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 10 ......................................... التعذيب حتت �]رتافات وانزتاع اخلارq العامل عن مبعزل �حefاز: العامة اmا2رات مدرية2.4.3

 11 .......................................................................................................................................... ا�وz 4ٔمن حممكة3.4.3

 12 .................................................................................. التعبري حرية يف Sحلق املتعلقة القضائية واملضايقات التعذيب 4.4.3

 12 ................................................................................................................................... اخلالصة .4

  

   



3 

Alkarama Foundation – 150 route de Ferney, C.P. 2100 CH – 1211  Genève 2 – Switzerland 

� +41 22 734 10 06 – � +41 22 545 76 55 – � geneva@alkarama.org – � www.alkarama.org 

 املقدمة .1

، وسوف تمت مراجعته من قcل 2014يوليو ٕاىل جلنة م%اهضة التعذيب يف  يف الوقت احملدد � (CAT/C/JOR/3)مت تقدمي التقرر ا�وري الثالث لٔ�ردن
  .2015يف نومفرب  56ا�لجنة �الل دورهتا 

يف أ�ردن، و�سليط الضوء ]ىل مواطن القلق الرئ�س�ية �هيا، قcل تقدمي  وتعرض الكرامة هذا التقرر املوازي ا�ي يقمي مدى تنف�ذ اتفاق�ة م%اهضة التعذيب
  .لتقرر 4ٔوال ]ىل الشهادات اليت قامت م%ظمة الكرامة بتجميعها من الض¡ا  4ٔنفسهم و]ائالهتم وحمامهيمو�س�%د هذا ا. التوصيات ٕاىل ا�وz الطرف

، تلقت الكرامة ٕافادات Sلتعرض �لتعذيب وªريه من رضوب املعام¨ الس�§ة يف أ�ردن، �اصة ]ىل يد دا¦رة اmا2رات 2010مفنذ �س�تعراض أ��ري يف ]ام 
والشخصيات املعارضة " إالرهاب"ارات اليت ختضع �لسلطة املبارشة �لم¸،اليت متارس µشلك مهنجي اعتقال واحefاز أ�ش°اص املهتمني بـ العامة،4ٔ¬زة �س�تخب

 مكة 4ٔمن ا�وz،مث تمت مfابعهتم وªالبا ما حيمك ]لهيم بعقوSت شديدة من قcل حم. مبعزل عن العامل اخلارq وتعذهبم،فضال عن املتظاهرن السلميني وإال]الم�ني
وميارس التعذيب يف مÄٔمن من العقاب . ،]ىل 4ٔساس ا]رتافات تنزتع حتت التعذيب من طرف دا¦رة اmا2رات العامة"أ�عامل ٕارهابية"حممكة اس�تÃ%ائية خمتصة بـ 

رامة بÄٔن ي��ح احلوار البناء بني ا�لجنة وا�وz الطرف وتÄٔمل الك .من طرف دا¦رة اmا2رات العامة اليت مل خيضع 4ٔبدا 4ٔي من 4ٔعضاهئا �لمقاضاة عن هذه أ�فعال
 .مبعاجلة قضية يف التعذيب يف البالد

  الس�ياق .2

حتت حمك امل¸ حسني ا�ي �لف وا�ه طالل بعد تنازل هذا أ��ري عن  1946ظلت اململكة ا�ٔردنية الهامشية بعد اس�تقاللها عن �نتداب الربيطاين س�نة 
، نظم انت°اSت 2رملانية ومسح تدرجييا SعÑد س�ياسة ليربالية ورفع Íاz الطوارئ و4ٔلغى أ�حاكم 1989ويف س�نة . 1999وفاته س�نة ٕاىل Íني  1952العرش س�نة 

، 1999ومcارشة بعد وفاته يف فربار . كام مت سن قوانني Õديدة µشÄٔن أ�حزاب الس�ياس�ية والصحف واملطبو]ات، مسحت ب�شك�ل 4ٔحزاب املعارضة. العرف�ة
 .�لنظام ال�سلطيةعتىل العرش ابنه عبد هللا ا�ي رخس حمكه وواصل تدرجييا إالصالÍات اليت دش�هنا وا�ه واليت ظلت سطحية ومل تغري ش�§ا من الطبيعة ا

ال امل¸ حيتفظ ، يف 4ٔعقاب موÕة �حefاÕات اليت طالبت مبلك�ة دس�تورية وٕاصالÍات انت°ابية، ال ز 2011رمغ وعود إالصالح اليت مت تقدميها س�نة ف
كام 4ٔن �يه . فهو ميت¸ سلطة توق�ع القوانني ا�ٔردنية و�]رتاض ]لهيا، ويعني رئ�س الوزراء وكذß 4ٔعضاء جملس أ�عيان. µسلطات Üرشيعية وتنف�ذية واسعة

�الل �قرتاع العام �لراشدن، مع قدرته ]ىل سلطة Íل جملس النواب، اجلهاز الس�يايس الوح�د ا�ي يمت انت°ابه مcارشة من قcل املواطنني أ�ردنيني من 
وSٕالضافة ٕاىل ذß، . مما يعين 4ٔن امل¸ حيوز يف الواقع â من السلطة التنف�ذية والسلطة ال�رشيعية .ال�رشيع وسن القوانني مبوافقة جملس الش�يوخ يف 4ٔي وقت

¡ا امل¸ صالح�ة تعيني لك من قائد القوات املسل¡ة ورئ�س دا¦رة اmا2رات م% 2014متت املصادقة ]ىل تعديلني دس�توريني من طرف الربملان يف 4ٔغسطس 
  .العامة

، �لمرحشني املوالني 2013فقد حتقق الفوز، يف �نت°اSت الربملانية املبكرة اليت نظمت يف ينار . ]ىل الصعيد الس�يايس، ال زالت البالد رهينة الوضع القامئ
ومع ذß، مل iكن إالصالÍات اليت . رضة الرئ�يس، حزب جهبة العمل إالساليم، ليمت بعد ذß تنص�ب حكومة Õديدة�لحكومة بعد 4ٔن قاطعها حزب املعا

ب 4ٔو قانون الص¡افة دشîت م%ذئذ 4ٔقل من التوقعات، ٕاذ الزال اíمتع املدين أ�ردين يعاين من تبعات العديد من القوانني القاس�ية مëل قانون ماكحفة إالرها
 ، مت تعديل هذا أ��ري، و4ٔصبح الرتخ�ص إالداري الزما ٕالðشاء 4ٔي موقع، مما م%ح ا�وz 4ٔداة فعاz ملامرسة الرقابة ]ىل أ�خcار اليت2012ففي س�نة  .واملطبو]ات

 .2014وÜسعة 4ٔخرى يف يونيو  2013موقع يف س�نة  300ٕاذ قامت عقب ذß جلنة إال]الم ªSٕالق . تنقلها وسائل إال]الم

ل�سمح ب�%ظمي املظاهرات بناء ]ىل ٕاشعار µس�يط، بدل ٕاذن السلطات اmتصة، فٕان السلطات تقوم µشلك  2011انون �جÑ]ات العامة س�نة ورمغ تعديل ق
 فقد مت القcض ]ىل ]دد من. ،  من �الل مالحقة املعارضني الس�ياس�يني وكذا الîشطاء احلقوق�ني"ماكحفة إالرهاب "مهنجي بقمع املعارضة، حتت ذريعة 

ل�شمل أ�عامل اليت هتدف  2014الشخصيات املعارضة ا�ن احfجزوا µسóب التعبري عن 4ٓراهئم، �اصة بعد 4ٔن مت توس�يع نطاق قانون ماكحفة إالرهاب يف يونيو 
  .، واليت ميكن 4ٔن تؤول ]ىل نطاق واسع"إال�الل Sلنظام العام"ٕاىل 
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 ممارسة التعذيب .3

  رميه تعريفه وحظره املطلق وجت: التعذيب 1.3 
. 2011من ا�س�تور ا�ٔردين بعد تعديلها يف ]ام ) 2( 8م%ذ �س�تعراض أ��ري لٔ�ردن من طرف جلنة م%اهضة التعذيب، مت iكر�س حظر التعذيب يف املادة 

، ]ىل "التعذيب ªري القانوين" مصطلح ٕالزاz 2014ا�ي مت تعديô يف ينار ]ام  ،1من قانون العقوSت ا�ٔردين 208كام مت تعريف التعذيب وجترميه مبوجب املادة 
جتعل "]ىل رضورة 4ٔن  4ومع ذß، يظل هذا البند مfعارضا مع اتفاق�ة م%اهضة التعذيب اليت تؤكد يف مادهتا . 2010النحو املوىص به من قcل ا�لجنة يف ]ام 

من قانون العقوSت أ�ردين ]ىل  208يف Íني تنص املادة ". اخلطريةلك دوz طرف هذه اجلرامئ مس�توجcة �لعقاب بعقوSت م%اس�بة تÄٔ�ذ يف �عتبار طبيعهتا 
ال ميكن 4ٔن 4ٔن مرiكيب جرمية التعذيب يوا¬ون حكام Sلسجن ترتاوح مدته بني س�تة 4ٔشهر و ثالث س�نوات، ويه العقوSت اليت تقع ]ادة ]ىل ج%¡ة واليت 

  .iكون مîسجمة مع هذه احلاz،4ٔو 4ٔن كون لها ú4ٔر زجري

 ]دم 4ٔو Sحلرب 4ٔو هتديدا حرب Íاz الظروف هذه سواء اكنت اكنت، 4ٔ  اس�تÃ%ائية ظروف بÄٔية تنص ال�رشيعات أ�ردنية رصاÍة ]ىل ]دم جواز التذرعكام ال 
  .من العهد) 2( �2لتعذيب،كام Üشري ٕاىل ذß املادة  أ�خرى مكربر الطوارئ Íاالت من Íاz 4ٔية 4ٔو دا�يل س�يايس اس�تقرار

 التذرع ف�ه مباكحفة إالرهاب µشلك ممهنج لتربر اMهتااكت حقوق إالðسان، �اصة ٕالساكت أ�صوات املعارضة، يcîغي ٕادراج مëل هذا احلمك يفففي بþ يمت  
 .النصوص القانونية مكسzٔÄ ذات 4ٔولوية

لكن، رمغ ذß، ال يوÕد نص . لتقادم عن مëل هذه اجلرمية�4ٔريا، لضامن التحق�ق الفعال يف مزامع التعذيب، البد 4ٔن مينع الطابع املطلق حلظر التعذيب ٕاسقاط ا
ق يف جرمية التعذيب 4ٔو يف قانون العقوSت جيرد جرمية التعذيب من �اصية التقادم، فfقرر أ�ردن ال �شري ٕاىل وجود مëل هذا البند عندما يتعلق أ�مر Sلتحق�

 .مالحقة اجلناة ومعاقcهتم

 :التوصيات

عاته من Õ4ٔل ضامن مطابقة تعريف التعذيب لبنود االتفاق�ة وتناسب العقوSت احملددة يف القانون مع جسامة اجلرمية، 4ٔي dوهنا مراجعة أ�ردن ل�رشي .1
 جرمية ج%ائية ول�ست جمرد ج%¡ة، و4ٔن ال ينطبق التقادم ]ىل Íاالت التعذيب؛

 .عة لتربر التعذيبتضمني ال�رشيع أ�ردين حكام ينص ]ىل ]دم القcول بÄٔي ظرف اس�تÃ%ايئ كذري .2

  اMهتاك الضامOت القانونية املتعلقة Sحلرمان من احلرية  2.3
ة م%ذ بداية حرماهنم من رمغ الضامOت القانونية املنصوص ]لهيا يف القانون ا�ا�يل لٔ�ردن، ال متتع دامئا أ�ش°اص املعتقلون واحملتجزون SلضامOت أ�ساس�ي

وثقهتا م%ظمة الكرامة وت¸ اليت عرضت يف مجيع فقرات التقرر، مت احefاز املش�cه هبم ]دة 4ٔ م دون عرضهم ]ىل سلطة قضائية، ففي مجيع احلاالت اليت . احلرية
  .�§ةف املعام¨ الس ويف كثري من أ�ح�ان مبعزل عن العامل اخلارq، حمرومني من الوصول ٕاىل حمام واالتصال بÄٔرسمه، بل ٕاهنم تعرضوا �لتعذيب وªريه من 4ٔصنا

لكن ال يوÕد رمغ ذß بند . 3سا]ة 24، وجيب 4ٔن ميثل 4ٔي خشص معتقل 4ٔمام سلطة قضائية �الل 2فمبوجب القانون، جيب 4ٔن تمت �عتقاالت بÄٔمر قضايئ
 مركز الرشطة �ٔكرث من ينص ]ىل الطابع التعسفي لالعتقال ٕاذا خرق هذا احلمك، Sس�تÃ%اء أ�ش°اص ا�ن اعتقلوا ]ىل 4ٔساس مذdرة ٕاحضار وا�ن يقcعون يف

  .4سا]ة 24

 هذه احلاz، ]ىل ٕاطالق بل ٕان القوانني احمللية ال Üشري، عند مëوهلم 4ٔمام املدعي العام، ٕاذا اكن هذا أ��ري يقوم بتق�مي رشعية �حefاز، وال ٕاىل قدرته، يف
، دون إالشارة ٕاىل 4ٔي قانون ينص ]ىل مëل "مضمون مجليع املواطنني"ام احملمكة فالتقرر ا�ٔردين كfفي Sلتنصيص ]ىل 4ٔن احلق يف املثول 4ٔم. رساح املدعى ]ليه

  .5هذا التدبري وال ]ىل اجلهة اmوS zلبث يف طلبات إالحضار

                                                   
 ) 208املادة(انزتاع إالقرار واملعلومات  "  1
 من س�تة اشهر اىل ثالث س�نوات  ، من سام خشصًا 4ٔي نوع من انواع التعذيب اليت ال جيزيها القانون بقصد احلصول ]ىل اقرار جبرمية او ]ىل معلومات µشÄٔهنا، عوقب Sحلóس1
ر ]ىل معلومات او ]ىل ا]رتاف او معاقcته ذه املادة يقصد Sلتعذيب 4ٔي معل يfîج عنه امل او ]ذاب شديد جسدً  اكن ام عقليًا يلحق معدًا µشخص ما بقصد احلصول م%ه او من خشص 4ٓخ، لغا ت ه2

عندما يلحق Sلشخص مëل هذا �مل او العذاب ٔ�ي سóب يقوم ]ىل ا�متيزي 4ٔ  اكن نو]ه،او حيرض ]ىل معل ارiكcه او �ش�cه يف انه ارiكcه هو او ªريه او ختويف هذا الشخص او ارªامه هو او ªريه،او 
 . ]ليه او يوافق ]ليه او �سكت عنه موظف رمسي او 4ٔي خشص يترصف بصفfه الرمسية

 .، واذا افىض هذا التعذيب اىل مرض او جرح بليغ اكنت العقوبة �شغال الشاقة املؤقfة3
 . "اmففة من هذا القانون ال جيوز �لمحمكة وقف تنف�ذ العقوبة احملكوم هبا يف اجلرامئ الواردة يف هذه املادة، كام ال جيوز لها ��ذ Sٔ�س�باب) 100(مكرر و ) 54(مما ورد يف املادتني ، ]ىل الرمغ 4
 .من قانون 4ٔصول إالجراءات اجلزائية 103املادة   2
 .ول إالجراءات اجلزائيةمن قانون 4ٔص 112و  100املاد�ن   3
  .من قانون 4ٔصول إالجراءات اجلزائية 113املادة   4
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اكامت اجلزائية من قانون 4ٔصول احمل 66بل ]ىل العكس من ذß، تنص املادة . وSٕالضافة ٕاىل ذß، ال يوÕد 4ٔي حمك ينص ]ىل حق املعين يف االتصال بÄٔرسته
ورمغ 4ٔن . ي ٕاىل Õ4ٔل ªري مسمى]ىل 4ٔن Sٕماكن النيابة العامة 4ٔن تقرر م%ع املهتم املعتقل من االتصال �Sٓخرن، Sس�تÃ%اء حمام�ه، ملدة عرشة 4ٔ م قاب¨ �لتeديد، 4ٔ 

مدر ت الرشطة وإالدارات أ�م%ية املتخصصة بÄٔنه ويف Íال  مدرية أ�من العام قد 4ٔصدرت تعل�ت ٕاىل اكفة"السلطات أ�ردنية ذdرت يف تقررها الوطين 4ٔن 
، فٕان ]دم وجود 4ٔي ٕالزام قانوين حيرم املش�cه هبم من 6"ٕالقاء القcض ]ىل 4ٔي خشص، يمت السامح � Sٕجراء ماكملة هاتف�ة مع ذويه يبلغهم مبوجهبا مباكن احefازه

ب�� اكن مجيع املعتقلني من طرف . ا مدرية أ�من العام واليت مسح فهيا �لمش�cه هبم Sالتصال بÄٔرستهوقد وثقت الكرامة Íاالت �عتقال اليت نفذهت. هذا احلق
 .دا¦رة اmا2رات العامة حيرمون µشلك مهنجي من االتصال ٕاىل ذوهيم

العام، 4ٔي عندما كون الشخص حمتجزا �ى  و]الوة ]ىل ذß، فٕان 4ٔي خشص يوÕد رهن �حefاز حمروم من حق الت¡دث ٕاىل حمام�ه قcل مëو� 4ٔمام املدعي
" يف Íاz �س�تعeال"حفىت يف هذه احلاالت، ميكن �لمدعي العام 4ٔن  يقوم . أ�من العام 4ٔو دا¦رة اmا2رات العامة، 4ٔح�اO لعدة 4ٔ م، بل يف بعض احلاالت ٔ�سابيع

مت حتديد 4ٔ م خمصصة �لم¡امني يلتقون فهيا مع “يؤكد أ�ردن يف تقرره 4ٔيضا 4ٔنه و .  S7س�تجواب املهتم دون حضور حمام وٕاىل Íني ٕاهناء التحق�ق من طرفه
  .وهو ما �شلك ق�دا حق�ق�ا،لكونه حيرم احملامني من القدرة ]ىل �لتقاء مبولكهيم يف 4ٔي وقت، وكذا من الوصول ٕاىل ملفاهتم دون 4ٔي ق�د.  8"مولكهيم

�سمح بقcول 4ٔي خشص يف 4ٔماdن التوق�ف   ال" اخلضوع لفحص طيب مس�تقل،رمغ ٕاشارة  التقرر الوطين ٕاىل 4ٔنه �4ٔريا، ال تنص القوانني أ�ردنية ]ىل احلق يف
يمت ٕاد�ال 4ٔي خشص حمتجز ٕاىل دا�ل  ال“و4ٔنه 9” بعد عرضه ]ىل الطب�ب الرشعي مراكز إالصالح والتÄٔهيل ٕاذا بدت ]ليه 4ٓ!ر 4ٔي نوع من إالصاSت ٕاال  4ٔو

  . 10”بعد التÄٔكد من وضعه الصحي ز أ�م%ية ٕاالشعب �حefاز يف املراك

بل ٕان الشهادات اليت مجعهتا الكرامة تبني 4ٔن أ�فراد ا�ن تعرضوا . فأ�ردن ال يذdر 4ٔي قانون ينص ]ىل هذه الضامOت وال يقدم 4ٔية Íاz جتسد هذه املامرسة
دا حق الوصول ٕاىل طب�ب ميكهنم من ٕاثبات تعرضهم ملثل هذه أ�فعال، وذß رمغ الطلبات �لتعذيب 4ٔو سوء املعام¨ ]ىل يد دا¦رة اmا2رات العامة مل مينحوا 4ٔب

و]الوة ]ىل ذß، ال يمت ]ادة نقل املش�cه هبم من املعتقل ٕاىل السجن ٕاال عندما . املتكررة حملامهيم، ا�ن مل ميك%وا 4ٔبدا من احلصول ]ىل تقارر الطب الرشعي
 .تتالىش جراÍاهتم

من قانون  114يوما قاب¨ �لتeديد، وفقا �لامدة  15كن �لنيابة العامة بعد 4ٔن يمت توج�ه ا�هتم ٕاىل املش�cه هبم، 4ٔن تضع املعتقل يف احلóس �حfياطي ملدة و�4ٔريا، مي
 اقfضت لكام"لكن ميكن،. بة �لجنايةوجيب 4ٔال تتeاوز هذه الفرتة س�ن�ني يف ÍاÍ zدوث جرمية يعاقب ]لهيا Sحلóس وس�تة 4ٔشهر Sلîس� . 4ٔصول احملاكامت اجلزائية

يقود  ، جتديد هذه املدة ٕاىل ما ال هناية ٕاذا اكنت اجلرمية املîسوبة ٕاىل املهتم تقع حتت حمك السجن مدى احلياة 4ٔو إال]دام، أ�مر ا�ي قد"ذß التحق�ق مصل¡ة
 .، اليت يمت تعريفها µشلك فضفاض"أ�عامل إالرهابية" ذß  ٕاىل Íدوث اMهتااكت جس�مية، ما دامت هذه العقوSت تنطبق ]ىل جرامئ ]ديدة، مبا يف

4ٔو Õ4ٔربوا / املامرسة و  ðس�تfîج ٕاذن 4ٔن هذه العيوب القانونية املتعلقة Sحلرمان من احلرية تؤدي ٕاىل التعذيب وجتعل من الصعب ]ىل املهتمني ا�ن تعرضوا لهذه
ßشلك ممهنج انزتاع  ولك هذه. ]ىل �]رتاف جبرمية ما اد]اء 4ٔو ٕاثبات ذµ س�هتدفÜ سóحلS ٕالجراءات املتعلقةS أ�ولية من " �]رتافات"العيوب احمليطة

 .املعتقلني 4ٔثناء التحق�ق معهم يف خمافر الرشطة 4ٔو يف مcىن دا¦رة اmا2رات العامة، وذß يف ٕافالت �م من العقاب

 :التوصيات

الضامOت أ�ساس�ية م%ذ حلظة اعتقاهلم، مبا يف ذß احلق يف التواصل مع حمام ]ىل انفراد، واحلق يف ٕاجراء متتيع مجيع احملتجزن،قانوO وممارسة،جبميع  .1
 .حفص طيب مس�تقل، وٕاخطار Í4ٔد أ�قارب، وكذا املثول ]ىل وÕه الرس]ة 4ٔمام قاض

2. zل ضامن ]دم جتاوز مدته احلدود املعقوÕ4ٔ ياطي منfس �حóحلS تعديل أ�حاكم املتعلقة.  

 إالفالت السائد من العقاب ]ىل 4ٔعامل التعذيب 3.3
س�تقاللية الالزمة، فضال ال iزال 4ٔفعال التعذيب يف أ�ردن مبنÄٔى عن العقاب ٕاىل Íد dبري µسóب الثغرات اليت تعرفها 4ٓليات الشكوى املعمتدة، واليت تفfقر ٕاىل �

  .ء ٕاىل مربر تنف�ذ أ�وامر الفوق�ة يف Íاz احملاكامت املتعلقة بÄٔعامل التعذيبعن أ�حاكم الواردة يف ال�رشيعات الوطنية واليت Üسمح �Sلجو 

                                                                                                                                                                     
 .14التقرر الوطين، الفقرة   5
 .12التقرر الوطين، الفقرة   6
 .من قانون 4ٔصول إالجراءات اجلزائية  64املادة  7
 .11التقرر الوطين، الفقرة   8
 .08التقرر الوطين، الفقرة   9

  .13، الفقرة التقرر الوطين  10
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 قصور 4ٓليات الشكوى 1.3.3 

، �لسجناء ا�ن يدعون 4ٔهنم تعرضوا �لتعذيب 4ٔن يقدموا شكوامه من �الل ]دة 4ٓليات ال ميكن اعتبارها مس�تق¨، 11ميكن نظر ، وكام هو موحض يف تقرر أ�ردن
S وال ميكنzكون فعاi لتايل 4ٔن. 

ملكفني بتلقي الشاكوى " مد]ني ]امني"فقد قامت مدرية أ�من العام، اليت تضم الرشطة والسجون ومصاحل احلدود وتقع حتت سلطة وزارة ا�ا�لية، بتعيني 
لزناهة فقد ال كون �ى هؤالء املد]ني 4ٔدىن اس�تعداد ومع ذß، فٕان هذه ا�ٓلية تفfقر، نظرا لطبيعهتا ا�ا�لية، ٕاىل ا. الصادرة عن مراكز إالصالح والتÄٔهيل

، أ�مر ا�ي ال 12بل ٕاهنم رتدون نفس الزي الرمسي حلراس السجن ويقدمون التقارر ٕاىل نفس السلطة. ٕالجراء حتق�قات فعاz يف مزامع اMهتااكت اقرتفها زمالء هلم
ديق اليت يودع فهيا السجناء شاكوامه توÕد يف مراكز �عتقال اليت �رشف ]لهيا مكfب املظامل وا�ٔدىه من ذß  4ٔن الصنا. حيفز 4ٔي شعور Sلثقة �ى السجناء

فالتقارر تؤكد 4ٔن ح�ازة مفاتيح الصناديق ال تقfرص ]ىل هذا املكfب، بل Üشمل 4ٔيضا حراس السجن، مما يعين 4ٔن . 13وحقوق إالðسان يف مدرية أ�من العام
 .14و�نتقام يف هناية املطاف من ا�ن بلغوا عهنمSٕماكهنم �طالع ]ىل الشاكوى 

الض¡ا  من �الل كام توÕد 4ٓليات 4ٔخرى مضهنا املركز الوطين حلقوق إالðسان واملؤسسة الوطنية أ�ردنية حلقوق إالðسان، ميكن 4ٔن تتلقى شاكوى مcارشة من 
وðشري مع ذß ٕاىل 4ٔن الكرامة  . سا]ة 24اخن ا�ي �س�تقcل الشاكوى ]ىل امfداد منوذج الشكوى املتوفر ]رب إالنرتنت وعن طريق الهاتف، وبواسطة اخلط الس

]ىل �لف�ة تنظميهام مظاهرة سلمية  2015ينار  16ا�ن اعتقال يف  15ان�cاه ا�لجنة ٕاىل Íاليت Sمس �ليل الروابدة و!بت عساف 2015يونيو / لفfت يف مايو 
. µسóب دمعه �لقضية الفلسطي�îة، لك%نا مل نتلق 4ٔي رد ]ىل ذß 42014ٔكتو2ر  29املعتقل µشلك تعسفي م%ذ   16وارواملشاركة فهيام، و Íاz غسان محمد سامل د

 .يه 4ٔيضا 17معلومات من املركز، لكهنا مل تتلق 4ٔي رد 2013يف طلبت س�نة " مرشوع �حefاز العاملي"كام 4ٔن م%ظمة 

 11شكوى عن التعذيب يف مراكز �حefاز أ�م%ية و  4ٔ87ن املركز تلقى  2014ق إالðسان لس�نة وSٕالضافة ٕاىل ذß، يؤكد تقرر املؤسسة الوطنية حلقو 
4ٔخرى 2زمع ]دم ثبوت dوهنا  11، وحفظت "طلب املش�تكني ]ىل بناء حفظت" 87من احلاالت  11مث مت التdٔÄيد ]ىل 4ٔن . 4ٔخرى ختص التعذيب يف السجون

ومن املثري �لقلق µشلك �اص 4ٔن Íاالت التعذيب اليت تعرض . 18حممكة الرشطة، وبق�ت احلاالت املتبق�ة معلقةو4ٔح�لت Íاz واÍدة فقط ٕاىل ". 4ٔعامل تعذيب"
، مما يربهن ]ىل 4ٔن املركز ال "ثبوت �Mهتاك لعدم" 4ٔخرى  11]ىل العداz تمت ٕاÍا�هتا ٕاىل حممكة الرشطة اليت ال توفر ضامOت �س�تقالل واحلياد، ب�� ª4ٔلقت 

 .19ريفا �لتعذيب يتوافق مع اتفاق�ة م%اهضة التعذيبيعمتد تع

 .]ىل التعويضذß �سود الشك حول مدى فعالية هذه ا�ٓلية يف تقدمي شاكوى التعذيب وٕاÍا�هتا ٕاىل اجلهات اmتصة لضامن مقاضاة اجلناة وحصول الض¡ا  للك 

 عوائق مالحقة 4ٔعامل التعذيب2.3.3 

مëل " قادة املîشÄٓت"4ٔوال، فقانون أ�من العام �سمح لـ. اة املسؤولني عن 4ٔفعال التعذيب وتؤدي ٕاىل انعدام املساءz يف البالدحتول العديد من العوائق دون مقاض
عي اليت ال رر الطب الرش مدراء السجون بتÄٔديب املرؤوسني ]ىل اجلنح اليت رiكcوهنا دون حمامكهتم، و�لمد]ني العامني �لرشطة Sلرشوع يف احملامكة ٕاذا اكنت تقا

                                                   
 .17التقرر الوطين، الفقرة   11

  ,Human Rights Watch, Jordan،Torture and Impunity in Jordan’s Prisons – Reforms Fail to Tackle Widespread Abuseهيومن رايت ووÜش ،  12
 .39، ص 4ٔ2008كتو2ر  8،)الراجئةMهتااكت �أ�ردن،التعذيب وإالفالت من العقاب يف السجون أ�ردنية،فشل إالصالÍات يف موا¬ة (

 .17التقرر الوطين، الفقرة   13
  ,Human Rights Watch, Jordan،Torture and Impunity in Jordan’s Prisons – Reforms Fail to Tackle Widespread Abuseهيومن رايت ووÜش ،  14
 .37،38، ص ص 4ٔ2008كتو2ر  8،)الراجئة�Mهتااكت شل إالصالÍات يف موا¬ة أ�ردن،التعذيب وإالفالت من العقاب يف السجون أ�ردنية،ف (

   ,Jordan: Arbitrary Detention of Two Activists for Participating in Peaceful Demonstrationالكرامة،  15
ناشطيني µسóب مشاركهتام يف مظاهرة سلمية ل احefاز تعسفي : أ�ردن (
(http://en.alkarama.org/jordan/1673،jordan،arbitrary،detention،of،two،activists،for،participating،in،peaceful،, 28 April 2015 (demonstration) مت �طالع

 )4ٔ2015كتو2ر  22]ليه يف 
16  Alkarama, Jordan: Arbitrary Detention Targets Supporter of Palestinian Cause,  )ة�îاز التعسفي �س�هتدف داعام �لقضية الفلسطيef24ٔ2015ريل  10،)�ح ، 

http://en.alkarama.org/component/k2/1650،jordan،arbitrary،detention،targets،supporters،of،the،palestinian،= cause?Itemid) 4ٔكتو2ر  22مت �طالع ]ليه يف
2015( 

17  Global Detention Project, Jordan Detention Profile  )از  يف أ�ردنefاز العاملي، امللف الشخيص لالحefمرشوع �ح(  
http://www.globaldetentionproject.org/countries/middle،east/jordan/introduction.html 

18  National Centre for Human Rights,   سان يف أ�ردن لعامðحقوق إال zر الس�نوي احلادي عرش حلا , ، املركز الوطين حلقوق إالðسان2014التقر
 bic/Portals/0/Upload%20Folder/2015/NCHR_report2014.pdfhttp://www.nchr.org.jo/ara) 4ٔ2015كتو2ر  22مت �طالع ]ليه يف( 

19  National Centre for Human Rights,  ) سان يف أ�ردن لعامðحقوق إال zر الس�نوي احلادي عرش حلا , ، املركز الوطين حلقوق إالðسان2014التقر
 http://www.nchr.org.jo/arabic/Portals/0/Upload%20Folder/2015/NCHR_report2014.pdf) 4ٔ2015كتو2ر  22مت �طالع ]ليه يف( 
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ومبا 4ٔن الفحوصات الطبية ال تمت 4ٔبدا و4ٔن الض¡ا  ال �سعون 4ٔبدا �لحصول ]ىل 4ٔدz تثóت . Õ20دال فهيا Üشري ٕاىل ٕاصاSت تدل ]ىل وقوع التعذيب اجلسدي
 .تعرضهم �لتعذيب، مفن املس�تحيل 4ٔن يضمنوا فfح التحق�قات

Sس�تقالل ) حسب السلطات أ�ردنية(د]ني العامني التابعني ٕالدارة الشؤون القانونية وا�ن متتعون النظر ٕاىل هذه الشاكوى من قcل امل«وٕاضافة ٕاىل ذß، يمت 
  ". 21من قcل النائب العام يف مدرية أ�من العام   رقابة ]لهيم ٕاال  �م يف اختاذ قراراهتم وال

أ�من العام نفسها، و�ا يظل التحق�ق واملتابعة القضائية من طرف الزمالء ال خيضعون ٕالرشاف القضاء بل  ملدرية " املد]ني العامني"ومع ذß، فٕان هؤالء 
 ".مس�تق¨"أ�قران ]ائقا حق�ق�ا 4ٔمام 4ٔية مساءz حق�ق�ة حبيث ال ميكن 4ٔن توصف 2كوهنا 4ٓلية 

ٕاىل حممكة الرشطة اmتصة Sلتعامل مع احلاالت اليت فعندما يصدر هؤالء املدعون العامون دا�ل مراكز �عتقال قرارا يتعلق Sد]اء التعذيب، يمت ٕاÍاz القضية 
ختتص حممكة الرشطة Sلنظر يف اجلرامئ "وتعديالته،  1965لس�نة  38فطبقا ملا نص ]ليه قانون أ�من العام رمق . 22كون فهيا املهتم �بعا ملدرية أ�من العام

، 4ٔما احملامك العادية فال مت¸ 4ٔية 23"وانني أ�خرى ٕاذا ارiكهبا 4ٔي من 4ٔفراد قوة أ�من العام املنصوص ]لهيا يف قانون العقوSت العسكري وقانون العقوSت والق
 .والية قضائية ]ىل 4ٔعامل التعذيب اليت رiكهبا هؤالء أ�فراد

]ىل  2010فقد نص تعديل س�نة . 2015و  2013و  2010ا�ي مت تعديô ]ىل التوايل يف  1965وخيضع نظام حممكة الرشطة ملقfضيات قانون أ�من العام لعام 
القضائية، ب�� يمت تعيني  مشاركة قضاة احملامك العادية يف حممكة الرشطة، مع قاض واÍد ]ىل أ�قل يعينه رئ�س اíلس القضايئ أ�ردين، 4ٔ]ىل هيئة ٕادارية �لسلطة

ف�نص ]ىل ٕاðشاء مدرية قضائية مضن مدرية أ�من العام ل�شمل  2013نة 4ٔما التعديل املوايل لس� . مجيع القضاة ا�ٓخرن من طرف مدر مدرية أ�من العام
ورمغ ذß، يمت تعيني املدعي العام من طرف مدر مدرية أ�من العام، مما يقوض بوضوح اس�تقاللية . حممكة الرشطة، فضال عن نيابة ]امة وحممكة لالس�تd%اف

 .24، ]ىل ٕاðشاء حممكة لالس�تd%اف �اصة Sلرشطة2015فربار ]ام  11الصادر يف �4ٔريا، ينص مرشوع قانون حممكة الرشطة . هذه الهيئات

ل التعذيب، وذµ ßسóب ف� يتعلق مب¡امكة 4ٔفراد دا¦رة اmا2رات العامة، فٕانه يصعب تقدر السلطة القضائية امللكفة Sلتحق�ق معهم ومfابعهتم Sرiاكب 4ٔعام4ٔما 
املتعلقة بدا¦رة اmا2رات العامة تؤكد 4ٔن 4ٔفراد دا¦رة اmا2رات العامة حيامكون  1964لعام  24من القانون رمق  7فاملادة . لشفافالنظام القانوين شديد التعق�د وªري ا

حملمكة 4ٔمن ا�وz،  املشلكة من موظفي دا¦رة اmا2رات العامة، ا�ن ميتلكون نفس الصالح�ات املمنوÍة" احملمكة العسكرية التابعة �ا¦رة اmا2رات العامة"4ٔمام 
مما يعين 4ٔن هذه احملمكة ال مت¸ 4ٔي اخfصاص Sلîس�بة جلرمية التعذيب، اليت ال تندرج يف . ولكن فقط Sلîس�بة �لجرامئ اليت تقع مضن اخfصاص هذه أ��رية

 .من قانون هذه أ��رية 3اخfصاص حممكة 4ٔمن ا�وz، وفقا �لامدة 

، فٕان قانون 4ٔصول احملاكامت )من قانون دا¦رة اmا2رات العامة 5املادة (mا2رات العامة يعتربون موظفني عسكريني من ¬ة 4ٔخرى، ومبا 4ٔن 4ٔعضاء دا¦رة ا
يتوىل املدعي العام العسكري التحق�ق يف القضا  اليت  "م%ه اليت تنص ]ىل 4ٔن 3وفقا �لامدة ). 2006لس�نة  34القانون رمق (العسكرية �ردين ينطبق ]لهيم 

]ىل 4ٔن �لمحمكة العسكرية اخfصاص يف اجلرامئ اليت حيددها قانون العقوSت العسكري  8،ب�� تنص مادته "فهيا 4ٔي من املش�تىك ]لهيم من العسكريني كون 
  .وقانون العقوSت، واليت يندرج فهيا التعذيب

طرف احملمكة اخلاصة بدا¦رة اmا2رات العامة 4ٔو احملمكة العسكرية، واليت ال ومع ذß، مل تمت حلد السا]ة مقاضاة وحمامكة 4ٔي عضو يف دا¦رة اmا2رات العامة من 
فالواقع 4ٔن هناك ضعفا ]اما �لرقابة مينح غرفة دا¦رة اmا2رات العامة القدرة ]ىل تÄٔويل وجتاهل القانون دون . ميكن يف 4ٔي Íال من أ�حوال اعتبارها مس�تق¨

zٔمن من املتابعة والواقع 4ٔيضا 4ٔن دا¦ر . التعرض �لمساءÄٔفراد العسكريني تقع حتت سلطة امل¸ ا�ي يظل يف هناية املطاف يف م�S ٔنÄا2رات العامة كام هو الشmة ا
 .القضائية

 61فاملادة . ل التعذيببÄٔعام وهناك �4ٔريا عقcة 4ٔخرى تقف يف وÕه �د]اء ممتث¨ يف ٕاماكنية �س�%اد ٕاىل أ�وامر العليا �þفاع عن النفس عند موا¬ة هتمة الق�ام
 ]ليه يوجب اخfصاص ذي مرجع من ٕاليه صدر تنف�ذه ٔ�مر )يف Íاz( فعل 4ٔي عن جزائياً  مسؤوالً  إالðسان يعترب ال"من قانون العقوSت أ�ردين تنص ]ىل 4ٔنه 

ردين رصاÍة ]ىل 4ٔن أ�وامر العليا ال ميكن 4ٔن Üشلك ذريعة ويظل هذا البند ªامضا �لغاية ب�� ينص ال�رشيع ا�ٔ .25"مرشوع أ�مر ªري ٕاذا اكن ٕاال ٕاطاعته القانون
  .ٔ�عامل التعذيب

                                                   
  ,Human Rights Watch, Jordan،Torture and Impunity in Jordan’s Prisons – Reforms Fail to Tackle Widespread Abuseهيومن رايت ووÜش ،  20
 .41، ص 4ٔ2008كتو2ر  8،)الراجئة�Mهتااكت أ�ردن،التعذيب وإالفالت من العقاب يف السجون أ�ردنية،فشل إالصالÍات يف موا¬ة (

 .18التقرر الوطين، الفقرة   21
 .17التقرر الوطين، الفقرة  22

 .21الفقرة التقرر الوطين،   23
 )4ٔ2015كتو2ر  22مت �طالع ]ليه يف (http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=219573 انظر  24 

 
  .61التقرر الوطين، الفقرة  25
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فل¡د السا]ة، مل تمت ٕادانة 4ٔي ضابط رشطة . ون��eة �ß، ال تؤدي اد]اءات 4ٔعامل التعذيب ٕاال Oدرا ٕاىل املتابعة القضائية و ال iمتخض 4ٔبدا عن ٕادانة املسؤولني
و�شري تقرر ا�وz ٕاىل 4ٔن 4ٔربعة Íاالت ٔ�فراد مدرية أ�من العام 4ٔح�لت ٕاىل . 26من قانون العقوSت 208ب مبوجب املادة 4ٔو خما2رات µسóب اقرتافه 4ٔعامل تعذي
سوء "Íاz  428فقط من ) Í)7٪اz  29ومما يدعو ٕاىل القلق 4ٔيضا ما نالحظه من 4ٔن . 27"معلقة"، وبق�ت ٕاىل ا�ٓن 2013حممكة الرشطة 2هتمة التعذيب يف ]ام 

ويظل ]دد احلاالت الواردة . 28"معلقة) "٪60( 261مدنيني والسجناء من طرف الرشطة 4ٔح�لت ٕاىل حممكة الرشطة كام ذdرت السلطات، ب�� ال iزال " م¨معا
 .يف تقرر ا�وz زاخرا �Sالالت ما دام ]دد قليل من الض¡ا  قادر ]ىل تقدمي شكوى �اصة Sٔ�فعال اليت مورست ]لهيم

  cة 4ٔماdن �حefازمراق 3.3.3 

اليت ð4ٔشÄٔت حتت  ا�ٓلية الوطنية �لوقايةؤسسات 2ز رات مراكز �حefاز مبا فهيا املركز الوطين حلقوق إالðسان، و العديد من امليف أ�ردن، ميكن نظر  4ٔن تقوم 
لكن تقرر ا�وz فشل مع ذß يف تقدمي . Ä29ٔهتا مدرية أ�من العاموالهتا ومدرية حقوق إالðسان يف وزارة ا�ا�لية ووزارة العدل وكذا ا�لجنة ا�ا�لية اليت ð4ٔش

 .4ٔية ٕاحصاءات عن الشاكوى املرفو]ة من طرف املعتقلني �الل هذه الز رات وتوضيح مدى مfابعهتا

 تفقد و�س�تd%اف�ة البدائية احملامك رؤساءو  العام والنائب العامة النيابة رئ�س من للك"من قانون 4ٔصول احملاكامت اجلزائية تنص ]ىل 4ٔن  106كام 4ٔن املادة 
  ."هلم يبدهيا ريد ان شكوى 4ٔي م%ه و�سمعوا حمبوس موقوف 4ٔو بÄٔي يتصلوا و4ٔن (...) املناطق التابعة لوالهتم املوجودة يف التوق�ف ومراكز العامة السجون

ف مدرية اmا2رات العامة يف مركز �عتقال �هيا ا�ي ال خيضع لقانون ومع ذß، فٕان القضية الرئ�س�ية iمكن يف dون التعذيب ميارس µشلك 4ٔسايس من طر  
 .البالد املتعلق Sلسجون، وال يقع Sلتايل حتت اخfصاص 4ٔية حممكة، مما جيعلها يف مÄٔمن من لك مراقcة 

SٕالÍاz ٕاىل املركز الوطين حلقوق 4ٔ30ماdن �حefاز و]الوة ]ىل ذß، قامت السلطات أ�ردنية عندما س�ئلت عن مسzٔÄ النظام الوطين ملراقcة وتف�fش مجيع
بصفة �اصة يعينون  21فÄٔعضاؤها . لك%نا نعتقد 4ٔن هذه املؤسسة ال متت¸ �س�تقاللية التامة مبا 4ٔن 4ٔعضاهئا يعينون من طرف السلطة التنف�ذية. إالðسان فقط

، بقرار من جملس 31لعام، امللكف 2رصد اMهتااكت حقوق إالðسان وتلقي الشاكوى ومfابعهتامبرسوم مليك بناء ]ىل توصية من رئ�س الوزراء، ب�� يعني املفوض ا
  .  32الوزراء مصحوب مبرسوم مليك

، ٕاضافة ٕاىل رصد لكن املالحظ 4ٔن املركز الوطين يعمل وفقا لوالية واسعة �لغاية Üشمل ð4ٔشطة مfنو]ة يف جمال التعلمي والتدريب والتوعية العامة وا�عوة
كام ميكن �لمركز الوطين 4ٔن . ااكت احلقوق�ة و�س�تفسار عهنا والتحق�ق فهيا وإالبالغ عهنا، من �الل التعامل ]ىل وÕه اخلصوص مع الشاكوى الفردية�Mهت

ين 4ٔن ]ىل احلكومة و4ٔية مؤسسة مما يع. يطلب 4ٔية معلومات الزمة لتحق�ق 4ٔهدافه من أ�طراف املعنية املطالبة يف هذه احلاS zالس�تeابة فورا ملثل هذه الطلبات
ما  34كام ميت¸ املركز  سلطة الق�ام 2ز رات م%تظمة ٕاىل مجيع 4ٔماdن �حefاز، يف أ�وقات اليت خيتارها وSٕشعار ال يتeاوز احلد ا�ٔدىن. 33]امة 4ٔن تتعاون معه

 2012يف 4ٔوائل ينار  35ىل س�óل املثال، ذdرت حصيفة جوردان �ميزفع. 4ٔمكن ذß، وجيب ايضا 4ٔن حتظى هذه الز رات Sلتغطية الواسعة يف وسائل إال]الم
مت تقدمي 4ٔية معلومات مل يومع ذß، . 4ٔ36ن فريق معل من املركز قام 2ز رة مركز التÄٔهيل وٕاصالح�ة اجلويدة لالس�تفسار عن قرار جسناء ش�نوا ٕارضاS عن الطعام

 .µشÄٔن التوصيات الصادرة عن املركز  يف ذß الوقت

                                                   
26 Dignity, Danish Institute Against Torture, Karama aims at improving the treatment of detainees at prisons and temporary detention 

centers,  )ةfاز املؤقefن يف السجون ومراكز �ح  ،2015سóمترب  8) الكرامة واملعهد ا�امنريك ملناهضة التعذيب، الكرامة Üسعى ٕاىل حتسني معام¨ احملتجز
https://www.dignityinstitute.org/news،and،events/news/2015/karama،multiple،strategies،for،fighting،torture/al،rai،newspaper، article/) مت �طالع ]ليه

 )4ٔ2015كتو2ر  22يف 
 .101التقرر الوطين، الفقرة   27
 .100التقرر الوطين، الفقرة   28
 .17التقرر الوطين، الفقرة   29
 .والفقرات التالية 63التقرر الوطين، الفقرة   30
 2010لس�نة  51د من القانون رمق .17ب واملادة  17املادة   31
 .2006لس�نة  51كز الوطين حلقوق إالðسان رمق كام ينص ]ليه قانون املر   32
 2010لس�نة  51من القانون رمق  8كام تنص ]ليه املادة   33
34  Article 10 of Law No. 51 of 2006 ensures that the JNCHR has the mandate to visit “reform and rehabilitation centres, detention centres and 

juvenile care homes”. داث وفق �صول املتبعةÍ� ٔهيل ومراكز التوق�ف ودور ر]ايةÄز رة مراكز �صالح والت.  
35  The Jordan Times، NCHR taskforce visits Jweideh, hears inmates’ complaints ) زور معتقل جويدة و�س�متع لشاكوىفريق معل املركز الوطين حلقوق إالðسان 

 22مت �طالع ]ليه يف (2012http://www.jordantimes.com/news/local/nchr ،taskforce،visits،jweideh،hears،inmates%E2%80%99، complaintsينار  4،)السجناء
 )4ٔ2015كتو2ر 

36  The Jordan Times، NCHR taskforce visits Jweideh, hears inmates’ complaints )زور معتقل جويدة و�س�متع لشاكوى السجناء 4،)فريق معل املركز الوطين حلقوق إالðسان 
 )4ٔ2015كتو2ر  22مت �طالع ]ليه يف (2012http://www.jordantimes.com/news/local/nchr ،taskforce،visits،jweideh،hears،inmates%E2%80%99، complaintsينار 
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مرفق احefاز مؤقت موز]ة ]ىل مقرات  123، رصح املركز بÄٔنه قادر ]ىل ز رة 37فة ٕاىل ذß، وطبقا لتقرر صدر مؤخرا عن مسzٔÄ �حefاز يف البالدٕاضا
ز اكن قد زار نفس ]دد املرافق وهو ما يدعيه التقرر الوطين بÄٔن املرك. الرشطة البþية وإالقلميية و]ىل مرافق التحق�ق اجلنايئ وأ�من الوقايئ وماكحفة اmدرات

 .يبومع ذß، ال يمت وصف 2روتوdول الز رات وتقدمي 4ٔية معلومات مëال عن املقابالت ا�هنائية مع املعتقلني ا�ن قد كونوا تعرضوا �لتعذ. �38الل شهر واÍد

ومع ذß، ال . 39ز �حefاز، مؤكدا املعلومات الواردة يف تقرر ا�ٔردن4ٔيضا 4ٔن Sٕماكنه الق�ام 2ز رات مفاج§ة ٕاىل مراك �4ٔ2014ريا، يدعي تقرر املركز  لس�نة 
 بني سîيتل الفرتة املمتدة يمت 4ٔبدا ذdر مقر دا¦رة اmا2رات العامة، ا�ي �ش�تغل مكركز لالعتقال، ال يذdر مكاكن لالحefاز قام املركز  2ز رته، ]ىل أ�قل �ال

، فال توÕد معلومات 41رتخ�ص رمسيا �لمركز 2ز رة دا¦رة اmا2رات العامة، ح�ث ميارس التعذيب µشلك مهنجيðس�تfîج من هذا 4ٔنه رمغ ال 40 .2014و  2013
 .مؤكدة حول قدرته الفعلية ]ىل الق�ام بت¸ الز رة

 :التوصيات

1. S رية أ�من العام، وحامية املتقدمنيلشاكوى من 4ٔعامل �نتقام والتÄٔكد ضامن اس�تقالل 4ٓليات الشكوى وضامن خضوعها لسلطة وزارة العدل بدل مد
ملدرية أ�من  من 4ٔن مجيع �د]اءات حتال ٕاىل التحق�ق و�د]اء وتعرض ]ىل احملامك اmتصة العادية يف حماكامت ]لنية،و]دم iرpها �لسلطة التقدرية

  .العام، اخلاضعة لسلطة وزارة ا�ا�لية
اجل طبقا لتعريف التعذيب الوارد يف اتفاق�ة م%اهضة التعذيب و4ٔهنا حتال ٕاىل وزارة العدل من Õ4ٔل التÄٔكد من 4ٔن الشاكوى اليت يتوصل هبا املركز تع .2

 .احملامكة
 من قانون العقوSت أ�ردين لضامن ]دم التحجج Sٔ�وامر العليا لتربر 4ٔعامل التعذيب؛ 61ٕالغاء 4ٔو تعديل املادة  .3
 .ت ملقر دا¦رة اmا2رات العامة، دون ٕاخطار مس�بقالسامح �لمركز الوطين حلقوق إالðسان Sلق�ام 2ز را .4
 .التصديق ]ىل الربوتوdول �خfياري التفاق�ة م%اهضة التعذيب .5

  �Mهتااكت املرiكcة يف ٕاطار ماكحفة إالرهاب4.3 

 قانون ماكحفة إالرهاب 1.4.3 

،املسمى 4ٔيضا قانون الوقاية من إالرهاب، النتقادات واسعة لكونه فfح الباب يف وÕه �Mهتااكت،نظرا 2006لس�نة  55لقد تعرض قانون ماكحفة إالرهاب رمق 
. مي 4ٔمام حممكة 4ٔمن ا�وzالعÑده تعريفا فضفاضا لٕالرهاب مينح السلطات القدرة ]ىل ٕاÍاz لك خشص ميارس حقه أ�سايس يف حرية الر4ٔي 4ٔو �جÑع السل

فالقانون . ، كام طالبت بذß جلنة م%اهضة التعذيب يف توصياهتا، فال زال ªري مfطابق مع املعايري احلقوق�ة ا�ولية2014يونيو  1ورمغ تعديل هذا القانون يف 
غراضه 4ٔو وسائô يقع تنف�ذا ملرشوع ٕاجرايم فردي او جامعي من شÄٔنه لك معل 4ٔو امfناع عن معل او ا�هتديد به 4ٔ  اكنت بواعثه وا: "املذdور يعرف إالرهاب بÄٔنه

او تعريض ح�اهتم  تعريض سالمة اíمتع و4ٔم%ه �لخطر 4ٔو ٕاÍداث فfنة ٕاذا اكن من شÄٔن من ذß إال�الل Sلنظام العام او ٕالقاء الرعب بني الناس او iرويعهم
عامة 4ٔو أ�مالك اخلاصة 4ٔو املرافق ا�ولية 4ٔو البعثات ا�بلوماس�ية 4ٔو احfالل 4ٔي مهنا 4ٔو �س��الء ]لهيا 4ٔو �لخطر او ٕاحلاق الرضر Sلب�§ة او املرافق وأ�مالك ال

تعطيل تطبيق ا�س�تور  تعريض املوارد الوطنية 4ٔو �قfصادية �لخطر 4ٔو ٕارªام سلطة رشعية 4ٔو م%ظمة دولية 4ٔو ٕاقلميية ]ىل الق�ام بÄٔي معل 4ٔو �مfناع عنه 4ٔو
  ".قوانني 4ٔو أ�نظمة4ٔو ال

وٕاضافة ٕاىل . فهذا التعريف الفضفاض والغامض يمت Üس°ريه لتجرمي 4ٔفعال ال تد�ل يف �انة إالرهاب وÜس�توجب حرصها يف ٕاطار هتديدات واعتداءات حمددة
ب�� تقوم السلطات أ�ردنية ب�س°ري هذا . امس�نوات مع أ�شغال الشاقة ٕاىل السجن املؤبد وإال]د 5ذß، ينص القانون املذdور ]ىل 4ٔحاكم ترتاوح بني السجن 

، ويه ا�هتمة اليت توÕه ]ادة ٕاىل ا�ن يتظاهرون سلميا 4ٔو يعربون عن 4ٓراهئم "ختل Sٔ�من العام"القانون ملتابعة 4ٔفراد 2هتمة إالرهاب حتت عنوان الق�ام بÄٔفعال 
  .بصفة ]لنية

                                                   
37  National Centre for Human Rights   ن التوق�ف املؤقت يف اململكة لعامdر  حول اوضاع اما رئ�س وÍدة العداz اجلنايئ, ا]داد احملام�ة ðرسن خصر زريقات 2013تقر

 etention%20report%202013.pdfhttp://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/NCHR%20D) 4ٔ2015كتو2ر  22مت �طالع ]ليه يف( 
   .95التقرر الوطين، الفقرة  38
 .88التقرر الوطين، الفقرة  39

40  National Centre for Human Rights,   ن التوق�ف املؤقت يف اململكة لعامdر  حول اوضاع اما رئ�س وÍدة العداz اجلنايئ, ا]داد احملام�ة ðرسن خصر زريقات 2013تقر
 http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/NCHR%20Detention%20report%202013.pdf)4ٔ2015كتو2ر  22الع ]ليه يف مت �ط(; 

National Centre for Human Rights,  سان يف أ�ردن لعامðحقوق إال zر الس�نوي احلادي عرش حلا ,، املركز الوطين حلقوق إالðسان2014التقر
  ://www.nchr.org.jo/arabic/Portals/0/Upload%20Folder/2015/NCHR_report2014.pdfhttp) 4ٔ2015كتو2ر  22مت �طالع ]ليه يف( 
    .89و  87التقرر الوطين، الفقرة  41
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. ،مما يفfح الباب 4ٔمام التÄٔويالت ويقفô يف وÕه لك �نتقادات ذات الطابع الس�يايس"بدوz 4ٔج%بية) ٔ�ردنا(تعكر صالته "كام ينطبق القانون ]ىل أ�فعال اليت  
S 2هتم تتعلق zس�مترار احملامكة 4ٔمام حممكة 4ٔمن ا�وS ه العديد من الصحف�ني واملناضلني احلقوق�ني واملعارضني الس�ياس�ينيÕ42ٕالرهابو�ا يوا   .  

ل 4ٔن قانون ماكحفة إالرهاب املعدل ينص ]ىل 4ٔن اس�ت°دام وسائل إال]الم 4ٔو ðرش مواد تتعلق �Sٔعامل إالرهابية ميكن 4ٔن ميزي معال من 4ٔعام كام جتدر إالشارة ٕاىل
ففي . ¡امكةلمإالرهاب يف Íد ذاته، مما �شدد اخلناق µشلك ªري مس�بوق ]ىل حرية الص¡افة كام مينع الصحف�ني من تغطية 4ٔعامل إالرهاب خوفا من تعرضهم �

ªامضا مبا كفي جلعل السلطات قادرة ]ىل اعتبار تغطية وسائل إال]الم �لهجامت إالرهابية تندرج يف " iروجي أ�فاكر إالرهابية"الواقع، يظل اس�ت°دام عبارة 
بدعوى ]دم �لزتام  حصيفة الر4ٔي،  ،وهو حصفي يعمل يفª43ازي املرا ت 2015يوليو  8فعىل س�óل املثال، اعتقلت السلطات يف . ٕاطار Üشجيع إالرهاب

واحfجز مدة 4ٔربعة 4ٔ م �لتحق�ق مبوجب Í4ٔد بنود قانون ماكحفة إالرهاب، مث 4ٔطلق رساÍه . بقرار م%ع الîرش عندما ðرش تفاصيل عن مؤامرة ٕارهابية مت ٕاحcاطها
zه اهتامات ج%ائية. 2كفاÕيتوقع 4ٔن يوا ،ßومع ذ. 

 �حefاز مبعزل عن العامل اخلارq وانزتاع �]رتافات حتت التعذيب: مدرية اmا2رات العامة2.4.3 

qا2رات العامة مبعزل عن العامل اخلارmن من طرف دا¦رة ا النزتاع ا]رتافات يف أ�ردن، ميارس التعذيب بصفة �اصة ضد أ�فراد ا�ن جيدون 4ٔنفسهم حمتجز
 . 4ٔدz ٕادانة تقدم �الل حماكامت تمت 4ٔمام حممكة 4ٔمن ا�وÜzس�ت°دم الحقا لتوج�ه االهتام ٕاىل املش�cه هبم وÜشلك

واليت Üشلك واكz �س�تخبارات يف البالد، wمة التحق�ق  1964لس�نة  24وتناط ]ادة بدا¦رة اmا2رات العامة، اليت ð4ٔشdت مبوجب قانون اmا2رات العامة رمق 
fٔمن القويم، واليت تقع مضن اخ�S يف ا�هتديدات اخلاصةzره ٕاىل . صاص حممكة 4ٔمن ا�وويمت تعيني مدر دا¦رة اmا2رات العامة مcارشة من طرف امل¸ ويقدم تقار

وٕاضافة ٕاىل ذß، �س�ت°دم 4ٔيضا مقر دا¦رة اmا2رات العامة يف م%طقة اجلندويل، عامن . رئ�س جملس الوزراء، ب�� يعترب مجيع ضباطها 4ٔفرادا يف القوات املسل¡ة
ورمغ 4ٔن دا¦رة اmا2رات العامة ال Üشلك . 44لسري مكركز اعتقال، لكهنا ال ختضع لقوانني البالد اخلاصة Sلسجون، وتظل Sلتايل مبنÄٔى عن 4ٔ]ني الرقابةيف وادي ا

 .45رقابة يف Íد ذاهتا واكz ٕالنفاذ القانون، وال iمتتع Sلتايل µسلطة �عتقال 4ٔو �حefاز، فٕاهنا متارس فعليا هذه السلطة دون 4ٔية

افات اليت Üس�ت°دم بعد ون��eة �ß، ميارس التعذيب وªريه من رضوب املعام¨ الس�§ة ]ادة ضد املعتقلني من طرف دا¦رة اmا2رات العامة، وذß النزتاع �]رت 
  .ة 4ٔمن ا�وzذß لتوج�ه االهتام اىل املش�cه هبم وÜشك�ل أ�دz اجلنائية اليت يمت اس�ت°داwا يف حماكامت جتري 4ٔمام حممك

حملمكة 4ٔمن ا�وz،ح�ث حيرم و �سمح قانون حممكة 4ٔمن ا�وz يف الواقع �ا¦رة اmا2رات العامة Sحefاز املش�cه ف�ه ملدة س�بعة 4ٔ م قcل عرضه ]ىل املدعي العام 
كام جيوز �لمدعي العام 4ٔن . هنا وظروف �حefاز اليت خيضعون لهااملعتقلون من االتصال بÄٔرسمه 4ٔو حمامهيم، مما ال ميكن 4ٔي Í4ٔد من 4ٔن �شهد املعام¨ اليت يتلقو 

 . 46 يوما قاب¨ �لتeديد، ٕاذا اقfضت مصل¡ة التحق�ق ذß ]ىل 4ٔن ال تتeاوز مدة التeديد شهرن 15يÄٔمر Sحefازمه 

مبعزل عن العامل اخلارq من طرف دا¦رة اmا2رات العامة ملدة  وهو ما يعين معليا،كام يتضح من إالفادات اليت مجعهتا الكرامة، 4ٔن احefاز أ�فراد ªالبا ما يمت
�4ٔريا، جتدر إالشارة ٕاىل 4ٔنه رمغ م%ح سلطة التحق�ق ]ادة �لمدعي العام حملمكة 4ٔمن ا�وz يف Íاz توج�ه االهتامات رمسيا، . ترتاوح بني 4ٔس�بوع واÍد و شهرن

ط دا¦رة اmا2رات العامة، ا�ن يواصلون بعد ذß احefاز املش�cه هبم لعدة 4ٔشهر، يتعرضون �اللها فٕان هذا أ��ري يفوض µشلك مهنجي هذه املسؤولية لضبا
 .�لتعذيب،قcل نقلهم ٕاىل جسن 4ٓخر 4ٔو إالفراج عهنم

لبالس��ك�ة والس�ياط، ]ىل وقد Íددت الكرامة 4ٔساليب التعذيب ا�ٔكرث اس�ت°داما من طرف دا¦رة اmا2رات العامة مëل الرضب،Sٔ�سالك واحلبال واO�ٔب�ب ا
، والتث�óت يف 4ٔوضاع مؤملة، واحلرمان من النوم، واحلقن املسcóة �لقلق الشديد وإالذالل وا�هتديد Sغتصاب ")الفلقة("مجيع 4ٔحناء اجلسم مبا يف ذS ßطن القدمني 

بوضع املعتقلني يف احلóس �نفرادي لفرتات طوي¨ من الزمن، ويه ممارسة  كام تقوم دا¦رة اmا2رات العامة µشلك ممهنج. الضحية و4ٔفراد 4ٔرسهتا والصعق SلكهرSء
  .iرىق ٕاىل مس�توى التعذيب

من طرف عنارص دا¦رة اmا2رات العامة ا�ٔردنية   2014مايو  5اعتقل يف . يناهض احلرب ويدافع سلميا عن القضية الفلسطي�îة 47م%اضل ]امر مجيل Õربان
ومشلت 4ٔعامل التعذيب، اليت ]اىن مهنا ]امر، . شهرن يف مقر دا¦رة اmا2رات العامة أ�ردنية تعرض �اللها �لعديد من 4ٔفعال التعذيبولبث حمتجزا يف رسية قرابة 

                                                   

 42 om/2015/07/chargeshttp://www.7iber.c،under،anti،terrorism،law، jordan/) 4ٔ2015كتو2ر  22مت �طالع ]ليه يف( 
 
 )4ٔ2015كتو2ر  9مت �طالع ]ليه يف (  5/07/15/279294https://www.hrw.org/ar/news/201، 2015يوليو  15هيومن رايت ووÜش،أ�ردن ـ حصف�ون وكتاب يوا¬ون هتم إالرهاب، 43 

44  Human Rights Watch, Suspicious Sweeps – The General Intelligence Department and Jordan’s Rule of Law Problem, ) اعتقاالت مريبة،دا¦رة
 40، ص 2006سóمترب  18) اmا2رات العامة ومسzٔÄ س�يادة القانون يف ا�ٔردن

45  Human Rights Watch, Suspicious Sweeps – The General Intelligence Department and Jordan’s Rule of Law Problem, ) اعتقاالت مريبة،دا¦رة
 14، ص 2006سóمترب  18) اmا2رات العامة ومسzٔÄ س�يادة القانون يف ا�ٔردن

  . 1959من قانون حممكة 4ٔمن ا�وz لس�نة  7املادة   46
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ه 4ٔمام سا]ة مfتالية وحرمانه من النوم، وهتديده بÄٔرسته والرضب املربح ]ىل لك 4ٔحناء جسمه وٕاجcاره ]ىل التبول ]ىل نفس 72اس�تجواSت مطوz �ٔكرث من 
  .حراس السجن

 4ٔ2014غسطس  وقد 4ٔحلق به هذا التعذيب من Õ4ٔل انزتاع ا]رتافاته، لكن مل �سمح � Sالطالع ]ىل احملرض قcل توق�عه، واس�ت°دمت لتوج�ه االهتام � يف
  ."دول 4ٔخرى Sرiاكب سلس¨ من اجلرامئ املتعلقة Sٕالرهاب من ب�هنا الق�ام بÄٔعامل من شÄٔهنا إالرضار بعالقات ا�ٔردن مع

ا مع مقfضيات املادة وتعزى مëل هذه التeاوزات املتعلقة Sس�تخراج وقcول �]رتافات حتت وطÄٔة التعذيب جزئيا ٕاىل ضعف إالطار القانوين ا�ي ال يتطابق متام
لك قول يصدر عن 4ٔي خشص " وري ا�ي يعترب 4ٔن فcاس�تÃ%اء البند ا�س�ت. من االتفاق�ة، كام توفر جماال 4ٔكرب �لتعذيب وسوء املعام¨ يف حق املش�cه هبم 15

  ".إالdراه"بل يعوضه بـ " التعذيب"،ال يوÕد 4ٔي حمك 4ٓخر يورد Sلت¡ديد مصطلح 48"يعتد به  هتديد ال  ٕايذاء 4ٔو  حتت وطÄٔة تعذيب 4ٔو

املعنوي وبدون حضور  حلصول ]لهيا Sٕالdراه املادي 4ٔوٕافادة يمت ا  4ٔية ب�%ة 4ٔو" من قانون 4ٔصول إالجراءات اجلزائية ]ىل وÕه اخلصوص تنص ]ىل 4ٔن  159فاملادة 
حيق �لمدعى ]ليه 4ٔن يطعن 4ٔمام املدعي العام و4ٔمام احملمكة Sٕالفادة اليت �4ٔذت م%ه من قcل الضابطة "، و4ٔنه "يعتد هبا قانوOً  املدعي العام يه ب�%ة Sط¨ وال

  ".املعنوي  ادي 4ٔوإالdراه امل العدلية ]ىل 4ٔساس 4ٔهنا �4ٔذت م%ه حتت الضغط 4ٔو

شكوى قدمت يف ]ام µشÄٔن ا]رتافات انزتعت حتت وطÄٔة التعذيب ال زالت معلقة، و4ٔن  254وتcîغي إالشارة يف هذا الصدد ٕاىل 4ٔن السلطات أ�ردنية تؤكد 4ٔن 
  .49٪ مهنا فقط،مت �4ٔذها بعني �عتبار4ٔ،13ي 37

 3.4.3zحممكة 4ٔمن ا�و 

إالرهاب يه حممكة 4ٔمن ا�وz اليت ت�شلك من قاضيني عسكريني و!لث مدين واÍد، 4ٔما مدعهيا العام فهو ضابط عسكري،Íاليا ٕان احملمكة اmتصة حملامكة قضا  
 ولهذا، ال ميكن اعتبار هذه احملمكة مس�تق¨، ما. 50النق�ب والقايض العسكري ]امر ]لوان،ا�ي ي�cع لنفس السلطة إالدارية اليت خيضع لها مسؤولو �س�تخبارات

وSٕالضافة ٕاىل ذß، . دامت مرتبطة مcارشة Sلسلطة التنف�ذية، وما دام 4ٔعضاؤها يعينون من طرف رئ�س الوزراء، وميكن اس�cداهلم يف 4ٔي وقت بقرار تنف�ذي
  .رارميكن لرئ�س الوزراء ٕاÍاz القضا  ٕاىل هذه احملمكة، بغض النظر عن ا�هتمة، و ل�س �لمهتمني احلق يف �س�تd%اف ضد هذا الق

بل ٕان . ٔ}دz �الل احملاكامت وكام 4ٔسلف%ا ا�dر، تعمل دا¦رة اmا2رات العامة وحممكة 4ٔمن ا�وz معا وتقcل احملمكة µشلك مهنجي �]رتافات املنزت]ة حتت التعذيب
]ىل املعتقلني 4ٔن �ش�تكوا من التعذيب ا�ي تعرضوا � مكfب املدعي العام حملمكة 4ٔمن ا�وz يوÕد يف مقر دا¦رة اmا2رات العامة، أ�مر ا�ي جيعل من الصعب 

 .خوفا من �نتقام، و�ا من ªري املرحج 4ٔن تؤ�ذ اد]اءاته يف ]ني �عتبار 4ٔو تؤدي ٕاىل فfح 4ٔي حتق�ق

ففي تقررها الوطين، . ة 4ٔمن ا�وzو]ىل الرمغ من التوصيات السابقة �لجنة حقوق إالðسان وجلنة م%اهضة التعذيب، تواصل السلطات ا�ٔردنية رفضها ٕالغاء حممك
لكن الكرامة وثقت مع ذß ]دة Íاالت �ٔفراد . 51،مل جتر 4ٔية مfابعة ج%ائية مبقfىض هذا القانون2006تؤكد 4ٔنه م%ذ بدء العمل بقانون ماكحفة إالرهاب لس�نة 

  .يونحومكوا مبوجب هذا القانون، �اصة مهنم املدافعون عن حرية التعبري واملعارضون الس�ياس� 

حول هذه  ]دة كتب ، Í4ٔد 24ٔرز املدافعني عن القضية الفلسطينة يف أ�ردن، 4ٔلفقابة املهندسني أ�ردنينيس�نة، العضو يف ن 56 52غسان دواريعترب املهندس 
و الرشطة الوطنية ا�ن قاموا Sقfياده ٕاىل مقر دا¦رة اmا2رات  اmا2رات العامة ، ]ىل يد مجمو]ة من 4ٔفراد من دا¦رة4ٔ2014كتو2ر  29اعتقل يف ب�fه بتارخي . القضية

وبقي رهني احلóس �نفرادي ومل �سمحوا ٔ�قاربه . واحلرمان من النوم والطعام والضغط النفيسا�هتديد  يوما من 15ح�ث ]اىن طي¨ العامة يف عامن، اجلندويل 
  . 4ٔو حمام�ه 2ز رته  طي¨ مدة التحق�ق

هتديد النظام "و " بصنا]ة املتفجرات"دوار ،اهتم املدعي العام �ى حممكة 4ٔمن ا�وz، وا�ي يوÕد مكfبه مبقر اmا2رات العامة، غسان 2014نومفرب  11ويف 
و�بعه طبقا ٔ�حاكم املادة الثالثة من قانون " هتديد أ�من العام، و�لت¡اق ب�%ظمي مسلح، والتجنيد"، بـ 2015فربار  26، قcل 4ٔن هتمه رمسيا يف "وأ�من العام

                                                                                                                                                                     
47  Alkarama, Jordan: Human Rights Activist Sentenced to 10 Years in Prison After Unfair Trial Before State Security Court, )احلمك ]ىل : أ�ردن

 ,،4ٔ2015كتو2ر  5،)س�نوات يف السجن بعد حمامكة Õا¦رة 4ٔمام حممكة 4ٔمن ا�وO10 zشط حقويق Sلسجن 
http://en.alkarama.org/component/k2/1896،jordan،human،rights،activist،sentenced،to،10،years،in،prison،after،unfair،trial،before،state،security،

= court?Itemid ) 4ٔ2015كتو2ر  22مت �طالع ]ليه يف( 
 من ا�س�تور) 2( 8حسب املادة   48
 .10التقرر الوطين، الفقرة   49
50   Human Rights Watch, Suspicious Sweeps – The General Intelligence Department and Jordan’s Rule of Law  ) ا2رات العامةmاعتقاالت مريبة،دا¦رة ا

   ,Problem. 18، ص 2006سóمترب  18) ومسzٔÄ س�يادة القانون يف أ�ردن
 

 .114التقرر الوطين، الفقرة   51
52 Alkarama, Jordan: Arbitrary Detention Targets Supporter of Palestinian Cause,  ) از التعسفي �س�هتدف داعام �لقضية الفefة�ح�î24ٔ2015ريل  10،)لسطي ، 

http://en.alkarama.org/component/k2/1650،jordan،arbitrary،detention،targets،supporters،of،the،tinianpales،= cause?Itemid) 4ٔكتو2ر  22مت �طالع ]ليه يف
2015( 
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، µسجن 2014و يقcع م%ذ د�سمرب . ، Sلسجن مخس س�نوات2015يوليو  29يف  ون��eة �ß، حمكت ]ليه حممكة 4ٔمن ا�وz،. 2014إالرهاب املعدل يف 
 .اجلويدة

 التعذيب واملضايقات القضائية املتعلقة Sحلق يف حرية التعبري 4.4.3

سلطات Sعتقال وحمامكة ، قامت ال 2012و  2011م%ذ انطالق موÕة �حefاÕات املطالبة ÍSرتام احلقوق واحلر ت أ�ساس�ية اليت اندلعت يف البالد �الل 
فcعد القcض ]لهيم واعتقاهلم من طرف دا¦رة اmا2رات ". ماكحفة إالرهاب"بل 4ٔح�اO تعذيب وسوء معام¨ العديد من املعارضني والîشطاء الس�ياس�يني بذريعة 

من قانون العقوSت  149حفة إالرهاب 4ٔو ]ىل 4ٔساس املادة ، تمت حمامكة الîشطاء 4ٔمام حممكة 4ٔمن ا�وz، ٕاما ]ىل 4ٔساس قانون ماك"التحق�ق"العامة �الل فرتة 
 ".هتدف ٕاىل تغيري الب�îة أ�ساس�ية �لمجمتع"4ٔو " تقويض نظام احلمك"أ�ردين اليت جترم أ�فعال اليت ميكن 4ٔن تقوم Sلتحريض ]ىل 

 îدورا رئ�س�يا يف القمع ا�ي دش zا2رات العامة وحممكة 4ٔمن ا�وmه السلطات لكمت 4ٔي صوت معارض، من �الل املضايقات القضائية وتلعب لك من دا¦رة اf
  .املمهنeة والتعذيب وªريه من رضوب املعام¨ الس�§ة

]اما ويîشط كثريا ]ىل مواقع التواصل �جÑعية من �الل حساSه ]ىل الف�س�بوك وتويرت لîرش 4ٓرائه ونصوصه املكfوبة  40صيديل يبلغ من العمر  53ٕا د ق%ييب
يfîقد " أ�ردن يتeه اىل الهاوية"، ðرش ا�كتور ق%ييب ]ىل الف�س�بوك مقاال بعنوان 2015يونيو ]ام  10ففي . طورات الراهنة يف م%طقة الرشق أ�وسطحول الت

 .ردن مع ارسائيل فضال عن التغريب يف اíمتع أ�ردين]القات ا�ٔ 

ويف . امة ومت التحق�ق معه µشÄٔن القضا  اليت تتطرق ٕا�هيا مîشوراته ]ىل الش�باكت �جÑعيةعقب ðرشه، اس�تدعي ا�كتور ]دة مرات ٕاىل مدرية اmا2رات العو 
يونيو، مت نقô  18وبتارخي . ، اس�تدعي ا�كتور ق%ييب مرة 4ٔخرى من طرف دا¦رة اmا2رات العامة يف مقرها بعامن و4ٔلقي القcض ]ليه ]ىل الفور2015يونيو ]ام  15

، اهتم 4ٔ2015غسطس  8ويف ". التحريض مرة 4ٔخرى ]ىل النظام الس�يايس"ان اهتمه املدعي العام حملمكة 4ٔمن ا�وµ zشلك ªري رمسي بــ بعد  2ٕاىل جسن املوقر 
 zت أ�ردين) 1( 149، مبوجب املادة "تقويض النظام الس�يايس يف اململكة 4ٔو التحريض ضدها"رمسيا ب�م¡اوSمن قانون العقو. 

حتت احلراسة املشددة رهن احلóس  IIوا�كتور ق%ييب مودع يف جسن املوقر قcل 4ٔكرث من 4ٔربعة 4ٔشهر من كتابة هذا التقرر،  ، 4ٔي2015يونيو  18م%ذ و 
ض دم يف بعا�ي رىق،حسب املقرر اخلاص املعين مبسzٔÄ التعذيب، ٕاىل مس�توى التعذيب 4ٔو املعام¨ القاس�ية 4ٔو الالٕاðسانية 4ٔو املهينة، وا�ي �س�ت° �نفرادي

وال �سمح ٔ�رسته 2ز رته ٕاال مرة واÍدة يف . أ�ح�ان ٔ}سلوب لالبزتاز 4ٔثناء �عتقال السابق �لم¡امكة، وpشلك من 4ٔشاكل �نتقام ضد أ�صوات املعارضة
  .أ�س�بوع

 :التوصيات

 تعديل قانون ماكحفة إالرهاب جلعô مfوافقا مع املعايري ا�ولية حلقوق إالðسان؛ .1
¬زة أ�م%ية �þوz، �اصة دا¦رة اmا2رات العامة، حتت السلطة الوح�دة �لمدعي العام لضامن فصل السلط بني املسؤولني عن اعتقال وضع اكفة ا�ٔ  .2

 واحefاز املش�cه فهيم واملسؤولني عن التحق�ق أ�ويل؛
ذيب وإالجراءات الالحقة الغيا وSطال؛ والتحق�ق مع فرض إالطار القانوين من Õ4ٔل اعتبار �]رتافات اليت مت احلصول ]لهيا حتت وطÄٔة التع .3

 .ومقاضاة مجيع املسؤولني ا�ن يتحملون مسؤولية انزتاع ت¸ �]رتافات
 .ٕالغاء حممكة 4ٔمن ا�وz والكف عن مالحقة املعارضني الس�ياس�يني واملتظاهرن السلميني وأ�صوات املنتقدة .4
  .وغسان محمد سامل دوار وٕا د ق%ييب وحمامكة املسؤولني عن ذß فfح حتق�ق يف تعذيب ]امر مجيل Õربان .5

 اخلالصة .4

، ال س�� تعزز احلظر 2010رمغ العديد من اخلطوات إالجيابية اليت اختذهتا احلكومة أ�ردنية م%ذ 4ٓخر اس�تعراض من طرف جلنة م%اهضة التعذيب يف ]ام 
 .يط الضوء ]ىل ]دة Mكسات يف هذا الس�ياقاملطلق �لتعذيب ]ىل املس�توى ال�رشيعي، فال بد من Üسل 

، قامت السلطات ا�ٔردنية Sختاذ ٕاجراءات صارمة ضد مجيع 4ٔشاكل املعارضة،وهنجت قوات أ�من اس�ت°دام 2011مفند موÕة �حefاÕات اليت اندلعت س�نة 
، م%حت إالصالÍات 2014ويف س�نة . املعارضني الس�ياس�ينيالقوة املفرطة لتفريق التجمعات السلمية واعتقال ومالحقة الصحف�ني وðشطاء حقوق إالðسان و 

ق يف حرية التعبري والر4ٔي، مما القانونية امل¸ سلطة تعيني رئ�س دا¦رة اmا2رات العامة، ب�� مت توس�يع نطاق قانون ماكحفة إالرهاب ل�شمل أ�فعال اليت تتعلق Sحل
  .4ٔدى ٕاىل مقاضاة ]دة 4ٔفراد 2هتم ملفقة

                                                   
  ،2015سóمترب  µ2سóب ðرشه مقاال ]ىل ف�س�بوك،" Sلتحريض ]ىل تقويض نظام احلمك"اهتام ا�كتور ٕا د ق%ييب : الكرامة،أ�ردن  53

http://ar.alkarama.org/component/k2/item/5267،2015،09،02،09،46،42?Itemid ) 4ٔ2015كتو2ر  22مت �طالع ]ليه يف( 
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تعاون Sلقلق ح�ال احلرية اليت م%حهتا السلطة التنف�ذية ٔ�¬زة اmا2رات Sعتقال واحefاز وتعذيب أ�ش°اص يف مÄٔمن من العقاب، كام تعمل ب  وÜشعر الكرامة
السلطات بÄٔن اعتبارات  و�ا جيب تذكري. وثيق مع حممكة 4ٔمن ا�وz اليت تعترب �]رتافات املنزت]ة حتت التعذيب من طرف مدرية اmا2رات العامة 4ٔدz �مة

لئك ا�ن ال ميكن 4ٔبدا 4ٔن تربر جتاوز احلظر املطلق �لتعذيب 4ٔو املعام¨ القاس�ية 4ٔو الالٕاðسانية 4ٔو املهينة وال 4ٔن Üس�ت°دم ٔ}داة �لقمع ضد 4ٔو " أ�من القويم"
  .يعربون فقط عن 4ٓراهئم µشلك سلمي

، ]ىل التوصيات ا�اعية ٕاىل اختاذ التدابري الالزمة لضامن ]دم ممارسة 2013لشامل السابق لس�نة ورمغ موافقة السلطات أ�ردنية،�الل �س�تعراض ا�وري ا
التوصيات اليت تدعوها ٕاىل املصادقة ]ىل الربوتوdول �خfياري التفاق�ة م%اهضة " ب�سجيل"التعذيب يف 4ٔماdن �حefاز وحمامكة املسؤولني عهنا،ٕاال 4ٔهنا اكتفت 

من معاهدة م%اهضة التعذيب، مما يربهن،حسب ر4ٔينا،]ىل وجود ٕارادة الس�ياس�ية ضعيفة �لقضاء حقا ]ىل هذه  22ن مبوجب املادة التعذيب وٕاصدار ٕا]ال
 .املامرسة يف البالد

Õ4ٔل وضع Íد �لتعذيب وتÄٔمل الكرامة 4ٔن اmاوف اليت 4ٔثريت يف هذا التقرر س�تعاجل من �الل حوار بناء بني جلنة م%اهضة التعذيب وممثيل ا�وz الطرف من 
zوسوء تطبيق 4ٔحاكم العدا.  

 

 


