من مسؤولياته

ن كانوا قاطعني يف إصرارهم على عدم حدوث التعذيب، فقد أعطوا للمقرر            ويف حـني أن مسؤويل األم      -٥٨
اخلاص أمثلة على العقوبات التأديبية املُتخذة كدليل على عدم اإلفالت من العقاب فيما يتصل بأفعال إساءة املعاملة 

 من مرتباهتم أو فصلهم     وقد اشتملت تلك األمثلة على حرمان املوظفني املعنيني       . املعزولة اليت ال تبلغ حد التعذيب     
ويشدد املقرر اخلاص على أن العقوبات اإلدارية ال تكفي حبد ذاهتا ملنع وردع أفعال املعاملة أو العقوبة . من اخلدمة

 .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ن  من قانو  ٢٠٨ومل يـتعرض أي مسـؤول قـطّ لـلمالحقة القضائية بسبب ممارسة التعذيب مبوجب املادة                  -٥٩
 من قانون العقوبات، وهو     ٢٠٨ومثة مثال صارخ على إفالت ممارسي التعذيب من العقاب يف إطار املادة             . )١٧(العقوبات

حيث ثبت للمقرر اخلاص، مبا ال يدع أي        ) ٤٦انظر التذييل، الفقرة    (مـثال يتجلى يف حالة زاهر عبد اجلليل أبو الريش           
ت خالل األسبوع الذي أوفدت فيه بعثة تقصي احلقائق، وهي حالة           جمـال معقول للشك، أهنا حالة تعذيب خطرية وقع        

. كانـت فيها األدلة معّززة بإفادات الشهود وشهادة الطبيب الشرعي وشهاديت طبيبني من املعهد الوطين للطب الشرعي                
 تشرين  ١٠رخة  وفـيما يـتعلق بالتحقيقات وإجراءات املالحقة املتعلقة هبذه االّدعاءات، أجابت احلكومة، يف رسالة مؤ              

أي على  [عدم االّدعاء عليهما    ] زاهر عبد اجلليل أبو الريش    [عـند التحقيق معه، طلب      "، بأنـه    ٢٠٠٦أكـتوبر   /األول
وقررت هيئة التحقيق أن حتيل املّدعى عليهما إىل حمكمة الشرطة حملاكمتهما عن هتميت اإليذاء باالشتراك خالفاً                .] املذنَبني

 من ذات القانون، وخمالفة األوامر والتعليمات، خالفاً للفقرة         ٧٦ن العقوبات، وخالفاً للمادة      من قانو  ٣٣٤ألحكام املادة   
 من قانون العقوبات على فرض عقوبة قصوى بالسجن ملدة          ٣٣٤وتنص املادة   ".  من قانون األمن العام    ٣٧ مـن املادة     ٤

من قانون األمن العام فيما يتعلق بالعقوبات       ) ٤(٣٧  ديناراً أردنياً؛ وتنص املادة    ٢٥سنة واحدة وبدفع غرامة مالية قدرها       
 .التأديبية على فرض عقوبة قصوى بالسجن ملدة شهرين وباحلرمان من مرتب شهرين وختفيض الرتبة

ومـن املفارقات أنه بينما يؤكد املسؤولون املكلفون بإنفاذ القانون أن اّدعاءات التعذيب غري معروفة يف               -٦٠
التمييز قد أبطلت عدداً من أحكام اإلدانة الصادرة حبق بعض رجال األمن ألهنم حصلوا              مؤسساهتم، فإن حمكمة    

ومن املؤسف أنه حىت هذه االستنتاجات ال تؤدي إىل أية حتقيقات . )١٨(على اعترافات من احملتجزين حتت التعذيب
 . هذه احلاالت إىل القضاءرمسية يف جتاوزات املسؤولني كما أنه مل تتم إحالة أي من رجال األمن املتورطني يف

                                                      

ألمن العام ومفادها أن الشكاوى املقدمة ضد الشرطة        أشـارت احلكومة إىل بيانات مستقاة من إدارة ا         )١٧(
وفيما يتعلق . واليت تنظر فيها إدارة نيابة الشرطة أو حماكم الشرطة جيري التحقيق فيها بطريقة نزيهة وموضوعية بالكامل

ماً باإلدانة ومت  حك١٤، كان هناك ٢٠٠٦-٢٠٠٥بأفعال اإليذاء وإساءة املعاملة اليت ارتكبها رجال األمن العام يف الفترة 
، كان هناك حكمان    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢١يناير إىل   / كانون الثاين  ١ويف الفترة املمتدة من     .  شـكوى  ١٤رفـض   

ومل يتم تقدمي أية معلومات، رغم طلبها، فيما        . باإلدانة، ومت رفض شكويني، وهناك ثالث شكاوى ال تزال قيد التحقيق          
 .انة، ورفض الشكاوى، وطبيعة األحكام الصادرةيتعلق بطبيعة االدعاءات، وأحكام اإلد

إذا توصلت حمكمة   : "٢٠٠٤مارس  / آذار ١٧ الصادر يف    ٤٥٠/٢٠٠٤انظـر، مـثالً، قرار حمكمة التمييز رقم          )١٨(
املوضوع إىل أن اعتراف املتهم لدى الشرطة أُخذ يف ظروف توجب الشبهة يف صحته، وإذا كانت آثار الضرب والتعذيب بادية، فإن                     
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واألسـوأ من ذلك هو أن مسؤويل احلكومة يشريون يف الوقت نفسه إىل قرارات وأحكام حمكمة التمييز                  -٦١
فيما يتصل مبقاضاة املشتبه بارتكاهبم أفعاالً إجراميةً أمام احملاكم اخلاصة، وذلك يف سياق دفاعهم عن النظام، حيث 

 .تقلة يف شكل استئناف أحكام احملاكم اخلاصة أمام حمكمة التمييزيشريون إىل وجود الرقابة املس

املقاضاة أمام حماكم الشرطة اخلاصة أو ضباط        ومسألة   اإلفالت من العقاب  إال أنـه فـيما يتعلق مبسالة         -٦٢
ها بنجاح ، مل يتم تقدمي أية أدلة تتضمن أمثلة على حاالت مت فياملخابرات بسبب ممارسة التعذيب أو إساءة املعاملة

تقدمي دعاوى استئناف أمام حمكمة التمييز ضد أحكام صادرة عن احملاكم اخلاصة تربئ فيها رجال الشرطة، هذا                 
 .إذا كان قد مت على اإلطالق تقدمي دعاوى استئناف كهذه

فنظام احملاكم اخلاصة ال يعمل   . وهـذا يفضـي إىل استنتاج مفاده أن مثة حالة إفالت كامل من العقاب              -٦٣
 من اتفاقية مناهضة التعذيب، فليس إال   ١أما عدم وجود جرمية تعذيب، وفقاً للمادة        . صورة فعالة على اإلطالق   ب

جـزءاً واحداً من املشكلة اليت يقع يف صميمها نظام تكون فيه قرينة الرباءة ومهية وُتعطى األولوية للحصول على       
ة أي شعور بالواجب، وال يتحملون أية مسؤولية عن         االعـترافات، وال ُيبدي املسؤولون العامون بصورة أساسي       

التحقـيق يف انـتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد املشتبه بارتكاهبم أفعاالً إجرامية، أما نظام احملاكم اخلاصة                 
 .الداخلية فكل ما يفعله هو أنه حيمي مسؤويل األمن من تقدميهم إىل العدالة

  االستنتاجات والتوصيات-رابعاً 

يستنتج املقرر اخلاص أن ممارسة التعذيب واسعة االنتشار يف األردن، وأن التعذيب ُيمارس بصورة روتينية  -٦٤
يف بعض األماكن، وال سيما يف دائرة املخابرات العامة، وإدارة البحث اجلنائي التابعة ملديرية األمن العام، وكذلك 

 .يف مركز اجلفر لإلصالح والتأهيل

التام ألي ِعلم مبزاعم التعذيب هو أمر مثري للدهشة، وهو يشري إىل قلة وعي واعتراف          كمـا أن اإلنكار      -٦٥
 . املسؤولني بطبيعة حظر التعذيب وإساءة املعاملة وخطورة هذه األفعال وقسوهتا

ن  م١ من قانون العقوبات ال تتوافق مع تعريف التعذيب الوارد يف املادة            ٢٠٨ويالحـظ املقرر اخلاص أن املادة        -٦٦
اتفاقـية مناهضة التعذيب، وأن التعذيب ال ُيعامل بوصفه جرمية كبرية بل جمرد جنحة، وأن ممارسي التعذيب ال خيضعون                   

بل إنه يبدو، حسب رأي املسؤولني، أن اختاذ إجراءات تأديبية طفيفة يشكل عقوبة             . لعقوبات تتناسب مع مدى جسامته    
وبالرغم من أوجه القصور اليت تشوب هذا احلكم من القانون، ورغم           . ذيبمالئمة وكافية على األفعال اليت تبلغ حد التع       

                                                      

إن األقوال : "٢٠٠٦مايو / أيار٤ الصادر يف ١٥١٣/٢٠٠٣؛ وقرار حمكمة التمييز رقم  "حملكمة أال تأخذ هبذا االعتراف    مـن حـق ا    
ومن األمثلة على قرارات حمكمة التمييز اليت ُتبِطل فيها  ". املـأخوذة نتـيجة للعنف واإلكراه ال ميكن االعتماد عليها يف إدانة املتهمني            

 ٣٢٧/٩٤؛ والقرار رقم    ١٩٩٢أكتوبر  / تشرين األول  ١ الصادر يف    ٢٧١/٩١اكم اخلاصة القرار رقم     األحكـام الصـادرة عن احمل     
 ٥١/٩٨؛ والقرار رقم    ١٩٩٨يناير  / كانون الثاين  ٢٠ الصادر يف    ٧٤٦/٩٨؛ والقرار رقم    ١٩٩٤أغسـطس   / آب ٢٢الصـادر يف    

االً للشك أن أقوال املتهم أُخذت باإلكراه والتعذيب        إذا ثبت مبا ال يدع جم     " والذي ينص على أنه      ١٩٩٨مارس  / آذار ٢٣الصادر يف   
؛ والقرار  ١٩٩٨مايو  / أيار ١٩ الصادر يف    ٢٥٦/٩٨؛ والقرار رقم    "ودون إرادة حرة منه، فيجب استبعاد هذه األقوال لعدم صحتها         

 .٢٠٠٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢ الصادر يف ٨٢٠/٢٠٠٣، والقرار رقم ١٩٩٩أغسطس / آب٢٣ الصادر يف ٥٥٢/٩٩رقم 
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توكـيدات احلكومـة بأن اتفاقية مناهضة التعذيب تشكل جزءاً ُملِزماً من القانون الداخلي، فإنه مل يتم تطبيقها قطّ ألن                    
 .ت أو األمن العاماحملاكم العادية ال تتمتع بصالحية االحتجاج بأحكامها ضد العسكريني ومسؤويل املخابرا

وإن قلة الوعي واالعتراف هذه، وعدم وجود أي تشريع فعال حلظر وجترمي التعذيب يؤديان، جمتمعني، إىل  -٦٧
 .وجود نظام يتيح اإلفالت التام من العقاب، مما يسمح مبمارسة التعذيب يف األردن دون ضابط

لس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وإىل التزامه وبالـنظر إىل املوقع الذي يشغله األردن كنائب لرئيس جم      -٦٨
السياسـي املُعلـن على أعلى املستويات بالنهوض بثقافة حقوق اإلنسان يف هذا البلد ونشر املعلومات عن هذه                  
القضـايا على الصعيد احلكومي وعلى مستوى اجلمهور، وإعادة تأكيد التزام احلكومة باتفاقية مناهضة التعذيب               

 اإلنسان اليت دخل األردن طرفاً فيها، وإدانته جلميع ممارسات التعذيب وإساءة املعاملة، وعزمه              ومبعاهدات حقوق 
على فرض أشد العقوبات على أي موظف عام ُيدان مبمارسة التعذيب وإساءة املعاملة، واستعداده ملواصلة التعاون 

لتزامه بتعزيز حقوق اإلنسان والنهوض هبا،      مع املقرر اخلاص ومع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، وا          
 .فإن املقرر اخلاص واثق من أنه سيتم بذل قصارى اجلهود من أجل وضع توصياته موضع التنفيذ

وُيعـرب املقرر اخلاص عن صادق أمله بأن تقوم احلكومة، كخطوة أوىل، بإثبات التزامها عن طريق مساءلة                  -٦٩
مثل رئيس قسم عمليات مكافحة اإلرهاب (و يأمرون مبمارسته أو يتغاضون عنه رجال األمن الذين ميارسون التعذيب أ     

يف دائـرة املخابرات العامة، ومدير مركز اجلفر لإلصالح والتأهيل، ونائب مدير إدارة البحث اجلنائي، ومدراء أقسام                 
 ماركا واللذين يرد    وسط األردن ومركز عمان، واحملققني االثنني يف مركز شرطة        /جنوب/البحـث اجلـنائي يف مشال     

 ).امسامها يف التذييل، ومسؤول السجن يف مركز جويدة لإلصالح والتأهيل الذي يرد امسه أيضاً يف التذييل

، حبدوث عدد   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٠وقد أبلغت احلكومة املقرر اخلاص، يف رسالتها املؤرخة          -٧٠
 : من التطورات منذ الزيارة اليت قام هبا

 من قانون   ٢٠٨ كلفـت احلكومـة املؤسسات املختصة مبهمة حبث إمكانية تعديل املادة             لقـد  )١( 
العقوبـات مـن أجل تشديد العقوبات اليت توقَّع على موظفي اخلدمة العامة، مبا يف ذلك عن طريق استبعاد أي                    

ادة تفي مبتطلبات   إسـقاط بالتقادم للعقوبة على أفعال التعذيب أو العفو عن مرتكبيها، والتحقق من أن هذه امل               
 . من اتفاقية مناهضة التعذيب١تعريف التعذيب الوارد يف املادة 

إن إدارة األمن العام حتقق يف عدد من حاالت التعذيب املزعومة املشار إليها يف التقرير وسوف                 )٢( 
 .تتم معاقبة املسؤولني عن هذه األفعال إذا أدينوا

كل شخص يتم إلقاء القبض عليه حق طلب االستعانة  سـوف تـنظر احلكومة يف إمكانية منح          )٣( 
 .مبحاٍم فور إلقاء القبض عليه

. إن احلكومة تنظر يف إقفال مركز اجلفر لإلصالح والتأهيل ونقل احملتجزين فيه إىل أماكن أخرى               )٤( 
قرر اخلاص مبا   يرحب امل . [ سجيناً يف هذا املركز    ٥٠وقد مت بالفعل خفض عدد السجناء، وال يوجد حالياً أكثر من            

]. ٢٠٠٦ديسمرب /ورد مؤخراً من معلومات تفيد بأن احلكومة قد أغلقت فعالً مركز اجلفر اعتباراً من كانون األول            
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وعالوة . وقد وضعت إدارة األمن العام خطة شاملة لتطوير وحتديث مراكز اإلصالح والتأهيل وتدريب العاملني فيها
 ).حتفظياً( خاص إليواء النساء املودعات رهن االحتجاز الوقائي على ذلك، تعمل احلكومة على إنشاء مركز

ويرحب املقرر اخلاص هبذه املعلومات اليت يتعلق بعضها بالتوصيات اليت قدمها يف مالحظاته األولية عقب  -٧١
اص مستعد  واملقرر اخل . وهذه التطورات هي دليل على تعاون احلكومة هلذه الغاية        . الزيارة اليت قام هبا إىل األردن     

 .كل االستعداد للتعاون وتقدمي املساعدة

 :يوصي املقرر اخلاص احلكومة مبا يلي -٧٢

 اإلفالت من العقاب

 النظر يف تضمني الدستور احلظر املطلَق للتعذيب؛ )أ( 

أن ُتعلـن السلطات العليا، وخاصة السلطات املسؤولة عن أنشطة إنفاذ القوانني، إعالناً ال               )ب( 
 ثقافة اإلفالت من العقاب جيب أن تتوقف وأن ارتكاب املوظفني العموميني للتعذيب وإساءة             غمـوض فيه أن   

وينبغي نشر رسالة مفادها أن التعذيب جرمية . املعاملـة لن جيري التسامح بشأهنما وستجري املقاضاة عليهما        
 ؛)طويلة األجل(بالغة اخلطورة سيجري العقاب عليها بأحكام سجن شديدة 

 من اتفاقية   ١ تعـريف جرمية التعذيب باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية وفقاً للمادة             يـتعني  )ج( 
 مناهضة التعذيب، على أن تكون العقوبات املفروضة متناسبة مع خطورة التعذيب؛

 وال سيما حماكم الشرطة وحماكم      -جيـب إلغاء نظام احملاكم اخلاصة داخل األجهزة األمنية           )د( 
 واليتها إىل أجهزة االدِّعاء العام املستقلة العادية واحملاكم اجلنائية؛ وجيب نقل -املخابرات 

يتعني إنشاء نظام فعال ومستقل لتناول الشكاوى املتعلقة بالتعذيب وأوجه إساءة املعاملة مبا               )ه( 
 .يؤدي إىل إجراء حتقيقات جنائية

 الضمانات

 اء القبض عليه احلق يف االستعانة مبحاٍم قانوين؛ينبغي أن ُيكفَل قانوناً للشخص ابتداء من حلظة إلق )و( 

ينـبغي أن ُتنقَل من جهات االدِّعاء إىل حماكم مستقلة سلطة األمر بإلقاء القبض أو املوافقة                 )ز( 
 عليه واإلشراف على الشرطة ومرافق االحتجاز؛

ية االحتجاز أمام ينبغي أن ُتكفَل بصورة فعالة جلميع احملَتجزين القدرة على الطعن يف مشروع    )ح( 
 حمكمة مستقلة، مثالً عن طريق إجراءات اإلحضار أمام احملكمة؛

ينبغي أن يسأل القضاة وجهات االدِّعاء بصورة روتينية األشخاص الذين ُجيء هبم من احلبس  )ط( 
 لـدى الشرطة عن كيفية معاملتهم وأن يعمدوا، حىت يف حالة عدم وجود شكوى رمسية من املدَّعى عليه، إىل        

 األمر بإجراء فحص طيب مستقل وفقاً لربوتوكول استانبول؛
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ينـبغي أالّ جيري، يف حق من أُلقي القبض عليهم بصورة قانونية، احتجازهم يف مرافق ختضع      )ي( 
لسـيطرة مستجوبيهم أو احملققني معهم ألكثر من الوقت الذي يقضي به القانون للحصول على إذن قضائي                 

وبعد هذه الفترة، ينبغي نقل هؤالء      .  ساعة ٤٨مة والذي ينبغي أالّ يتجاوز فترة       باالحـتجاز السابق للمحاك   
األشـخاص إىل مـرفق لالحتجاز السابق للمحاكمة خيضع لسلطة خمتلفة، ال ُيسَمح فيه بأي اتصال آخر مع           

 املستجِوبني أو احملققني ال خيضع لإلشراف؛

، تشمل تسجيل وقت إلقاء القبض      ينـبغي أن ُيكفَـل بصرامة االحتفاظ بسجالت للحبس         )ك( 
ومكانـه، وحتديد هوية املوظفني، واملكان الفعلي لالحتجاز، واحلالة الصحية للشخص عند وصوله إىل مركز               
االحـتجاز، والوقـت الذي مت االتصال فيه باُألسرة واحملامي ووقت زيارة الشخص احملَتجز، ومعلومات عن                

 د اإلتيان بالشخص إىل مركز االحتجاز وعند نقله منه؛الفحوص الطبية اإلجبارية اليت أُجريت عن

االعـترافات اليت ُيديل هبا أشخاص أثناء احلبس دون حضور حماٍم واليت ال يتم تأكيدها أمام                 )ل( 
وينبغي النظر جبّدية يف تسجيل . قـاٍض جيـب عـدم قـبوهلا كأدلة ضد األشخاص الذين أدلوا باالعترافات      

 ، مبا يشمل مجيع األشخاص احلاضرين؛التحقيقات بالفيديو وصوتياً

ينبغي قيام سلطة مستقلة ال تربطها أي صلة بسلطة التحقيق أو االدِّعاء يف القضية املثارة ضد  )م( 
 الضحية املدَّعاة بالتحقيق يف مجيع ادِّعاءات التعذيب وإساءة املعاملة حتقيقاً جيري بسرعة ويكون دقيقاً؛

 العمل وأن يقاَض أي مسؤول عام يتبني يف هذا التقرير أنه مسؤول ينبغي أن يوقف حاالً عن    )ن( 
عن إساءة املعاملة أو التعذيب، مبا يف ذلك طاقم اإلدارة احلايل إلدارة البحث اجلنائي ودائرة املخابرات العامة، 

دِّعاء وبعـض مسـؤويل الشـرطة أو السجون املتورِّطني يف التعذيب أو إساءة املعاملة فضالً عن مسؤويل اال       
والقضـاة الضالعني يف التواطؤ يف التعذيب أو املتجاهلني لألدلة؛ وإن املقرر اخلاص، باالستناد إىل التحقيقات         

حيث احلكومة على التحقيق بدقة يف مجيع       ) وهي حمدودة جداً وأجراها يف وقت قصري      (الـيت أجـراها بنفسه      
 ؛)فعال املعنية إىل العدالةاالدِّعاءات الواردة يف التذييل بقصد تقدمي مرتكيب األ

ينـبغي أن يتلقى ضحايا التعذيب وإساءة املعاملة تعويضاً كبرياً يتناسب مع خطورة الضرر               )س( 
 البدين والذهين الذي عانوا منه وأن يتلقوا كذلك عالجاً طبياً وإعادة تأهيل بشكل واٍف؛

مناهضة التعذيب والذي ُيعتَرف فيه      من اتفاقية    ٢٢ينـبغي أن يصـدر اإلعالن املتوخى يف املادة           )ع( 
 باختصـاص جلـنة مناهضـة التعذيـب يف تلقّـي وحبـث البالغات املقدمة من أفراد يّدعون أهنم ضحايا انتهاك                    

 ألحكام االتفاقية؛

 أوضاع االحتجاز

ينبغي نقل مرتِكيب األفعال غري العنيفة من احلبس يف مناطق االحتجاز السابق للمحاكمة، مع               )ف( 
أي ضمانات املثول للمحاكمة، يف أي مرحلة أخرى من مراحل          (للتدابري غري املنطوية على احلبس      اخلضـوع   

 ؛)اإلجراءات القضائية، واملثول، إذا اقتضى األمر ذلك، من أجل تنفيذ احلكم
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 ينبغي الفصل بني سجناء ما بني احملاكمة والسجناء املدانني فصالً صارماً؛ )ص( 

صول احملاكمات اجلزائية لضمان أن يكون اللجوء التلقائي لالحتجاز         ينـبغي تعديل قانون أ     )ق( 
السابق للمحاكمة، الذي ميثِّل املمارسة العامة القائمة حالياً حبكم الواقع، مرّخصاً به من قاٍض ال يصدره إال                 

التعهد كـتدبري مـالذ أخري، وأن جتري زيادة استخدام التدابري غري املنطوية على احلبس، مثل دفع كفالة و                 
 الشخصي، وذلك يف حالة ارتكاب األفعال غري العنيفة أو الصادرة عن قاصرين أو األفعال األقل خطورة؛

ينـبغي القيام دون تأخري بإغالق مركز اجلفر لإلصالح والتأهيل، بالنظر إىل أوضاع السجن      )ر( 
 الشديدة القسوة وممارسة التعذيب املعتادة فيه؛

كوم عليهن يف جرمية بل احملَتجزات مبوجب قانون منع اجلرائم بسبب       خبصوص النساء غري احمل    )ش( 
عرضـتهن خلطـر وقوعهن ضحايا جلرائم الشرف، فإنه ينبغي إيواؤهن يف مالجئ ضحايا خاصة ينعمَن فيها                 

 .باحلرية ولكن يتمتعَن مع ذلك بأوضاع السالمة

 الوقايـة

الً باستخدام منهج يتضمن تعليم حقوق اإلنسان جيب أن جيتاز أفراد األمن تدريباً واسعاً وشام )ت( 
يف مجـيع مكوِّناتـه ويشمل التدريب على أساليب االستجواب الفعالة واالستخدام السليم لألدوات املتاحة               

 للشرطة وأن يتلقى األفراد العاملون اآلن تعليماً مستمراً يف هذا الصدد؛

املوصى هبم للخدمة يف عمليات حفظ السالم       ينبغي التدقيق بشكل صارم يف األفراد األمنيني         )ث( 
 التابعة لألمم املتحدة من حيث مدى مالءمتهم للخدمة؛

ينبغي التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب كما ينبغي إنشاء آلية             )خ( 
 بغية زيارة -ضعون للعزل  يعيَّن وفقاً هلا أعضاء جلان الزيارات لفترة زمنية حمددة وال خي-رصد مستقلة حقاً    

 مجيع األماكن اليت ُيحَرم فيها األشخاص من حريتهم يف مجيع أحناء البلد؛

ينبغي االضطالع بربامج تدريبية ومحالت توعية منهجية بشأن مبادئ اتفاقية مناهضة التعذيب  )ذ( 
 تستهدف عامة مجهور وأفراد األمن والعاملني يف املهن القانونية والقضاء؛

 اون الدويلالتع

يوصـي املقـرر اخلاص بأن ُيطلَب إىل املنظمات الدولية املختصة، ومن بينها مفوضية األمم املتحدة                 -٧٣
السـامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أن تقدِّم، بطريقة منسقة، املساعدة يف جمال متابعة                

 .التوصيات الواردة أعاله
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 التذييل

  حاالت فردية-أماكن االحتجاز 

ويف . تسـتند الـروايات التالـية إىل ادِّعاءات تقدَّم هبا أشخاص حمَتجزون أثناء التقاء املقرر اخلاص هبم            -١
 .احلاالت اليت طلب فيها األشخاص احملَتجزون احلفاظ على السرية، فإن ادِّعاءاهتم ال ترد يف هذا املرفق

، على بعض املالحظات واالدِّعاءات     ٢٠٠٦أكتوبر  /ول تشرين األ  ١٠ورّدت احلكومة، برسالة مؤرخة      -٢
ومع تقدير املقرر اخلاص للمعلومات املقدَّمة من احلكومة، مبا يف ذلك املرفقات، فإنه يأسف ألن . اليت أحاهلا املقرر

تعلقة املعلومات يف معظم احلاالت تتصل بأسباب إلقاء القبض وليس باخلطوات املتَّخذة للتحقيق يف االدِّعاءات امل              
وُيدرك املقرر اخلاص أن التحقيقات قد تكون جارية وهو يرجو إحالة املعلومات ذات             . بالتعذيب وإساءة املعاملة  

 .الصلة إليه مىت أصبحت متاحة

 ]:بغض النظر عن املعلومات املقدَّمة منها فيما يتصل باحلاالت احملدَّدة، والواردة أدناه[وأفادت احلكومة  -٣

 والواردة ... ت املـتعلقة مبمارسة احملققني اجلنائيني أو موظفي السجون للتعذيب       بـأن االدِّعـاءا    
وقد احُتِجز  . يف تقرير املقرر اخلاص هي ادِّعاءات غري صحيحة ومصدرها أشخاص هلم سجل جنائي سابق             

 قيام األفـراد املعنـيون يف مراكز إصالح عمالً بأوامر حماكم أصدرها مّدعون عامون حملاكم عادية وبعد                 
ومل يقدِّم أحد منهم أي ادِّعاءات حول التعذيب على يد          . إدارة النـيابات العامـة بإجراء مقابالت معهم       

وحييل املدعي العام أي شخص يقدِّم ادِّعاًء حول التعذيب من جانب الشرطة إىل طبيب إلجراء               . الشـرطة 
. لذي مت احلصول عليه باإلكراهفحـص طـيب لــه بالنظر إىل أن القانون األردين حيظر قبول االعتراف ا          

وباإلضـافة إىل ذلك، ال تقبل مراكز اإلصالح أي شخص تبدو عليه عالمات التعرُّض للتعذيب ما مل يقم                  
ومن الشائع قيام السجناء بتقدمي ادِّعاءات باطلة حول        . طبيـب شـرعي بفحـص هذا الشخص الضحية        

وال تقبل مراكز اإلصالح إال     . التأثري على احملكمة  تعرضـهم للتعذيب بطريقة َمَرِضيٍة بغية جتنب العقوبة و        
الـرتالء الذي احُتِجزوا عمالً بأمر صادر عن هيئة قضائية خمتصة أو تنفيذاً للصالحيات املمنوحة للحكام                

 .اإلداريني مبوجب قانون منع اجلرائم

  دائرة املخابرات العامة، عمان-أوالً 
 )٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٦جرت زيارهتا يف (

 ٢٦زار املقـرر اخلـاص مركز االحتجاز يف دائرة املخابرات العامة على حنو غري ُمعلن عنه مساء يوم                    -٤
وُسمح لـه بأن يعاين حبّرية هذا املرفق ولكن الضابط املوجود باخلدمة           . ٠٠/١٨يونيه، يف حنو الساعة     /حزيران

ن السيد علي ِبرجاك رئيس وحدة      رفـض السـماح لـه بإجراء مقابالت على انفراد وهو ما تكرر بعد ذلك م              
بيد أن السيد ِبرجاك قد مسح بإجراء . مكافحة اإلرهاب بدائرة املخابرات العامة الذي وصل بعد ذلك بوقت قصري

. مقـابالت بشرط أن يكون اجلندي حاضراً يف الزنزانة وذُِكر أن ذلك حلماية املقرر اخلاص والوفد املرافق لـه                 
بوضوح أن هذا الشرط ُيفَرض بشكل مماثل على الزيارات اليت تقوم هبا وفود اللجنة وعالوة على ذلك، فقد ذُكر 

ورفض املقرر اخلاص هذه احلماية وقَِبل املسؤولية عن أي نتائج قد تترتب على ذلك، وشرح               . الدولية للصليب األمحر  
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اء املتصل باللجنة الدولية للصليب األسباب اليت تدعو إىل التحدث مع احملَتجزين دون وجود جندي واعترض على االدِّع   
ومن جناح االحتجاز، فإنه احتج هاتفياً بقوة على هذا االنتهاك الواضح لصالحيات البعثة وذلك يف مكاملة مع                 . األمحر

وبعد مناقشات مستفيضة وبالنظر إىل     . املدير املساعد لدائرة املخابرات العامة العميد زيادة شريدة ومع وزارة اخلارجية          
 بعد أن عاين ٠٠/٢٠القبول بإجراء مقابالت على انفراد، أهنى املقرر اخلاص زيارته إىل ذلك املرفق يف حنو الساعة عدم 

وقد وضح للمقرر اخلاص من ردود وتصرف مسؤول دائرة املخابرات          . أجزاءه، مبا يف ذلك غرف االستجواب املختلفة      
وأثناء الفترة املسائية وحىت ظهر اليوم .  من التحدُّث إليه على انفرادالعامة أن هلذه الدائرة مصلحة قوية يف منع احملتجزين

قام مسؤولون من وزارة اخلارجية باالتصال باملقرر اخلاص ال لشيء ) ٠٠/١٤حنو الساعة (يونيه / حزيران٢٧التايل، يف 
 قائلني لـه إهنم أُبِلغوا أن      ،)أي القلق على سالمة املقرر اخلاص     (إال لكـي يكرروا لـه موقف دائرة املخابرات العامة          

 .املقرر اخلاص لن يساوم بشأن مسألة إجراء مقابالت على انفراد وموضحني أن الوزارة ستستمر يف البحث عن حل

ويوصـي املقرر اخلاص بالبدء يف إجراء حتقيقات جنائية ضد رئيس وحدة مكافحة اإلرهاب العقيد علي                 -٥
جزين السابقني قد حددوه بوضوح على أنه اشترك شخصياً يف املمارسات           ِبـرجاك بالـنظر إىل أن عدداً من احملت        

 .املتعلقة بالتعذيب

  مركز اجلفر لإلصالح والتأهيل، اجلفر-ثانياً 
 )٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٧جرت زيارته يف (

الواقع وهذا السجن،   . ، قام املقرر اخلاص بزيارة مركز اجلفر لإلصالح والتأهيل        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٧يف   -٦
 كيلومتراً من عمان يف حمافظة معان، يف جنوب شرقي األردن، منعزل يف حميط صحراوي باستثناء            ٢٥٦عـلى قـرابة     

، كان ُيحَتجز فيه يف بادئ األمر       ١٩٥٣وأفادت التقارير أن املركز، الذي ُبَين أصالً يف عام          . قـاعدة عسكرية جماورة   
يات اإلغالق على مر تارخيه، وكانت أحدث مرة أُغلق فيها، وفقاً           ومر هذا السجن بعدد من عمل     . معتقلون سياسيون 

واستقبل سجن اجلفر دفعة    .  وُنِقل السجناء إىل منشآت أخرى     ١٩٩٩نوفمرب  /ملا ذكره مدير السجن، هي تشرين الثاين      
 من وتوجد به سبعة أجنحة.  متر مربع٧٠ ٤٠٠ويغطي هذا املرفق حنو  . ٢٠٠٥مارس  /جديـدة مـن الرتالء يف آذار      

وباإلضافة إىل  .  سجيناً، ويقع كل منها داخل فناء مسّور       ٤٨ إىل   ٣٥النوع املخصص للمبيت يستوعب كل منها حنو        
 سجيناً وكان ُيحَتجز فيه وقت الزيارة       ٣٢٠والسعة االستيعابية للمركز هي     .  زنزانة انفرادية  ٢٠ذلـك، يوجـد حنو      

من السجناء هم حمَتجزون إداريون مبوجب قانون منع اجلرمية لعام           يف املائة    ٨٤ووفقاً ملدير السجن، فإن     .  سجناء ٢٠٤
 . شخصاً ُمحَتجزاً يف مركز اجلفر١٦وأجرى املقرر اخلاص لقاءات مع .  والباقون مرّحلون من سجون مكتظة١٩٥٤

من حيث األوضاع يف كنف االحتجاز، انصّبت الشكاوى        . األوضاع العامة واملعاملة فيما يتصل باالحتجاز      -٧
. يف املقـام األول على التعرُّض لدرجات احلرارة واهلوام الصحراوية القاسية، واالفتقار إىل عالج طيب مالئم، والعزلة                
 .وبينما ُيسمح للسجناء بزيارات شهرية، فإن موقع السجن جيعل من الصعب على اُألسر أو حىت على احملامني زيارهتم

ورة أمساؤهم أدناه، وصف كل ُمحَتجز تقريباً املعاملة اليت يلقاها على           وباسـتثناء أعضاء الربملان األربعة املذك      -٨
وذُِكر أن عمليات   . أيدي موظفي السجن يف اجلفر بأهنا معاملة ُمهينة ووحشية وكانت رواياهتم متسقة متاماً فيما بينها              

وميكن . زانات االنفرادية كذلكالضرب كانت تباَشر بصورة منتظمة أمام ناظري احملَتجزين اآلخرين واملوظفني ويف الزن         
أن تقع عمليات الضرب ملخالفات سلوكية، من بينها حىت عدم القيام عند دخول ضابط من الضباط الزنزانة، بل ميكن                   
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وقيل إن العقوبات اجلماعية شائعة إذا تبيَّن أن أحد السجناء قد ارتكب خطأً . أن تقع يف احلاالت األخرى دون استفزاز
ومشلت املعاملة اليت وصفوها، يف مجلة أمور، الضرب باستخدام         . خوف مستمر من األعمال االنتقامية    ما، وكان يوجد    

كابالت كهربائية وفروع أشجار وأنابيب مياه؛ واستخدام الفلَقة؛ والتعليق املقلوب مع تقييد اليدين خلف الظهر وُيبقى 
ق عليه وضع الفّروج؛ والتعليق لفترات متطاولة       الشخص يف وضع مقلوب باستخدام عصا حتت الركبتني يف وضع ُيطلَ          

خـارج الغرف من الرسغني املربوطَني حبلقات معدنية مثّبتة يف اجلدار؛ وإجبار الشخص على الوقوف وجلوس القرفصاء                 
وأُفيد أن الضباط كانوا يرمسون صنابري أو سالمل على اجلدران أو على األرض             . بصورة متكررة؛ ولسع بشرهتم بالسجائر    

وشرح السجناء أهنم ُيجَبرون على تقبيل اجلدران أو األثاث أو . ويكـون عـلى الرتالء التظاهر بالشرب منها أو بتسلُّقها       
 .أحذية الضباط أو أكل الطعام من حذاء احلارس أو اهلتاف بشعارات وأهنم ُيجَبرون على وصف أنفسهم بأمساء ُمهينة

تضم ما يصل إىل    " جلنة استقبال "ين الوافدين حديثاً من جانب      ووصف السجناء كيف جيري استقبال احملَتجز      -٩
وُيجَبر الوافدون اجلدد، يف الفناء الواقع خارج الثكنات املقررة هلم، على التجرُّد من ثياهبم والبقاء باملالبس .  شرطيا٢٠ً

الوقت الذي يظلون فيه    الداخلية وعلى التعرُّض للضرب على أيدي الضباط باستخدام كابالت كهربائية وهراوات يف             
مث جيري إنعاش احملَتجزين باستخدام املياه الباردة وضرهبم مرة     . وتستمر عمليات الضرب لفترات طويلة    . مقيدي األيدي 

وباإلضافة إىل ذلك، فإهنم يوضعون يف      . وال يقدَّم أي عالج طيب لعالج اجلروح      . أخرى وتدوم هذه املعاملة طوال أيام     
 .خيضعون فيها ملزيد من عمليات الضربزنزانات حبس انفرادي 

وكشف . ويف أحد عنابر الزنزانات اّدعى العديد من احملَتجزين وقوع عمليات ضرب مماثلة باستخدام كابالت             -١٠
" اخلط احلديدي "الفحـص الطيب الذي أجراه خبري يف الطب الشرعي عن معاناة أحد احملتجزين من رضوض من نوع                  

ما يرتبطها به من سحجات إىل جانب رضوض دائرية وسحجات ُوْسطى فوق النصف األعلى األمحر املائل للصفرة مع     
اخلط "وظهرت على حمَتجز ثاٍن سحجات مماثلة من نوع . مـن الظهـر وهـو مـا ُيثبت بقوة ادِّعاء ضربه بكابالت       

ق غري منتظمة من الندوب بشكل أفقي على املنطقة القَطَنية من الظهر وكال الكتفني حيث ُوِجدت أيضاً مناط" احلديدي
كما ظهرت على حمَتجز ثالث كان قد وصل إىل السجن قبل . احلديثة اليت تثبت بقوة االدِّعاء بالتعرض للضرب الروتيين

ثالثـة أيام من ُمنشأة أخرى منطقة رضوض ذات ندوب مّتجهة إىل أسفل يف اجلانب اخلارجي من ذراعه اليمىن على                    
اور، وهو منط من اإلصابات يتفق مع االدِّعاء بأنه هذه اإلصابات قد وقعت أثناء حماولة               ظهـر اليد اليمىن والبنصر اجمل     

وكانت اليد اليمىن متورِّمة وكانت حتركات الرسغ واألصابع عند ). أي إصابات من النوع الدفاعي(جتنُّـب الضربات   
صر اليد اليمىن اليت كانت ضعيفة للغاية،    وكانت توجد منطقة ندوب بارزة تغطي الربمجة األوىل من بن         . حدِّهـا األدىن  

على اجلزء  " اخلط احلديدي "وبدت على حمَتجز رابع كدمات متفرقة ملتئمة حديثاً من نوع           . وخملوعـة ورمبا مكسورة   
وبدت على . األعلى من الظهر واجلزء اخلارجي من الذراع اليسرى مما يثبت بقوة مرة أخرى االدِّعاء بالتعرُّض للضرب              

مبا يرتبط هبا من كدمات محراء وردية مائلة        " اخلط احلديدي "مس رضوض شبيهة متماثلة للشفاء من نوع        حمـتجز خا  
كما أن حمتجزاً سادساً ادعى أنه تعرض       . لالصـفرار ومـناطق سحجات غري مستوية على اجلزء األعلى من الظهر           

على ظهر كتفه األمين    " ديدياخلط احل "للضرب قبل ذلك بأربعة أشهر، بدت عليه ندوب صارخة اللون من نوع             
كما . كما بدت عليه مناطق دائرية من الندوب الصارخة اللون على كال الكتفني تتفق مع الفترة الزمنية لالدعاء                

" اخلط احلديدي "بدت على ذراعه اليمىن منطقة أفقية من السحجات احلديثة املتقطعة ذات اللون األمحر من نوع                
وكان هناك حمتجز سابع، ادعى أنه تعرض للضرب باستخدام         . حديث جداً عليه  تدعـم ادعاءه بتعرضه العتداء      

كابالت، بدت عليه مناطق ندوب حديثة غري منتظمة وسحجات متماثلة للشفاء على أعلى ظهره واجلزء اخلارجي 
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ا يتفق من أعلى ذراعه اليسرى مع وجود كدمات خطية أحدث قيد االلتئام على اجلزء الداخلي من فخذه اليمىن مب
 .مع االدعاء بتعرضه للضرب مرتني

وإذا أُخذت اإلصابات اليت وقعت هلؤالء احملتجزين السبعة معاً، من حيث طابعها وتوزيعها وعمرها، فإهنا  -١١
وقد بدت أيضاً على كثري من احملتجزين   . تقـدم إثباتاً قوياً ادعاءاهتم بتعرضهم للضرب الروتيين كإجراء مؤسسي         

وقد اعترفوا . ية متعددة، من نوع اجلروح اليت يوقعها املرء بنفسه وتشيع يف الذراعني والساقني ندوب خطية متواز  
طواعـية، دون أن حيملهم أحد على ذلك، بأن هذه الندوب هي من إصابات أحلقوها بأنفسهم بفعل إحساسهم                  

 .باإلحباط

هذا الرجل، الذي كان من . اً عاماً تقريب٢٥ عمره سـجني غري حمدد اهلوية موضوع يف حبس انفرادي   -١٢
الواضح أنه مذعور إىل أقصى حد، حكى أنه تعرض للضرب قبل الزيارة بأسبوع عند استقباله من جانب موظفي        

واشتكى من أهنم قدموا لـه طعاماً قذراً وأنه لـم         . السجن وذلك باستخدام قضبان حديدية وكابالت وأنابيب      
 .يستطع مغادرة زنزانته

طيب، كان بالضرورة مقتضباً بسبب اخلوف الذي أعرب عنه احملتجز، قدم أدلة قوية تثبت وأُجري فحص  -١٣
وكانـت توجد على املؤخرة وكال الذراعني ووسط الظهر والكتفني مساحات كبرية من             . صـحة االدعـاءات   

وعلى الكتفني وكانت توجد يف منطقة وسط الظهر .  األرجوانية اليت مرت عليها فترة-الرضوض املتالقية الصفراء 
وسحجات ذات ندوب تدل على تلقي ضربات من سالح طويل لـه           " اخلط احلديدي "رضوض تقليدية من نوع     

وعلى النواحي اجلانبية   . شـكل دائري من حيث القطاع املستعرض، مثل الكابالت واألنابيب املدعى استخدامها           
تتفق مع استخدام   " ط احلديدي اخل"لكـال الذراعـني كانت توجد بشكل شائع سحجات ذات ندوب من نوع              

وعلى وجه اإلمجال، يوحي منط اإلصابات حبدوث عمليات ضرب شديدة مستمرة روتينية تتفق             . كابالت معدنية 
 .مع احلدود الزمنية واألسلحة املدعاة

، أعضاء برملان، ينتمون إىل جبهة      علي أبو سكر وحممد أبو فارس وابراهيم املشوخي وجعفر احلوراين          -١٤
 بعد أن نقلوا تعازيهم ٢٠٠٥يونيه / حزيران٧أُلقي القبض على هؤالء الرجال األربعة مساء يوم . ل اإلسالميالعم

إىل أسرة اإلرهايب التابع للقاعدة، أبو مصعب الزرقاوي، ومل جير اطالعهم يف أي وقت على أي أمر بالقبض ومل                   
الليل يف إدارة البحث اجلنائي، وأُحضروا يف اليوم        وقد احُتجزوا طوال    . جير إبالغهم بأسباب إلقاء القبض عليهم     

مث أُحيلوا إىل مدعي حمكمة أمن .  دقيقة عدم اختصاصه هبذه القضية١٥التايل إىل املدعي العام املدين الذي قرر بعد 
وبعد . مواشتكى هؤالء الرجال من أنه مل ُيقدَّم إليهم أي ماء أو طعام طوال اليو. الدولة الذي توىل إجراء التحقيق

ومل يعرفوا أسباب إلقاء القبض عليهم إال من الصحف اليت . إىل اجلفر" فان"االستجواب اقتيدوا يف شاحنة صغرية  
وشعر أعضاء الربملان األربعة بالتعذيب الذهين بفعل سجنهم ولكنهم أوضحوا للمقرر اخلاص            . ُسمح هلم بتلقيها  
وذكروا أهنم مل يتمكنوا من . املقارنة مع السجناء اآلخرين يف اجلفرب" حمتجزين من الطبقة األوىل "آأهنم قد عوملوا 

إجراء مكاملات هاتفية ومل ُيسمح إال بزيارات حمدودة جداً من جانب أسرهم ومل يتلقوا سوى زيارة واحدة من                  
ن أعضاء وذكـروا أنه ُرفض السماح للجنة احلريات العامة يف الربملان، اليت هم أعضاء فيها، ولوفد م    . حمامـيهم 

ولـم يعرفوا إال من التلفاز بقرار متديد فترة        . الـربملان بزيارهتم، وأن اللجنة الدولية للصليب األمحر لـم ترهم         
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بيد أن أعضاء الربملان أبلغوا املقرر اخلاص بأنه باستثناء استجواهبم األويل لـم جير أي              .  يومـاً  ١٥اسـتجواهبم   
 .استجواب آخر هلم

قـابالت اليت أجراها املقرر اخلاص مع احملتجزين والفحوص الطبية اليت أُجريت ومعاينة             واسـتناداً إىل امل    -١٥
املُرفق، فإنه خيلص إىل أن مركز اجلفر لإلصالح والتأهيل يوجد أساساً كمكان ملعاقبة احملتجزين الذين يدَّعى أهنم                 

 اجلفر، كما يتجلى ذلك يف حالة وعالوة على ذلك فمن الواضح أن مركز. ال يتصرفون جيداً يف السجون األخرى
أعضاء الربملان األربعة، ما زال مكاناً ميكن فيه للسلطات أن حتتجز األفراد وتعزهلم بصورة تعسفية وفق مشيئتها                 

 .١٩٥٤حتت ذريعة االحتجاز اإلداري املنصوص عليه يف قانون منع اجلرائم لعام 

 .طلق سراحهم مجيعاًوأبلغت احلكومة أن أعضاء الربملان األربعة قد أُ -١٦

يرحب املقرر اخلاص باملعلومات    [ويوصي املقرر اخلاص بقوة إغالق مركز اجلفر لإلصالح والتأهيل           -١٧
وفضالً عن  ]. ٢٠٠٦ديسمرب  /احلديثة اليت تفيد أن احلكومة قد أغلقت مركز اجلفر اعتباراً من كانون األول            

 . رفق واألفراد اآلخرين املسؤولني عن التعذيب يف اجلفرذلك، ينبغي توجيه اهتامات جنائية ضد مدير هذا امل

  مركز السواقة لإلصالح والتأهيل، السواقة-ثالثاً 
 )٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٧جرت زيارته يف (

 كيلومتراً تقريباً من عمان، مبحاذاة الطريق الصحراوي السريع، هو ٧٥مركز السواقة، الواقع على مسافة  -١٨
 جناحاً ويضم عدة مبان داعمة من بينها متجر كبري          ١٣وهو يتكون من    .  نزيل ٢ ٤٠٠و  مرفق شاسع يتسع لنح   

ووفقاً ملا ذكره   . وورش للحرف اليدوية ومسجد ومسرح وملعب رياضي بل ويشمل حىت حديقة زيتون ومزرعة            
املائة منهم   يف   ٩٠ نزيل،   ٢ ٠٠٠مدير املركز، وقت زيارة املقرر اخلاص، كان يوجد يف مركز السواقة أكثر من              

وُتنفذ يف األردن عمليات اإلعدام يف مركز       . يقضون أحكامهم والبقية عبارة عن سجناء حمبوسني حبساً احتياطياً        
وأجرى املقرر اخلاص مقابالت    .  سجيناً وقت الزيارة ينتظرون تنفيذ أحكام اإلعدام فيهم        ٢٨السواقة، وكان حنو    

نتظرين تنفيذ اإلعدام، والقسم املخصص للوافدين اجلدد، فضالً عن         مـع احملتجزين يف جناح احلبس االنفرادي، امل       
وأُجريت مقابالت مع عشرة سجناء يف مركز     . اجلـناح املسمى جناح التنظيمات، أو جناح املتطرفني اإلسالميني        

 .السواقة، ولكن مل يوافق سوى األشخاص التالية أمساؤهم على اإلعالن عن ادعاءاهتم

 النفراديزنزانات احلبس ا )أ( 

ذكر أن ضباط املخدرات كانوا قد اقتادوه منذ مخسة         .  عاماً، طالب صحافة   ٢٤، وعمره   حممـود وليد   -١٩
وأُبقي عليه يف مكتب وأُجرب . أعوام إىل إدارة البحث اجلنائي اليت اسُتجوب فيها فيما يتصل بالتحقيق يف جرمية قتل

ليه، تعرض للضرب وقُيدت يداه خلف ظهره وُضرب حىت وعندما سأل عما كان يوقع ع. على التوقيع على إقرار  
واقتيد . وقام رجل النيابة العامة الذي جاء صباح اليوم التايل بإهانته وبضربه وركله يف بطنه             . يوافق على التوقيع  

وعلى الرغم من أن القاتل احلقيقي قد اعترف،        . إىل مسـرح اجلرمية وأُجرب على أخذ أوضاع اللتقاط صور لـه          
وعندما وصل .  ملا ذكره حماميه، فإنه أُدين مع ذلك وحكم عليه باإلعدام وما زال ينتظر تنفيذ عقوبة اإلعدام    وفقاً

. وقال احلراس إنه إذا اشتكى سيعجلون بيوم إعدامه. ألول مرة إىل مركز السواقة أُسيئت معاملته وحاول االنتحار
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واحُتجز ملدة عامني يف مركز السواقة وكان من        .  وينسى وعندما شكا ذلك إىل املدير، أفيد بأنه أخربه بأن يعفو         
ويف وقت الحق حبث املقرر اخلاص هذه احلالة مع         . قبلها قد احُتجز ملدة ثالث سنوات احتجازاً مؤقتاً يف اجلويدة         

 .مدير السجن

ذي أحاله  وقالت إن االسم ال   . وأفادت احلكومة أنه ال يبدو أن السيد وليد قد احُتجز يف مركز اإلصالح             -٢٠
 . املقرر اخلاص رمبا لـم يكن صحيحاً وأن هذا أمر مطلوب من أجل املتابعة

 جناح التنظيمات )ب( 

 ٢١يف  .  عاماً، طالب يف جمال التصميم الغرافيكي      ٢٥، وعمره   مـنذر حممـود خلـيل سعد أبو زهر         -٢١
 واقتيد إىل دائرة املخابرات     فقيدت يداه وغميت عيناه   . ، أغار رجال أمن مقنعون على مرتله      ٢٠٠٥يوليه  /متـوز 

م وكان جيري إحضاره من وقت إىل آخر إىل ١٠×م١٢واحُتجز يف زنزانة مساحتها .  شهرا١١ًالعامة اليت ظل هبا 
ما هي األخطاء اليت ارتكبتها "وأشار إىل أن املستجوبني طرحوا أسئلة مفادها . حيث كان جيري استجوابه" الفناء"

وكان األشخاص الذين يضربونه خمتلفني عادة  ". ما أن تقف على حافة مفتاح الضوء      إما أن تعترف وإ   " يف حياتك 
وكان املستجِوب جيلس يف مكتب االستجواب ويضغط على زر         . عـن املستجوبني وكانوا يرتدون بزات اجليش      
ض حيث وأُخضع للتعذيب بالفلقة؛ وأجرب على الرقود على األر. فـيأيت أحـد اجلنود القتياده بعيداً كي ُيضرب   

وبعد ذلك ُيقدم إليه ماء ماحل لغمس قدميه فيه قبل عملية           . كانت قدماه مقيدتني معاً وُيضرب على أمخص القدم       
ويقوم اجلنود أيضاً على حنو دوري بالطرق على أبواب الزنزانة . الضرب التالية، ويفترض أن ذلك للحد من التورم

وعقب . ب تسعة أيام واعترف أخرياً بتهم تتصل باإلرهابواستمرت عمليات الضر. للتسبب يف حرمانه من النوم
وكان هذا املركز هو الذي     . استجوابه من جانب مدعي أمن الدولة يف دائرة املخابرات العامة، ُحول إىل اجلويدة            

، عندما أطلق رجال األمن الغاز املسيل للدموع يف ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨ففي . فقد فيه إبصاره يف عينه اليسرى
وُحكم .  شخصاً، قام رجل أمن بلي رأسه بقضيب معدين عندما توجه إىل الباب حبثاً عن الدواء               ٥٤زانة تضم   زن

وذكر . ٢٠٠٦مارس / آذار١٠يف خامتة املطاف بالسجن أربع سنوات على السيد أبو زهر وأُيت به إىل السواقة يف 
ا يف ذلك باستخدام اهلراوات املسببة للصدمات أنه عند وصوله أُخضع حلفل استقبال ُيضرب فيه الوافدون اجلدد، مب

يونيه، / حزيران٩ومنذ وصوله حىت . الكهربائية، وُصور بالفيديو جمرداً من مالبسه، قبل أن تؤخذ بصمات أصابعه
احُتجز يف زنزانة حبس انفرادي كانت نافذهتا مغطاة بصفيحة من الصلب األسود ذات ثقوب حمفورة فيها لكي                 

وهو يذكر أنه يسمح لـه باخلروج من زنزانته ملدة ساعة أسبوعياً وُيسمح لـه بزيارات عائلية . ءينفذ منها الضو
وناقش املقرر  . وُرفضت طلباته للحصول على مضادات حيوية ونظارات طبية       .  دقيقة ١٥مرة كل أسبوعني ملدة     

 .اخلاص هذه احلالة بعد ذلك مع مدير السجن

 القائلة بأنه احُتجز وُعذب من جانب دائرة املخابرات العامة هي حمض       وأبلَغـت احلكومة أن االدعاءات     -٢٢
 .اختالق بالنظر إىل أنه لـم ُيحتجز قط هناك
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  مركز اجلويدة لإلصالح والتأهيل، عمان-رابعاً 
 )٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨جرت زيارته يف (

وهذا السجن،  . يقع داخل عمان  هذا املرفق هو مرفق االحتجاز الرئيسي السابق للمحاكمة يف األردن و           -٢٣
 شخص وفقاً   ١ ٧٠٠ نزيل ولكن عند الزيارة كان عدد الرتالء حنو          ١ ٢٠٠، يتسع ل      ١٩٨٦الذي أُنشئ يف عام     
وينقسم هذا املرفق إىل ستة أجنحة، مصنفة تبعاً لنوع اجلرمية، ويضم جناحاً للتنظيمات من . ملا ذكره مدير املركز

 ملا ذكره املدير، فإن االحتجاز السابق للمحاكمة ميكن أن يستمر إىل فترة أقصاها              ووفقاً. املـتطرفني اإلسالميني  
وترد فيما يلي بيانات املقابلة مع أولئك الذين . وأجرى املقرر اخلاص مقابالت مع أكثر من عشرة سجناء   . سنتان

 .وافقوا على اإلعالن عنها

  الوافدون اجلدد-القسم دال  )أ( 

 ٢٧ إىل ٢٢احُتجز يف إدارة البحث اجلنائي يف الفترة من .  عاماً، عمان ٤٠ وعمره   ،مـروان علي محيد    -٢٤
ووصف املخطط التصميمي ملرفق االحتجاز بإدارة البحث اجلنائي وعدد الزنزانات وموقع           . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

لعليا لباب  ووصـف كيف ُعلِّق بالوضع املقلوب مع تقييد يديه خلف ظهره من احللقة ا             . زنـزانة االسـتجواب   
 ٢٧وأُحضر إىل اجلويدة يف     .  دقيقة وُضرب على أمخص قدميه إىل أن اعترف        ١٥وظـل معلقـاً ملدة      . الزنـزانة 
 .ومل يكن هناك طبيب لفحصه يف إدارة البحث اجلنائي. ٢٠٠٦يونيه /حزيران

 . يال إدانة سابقة بتهمة التزوير واالحت٧٢وأفادت احلكومة أن السيد محيد قد صدرت يف حقه  -٢٥

، أُلقي القبض عليه لالشتباه يف قيامه       ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٧يف  .  عاماً ٤٠، عمره   خـالد صباح يعقوب    -٢٦
وهو يدعي أن التعذيب كان .  يوما١٥ًواحُتجز هناك ملدة   . بالسـرقة وأُحضر إىل مركز أمن القويرة، يف الزرقاء        

مرافق االحتجاز والتعذيب واالستجواب يف الطابق     ووصف بالتفصيل   . يبدأ كل ليلة يف حنو الساعة العاشرة مساءً       
ووصف كيف أن عدداً من احملتجزين قد ُعلق بالوضع املقلوب بطريقة ميكن معها جلميع              . السفلي ملركز الشرطة  

وعادة ما كان . ومل يكن يعرف قط مىت سيجري إخضاعه للتعذيب. احملتجزين أن يروهم فعالً ويسمعوا صراخهم   
وباإلضافة إىل ذلك، أُخضع لعمليات ضرب باستخدامه .  دقيقة على األقل١٥ دقائق إىل ١٠دة ُيعلق كل ليلتني مل

وكان االستجواب  . وقد اضطر إىل لبس بنطالني كي يتجنب حدوث ندوب        . هراوة تسبب الصدمات الكهربائية   
العام وأخربه بأنه جرى     يوماً، أُحضر أمام املدعي      ١٥وبعد  . والضرب جيريان يف غرفة صغرية قريبة من الزنزانات       

واحتجز ملدة أسبوعني آخرين يف مركز " وما الذي أستطيع أن أفعله؟"وُيقال إن املدعي العام قد رد بقوله . تعذيبه
 .يونيه/ حزيران٢٢شرطة البريين قبل أن جيري إحضاره إىل اجلويدة يف 

لتعليق بالوضع املقلوب فحكى كيف أنه فقد وقدم هذا احملتَجز وصفاً حياً لآلثار الالحقة املباشرة لعملية ا -٢٧
استخدام كال اليدين والذراعني ملدة ثالثة أيام وكيف أنه مل يكن باستطاعته رفع ذراعيه فوق مستوى الكتف ومل          

وكان التعايف من هذه اآلثار تدرجيياً حبيث إنه        . يكـن يستطيع أن يقبض بيديه كما مل يكن لديه إحساس فيهما           
وناقش املقرر اخلاص هذه القضية . الطيب كان قد استعاد متاماً إمكانية استخدام يديه وذراعيهحبلول وقت الفحص 

 .مع مدير السجن
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ورمبا يكون . أما احلكومة فقد أبلغت بأنه ال يبدو أن السيد يعقوب قد احُتجز يف مركز اإلصالح املذكور -٢٨
 .ن أجل املتابعةاالسم الذي نقله املقرر اخلاص غري صحيح وهذا أمر مطلوب م

، ألقى رجال البحث اجلنائي     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٠يف  .  عاماً ٣٠، عمره   عـلي حممد محدان احلنييت     -٢٩
وقد قُيدت يداه خلف ظهره . القبض عليه يف مرتله وأحضروه إىل قسم شرطة القويسمة لالشتباه يف قيامه بالسرقة  

ورفعه أحد رجال الشرطة من قيد اليدين وعلقه . يه كل ساعتنيوكان املستجوبون يصبون املاء عل. ملدة ثالثة أيام
ويف مناسبة أخرى، قام رجل أمن بربط حزام حول كاحليه ورفعه    . مـن خطاف باحلائط بطريقة الوضع املقلوب      

وُضرب وُركل يف مجيع أجزاء بدنه، .  سنتيمترا٣٠ًبالوضع املقلوب مث تركه يسقط برأسه على األرض من ارتفاع 
ويف . وبعد ثالثة أيام أُحضر إىل املدعي العام وأخربه مبا وقع لـه من تعذيب . على رأسه وساقيه وحقويه   وخاصة  

وشكا مرة أخرى من تعذيبه وطلب عالجاً طبياً بسبب وجود . يونيه، وصل إىل اجلويدة يف حالة سيئة/ حزيران٢٥
ابط يف سجن اجلويدة، بأن شكوى      وقال لـه املالزم اخلطيب، وهو ض     . أمل شـديد يف رأسـه ويف جسده كله        

وقام بإجبار السيد احلنييت على التوقيع على بيان زائف قام هو نفسه أيضاً             . التعذيـب لـن تزيد حالته إال سوءاً       
بالتوقيع عليه، ذكر فيه أن إصاباته لـم حتدث لـه يف مركز الشرطة بل قبل إلقاء القبض عليه على يد رجل مقّنع 

وحكى نفس الضابط قصة خمتلفة اختالفاً بيناً عندما واجهه املقرر          .  أمام حمطة غازولني   ضربه بكابالت كهربائية  
وعندما أثار املقرر اخلاص هذه القضية، مبا يف ذلك األدلة الطبية واحملاولة الواضحة من جانب رجل األمن . اخلاص

 أي معرفة لـه بشكوى التعذيب      للتستر على أي ادعاءات تتعلق بالتعذيب، فإن مدير مركز اجلويدة، الذي أنكر           
 .هذه أو بالشكاوى املماثلة، وعد بالتحقيق يف هذه االدعاءات

قدم هذا الشخص احملتجز وصفاً لآلثار الالحقة للتعليق فحكى أنه عندما وصل إىل السجن لـم تكن لديه  -٣٠
وحبلول وقت . إلمساك بطعامهأي قوة يف يديه وذراعيه ومل يكن يستطيع رفع ذراعيه فوق رأسه ومل يكن يستطيع ا

اإلحساس (االسـتجواب، اسـتعاد القدرة على استعمال يديه وذراعيه ولكنه كان ما زال لديه تغيري يف األساس     
وكانت . يف توزيع جزئي للعصب الشعاعي األمين ينطوي على اإلهبام واجلانب اجملاور من السبابة) باحلرقان والوخز

 سم فوق الردف ٢٠× سم٢٥ة أرجوانية مائلة إىل الصفرة مساحتها قرابة   لديـه رضـوض واسعة النطاق متالقي      
 سم  ١٠ سم فوق الردف األمين ورضة أخرى مساحتها         ١٠األيسر وثالث مناطق رضوض مماثلة يصل قطرها إىل         

فوق اجلانب الداخلي من أسفل الساق اليسرى، إىل جانب منطقيت رضوض ضاربتني إىل الصفرة بوضوح يف وسط 
ومل تكن توجد إصابات من النوع الدفاعي يف يديه وساقيه وكان ذلك إىل . لبطن واجلانب األيسر من بطنهأعلى ا 

كما أن لون . جانـب اتسـاع نطاق الرضوض يف الردفني يدعم االدعاء بأنه ُضرب بصورة متكررة أثناء تقييده              
 . الرضوض كان يتفق مع الفاصل الزمين بني الضرب املدَّعى وإجراء الفحص

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٢ حادث القوة اخلاصة بتاريخ - ١٣الزنزانة  )ب( 

 ٣٠/١٢ والساعة   ٣٠/١١، فيما بني الساعة     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٢يف  : ١٣السـجناء يف الزنزانة      -٣١
اليت تتوىل عادة حراسة السجناء يف طريقهم ( رجالً من رجال ما يعرف بالقوة اخلاصة ٣٠ إىل   ٢٥ظهراً، قام حنو    

وأهان رجال  .  حبثاً عن خمدرات وأسلحة غري مشروعة، بناء على أوامر املدير          ١٣بدخول الزنزانة   ) إىل احملكمـة  
وُصفع السجناء على الوجه وُضربوا     . األمـن السجناء الذين كانوا يشاهدون التلفاز وطلبوا منهم خلع مالبسهم          

ورفع القدم وُضربوا على الكعوب كما ُضربوا       وأُجربوا على الوقوف مبواجهة اجلدار      . بكابالت وبأيدي مكانس  
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وقام مسؤول كبري   . ومل يتدخل ضابط أمن وقائي ومل مينع عمليات الضرب        . عـلى ظهورهم بكابالت وأنابيب    
وعقب تقدمي شكاوى هبذا احلادث، جرى . وأمر حبلق رؤوس السجناء   . بالسـجن بتشجيع القوة اخلاصة يف ذلك      

وانتظر . وأثناء فحصهم الطيب كانوا معصويب العينني ومقيدي اليدين ومكبلني        . تفحـص السجناء للوقوف على اإلصابا     
وكانت الفحوص سطحية مل يدم أي      . السـجناء يف شاحنة صغرية ومت النداء عليهم واحداً واحداً لدخول غرفة الفحص            

 .ذه اإلصاباتمنها أكثر من دقيقتني وانطوت على فحص الظهر فقط ومل ُيطلب من السجناء شرح ظروف وقوع ه

ذكر أنه أثناء هذه احلادثة ُضرب بأنبوب       .  عاماً، من مواطين الواليات املتحدة     ٣٢ عمره   سامي الرحمي،  -٣٢
 . بالستيكي على وسطه

 Dوعـند فحص هذا الرجل ُوجدت على جسده رّضة أرجوانية كبرية مائلة للصفرة شكلها مثل حرف                  -٣٣
قبل ذلك  ( سم وتتفق مع الوقت املدعى       ٨× سم ١٥ ومساحتها تقريباً    ومركزها يقع إىل اليسار مباشرة من السرة      

وكان من بني احملتجزين اآلخرين الذين ادعوا أهنم ُضربوا يف احلادث نفسه قبل . وأسلوب إيقاع الضرر) بستة أيام
وكانت توجد لديه رّضة . ذلـك بسـتة أيـام شخص لـم يذكر امسه ادعى أنه ُضرب بيد مكنسة فوق احللمة           

 سم تقريباً حول احللمة وهبا سحجة طولية ذات ندوب فوق احللمة ١٢وانية مائلة إىل الصفرة بوضوح قطرها أرج
اخلط "وعرض حمتجز آخر من نفس اجملموعة رّضة من نوع          . تـتفق مـع التوقيت املدعى وأسلوب إيقاع الضرر        

 مقّدم الصدر كما توجد سحجة  سم يقع إىل اليمني من١ سم ومركزها البالغ ١٥ذات ندوب وطوهلا " احلديدي
وبدت على حمتجز آخر من اجملموعة نفسها       .  سم مع وجود رّضة يف الكتف األيسر       ٨مماثلـة ذات ندوب طوهلا      

على منطقيت الكتفني، ووجود رّضة على اجلانب " اخلط احلديدي"رضوض أرجوانية متعددة مائلة للصفرة من نوع 
وإذا ُنظر .  سم٨× سم١٠ سم ورّضة يف الورك األمين مساحتها ١٠× سم١٥اخلارجي من الفخذ اليمىن مساحتها 

إىل هـذه اإلصـابات معاً فإهنا تشكل دليالً قوياً على االدعاء القائل بأن جمموعة السجناء قد ُضربت باستخدام                   
 .كابالت وأنابيب بالستيكية قبل ذلك بستة أيام

 .ت بال رصيد وأن لديه سجالً إجرامياً سابقاًوأفادت احلكومة أن السيد الرحمي مدان بإصدار شيكا -٣٤

باإلضافة إىل احلادث املذكور أعاله، ذكر السيد الكركي    .  عاماً، الكرك  ٢٩، عمره   رامي حممد الكركي   -٣٥
يونيه ضربه رجل أمن على كتفه اليمىن وأعلى ذراعه عندما ذهب يشكو من حادث يتعلق               / حزيران ٢٧أنـه يف    

 .بتوزيع إيصاالت الزيارات

 سم  ١,٥×سم٢٠وعند فحص هذا املُحَتَجز ُوجدت لديه رضة خطية حديثة لوهنا أمحر وردي مساحتها               -٣٦
وترتـبط هبا سحجة ثانوية تسري بشكل رأسي على طول أعلى ذراعه اليمىن من الكتف إىل الكوع مبا يتسق مع                    

 سم على   ١×سم٤شفاء مساحتها   وكانت لديه أيضاً سحجة متماثلة لل     . االدعـاء باهلجوم عليه يف اليوم السابق      
 سم على ظهر الكتف األمين ٣× سم١٠اجلانب األمين من البطن، ورضة مائلة إىل اللون األصفر اخلفيف مساحتها 

وأربعـة مناطق باهتة من السحجات املتماثلة للشفاء يف أعلى الكتف اليسرى مبا يتفق مع االدعاء القائل بتعرضه                 
 .قبل ذلك بستة أيامللضرب إىل جانب حمتجزين آخرين 
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 ٢٥(وأفـادت احلكومة أن املدعي العام لعمان كان قد احتجزه بتهمة السرقة وأن لديه سجالً إجرامياً                  -٣٧
 .وأن املدعي العام للشرطة قد حقق يف شكواه) إدانة سابقة

وتدخـل ضـمن مسؤولية إدارة السجن التحقيقات يف االدعاءات املتعلقة بتعذيب وإساءة معاملة               -٣٨
وُيعرب املقرر اخلاص عن قلقه إزاء عدم . السجناء القادمني فضالً عن تلك املتعلقة باحملتجزين املوجودين فعالً       

وفضالً عن ذلك فإنه ُيعرب عن بالغ القلق خبصوص العاملني يف مركز            . إجـراء أي حتقيقات يف هذا الصدد      
ويوصي . ظر يف ادعاءاهتم والتحقيق فيها    اجلويدة الذين يسعون إىل حرمان ضحايا التعذيب من أي وسيلة للن          

انظر حالة علي حممد محدان     (املقـرر اخلـاص بقوة البدء حاالً يف إجراء حتقيقات جنائية ضد املالزم اخلطيب               
 ).احلنييت، الواردة أعاله

  سجن النساء يف مركز اجلويدة لإلصالح والتأهيل، عمان-خامساً 
 )٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨جرت زيارته يف (

مل يـتلق املقـرر اخلاص ادعاءات بإساءة املعاملة يف سجن النساء من مركز اجلويدة لإلصالح والتأهيل،         -٣٩
 . حيث اقتنع بالتزام إدارة السجن برعاية الرتيالت

 احلبس هبدف احلماية )أ( 

ن وكا.  عاماً ٢٢ عندما كان عمرها     ١٩٩٦ظلت ُمحتجزة منذ عام     .  عاماً ٣٢، عمرها   ميسون شباكي  -٤٠
وبالنظر إىل أهنا لـم تكن تدرك أهنا أصبحت حامالً نتيجة لذلك ولكوهنا غري             . قد اغتصبها شقيقها وابن أخيها    

ويف خامتة املطاف، ُحكم على ابن أخيها بالسجن . متزوجة، قام الطبيب الذي فحصها بعد ذلك باستدعاء الشرطة
وحىت بعد أن   . ملمارسة اجلنس غري املشروع   سبع سنوات وُحكم عليها هي بالسجن ثالث سنوات ونصف السنة           

، على أن تبقى يف السجن      ١٩٥٤قضت الفترة احملكوم هبا عليها أصر احملافظ، على أساس قانون منع اجلرائم لعام              
وقد فكرت يف االنتحار بسبب عدم السماح هلا بترك . من أجل محايتها إىل أن حتصل على كفيل أو إىل أن تتزوج

 .دة حريتهااملكان وتود استعا

وأفـادت احلكومة أن اهلدف، فيما يتعلق بالنساء املُحتجزات يف إطار احلبس بغرض احلماية، هو محاية                 -٤١
 .أرواح هؤالء النساء بالنظر إىل أهنن يواجهن هتديدات باملوت من أُسرهن

 األمن الشديد )ب( 

ريات االنتحارية اليت وقعت يف     عقب التفج .  عاماً، مواطنة عراقية   ٣٧، عمرها   سـاجدة مبارك عتروس    -٤٢
، ألقى رجال دائرة املخابرات العامة القبض عليها بعد ذلك بعدة ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٩فنادق يف عمان يف 

. وكان زوجها من بني الذين شاركوا يف اهلجمات وتوفوا فيها         . أيـام يف شـقتها لالشـتباه يف كوهنا تفجريية         
. رات العامة حيث احُتجزت ملدة ثالثة أشهر وعشرين يوماً يف حبس انفرادي           وأُحضـرت إىل مقـر دائرة املخاب      

وخالل الشهر األول من احتجازها ذكرت أهنا أُخضعت لتعذيب شديد على يد رئيس وحدة مكافحة اإلرهاب                
وتعرفت بوضوح على شخصية العقيد علي برجاك،       . بدائرة املخابرات العامة إىل جانب أفراد آخرين من الوحدة        
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وقد . رئـيس وحـدة مكافحة اإلرهاب، يف إحدى الصور، وشهدت بأنه اشترك شخصياً يف عمليات التعذيب               
وُهددت أيضاً  . ُضـربت على رأسها وجسدها يومياً ملدة حنو شهر بعصا خشبية مغطاة بشريط بالستيكي أسود              

ة الدولية للصليب   وذكرت أن اللجن  . وكان جسدها مغطى برضوض سوداء نتيجة لعمليات الضرب       . باالغتصاب
وأتت هبا  . وتعرفت على شخصية موظفي هذه اللجنة الذين شاهدوا إصاباهتا        . األمحر قد زارهتا خالل تلك الفترة     

وبعد احتجازها يف دائرة املخابرات العامة، ُنقلت إىل        . أخرياً ضابطة إىل عيادة السجن حيث تلقت بعض العالج        
ة بأهنا جيدة بيد أنه بسبب تصنيفها كمحتجزة من حمتجزات األمن           باجلويدة حيث وصفت املعامل   ) النساء(سجن  

وَعِلم املقرر اخلاص فيما بعد أهنا قد ُحكم        . الشـديد ُعزلت عن باقي الرتيالت ولذلك فقد أعربت عن وحدهتا          
لفاشل احلكم بشنق مرتكبة التفجري ا ")BBC(أخبار هيئة البث الربيطانية ( ٢٠٠٦سبتمرب /عليها باإلعدام يف أيلول

 ).٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢١، )Failed Amman hotel bomber to hang" (بفنادق عمان

 :وأفادت احلكومة مبا يلي -٤٣

نوفمرب / تشرين الثاين  ٩كانت عضواً يف مجاعة إرهابية نسفت نفسها يف فنادق يف عمان يف             ] إهنـا ... [
قي القبض عليها بعد تلقي     وأُل.  شخصاً وأصابت مئات آخرين جبروح     ٦٠ فقتلـت أكـثر من       ٢٠٠٥

وأبلغ املدعي العام ذلك    . معلومـات تفيد أهنا تقيم مع شخص يف مدينة السلط وأهنا متتلك حزاماً ناسفاً             
وكان يشرف على   . حملكمة أمن الدولة اليت أمرت مبصادرة احلزام الناسف وإلقاء القبض على هذه املرأة            

وقد ُوضعت بناًء على طلبه يف مركز       . ى التحقيق بنفسه  هذه القضية منذ البداية املدعي العام الذي أجر       
أما ادعاءاهتا بأهنا تعرضت للتعذيب وُهددت باالغتصاب فال تعدو أن          . احـتجاز دائرة املخابرات العامة    

 ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٢ويف  . تكون جمرد حماولة للحصول على حكم ألني من جانب احملكمة         
وذُكرت هذه املقابلة يف . طين حلقوق اإلنسان وأعرب عن ارتياحه ملعاملتهاالـتقى هبا وفد من املركز الو     

املركز الوطين حلقوق اإلنسان، تقرير عن حالة [ املتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف اململكة ٢٠٠٥تقرير عام 
 National Centre for Human Rights, Status Report of Human:[٢٠٠٥حقـوق اإلنسـان لعام   

Rights 2005, P. 11.[ 

  مديرية األمن العام، إدارة البحث اجلنائي، عمان-سادساً 
 )٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩ و٢٨جرت زيارهتا يف (

وعند وصوله حاول الضباط منع     . يونيه/ حزيران ٢٨زار املقـرر اخلاص إدارة البحث احلنائي مساء يوم           -٤٤
 زنزانة انفرادية كانت    ٨٠ وتوجد هبذا املرفق قرابة      .وتأخري دخولـه إىل مرافق االحتجاز ألغراض إخفاء األدلة       

وباإلضافة إىل ذلك، كانت توجد ثالث      . مجيعها خالية باستثناء ثالث زنزانات ومتكن يف هناية األمر من الدخول          
وعاد أعضاء من فريقه، من بينهم الطبيب الشرعي، إىل هناك صباح يوم     . زنـزانات مشتركة منها اثنتان خاليتان     

 .يونيه ملتابعة احلاالت اليت تدخَّل بشأهنا/ان حزير٢٩

وأفادت احلكومة أنه قد أُتيحت للمقرر اخلاص وحاشيته مجيع التسهيالت لتمكينهم من أداء مهامهم على  -٤٥
ومبجرد أن عرف الضباط املسؤولون أن املقرر اخلاص كان يف إدارة البحث اجلنائي، ُسمح لـه               . أفضـل وجـه   
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والتقى . لدخول وقُدمت هلم مجيع التسهيالت، مبا يف ذلك الوصول إىل جناح احلبس باإلدارة       وحلاشيته يف احلال با   
 . املقرر اخلاص مع مجيع السجناء دون أي تدخل من رجال األمن احلاضرين

أُلقي القبض عليه فيما يتصل بالتحقيق يف سرقة واحُتجز         .  عاماً ٣٠، عمره   زاهر عبد اجلليل أبو الريش     -٤٦
يونيه، ُنقل إىل مرفق    / حزيران ٢٦ويف  . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٦ إىل   ٢٤طة ماركا يف الفترة من      يف قسـم شر   

ومل ُيعرض على املدعي    . االحتجاز بإدارة البحث اجلنائي؛ واحُتجز إدارياً بناًء على سلطة احلاكم ملدة مخسة أيام            
الب من قسم شرطة ماركا الذين جاءوا إىل        وكان املستجِوبون يف هذه احلالة هم املالزم عالء واملالزم غ         . العـام 

وجرى استجوابه يف زنزانة ُمصممة تصميماً خاصاً جماورة لزنزانات حمتجزين          . إدارة البحـث اجلنائي الستجوابه    
وأخرب احملتجز املقرر اخلاص بأن التعذيب قد استمر من حنو الساعة العاشرة والنصف مساًء حىت منتصف                . آخرين

وأجربه . وأُجرب على التجرد من ثيابه باستثناء املالبس الداخلية وُربطت قدماه ببنطاله. يونيه/ن حزيرا٢٦الليل يوم 
وجلس أحد املستجوبني على ركبتيه بينما ظل اآلخر        . احملققون على اجللوس على قدميه وكبلوا يديه خلف ظهره        

زنزانة وكانت قدماه على ارتفاع متر      مث ُعلِّق لنحو ساعتني من باب ال      .  دقيقة ٣٠جيذب ذراعيه خلف ظهره ملدة      
وكان طوال هذه الفترة ُيغمى     . فوق األرض، وُوضع يف الفلقة وُضرب على رأسه وذراعيه وساقيه حبزام ومشبك           

وكلما استعاد وعيه جّر مرتكبو     . علـيه من وقت إىل آخر وكان جيري إنعاشه باملاء البارد الذي كان ُيلقى عليه              
وذكر للمقرر اخلاص أنه كان     . ونتيجة هلذه املعاملة ُخلع كتفه    . فل واستمروا يف ضربه   هذه األفعال قدميه إىل أس    

 . شخصاً يف احلبس االنفرادي جرى حتويلهم أو إطالق سراحهم قُبيل زيارة املقرر اخلاص بأيام فقط١٧يوجد 

لعقيد عاطف  ويف حنـو منتصـف اللـيل، عندما واجه املقرر اخلاص نائب مدير إدارة البحث اجلنائي ا                 -٤٧
السعودي، ومدير قسم التحقيق اجلنائي مشال وجنوب ووسط األردن، املقدم عيسى قاقيش، ومدير قسم البحث               
اجلـنائي بوسط عمان، املقدم أسد بايل، هبذه االدعاءات وباألدلة الطبية الواضحة أنكروا صراحة أي معرفة هلم                 

ضباط على إجراء فحص طيب مشترك مع خرباء الطب         وأخرياً وافق ال  . بالتعذيـب يف مقـرهم قبل ذلك بليلتني       
وأوصى املقرر اخلاص بقوة أال جيري استجواب أي من احملتجزين أو إطالق سراحه . الشرعي األردين يف اليوم التايل

بيد أنه عندما هبط املقرر اخلاص إىل عنرب الزنزانات مرة أخرى اكتشف أن السيد أبو الريش قد                 . يف غضون ذلك  
وكشف حتقيق أُجري أن املقدم أسد بايل قد أمر بنقله وهو ما اُدعي أنه مت بناًء                . ء احلديث مع املسؤولني   ُنقل أثنا 

وأوضح املقرر اخلاص أنه يتوقع إعادة السيد أبو الريش إىل إدارة البحث اجلنائي . على طلب من قسم شرطة ماركا
 .لى هذه احملاولة الواضحة إلخفاء األدلةإلجراء الفحص الطيب املتفق عليه وأعرب عن احتجاجه الشديد ع

يونيه، قال السيد أبو الريش إنه بعد مغادرة املقرر اخلاص لعنرب الزنزانات يف حنو              / حزيران ٢٩ويف الـيوم التايل،      -٤٨
وبعد . مث أخذه ثالثة ضباط شرطة إىل سيارة منتظرة يف حارة خلف قسم الشرطة            .  سأله احلراس عما قاله    ٣٠/٢٣الساعة  

ـ  واحُتجز هناك  . ك بثالثني دقيقة صدرت تعليمات إىل الضباط هاتفياً بنقله على وجه السرعة إىل قسم شرطة ماركا               ذل
 .طوال الليل وعاد دون إحلاق ضرر به إىل إدارة البحث اجلنائي يف الصباح قبل عودة املقرر اخلاص

يونيه مث  / حزيران ٢٨مرة يف   وخضـع هذا احملتجز لفحص طيب خاطف عندما أُجريت معه مقابلة ألول              -٤٩
وكانت قدماه  . فحص طيب دقيق أجراه اثنان من أطباء الطب الشرعي من املعهد الوطين للطب الشرعي يف عمان               

 محراء على ظاهر كال القدمني ولكن ليس على    -متورمتني بصورة بارزة وكانت توجد رضوض حديثة أرجوانية         
ل أبرز ما يكون يف الرسغ األمين، مناطق متفرقة من الرضوض           وظهرت على كال الرسغني، ولكن بشك     . باطنهما
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والسـحجات من النوع الذي يتسبب فيه عادة الضغط املنبعث من قيدي اليدين واملتكرر مع وجود القيدين يف                  
وكان يوجد فوق وحتت ثنايا الكوعني مباشرة منط غري معتاد من الرضوض الطولية األفقية احلديثة . أوضاع خمتلفة

وإذا ُنظر إىل هذه اإلصابات معاً مبا تتسم به من منط غري عادي فإهنا تدعم           . كررة ذات اللون األمحر الوردي    املـت 
بقوة االدعاء القائل بالتعليق من الذراعني امللفوفتني على قضبان حبيث يضغط العنصر املستطيل األفقي من اهليكل                

ول مرة مع احملتجز يف زنزانته أوضح كيف لُفت ذراعاه عن وعندما أُجريت مقابلة أل. القضييب على ثنايا الكوعني 
وكانت توجد على اجلانب األيسر من البطن رضوض محراء طويلة          . طـريق القضـبان هبذه الطريقة أثناء التعليق       

كما كانت توجد رضوض على اجلانب األمين من الرقبة         . مـتقطعة تـتفق مع االدعاء بالتعرض لضربات متتالية        
ومن الصعب إن مل يكن من املستحيل تصور كيف ميكن أن تكون            . جي من أسفل الفخذ اليسرى    واجلانب اخلار 

 .اإلصابات اليت حلقت هبذا الرجل قد حدثت بغري ذات الطريقة احملددة املدعاة

وثبـت لدى املقرر اخلاص دون أدىن شك معقول وجود حالة خطرية من حاالت التعذيب حدثت أثناء                  -٥٠
، هو طبيبه الشرعي، وطبيبان )انظر أدناه(وقد أيَّد هذه األدلة شاهد . فيه ببعثته لتقصي احلقائقاألسبوع الذي قام 

 .شرعيان من املعهد الوطين للطب الشرعي يف عمان

 :وأفادت احلكومة ما يلي -٥١

 لالشتباه بقيامه بالسطو على شركة حجازي وغوشة        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٤أُلقي القبض عليه يف     ... 
من اجلدير بالذكر أن    . ( دينار من اخلزانة احلديدية للشركة     ١٠٠ ٠٠٠ذية يف منطقة ماركا وسرقته      لألغ

. واحُتجز لكي ميكن إجراء مزيد من االستجواب). لديه سجالً سابقاً من جرائم السطو واجلرائم األخرى
صارمة الصادرة إىل مجيع رجال وأثناء استجوابه، قام اثنان من احملققني اجلنائيني بضربه، خرقاً للتعليمات ال

األمـن العمومـي بوجوب عدم استعمال اإلكراه أثناء االستجواب وبوجوب التقيد بأساليب التحقيق              
وقد أُرسل زاهر إلجراء فحص طيب عليه وخلص التقرير         . املشروعة عند التعامل مع أي نوع من القضايا       

وعند سؤاله،  . ـه أي كسور أو إصابات خطرية     الطيب األويل إىل أن صحته العامة جيدة وأنه مل حتدث ل          
وقررت جلنة التحقيق إحالة الشخصني املذنبني إىل حمكمة        . طلب عدم توجيه اهتامات إىل االثنني املذنبني      

 من قانون العقوبات    ٣٣٤التآمر إلحداث إصابات، مبا يشكل انتهاكاً للمادة        : الشرطة حملاكمتهما بتهم  
 من املادة ٤ن نفسه؛ وعصيان األوامر والتعليمات، مبا يشكل انتهاكاً للفقرة      من القانو  ٧٦وعمالً باملادة   

 . من قانون األمن العام٣٧

، أُلقي القبض عليه وأُحضر ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٧يف .  عاما٣٤ً، عمره حكمت عدنان إبراهيم سرح -٥٢
قرر اخلاص ملدة مخس إىل سبع دقائق فقط،        وذكر أنه مل جيِر استجوابه إال يوم زيارة امل        . إىل إدارة البحث اجلنائي   

وبينما مل  . وذكر أنه كان حمتجزاً يف إدارة البحث اجلنائي وقت استجواب السيد أبو الريش            . وأنه مل ُتسأ معاملته   
وعقب عمليات الضرب . يونيه، فإنه مسعه يصرخ من زنزانة االستجواب/ حزيران٢٦يشهد التعذيب الذي وقع يف 

 دامت حنو ساعتني، صدرت لـه ولسجني آخر تعليمات مبساعدة السيد أبو الريش على العودة إىل اليت قدرها بأهنا
؛ فقد كان وجهه متورماً ومل يكن يستطيع حتريك ذراعيه "ُمحطماً متاماً"وذكر أن السيد أبو الريش كان . زنزانته

 .ومل يكن ميكنه املشي ألن قدميه كانتا متورمتني بشكل سيئ
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 .حلكومة أن السيد حكمت عدنان إبراهيم سرح ُمحتجز بتهمة السطووأفادت ا -٥٣

 عاماً، احُتجز يف إدارة البحث اجلنائي ملدة أسبوع تقريباً          ٢٦، عمره   علي أمحد سيد عبد الرمحن العشايقة      -٥٤
 املتر تقريباً على ارتفاع متر ونصف(وذكر أنه قُيِّدت يداه يف مشبك باب زنزانته . فيما يتصل بالتحقيق يف جرمية قتل

وشكا من عدم . ملدة مخسة أيام ولياٍل متتالية ومل يكن ُيرتع القيدان إال عندما كان يؤخذ إىل املرحاض) فوق األرض
وكثرياً ما كان يوقَظ بالليل وُيستجوب حىت الساعات األوىل من الصباح يف مكتب             . متكنه من النوم يف هذا الوضع     

وذكر أن أحد الضباط قد     . استجوابه، كان يتعني عليه الوقوف ملا يصل إىل ساعتني        وأثناء  . يقع فوق عنرب الزنزانات   
 . وذكر كذلك أنه مسع صرخات من زنزانة قبل ذلك بليلتني. جذب شعره وأن حارساً قد ضربه ذات مرة

وعند فحص هذا املُحتجز حبضور طبيبني شرعيني من املعهد الوطين للطب الشرعي يف عمان، ظهر عليه                 -٥٥
وعلى اجلانب الداخلي من الثلث األعلى من كال القصبتني، ولكن بشكل أبرز . تورم القدمني دون وجود رضوض

عـلى القصـبة اليسرى، كانت توجد منطقة بارزة تتسم بفقدان شعر اجلسد مرتبطة مبناطق بالغة التحديد من                  
لفترات متطاولة مبا ارتبط به من      وشرح املُحتجز أن الوقوف     . السحجات ذات الندوب على اجلانب األيسر فقط      

وهذا املزيج غري العادي بدرجة     . تورم قدميه قد تسبب يف الشعور حبكة يف قدميه مما جعله حيك كعبيه يف قصبتيه              
ويف . مـرتفعة مـن االستنتاجات املادية يدعم بقوة االدعاء القائل بوضعه يف أوضاع سيئة كما حكاها املُحتجز                

قوع تعذيب شديد وعرقلة حتقيقاته، ال يسع املقرر اخلاص إال أن خيلص إىل أن التعذيب مواجهة األدلة الواضحة بو
 من قانون العقوبات، فإنه يوصي ببدء ٢٠٨ووفقاً للمادة  . ُيمـارس بصـورة روتينـية يف إدارة البحث اجلنائي         

لتحقيق اجلنائي  حتقـيقات جنائـية ضد نائب مدير إدارة البحث اجلنائي العقيد عاطف السعودي، ومدير قسم ا               
لشمال وجنوب ووسط األردن املالزم عيسى قاقيش، ومدير قسم التحقيق اجلنائي لوسط عمان املقدم أسد بايل،                

 . وكذلك ضد املالزم عالء واملالزم غالب من قسم شرطة ماركا

- - - - -  


