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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

اآلراء اليت اعتمدها الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف دورته              
  )٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٣ (والستنيالثامنة 

  )األردن (٥٣/٢٠١٣رقم الرأي     

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٩ يف موجه إىل احلكومة بالغ    

  السيد هشام احليصة والسيد باسم الروابدة والسيد ثابت عساف والسيد طارق خضر :بشأن    

  .البالغ احلكومة على مل ترّد    

  .املدنية والسياسيةالدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق     
 الـصادر   ١٩٩١/٤٢مبوجب القرار   أنشئ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي         -١

يف  ووضـحتها     مـددت واليـة الفريـق العامـل،        عن جلنة حقوق اإلنسان سابقاً الـيت      
، ومّددها  ٢٠٠٦/١٠٢وأقر جملس حقوق اإلنسان هذه الوالية يف مقرره         . ١٩٩٧/٥٠ قرارها

، مث مـّددها لـثالث      ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠ املؤرخ   ١٥/١٨وجب قراره   لثالث سنوات مب  
وأحال الفريق العامل   . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٦ املؤرخ   ٢٤/٧سنوات أخرى مبوجب القرار     

  ).، املرفقCorr.1 وA/HRC/16/47 (إىل احلكومة وفقاً ألساليب عمله أعاله املذكور البالغ
  :ة إجراء تعسفي يف احلاالت التاليةويرى الفريق العامل أن سلب احلري  -٢

 
 A/HRC/WGAD/2013/53  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

2 April 2014 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WGAD/2013/53 

GE.14-13055 2 

مثل (إذا اتضحت استحالة االحتجاج بأي أساس قانوين لتربير سلب احلرية             )أ(  
) إبقاء الشخص رهن االحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق عليه              

  ؛)الفئة األوىل(
ات الـيت تكفلـها      عن ممارسة احلقوق أو احلري     إذا كان سلب احلرية نامجاً      )ب(  

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وكذلك، يف        ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٤ و ١٣ و ٧املواد  
 ١٨ و ١٢حالة الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املـواد             

  ؛)الفئة الثانية( من العهد ٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٢ و٢١ و١٩و
جزئياً بالقواعد الدولية املتصلة باحلق يف حماكمـة        إذا كان عدم التقيد كلياً أو         )ج(  

عادلة، وهي القواعد املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف الـصكوك الدوليـة         
  ؛)الفئة الثالثة(ذات الصلة اليت قبلتها الدول املعنية، من اخلطورة حبيث يصري سلب احلرية تعسفياً 

و املهاجرون أو الالجئون لالحتجـاز اإلداري       إذا تعرض ملتمسو اللجوء أ      )د(  
  ؛)الفئة الرابعة ( أو قضائياًملدة طويلة دون إمكانية املراجعة أو التظلم إدارياً

يل بسبب التمييز علـى أسـاس    للقانون الدوانتهاكإذا شكل سلب احلرية       )ه(  
و الوضع االقتصادي،    أو اللغة، أو الدين، أ     ، أو األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي       املولد،

أو الرأي السياسي أو غريه، أو نوع اجلنس، أو امليل اجلنسي، أو اإلعاقة أو أي وضع آخـر،          
  .)الفئة اخلامسة(على حنو يهدف إىل جتاهل املساواة يف حقوق اإلنسان أو قد يؤدي إىل ذلك 

  البالغات    

  البالغ الوارد من املصدر    
مته االعتيـادي عّمـان   ؛ ومكان إقا ١٩٨٦يف عام   مواطن أردين ُوِلد     هشام احليصة   -٣

  .ومهنته معلم
مكان إقامته االعتيادي إربـد يف      و،  ١٩٧٠ عام    ُوِلد يف  مواطن أردين  باسم الروابدة   -٤

  . حمليمتزوج وصاحب سوق جتاريوهو . األردن
، ومكان إقامته االعتيادي الكرك يف      ١٩٨٨ُوِلد يف عام     ثابت عساف مواطن أردين     -٥

  .وهو املنسق العام حلراك الشباب اإلسالمي األردين والناطق بامسه. األردن
. ، ومكان إقامته االعتيادي عّمـان     ١٩٨٨ُوِلد يف عام     طارق خضر مواطن أردين     -٦

  .وهو متزوج ويعمل موظفاً يف شركة للوازم اهلواتف احملمولة
 حـراك    احليصة والسيد الروابدة والسيد عساف والسيد خـضر أعـضاء يف           السيدو  -٧

 على  واحلراك حسب املصدر يدعو إىل إصالحات مدنية واقتصادية،       . الشباب اإلسالمي األردين  
  .سبيل املثال بتنظيم احتجاجات على رفع أسعار الوقود وعلى تقييد احلريات األساسية يف البلد



A/HRC/WGAD/2013/53 

3 GE.14-13055 

 دون  ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٣در، أوِقف السيد احليصة أول مرة يف        وحسب املص   -٨
 / حزيـران  ١٧، وبقي حمتجزاً أربعة أيام قبل إخـالء سـبيله يف            لذلك م أي أسباب  أن ُتقدَّ 
ويوم إخالء سبيله، شارك السيد احليصة يف احتجاج نظمـه حـراك الـشباب           . ٢٠١٣ يونيه

 ، اسـتدعاه املـدعي العـام      ٢٠١٣يونيـه   / حزيران ١٨ويف اليوم التايل،    . اإلسالمي األردين 
ردنية الستكمال بعض اإلجراءات الـشكلية الروتينيـة        العسكري إىل حمكمة أمن الدولة األ     

وعند وصوله إىل احملكمة، طُلب إليه أن يوقّع على وثيقة يقـّر فيهـا              . املتعلقة بإخالء سبيله  
ونتيجة لـذلك، أوِقـف     . مبعارضته لالحتجاجات، وهو ما رفض االمتثال له وفقاً للمصدر        

لة، وُرّحل مباشرةً إىل سـجن الزرقـاء يف         السيد احليصة مرة ثانية يف مبىن حمكمة أمن الدو        
  .حمافظة الزرقاء

ويفيد املصدر بأن املدعي العام العسكري يف حمكمة أمن الدولة اسـتجوب الـسيد              -٩
، اتُّهم السيد احليصة بتقويض النظام السياسي       ٢٠١٣يوليه  / متوز ٣ويف  .  دون حضور حمامٍ   احليصة

 مـن قـانون العقوبـات       ١٤٩ تستند إىل املادة     يف األردن والتحريض على مناهضته، وهي هتمة      
، ٢٠١٣ سـبتمرب / أيلـول  ٤ومثُل السيد احليصة أمام حمكمة أمن الدولة ألول مرة يف           . األردين

  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١وأجِّلت حماكمته إىل 
 بعد املشاركة   ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٩ بأن السيد الروابدة أوِقف يف       ويفيد املصدر   -١٠

ويف أثناء قيادته   . مطالبة باإلفراج عن السيد احليصة    ام أمام جملس الوزراء يف عّمان لل      يف اعتص 
سيارته عائداً من االحتجاج مع أسرته، أوقفته نقطة تفتيش على الطريق الرئيسي بني عّمـان               

وألِقي القبض على السيد الروابدة على الفور، ولكن ُسمح ألسرته . وإربد قرابة منتصف الليل
 يف إربد وبقي فيه عدة ساعات قبل حتويله الشرطة ويفيد املصدر بأنه ُرّحل إىل مركز. باملضي

  . عّمان ليالًشرطة إىل مركز
، استجوب املدعي العام العسكري السيد      ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٠ ويف اليوم التايل،    -١١

ـ                ٢ويف  . اءالروابدة يف حمكمة أمن الدولة دون حضور حمامٍ، ومن مث ُرّحل إىل سجن الزرق
واتُّهم السيد الروابـدة بارتكـاب      . ، ُنقل إىل سجن ارميمني يف عّمان      ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول

 ٤ومثُل السيد الروابدة أمام حمكمة أمن الدولـة يف          . اجلرائم ذاهتا اليت اتُّهم هبا السيد احليصة      
  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١، وأجِّلت حماكمته إىل ٢٠١٣سبتمرب /أيلول
 واملعروفة أيضاً ، أوقفت عناصر من قوات األمن اخلاصة،        ٢٠١٣يوليه  / متوز ٤ ويف  -١٢

بقوات األمن الوقائي، التابعة ملديرية األمن العام السيد عساف والسيد خضر أمـام سـاحة               
ويشري املصدر إىل أن توقيفهما جاء مباشرةً بعد مـشاركتهما يف           .  يف عّمان  املدرج الروماين 

وأحال املصدر إىل الفريق العامل تقارير تفيـد بـأن          . اسية يف مصر  ندوة عن التطورات السي   
على رفع أسعار الوقـود      تاحتجاجا السبب الرئيسي لتوقيفهما كان مشاركتهما سابقاً يف      

ويف يوم توقيفهما، ُرّحل الـرجالن إىل       . والتعديالت اجلديدة على قانون املطبوعات والنشر     
  .ن، وبقيا فيه يومنيمقر قيادة قوات األمن اخلاصة يف عّما



A/HRC/WGAD/2013/53 

GE.14-13055 4 

، ُنقل السيد عساف والسيد خضر إىل حمكمة أمن الدولة،          ٢٠١٣يوليه  / متوز ٦ويف    -١٣
ويفيد التقرير بعدم حـضور حمـامني يف أثنـاء          . حيث استجوهبما املدعي العام العسكري    

والحقاً يف ذلك اليوم، ُنقل السيد عساف والسيد خضر إىل سجن اجلويدة يف             . االستجواب
وحىت ذلك احلني، بقي الرجالن حسب املصدر يف احلبس  . ّمان، واحُتجزا فيه أسبوعاً   شرق ع 

، ُنقال إىل سجن الزرقـاء، وفيـه        ٢٠١٣يوليه  / متوز ١٣ويف  . االنفرادي دون علم مبوقعهما   
خضر بـالتحريض علـى      واتُّهم كل من السيد عساف والسيد     . ُسمح ألسرتيهما بزيارهتما  

 من قانون العقوبات، ولكن مل ُتوجَّه هلما بعد         ١٤٩خمالفٍة للمادة   مناهضة النظام السياسي يف     
وال يزال السيد عساف حمتَجزاً يف سجن الزرقاء، يف حني ُنقل السيد خـضر إىل               . هتم رمسياً 

  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢سجن إربد، الذي يقع يف حمافظة إربد، يف 
ال األربعة إضـراباً عـن      ومن أجل االحتجاج على احتجازهم التعسفي، بدأ الرج         -١٤
ويف هذا الصدد، أحال املصدر تقارير تفيد بأن سلطات         . ٢٠١٣أغسطس  / آب ٩ام يف   الطع

إىل   ذلك يؤديوخيشى املصدر أن  . السجن رفضت يف بعض األحيان تزويد الرجال بالسوائل       
  .قصور كلوي

ات العامة،  ويفيد املصدر بأن حمكمة أمن الدولة تعمل بشكل وثيق مع دائرة املخابر             -١٥
ويدعي املـصدر أن  . يعّينهم مجيعاً رئيس الوزراء وتتألف من قاضيني عسكريني وآخر مدين،     

ويشري املصدر إىل   . حق املدعى عليهم يف حماكمة عادلة     حمكمة أمن الدولة معروفة بتجاهلها      
ـ        تتطلب من املدعني  أنظمة احملكمة اليت     ة يف   العامني إحالة املدعى عليهم للمثول أمام احملكم

 للمدعي العام، إن هو ارتـأى       األحكام يزوجت .مدة ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيفهم       
ويـدعي املـصدر أن احملتَجـزين، يف        .  أقصى  يوماً كحد  ١٥إىل  هذه املدة   ذلك، أن ميدد    

وعالوة على ذلك،   . فترات أطول بكثري دون حماكمة     املمارسة العملية، يبقون يف احلجز غالباً     
ح للمحتَجزين يف الكثري من احلاالت بتوكيل حمامني عنـهم، وال سـيما يف أثنـاء                مل ُيسم 
اليت تشكّل    تشترط أيضاً طواعية اإلقرارات املقّدمة للمدعي العام،       الدعاوىومع أن   . التحقيق
إجراءات احملكمة، فإن الكثري من املدعى عليهم يدعون الحقاً أهنـم قـدموا هـذه                أساس

  .اإلقرارات حتت الضغط
ـ      اليت ينص  ويفيد املصدر بأن احملكمة خمتصة باجلرائم       -١٦ ضر قانون العقوبات على أهنا ت

واملتفجرات واألسلحة والتجـسس     ، واليت تتعلق باملخدرات   بأمن الدولة الداخلي واخلارجي   
ورغـم تقلـيص    . واخليانة العظمى، ولكن تشمل أيضاً اجلرائم املتعلقة بـالتعبري الـسلمي          

، وهو ٢٠١١إىل مخسة جماالت اختصاص يف أثناء عملية اإلصالح يف عام صالحيات احملكمة 
، فـإن   بناًء على أوامر ملكية    ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١يف   ما أكده قرار أصدره جملس الوزراء     

األحكام تظل من وجهة نظر املصدر على درجة من اإلهبام تسمح بتطبيقها بشكل فضفاض              
طاهتا على حنو يضر باحملتجني والعاملني يف اإلعالم        ، مما يتيح للمحكمة استخدام سل     وتعسفي

  .وشخصيات املعارضة
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 جاء نتيجة مـشاركتهم يف     ويفيد املصدر بأن استهداف األفراد املعنيني هبذه القضية         -١٧
. وهو بالتايل يعترب أن توقيفهم واحتجازهم ينتهكان حريتهم يف التجمع الـسلمي    . مظاهرات

ال األربعة من حقهم يف حضور حمـامني معهـم يف أثنـاء             وباإلضافة إىل ذلك، ُحرم الرج    
استجواهبم، وخضعوا للمحاكمة أمام حمكمة أمن الدولة، اليت قد يتعذر عليها حسب املصدر             

ويؤكد املصدر أن احتجازهم يقع ضمن الفئتني الثانية والثالثـة  . أن تضمن هلم حماكمة عادلة  
  .فريق العامل عند النظر يف القضايا املقدمة إليهمن فئات االحتجاز التعسفي اليت يرجع إليها ال

ويدعي املصدر أن السيد احليصة أوِقف بعد رفضه إصدار بيان يقر فيـه مبعارضـته           -١٨
لالحتجاجات اليت ينظمها حراك الشباب اإلسالمي األردين، وأن السيد الروابدة أوِقف بعد            

يف  بعد ندوة عامة واملشاركة      والسيد خضر أوِقفا  احتجاج، وأن السيد عساف      مشاركته يف 
قـة واضـحة    عالأن لتوقيفهم واحتجـازهم حاليـاً       وبالتايل، يعتقد املصدر ب   . احتجاجات

العهد الدويل اخلاص باحلقوق    ا  ميكفلهمبمارستهم حلرية الرأي والتعبري وحرية التجمع اللتني        
  .١٩٧٥مايو / أيار٢٨ يف  الذي صادق عليه األردناملدنية والسياسية

لكـل  : " من العهـد   ١٩ من املادة    ٢يلفت املصدر انتباه الفريق العامل إىل الفقرة        و  -١٩
يكون احلق يف   : " من العهد  ٢١ويلفت االنتباه أيضاً إىل املادة      ". إنسان احلق يف حرية التعبري    

ويعترب املصدر أن إقدام السلطات األردنية على توقيف األفـراد          ". التجمع السلمي معترفاً به   
ملعنيني انتهاٌك للحقوق واحلريات اليت يكفلها العهد، ويرى أن احتجازهم يقع ضمن            األربعة ا 

الفئة الثانية من فئات االحتجاز التعسفي اليت يرجع إليها الفريق العامل لدى نظره يف القضايا               
  .املقدمة إليه

وفيما يتعلق باالدعاءات بعدم متكن األشخاص األربعة من توكيل حمامني عنـهم يف               -٢٠
نتيجـة لـذلك     أي وقت يف أثناء استجواهبم، وبأهنم حوِكموا أمام حمكمة أمـن الدولـة            

 للقواعد الدولية املتعلقة باحملاكمة العادلـة وفقـاً         انتهاكأن هذا    يؤكد املصدر  االستجواب،
  .لعهدل ووفقاً  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،١٠ و٩ و٨للمواد 
من حق كـل    " من العهد اليت تنص على أن        ١٤ن املادة    م ١الفقرة   إىل ويشري املصدر   -٢١

أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين من        ... فرد، لدى الفصل يف أية هتمة جزائية توجه إليه        
مـن  ) ج(٣ويشري أيضاً إىل الفقرة     ". قبل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية، منشأة حبكم القانون       

) د(٣ ، والفقرة" دون تأخري ال مربر لهأن حياكم" اليت تنص على أن لكل فرد احلق يف     ١٤املادة  
وبناًء على  ". أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة حمامٍ       "اليت تنص على أن لكل فرد احلق يف         

ما تقدم، يرى املصدر أن هذا التخلف عن احترام القواعد الدولية املتصلة بـاحلق يف حماكمـة                 
سفياً، مما جيعله يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات         عادلة يعطي احتجاز مقدمي االلتماس طابعاً تع      

  .االحتجاز التعسفي اليت يرجع إليها الفريق العامل لدى نظره يف القضايا املقدمة إليه
 / أيلـول  ١٠يف   أخـرى ُعقـدت    والحقاً، أبلغ املصدر الفريق العامل بأن جلسة        -٢٢
، ولكنـها    الروابدة أمام حمكمة أمن الدولة      لالستماع للسيد احليصة والسيد    ٢٠١٣ تمربسب

  .سبتمرب نظراً لعدم وجود شهود لدى االدعاء/ أيلول٢٤أجِّلت إىل 



A/HRC/WGAD/2013/53 

GE.14-13055 6 

كلهم إضراهبم عـن     أوقفوا وأعلم املصدر الفريق العامل كذلك بأن الرجال األربعة         -٢٣
  .سبتمرب للحيلولة دون زيادة تدهور صحتهم/ أيلول١٤الطعام يف 

  على البالغال رد من احلكومة     
، ُوّجه بالغ إىل حكومة األردن يطلـب ردهـا علـى       ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٩يف    -٢٤

وذكر الفريق العامل أنه سيكون ممتناً حلكومة األردن إن هي قدمت إليه            . االدعاءات املقدمة 
يف ردها معلومات مفصلة عن الوضع احلايل للسيد احليصة والسيد الروابدة والسيد عـساف              

  . ووّضحت األحكام القانونية اليت تربر استمرار احتجازهموالسيد خضر،
وعلى الرغم من عدم    . ويأسف الفريق العامل لكون احلكومة مل تستجب بعد لطلبه          -٢٥

توفر معلومات من احلكومة، يعترب الفريق العامل أنه يف موقف يسمح له بتقدمي رأي بـشأن                
 مـن   ١٦ف والسيد خضر، وفقاً للفقرة      احتجاز السيد احليصة والسيد الروابدة والسيد عسا      

  .أساليب عمله

  املناقشة    

  عبء اإلثبات    
 اليت تبدو   املصدر ادعاءات طعن يف يشدد الفريق العامل على أن حكومة األردن مل ت          -٢٦

) ليبيـا  (٤١/٢٠١٣ويشري إىل اجتهاداته القانونية الثابتة، وآخرها رأيه رقم         . موثوقة ظاهرياً 
الة ورود ادعاء بأن سـلطة عامـة        يف ح ، ويذكّر بأنه    )سري النكا  (٤٨/٢٠١٣ورأيه رقم   

 اليت  السلبية الواقعةمتنح شخصاً ما ضمانات إجرائية معّينة هي من حقه، فإن عبء إثبات              مل
مبقدورها عموماً أن تربهن على أهنا اتبعت       "يقع على السلطة العامة، ألن      مقّدم البالغ    ادعاها

من خالل إقامة الدليل    ...  لضمانات املنصوص عليها يف القانون     وطبقت ا  اإلجراءات املناسبة 
  .)١("على اإلجراءات املتخذة مبا يلزم من وثائق

وقد اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان هنجاً مشاهباً ال ميكن مبوجبه أن يتحمـل           -٢٧
دلّة ليست   نظراً ألن إمكانية الوصول إىل األ      اصاحب البالغ عبء اإلثبات وحده، وال سيم      

دائماً متساوية بني صاحب البالغ والدولة الطرف، واملعلومات املطلوبة تكـون يف أغلـب              
  .)٢(األحيان يف حيازة الدولة الطرف فقط

__________ 
)١( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, para. 55. 
 ١٩، اآلراء املعتمـدة يف       ضـد أوكرانيـا    بوتوفينكو ،١٤١٢/٢٠٠٥انظر على سبيل املثال، البالغ رقم        )٢(

 ١٤، اآلراء املعتمدة يف     رجمنون ضد اجلزائ  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤؛ والبالغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠١١يوليه  /متوز
، اآلراء املعتمـدة    كونترييس ضد أوروغواي  ،  ١٣٩/١٩٨٣؛ والبالغ رقم    ٣-٨، الفقرة   ٢٠٠٦يوليه  /متوز
، اآلراء املعتمدة   بالير ضد أوروغواي  ،  ١٣٩/١٩٨٣؛ والبالغ رقم    ٢-٧، الفقرة   ١٩٨٥يوليه  / متوز ١٧يف  
 .٣-١٣، الفقرة ١٩٨٢مارس / آذار٢٩يف 
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  حمكمة أمن الدولة    
  .الحظ الفريق العامل بقلق ادعاءات املصدر بشأن حمكمة أمن الدولة  -٢٨
عنية حبقوق اإلنـسان األردن مـراراً       وقد أوصت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة امل        -٢٩

وتكراراً بإلغاء احملاكم اخلاصة، مثل حمكمة أمن الدولة؛ فعلى سبيل املثال، ذكـرت اللجنـة               
بـشأن   ٢٠١٠ من مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف عام        ٢١املعنية حبقوق اإلنسان يف الفقرة      

  :ما يلي) CCPR/C/JOR/CO/4(الدوري الرابع لألردن  التقرير
ستقاللية حمكمة أمن الدولة،    اانشغاهلا من عدم     تكرر اللجنة اإلعراب عن   و  

وتالحظ بقلق أيضاً أن رئيس الـوزراء يتمتـع         . سواء من حيث تنظيمها أو عملها     
   أمن الدولةتتعلق ب قضايا البصالحيات ختوله أن حييل إىل هذه احملكمة 

   ...  
 فيها إىل الدولة الطرف     اليت تطلب  ١٩٩٤تكرر اللجنة تأكيد توصيتها لعام        

  ).١٦، الفقرة (CCPR/C/79/Add.35أن تنظر يف إلغاء حمكمة أمن الدولة 
بـشأن  ) ٢٠٠٧ (٣٢وذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقـم      -٣٠

 ١٤، أن أحكـام املـادة       احلق يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية ويف حماكمة عادلة         
عادية ى مجيع احملاكم واهليئات القضائية اليت تدخل يف نطاق تلك املادة سواء كانت              تنطبق عل 

  .)٣()٢٢الفقرة ( خاصة، مدنية أو عسكرية أو
  :ما يلي) ٥٩، الفقرة A/HRC/7/4 (٢٠٠٧وذكر الفريق العامل يف تقريره السنوي لعام   -٣١

ن تـرتع البلـدان     بيد أنه من املسائل األخرى اليت تثري قلق الفريق العامل أ            
باستمرار حنو حرمان األشخاص من احلرية مسيئة استعمال حالة الطوارئ واحلاالت           
االستثنائية، إذ حتتج بسلطات خاصة حمددة حلاالت الطوارئ دون إعالن رمسـي،            
وتلجأ إىل احملاكم العسكرية واخلاصة وحماكم الطوارئ دون مراعاة ملبـدأ تناسـب       

 احلالة املعنية، وتستخدم تعريفات مبهمة للجرائم ُيزعم أهنا         صرامة التدابري املتخذة مع   
  .ماية أمن الدولة ومكافحة اإلرهابُصممت حل

 والقرار الذي اختذه جملس الوزراء      ٢٠١١وأكّد املصدر أن عملية اإلصالح يف عام          -٣٢
ية املتعلقة  يؤديا إىل امتثال القواعد األردن      مل ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١يف   بناًء على أوامر ملكية   

ويالحظ أن اإلبقاء   . ويتفق الفريق العامل مع هذا الرأي     . مبحكمة أمن الدولة للقانون الدويل    

__________ 
، ٦٤، املـادة  محاية املدنيني وقت احلرب  بشأن ١٩٤٩غسطس  أ/ آب ١٢قية جنيف املؤرخة    اتفاانظر أيضاً    )٣(

طبيعة االلتزام القانوين العام املفـروض      بشأن  ) ٢٠٠٤ (٣١والتعليق العام للجنة املعنية حبقوق اإلنسان رقم        
 .١١، الفقرة على الدول األطراف يف العهد
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على حمكمة أمن الدولة ال يليب املعايري اليت ُوضعت لتحدد النطاق الضيق لالسـتثناءات مـن     
  .منظومة احملاكم العامة

  تعريف فضفاض للغاية وغري دقيق للجرائم    
يق العامل أيضاً بقلق ادعاءات املصدر بشأن تعريف اجلرائم بشكل واسع           الحظ الفر   -٣٣

  .وفضفاض للغاية يف قانون العقوبات األردين
 من مالحظاهتـا اخلتاميـة      ٦يف الفقرة   وقد أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،         -٣٤

 وثائق  ويف)CCPR/C/JOR/CO/4( تقرير األردن الدوري الرابع      بشأن ٢٠١٠يف عام   الصادرة  
  :اجلرائممبراجعة هذه أخرى، 

يف " األنشطة اإلرهابية "  لوترى اللجنة أن التعريف الفضفاض وغري الدقيق          
  .، يشكل مصدر قلق٢٠٠٦القانون املتعلق مبكافحة اإلرهاب، الصادر عام 

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر يف القانون املتعلق مبكافحة اإلرهـاب              
  .رهاب واألعمال اإلرهابية تعريفاً دقيقاً ويتمشى وأحكام العهدوأن تكفل تعريف اإل

وقد استعرض الفريق العامل نفُسه يف اجتهاداته القانونية مسألة التعريـف الواسـع               -٣٥
 ١٣/٢٠٠٧ و ١/٢٠٠٣رقـم    ويعيد التذكري بآرائه الـسابقة    . والفضفاض للغاية للجرائم  

  :شدد فيها على ما يليواليت  املتعلقة بفييت نام، ٢٤/٢٠١١ و١/٢٠٠٩و
من واجبه، عمالً بالوالية املنوطة به، أن يضمن متاشي القانون الوطين مـع               

األحكام الدولية ذات الصلة الواردة يف اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان أو يف               
وبناًء عليـه،   . الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة اليت انضمت إليها الدولة املعنية         

ريق العامل، حىت وإن كان االحتجاز موافقاً للتـشريع الـوطين، أن            جيب على الف  
  .يضمن اتساقه أيضاً مع األحكام ذات الصلة يف القانون الدويل

 ١/٢٠٠٩ويكرر الفريق العامل أيضاً تأكيد النتيجة السابقة اليت توصل إليها يف الرأي رقم                -٣٦
تقوم علـى    اليت ة،فضفاضالت  أحكام قانون العقوبا  ، ومفادها أن    ٢٤/٢٠١١والرأي رقم   

تعارض تعارضـاً   ت ،"استغالل احلريات واحلقوق الدميقراطية يف اإلساءة إىل مصلحة الدولة        "
جوهرياً مع أي من احلقوق واحلريات اليت يكفلها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهـد              

بـشأن  لفريق العامـل    ا تعليقات وتنطبق هنا أيضاً  . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
  . أعاله٣٢ األخرية املذكورة يف الفقرة عملية اإلصالح

  مالحظات    
مل تطعن احلكومة يف االدعاءات بشأن توقيف السيد احليصة والسيد الروابدة والسيد              -٣٧

وعمليات التوقيـف دون    . دون أمر حمكمة ودون إمكانية توكيل حمامٍ       عساف والسيد خضر  
العهد الدويل اخلاص  من كل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و٩دة للماأمر حمكمة انتهاك 
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مـن   ١١ و ١٠وفرض قيود على توكيل حمامٍ ينتهك املـادتني         . باحلقوق املدنية والسياسية  
العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          من   ١٤اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة      
ن فئات االحتجاز التعسفي اليت يرجع إليهـا الفريـق          والسياسية، ويقع ضمن الفئة الثالثة م     

  .العامل عند النظر يف القضايا املقدمة إليه
ومل تطعن احلكومة أيضاً يف االدعاءات بشأن حمكمة أمن الدولة، أو ما يتصل هبا من                 -٣٨

بالنتـائج   ويذكّر الفريق العامـل   . إجراءات جمحفة، أو التعريف الفضفاض للجرائم اجلنائية      
. ردة أعاله بشأن هذه اهليئات القضائية بشكل عام وحمكمة أمن الدولة بـشكل خـاص              الوا

وهذا يشكّل أساساً آخر للنتيجة اليت توصل إليها الفريق العامل بأن عمليات االحتجاز تنتهك   
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة       من   ١٤ واملادة   إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   من ا  ١٠املادة  
، وتقع ضمن الفئة الثالثة من فئات االحتجاز التعسفي اليت يرجع إليها الفريق العامل            اسيةوالسي

  .عند النظر يف القضايا املقدمة إليه
فهو . ويؤكد املصدر أن عمليات االحتجاز جاءت رداً على املشاركة يف مظاهرات            -٣٩

ه لالحتجاجات الـيت    يدعي أن السيد احليصة أوِقف بعد رفضه إصدار بيان يقر فيه مبعارضت           
ينظمها حراك الشباب اإلسالمي األردين، وأن السيد الروابدة أوِقـف بعـد مـشاركته يف               

. احتجاج، وأن السيد عساف والسيد خضر أوِقفا بعد ندوة عامة واملشاركة يف احتجاجات            
ويرى الفريق العامل أن عمليات االحتجـاز       . ومل تطعن احلكومة يف أي من هذه االدعاءات       

إلعالن العـاملي حلقـوق     من كل من ا    ١٩ك احلق يف حرية التعبري الذي تنص عليه املادة          تنته
، واحلق يف التجمع السلمي الذي تنص       العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      و اإلنسان

وتقـع عمليـات   . العهـد  مـن    ٢١ واملادة   إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   ا من   ٢٠عليه املادة   
يت يرجع إليها الفريـق العامـل       من الفئة الثانية من فئات االحتجاز التعسفي ال       االحتجاز ض 

جبملة آراء له منـها الـرأي        وكذلك يذكّر الفريق العامل   . النظر يف القضايا املقدمة إليه     عند
بشأن االحتجاز على خلفيـة     ) األردن (٦٠/٢٠١١والرأي رقم   ) األردن (١٨/٢٠٠٧ رقم

 القـضايا   لالنتهاكات يف تلـك    النظمي ة، ويعرب عن قلقه للطابع    التعبري عن اآلراء السياسي   
  .والقضية املعروضة عليه حالياً

فقـد اسـتمر    . وأخرياً، ينتقل الفريق العامل إىل ادعاءات املصدر بشأن التأخريات          -٤٠
، ومل تطعـن احلكومـة يف       ٢٠١٣يونيه  /احتجاز األفراد األربعة حسب املصدر منذ حزيران      

ويثري االحتجاز رهن احملاكمة شواغل حمددة عندما ينجم عـن          .  التأخريات االدعاءات بشأن 
ممارسة حرية التعبري والتجمع، ويف هذه احلاالت من االحتجاز رهن احملاكمة، ينبغي التدقيق             

 مـن  ١٤ملّياً يف امتثال الدولة للحق يف احملاكمة دون تأخري ال مربر له، الذي تكلفه املـادة              
إلعـالن  ا مـن    ١١حلق يف احملاكمة دون تأخري ال مربر له، وفقاً للمادة           وانتهاكات ا . العهد

ضـمن  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، تقع         من   ١٤اإلنسان واملادة   العاملي حلقوق   
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القضايا الفئة الثالثة من فئات االحتجاز التعسفي اليت يرجع إليها الفريق العامل عند النظر يف               
  .هاملقدمة إلي

  الرأي    
  :الرأي التايلاملعين باالحتجاز التعسفي يف ضوء ما تقّدم، يصدر الفريق العامل   -٤١

السيد احليصة والسيد الروابدة والسيد عـساف والـسيد         يشكّل احتجاز     
من اإلعـالن العـاملي حلقـوق       ٢٠ و ١٩ و ١١ و ١٠ و ٩لمواد   انتهاكات ل  خضر

هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     الع من ٢١ و ١٩و  ١٤ و ١٢ و ٩ واملواد   ،اإلنسان
ضمن الفئتني الثانية والثالثة من فئات االحتجاز التعسفي         ويقع االحتجاز . سيةوالسيا

  .القضايا املقدمة إليهاليت يرجع إليها الفريق العامل لدى نظره يف 
أن تتخذ اخلطـوات  األردن   حكومة    على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إىل       بناًءو  -٤٢
 السيد احليصة والسيد الروابدة والـسيد عـساف والـسيد خـضر    وضع ويب  زمة لتص الال

العهـد  ملعايري واملبادئ املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان و          ومواءمته مع ا  
  .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 فوراً سـراح     إىل حكومة األردن، يف هذه القضية، أن تطلق        الفريق العامل ويطلب    -٤٣
 ميكن  يف التعويض  اًحق منحهمتو السيد احليصة والسيد الروابدة والسيد عساف والسيد خضر       

  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من ٩ من املادة ٥ وفقاً للفقرة إنفاذه

  ]٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢١اعُتمد يف [

        


