" حنو قانون خاص مبناهضة التعذيب والعقوبة
أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة "
د .حممد علوان
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مقـــترح قـانـــون رقــم (

) لسنة

قــانون الحمــاية مـن التعــذيب

املادة :1
يسمى هذا القانون ( قانون احلماية من التعذيب لسنة )

) ويعمل به من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

املادة :2
" ألغراض هذا القانون يقصد ابلتعذيب تعمد موظف رمسي أو أي شخص أخر يتصرف بصفة رمسية إيقاع أمل أو
عذاب شديد بشخص ما ،جسداي أم نفسيا ،أو التحريض على ذلك أو املوافقة عليه أو السكوت عنه ،بقصد:
أ -احلصول من هذا الشخص أو من شخص اثلث على معلومات أو اعرتاف.
ب -معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو شخص اثلث.
ت -ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص اثلث.
ث -ألي سبب يقوم على التمييز أاي كان نوعه.
ج -وال يعد يف حكم التعذيب األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوابت قانونية مبوجب القانون الوطين النافذ
واملوافق للقانون الدويل ،أو املالزم هلذه العقوابت أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا".
املادة :3
" ألغراض هذا القانون يقصد ابملعاملة الالانسانية إحلاق أمل وعذاب شديد ،جسدايً كان أم نفسياً ،أو التحريض أو
املوافقة عليه من جانب موظف رمسي أو أي شخص أخر يتصرف هبذه الصفة".
املادة :4
 .1يعاقب املوظف العام الذي يرتكب فعالً من أفعال التعذيب أو أيمر به أو يوافق عليه أو يسكت عنه
ابألشغال الشاقة من ثالث إىل عشر سنوات.
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 .2إذا أفضى هذا التعذيب إىل قطع أو استئصال أي عضو من أعضاء اجلسم أو أدى إىل إحداث عاهة دائمة
كانت العقوبة األشغال الشاقة ملدة ال تقل عن عشر سنوات ،وإذا أفضى إىل وفاة اجملين عليه كانت العقوبة
األشغال الشاقة ملدة ال تقل عن مخس عشرة سنة.
 .3يعاقب على الشروع يف التعذيب كما لو وقعت اجلرمية اتمة .
 .4يعاقب الشريك احملرض واملتدخل يف جرمية التعذيب بعقوبة الفاعل ذاهتا.
 .5يطبق هذا القانون على مجيع األشخاص دون أي متييز بسبب الصفة الرمسية .وال تعفي الصفة الرمسية
للشخص أبي حال من األحوال من املسؤولية اجلنائية مبوجب هذا القانون ،كما أهنا ال تشكل يف حد ذاهتا
سببا لتخفيف العقوبة".
املادة :5
" يوقف املشتبه ابرتكاب التعذيب أو غريه من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة عن العمل
فور االشتباه به ،ويفصل حكماً من اخلدمة يف حال إدانته هبذه اجلرمية".
املادة :6
" يف حالة إدانة املوظف العام مبوجب هذا القانون ،على احلكومة أن تقدم اعتذارا مكتوابً إىل الضحية أو إىل ذويه
تودع نسخة عنه قلم كتاب احملكمة املختصة".
املادة :7
" .1على الرغم مما ورد يف املادة العاشرة من قانون العقوابت رقم ( )16لسنة  1960وتعديالته تسري أحكام هذا
القانون:
" .2على كل أجنيب موجود يف اململكة فاعال كان أم شريكا

أم حمرضا أم متدخال ما مل يكن قد طلب تسليمه أو

قبل.
عندما يكون ضحية التعذيب مواطناً أردنياً".
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املادة :8
"  .1على الرغم مما ورد يف املادتني ( )54مكرر و 100من قانون العقوابت رقم ( )16لسنة  1960ال جيوز
للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة احملكوم هبا يف جرمية التعذيب كما ال جيوز هلا األخذ ابألسباب املخففة.
املادة :9
على الرغم مما ورد يف املادتني ( )50و( )51من قانون العقوابت رقم ( )61لسنة  1960وتعديالته ال يسري العفو
العام على جرمية التعذيب واملعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة.
املادة :10
" على الرغم مما ورد يف املادة ( )61من قانون العقوابت ال يعفى الشخص من املسؤولية اجلزائية إذا كان ارتكابه جلرمية
التعذيب قد مت امتثاال ألمر صادر عن موظف أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة ،عسكرية كانت أم مدنية".
املادة :11
على الرغم مما ورد يف املادة ( )54من قانون العقوابت واملواد ( )352( _)338من قانون أصول احملاكمات اجلزائية
ال تسري أحكام التقادم على دعوى احلق العام ودعوى احلق الشخصي يف جرمية التعذيب وال على العقوابت املقضي
هبا".
املادة :12
" على الرغم من نص املادة ( )4من قانون حمكمة اجلناايت الكربى رقم ( )19لسنة  1981واملادة ( (58من قانون
األمن العام وتعديالته رقم ( )38لسنة  1965واملادة ( )7من قانون املخابرات العامة وتعديالته رقم ( )24لسنة
 1964ختتص احملكمة ابلنظر يف جرمية التعذيب بصرف النظر عن مكان وقوعها".
املادة :13
" على الرغم من نص املادة اخلامسة من قانون دعاوى احلكومة رقم  25لسنة  ،1958تنظر احملكمة املختصة يف
دعوى التعويض عن العطل والضرر بناءً على طلب ضحااي التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالانسانية أو املهينة أو أي متضرر أخر واملرفوعة على احلكومة وعلى اجلناة بصفتهم الشخصية".
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املادة :14
"  .1كل إفادة أو أقوال انتزعت من املتهم أو الظنني أو املشتكى عليه أو من أي كان حتت أتثري التعذيب أو العقوبة
أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة ال يعتد هبا وال جيوز اعتمادها كبينة أو دليل ضد الشخص الذي انتزعت
منه أو ضد غريه يف أي دعوى أو إجراء.
 .2جيوز االستشهاد أبية أقوال يثبت أنه مت اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب ،إذا كان ذلك ضد شخص متهم ابرتكاب
التعذيب كدليل على اإلدالء هبذه األقوال".
املادة :15
"  .1ال جيوز طرد أو إبعاد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إىل دولة أخرى ،إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إىل
االعتقاد أبنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب.
 .2يراعى لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب متوافرة مجيع االعتبارات ذات الصلة مبا يف ذلك وجود منط اثبت
من االنتهاكات اخلطرية أو الصارخة أو الواسعة النطاق حلقوق اإلنسان يف الدولة اليت يراد اإلبعاد أو اإلعادة أو التسليم
إليها.
.3ختتص حمكمة البداية اليت يقيم الشخص املراد إبعاده أو رده أو تسليمه ضمن دائرة اختصاصها بتقدير جدية
األسباب اليت تدعو إىل االعتقاد أبنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب يف الدولة املراد إبعاده أو رده أو تسليمه
إليها".
املادة :16
يصدر جملس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة :17
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
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مقدمة
 .1موقف األردن من اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة
األردن دولة طرف يف معاهدات األمم املتحدة الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت حتظر التعذيب واملعاملة القاسية أو
الالانسانية أو املهينة.فهي طرف من املعاهدات اليت ليست مكرسة حلظر التعذيب واليت تشمل العهد الدويل اخلاص
ابحلقوق املدنية والسياسية الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  12كانون األول  1966ودخل حيز النفاذ يف
 23آذار  1976والذي حيظر التعذيب يف املادة السابعة منه ،ويف اتفاقية حقوق الطفل اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة
لألمم املتحدة يف  20تشرين الثاين  1989ودخلت حيز النفاذ يف  2أيلول  1990واليت حتظر التعذيب يف املادة
 19منها .كما أن األردن ،وهذا هو األهم ،طرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو
الالانسانية أو املهينة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  10كانون أول  1984ودخلت حيز النفاذ يف
 26حزيران  .1987وتكمن أمهية هذه االتفاقية األخرية يف أهنا مكرسة بصورة كاملة ملناهضة التعذيب ،ويف أهنا
كانت من أكثر اتفاقيات حقوق اإلنسان حظا يف املصادقة واالنضمام إليها (  146دولة) .ومل تكتف األردن
ابلتصديق على هذه االتفاقيات الثالث بل قامت أيضا بنشرها يف اجلريدة الرمسية ،حبيث أصبحت هذه االتفاقيات
جزء من النظام القانوين األردين.
وإىل جانب هذه االتفاقيات األممية صادق األردن كذلك على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان الذي اعتمده جملس
جامعة الدول العربية يف  22أاير مايو ودخل حيز النفاذ يف  15آذار  2008والذي حيظر التعذيب يف املادة الثامنة
منه .ومثله يف ذلك مثل االتفاقيات الثالث السابقة الذكر فقد جرى نشر هذا امليثاق يف اجلريدة الرمسية.
واألردن دولة طرف كذلك يف اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة  12آب  1949و يف الربوتوكولني اإلضافيني امللحقني
هبا لعام  1977هبا ويف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  1998وتتضمن مجيع هذه الصكوك
نصوصا خاصة حبظر التعذيب.
وقد ورد حظر التعذيب كذلك يف املادة اخلامسة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف كل من االتفاقية األوروبية
حلقوق اإلنسان ،وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ،واتفاقية الدول األمريكية حلقوق اإلنسان .وهناك اتفاقية
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مكرسة ملناهضة التعذيب على الصعيد األورويب هي االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالانسانية أو املهينة لعام  1987واليت جرى مبقتضاها إنشاء اللجنة األوربية ملناهضة التعذيب اليت تقوم بعمل زايرات
إىل مراكز االحتجاز يف مجيع الدول األعضاء يف جملس أورواب .وقد مهدت هذه االتفاقية العتماد اجلمعية العامة لألمم
املتحدة للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو
املهينة يف  18كانون أول  2002والذي دخل حيز النفاذ يف  22حزيران 2006؛ وينظر إىل هذا الربوتوكول على
أنه من أكثر اآلليات فعالية وابتكارا

ملنع التعذيب وسوء املعاملة يف مجيع أحناء العامل.

ويعكس هذا العدد املتزايد من الصكوك الدولية قناعة راسخة أبمهية تعزيز حقوق اإلنسان وضمان توفري محاية أوفر هلا
عامة والتصدي لظاهرة التعذيب وسوء املعاملة بشكل خاص .وقد غدت قاعدة حظر التعذيب اليوم قاعدة قطعية من
قواعد القانون الدويل العمومي  Jus Cogensيعرتف اجملتمع الدويل للدول ككل ابلطابع اآلمر هلا (أنظر املادتني
-53و  64من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام .)1969
والشك أن تصديق األردن على هذه االتفاقيات الدولية وغريها دليل على حرص اململكة على النهوض حبالة حقوق
اإلنسان فيها وعلى رغبتها يف منع التعذيب واملعاقبة عليه .ومما يعزز وجهة النظر هذه أن اململكة مل تتحفظ على أي
من أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب كما أهنا ليست من بني الدول األطراف اليت أعلنت وقت التصديق على االتفاقية
أهنا ال تعرتف ابختصاص جلنة مناهضة التعذيب املنصوص عليه يف املادة (  ) 20من االتفاقية واليت مبوجبها تدعو
اللجنة إذا تلقت معلومات موثوقا

هبا يبدو أهنا تتضمن دالئل هلا أساس قوي يشري إىل أن التعذيب ميارس على حنو

منهجي يف أراضي دولة طرف ما ،تلك الدولة إىل التعاون يف دراسة هذه املعلومات ،وإىل القيام ،حتقيقا

هلذه الغاية

بتقدمي مالحظات خبصوص تلك املعلومات .ويالحظ أن عدد الدول اليت أعلنت عدم اعرتافها ابالختصاص املذكور
للجنة ال يتجاوز أصابع اليدين ومن بينها دول عربية وهي سوراي والسعودية والكويت وموريتانيا.
بيد أن األردن مل يعرتف ابختصاص جلنة مناهضة التعذيب املنشأة مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب يف تلقي البالغات
املقدمة من الدول األطراف أو من األفراد الذين خيضعون لواليتها القانونية والنظر فيها ،إذ أنه مل يصدر اإلعالن
املطلوب هلذه الغاية مبقتضى املادتني  21و  22على التوايل من االتفاقية .وقد أصدر ما جمموعه (  ) 60دولة
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اإلعالن املنصوص عليه يف املادة (  ) 21وأصدر ما جمموعه (  ) 64دولة اإلعالن املنصوص عليه يف املادة ( .) 22
ومن بني الدول العربية األطراف يف االتفاقية أصدرت كل من تونس واجلزائر فقط اإلعالنني املذكورين؛ يف حني اكتفت
املغرب إبصدار اإلعالن املنصوص عليه يف املادة  22فقط .ومن املهم أن يعيد األردن النظر يف موقفه من اإلعالن
املنصوص عليه يف املادتني املذكورتني بشأن اختصاص اللجنة يف تلقي رسائل من الدول أو من األفراد والنظر فيها.
كما أن األردن ليس طرفا يف الربوتوكول االختياري امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية املتعلق
ابحلق يف تقدمي االلتماسات الفردية وال يف الربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة ،والذي بلغ عدد الدول األطراف فيه حىت اآلن ( )46دولة من
بينها لبنان اليت هي الدولة العربية الوحيدة الطرف يف هذا الربوتوكول .ومن املهم أن يعيد األردن النظر يف موقفه فيبادر
إىل إصدار اإلعالنني اخلاصني بشكاوى الدول واألفراد املتعلقة بعدم االلتزام أبحكام اتفاقية مناهضة التعذيب؛ وإىل
املصادقة على الربوتوكول االختياري امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية وذلك بغية السماح لألفراد
اخلاضعني لواليته برفع شكاوى يف حالة عدم االلتزام أبحكام العهد؛ وإىل املصادقة على الربوتوكول االختياري امللحق
ابتفاقية مناهضة التعذيب والذي يوجب على الدول األطراف أن تنشئ آلية وطنية للتفتيش على أماكن االحتجاز
فضال

عن قبول اختصاص اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة ابلقيام هبذا الدور.

وفيما يتعلق ببعثات تقصي احلقائق فقد قام املقرر اخلاص املعين ابلتعذيب وغريه من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية
أو الالانسانية أو املهينة بزايرة إىل األردن يف الفرتة ما بني  29 – 25حزيران  ،2006وأعرب املقرر اخلاص يف تقريره
عن تقديره للحكومة على ما قدمته من تعاون كامل معه ،غري أنه أشار إىل أنه مل يتمكن من زايرة بعض مراكز
االحتجاز ) .(hrc/4/33/add1/add.3.4وقد خلص املقرر اخلاص إىل أن التعذيب يشكل ممارسة روتينية يف
املراكز اليت مل يتمكن من زايرهتا ويف مركز اجلفر لإلصالح والتأهيل (الذي جرى إغالقه بعد ذلك).
ويف الثاين من شهر حزيران  ،2009اختتم جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة واملكون من  47دولة عضو
فيها أول مراجعة دورية شاملة حلقوق اإلنسان يف األردن ،وقدمت املراجعة ( )79توصية لألردن الذي رفض () 26
منها ) .(//a/hrx11/29.hrw.www.http.hrw/org/ar/news.2009.08وفيما يتعلق ابلتعذيب
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قبلت احلكومة مواصلة ما تبذله من جهود يف عملية اإلصالح الشاملة اليت بدأت هبا ملكافحة التعذيب وإساءة
املعاملة ،كما قبلت أن تواصل تيسري الزايرات اليت تقوم هبا منظمات غري حكومية إىل السجون ،مبا يف ذلك الزايرات
غري املعلن عنها وأبن "تسعى سعيا

حثيثا

إىل التصدي للشواغل املثارة إزاء استخدام إجراء االحتجاز اإلداري

مبراجعة وضمان حصول احملتجزين احلاليني على فرص التمثيل القانوين أمام احملاكم" .ويف املقابل رفضت احلكومة النظر
يف قبول اختصاص جلنة مناهضة التعذيب يف تلقي الشكاوى الفردية ،كما رفضت املصادقة على الربوتوكول االختياري
امللحق ابتفاقية مناهضة التعذيب ،وإنشاء آلية وطنية مستقلة لرصد ومتابعة أوضاع أماكن االحتجاز ،وإلغاء اختصاص
حمكمة الشرطة ابلنظر يف جرائم التعذيب ،وقد عربت احلكومة عن عدم نيتها يف الوقت احلاضر النظر يف تغيري موقفها
من املادتني  21و  22من اتفاقية مناهضة التعذيب السابقيت الذكر أو من حمكمة أمن الدولة.
ومبقتضى املادة  19من اتفاقية مناهضة التعذيب قدمت األردن مؤخراً تقريرها الثاين الذي كان مقررا

تقدميه يف عام

 1996والذي درسته جلنة مناهضة التعذيب أثناء الدورة احلادية واألربعني (  21 – 3تشرين الثاين  )2008والدورة
الثانية واألربعني (  27نيسان –  5أاير  ( )2009أنظر اجلمعية العامة ،الواثئق الرمسية ،الدورة الرابعة والستون،
امللحق ( .)A/64/44CAT/C/JOR/2/5Oct.2009ومن املنتظر أن تدرس اللجنة املذكورة تقرير األردن
يف الدورة الرابعة واألربعني هلا واليت ستعقد يف الفرتة ما بني -26نيسان إىل  14أاير .2010
 .2حظر التعذيب على الصعيد الداخلي :احلاجة إىل قانون خاص ابلتعذيب
شهدت السنوات األخرية سن تشريعات جديدة وتعديل تشريعات قائمة للوفاء مبقتضيات املعايري الدولية حلقوق
اإلنسان؛ ولكن املراجعة الشاملة للقوانني األردنية تظهر أهنا ال تزال تعاين من قصور شديد من هذه الزاوية .وفيما
يتعلق ابتفاقية مناهضة التعذيب على وجه خاص نالحظ أن التعديالت اليت طرأت على املادة  208من قانون
العقوابت يف عام  2007ال تكفل تطبيق املبادئ الواردة يف االتفاقية ،وإذا أريد حلظر التعذيب أن يكون له صدى
حقيقي داخل الدولة فال بد من أن حتظى أحكام االتفاقية بعناية خاصة يف النظام القانوين األردين.
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ولكن من املهم قبل كل شيء حتديد التزامات الدولة الطرف يف االتفاقية وحتليل القانون احمللي والبحث يف مدى اتساقه
مع هذه االلتزامات وحتديد جوانب القانون اليت حتتاج إىل إصالح أو تعديل إن وجدت واقرتاح النص املناسب .ومثل
هذا البحث هو الذي يظهر لنا احلاجة إىل قانون جديد حمدد وشامل إلنفاذ أحكام االتفاقية.
وابعتماد مثل هذا القانون تثبت األردن أهنا ملتزمة حبظر هذه اجلرمية اليت تتسم خبطورة خاصة وراغبة يف ذلك .أما
االكتفاء ابملصادقة على االتفاقية ونشرها يف اجلريدة الرمسية فهو ال يعدو أن يكون خطوة أوىل يف الطريق إىل إطار
قانوين مناسب يكفل حماسبة ومعاقبة أفعال التعذيب وغريه من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو
املهينة اليت يرتكبها املوظفون املكلفون إبنفاذ القانون وهي أعمال يبدو أن احملتجزين ال يزالون يتعرضون هلا على نطاق
واسع يف خمافر الشرطة ويف مراكز اإلصالح والتأهيل وغريها .
ولكن دمج أحكام االتفاقية يف القانون املقرتح يتطلب إجراء مراجعة شاملة جململ النظام القانوين احمللي وهو أمر يفوق
طاقة أي فرد ،فضال عن أن جهات أخرى يف الدولة وال سيما وزارة العدل تقوم اآلن هبذه املراجعة .وهلذا فإن مشروع
القانون املقرتح ال يتضمن كل اإلصالحات املطلوبة وهو ال يعدو أن يكون جمرد تطبيق انتقائي ألحكام االتفاقية اليت
نراها أكثر أمهية واخلاص.
والواقع أن احلاجة إىل قوانني حملية ليست خاصة ابألردن فقط فمعظم الدول حتتاج ملثل هذه القوانني لدمج االتفاقية يف
نظامها القانوين .وهذا الدمج يضمن أن تكون االتفاقية مبجملها جزء من القانون احمللي امللزم لكل السلطات يف
الدولة؛ وهو حيول دون وقوع أي تعارض بني القوانني ونص االتفاقية .ويزيد من أمهية هذا اإلدماج أنه مل حيدث أن
جرى االحتجاج ابالتفاقية احتجاجا مباشرا أمام احملاكم األردنية .يضاف إىل ذلك أن أوساط القضاة يف معظم الدول
إن مل يكن كلها متيل إىل تطبيق القوانني احمللية وهي ليست معتادة على تطبيق القانون الدويل .وتتجاهل احملاكم األردنية
بصورة شبه كاملة قانون حقوق اإلنسان الدويل ،ولكن يقابل ذلك وعي متنامي ورغبة أكيدة لدى األكادمييني
ومنظمات اجملتمع املدين واحملامني بتطبيق هذا القانون من قبل القضاء الوطين .وإذا أضفنا إىل ذلك حقيقة أن اتفاقية
مناهضة التعذيب تتضمن عدة أحكام غري قابلة للتنفيذ بذاهتا ويتعذر تطبيقها مباشرة من احملاكم ألن صياغتها تتضمن
قيام الدولة الطرف ابختاذ إجراءات إضافية لتطبيقها وال سيما من خالل قوانني خاصة بتنفيذ االتفاقية ،فإن احلاجة
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تصبح ماسة لقانون خاص مبناهضة التعذيب .غري أنه يصعب يف الوقت احلاضر اقرتاح قانون متكامل خاص
ابلتعذيب ،ويف املقابل هناك عدد من أحكام االتفاقية ميكن أن جتد هلا مكاانً يف القانون املقرتح.
أوالً :نصوص االتفاقية اليت يتعذر اقتاح نصوص قانونية خاصة هبا يف الوقت احلاضر
ال ميكن يف الوقت احلاضر اقرتاح قانون شامل أيخذ ابالعتبار أحكام االتفاقية كافة أخص منها ابلذكر النص اخلاص
مبنع التعذيب .إذ توجب الفقرة األوىل من املادة الثانية من االتفاقية على الدول األطراف" اختاذ التدابري التشريعية أو
اإلدارية أو القضائية الفعالة أو أي إجراءات أخرى ملنع التعذيب داخل أي إقليم خاضع الختصاصها القضائي"  .وال
حتدد االتفاقية اإلجراءات اليت جيب اختاذها ،غري أنه ال يكفي فقط سن قوانني حلظر التعذيب بل جيب على الدول
أيضا أن تتخذ كل اإلجراءات املعقولة لضمان أال حيدث التعذيب يف الواقع العملي ،واليت يصعب اقرتاح نصوص
خاصة هبا ،الن ذلك يتطلب مراجعة عميقة ورمبا شاملة لقانون أصول احملاكمات اجلزائية.
ومن جهة أخرى توجب املادة العاشرة من االتفاقية تدريب املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون سواء كانوا من املدنيني أم
العسكريني ومبن يف ذلك القضاة واملدعني العامني واألطباء الشرعيني والعاملني يف جمال الطب واملوظفني املكلفني بتنفيذ
عمليات اإلبعاد وأفراد الشرطة ممن قد يكون هلم اتصال مباشر ابألشخاص احملرومني من حريتهم؛ على حقوق اإلنسان
عامة وحظر التعذيب وسوء املعاملة حظراً مطلقا خاصة .والبد من أن تشمل برامج التدريب بصفة خاصة أساليب
التعامل مع األشخاص احملتجزين وطرق اكتشاف أشكال التعذيب البدين والنفسي وتوثيقها.
كما ينبغي أن تشمل هذه الربامج تدريبا خاصا على دليل التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة واملعروف ابسم بروتوكول استانبول لعام  1999وعلى القواعد
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء لعام  ،1955وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي
شكل من أشكال االحتجاز أو السجن لعام  ،1988ومدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون لعام
 ،1979وضماانت محاية األشخاص الذين يواجهون اإلعدام لعام  ،1984ومبادئ مهنة الطب يف محاية السجناء
واحملتجزين لعام  ،1982واتفاقية األمم املتحدة حلماية كافة األشخاص من االختفاء القسري اليت اعتمدهتا اجلمعية
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العامة لألمم املتحدة يف عام  .2006والغاية املرجوة من هذه الربامج هي ضمان أن يكون مجيع األشخاص املتعاملني
مع احملتجزين على دراية ابملعايري الدولية يف جمال محاية حقوق اإلنسان ومعاملة السجناء.
وتوجب اتفاقية مناهضة التعذيب على الدول األطراف أن تبقي " قيد االستعراض املنظم قواعد االستجواب وتعليماته
وأساليبه وممارساته ،وكذلك الرتتيبات املتعلقة ابالحتجاز ومعاملة األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال
التوقيف أو االعتقال أو السجن يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية ،وذلك بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب"
(م  .)11/وهذا النص يعين أن على الدول األطراف أن تنشئ هيئات وطنية مستقلة فعالة لتفتيش أماكن االحتجاز
اليت حيرم فيها الشخص من حريته ويقع حتت سيطرة أو معرفة سلطة عامة ،يستوي يف ذلك أن تكون هذه األماكن
سجوان أو خمافر شرطة أو مباين لألمن العام أو وحدات احتجاز خاصة مبؤسسات أو بيوت للرعاية االجتماعية أو
للصحة العقلية أو النفسية أو مراكز احتجاز لألجانب وطاليب اللجوء أو مراكز خاصة ابألحداث أو أي مكان آخر
حيرم فيه الشخص من حريته أبمر أو معرفة السلطة العامة .والقصد من التفتيش هو مراقبة معاملة احملتجزين وأوضاع
احتجازهم .وجيب أن تتاح لفرق التفتيش فرصة التحدث على انفراد مع احملتجزين وعمل تقرير علين عن نتائج التفتيش.
ومن املهم أن تتاح هلذه اهليئات إمكانية القيام بزايرات غري معلنة ومفاجئة ألماكن االحتجاز وتلقي مظامل وشكاوى
احملتجزين والتأكد من معاملة مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية (املادة العاشرة من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق
املدنية والسياسية) وضمان احملاكمة العادلة (املادة  14من العهد املذكور) .وال يتأتى منع التعذيب دون توفري
الضماانت القانونية األساسية جلميع املشتبه هبم أثناء مدة احتجازهم مبا يف ذلك حق احملتجز ابالستعانة مبحام
واالتصال بذويه مبجرد االحتجاز ويف احلصول على فحص طيب جيريه طبيب مستقل واطالعه على حقوقه فور
االحتجاز مبا يف ذلك التهم املوجهة إليه فضال عن مثوله أمام قاضي يف غضون فرتة زمنية حمددة وفقا للمعايري الدولية،
واحرتام مدة االحتجاز لدى الشرطة احملددة ب (  )48ساعة ومسك سجالت لالحتجاز واختاذ التدابري الفعالة لتيسري
منح اإلفراج املشروط وغريها من ضماانت احملاكمة العادلة وال سيما منها تلك اليت من شأهنا منع التعذيب وإساءة
املعاملة.
ويشكل االحتجاز اإلداري واالحتجاز يف أي مرفق احتجاز سري يف حد ذاته انتهاكا ألحكام االتفاقية ،ألهنما
يفضيان غالباً إىل تعذيب ،ومن املهم أن تتخذ الدولة تدابري فعالة تكفل عدم إخضاع أي شخص الحتجاز فعلي غري
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معرتف به .كما ينبغي أن يكون احلبس االنفرادي يف مجيع احلاالت ،تدبريا حمدود املدة وال يلجأ إليه إال كمالذ أخري
ووفقا للمعايري الدولية.
وال شك أن التدابري اليت تؤدي إىل منع التعذيب تتطلب إعادة النظر يف عدد كبري من أحكام قانون أصول احملاكمات
اجلزائية؛ ويصعب تقدمي اقرتاحات حمددة يف الوقت الراهن هبذا اخلصوص .غري أنه من املهم أن يدخل األردن طرفا يف
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب الذي أصبح انفذا يف عام  2006والذي يوجب على الدول األطراف
إنشاء آلية وطنية لإلشراف على أماكن االحتجاز فضال عن إنشاء اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب اليت ميكن هلا هي
األخرى أن تقوم بزايرات مفاجئة وغري معلنة هلذه األماكن .ويستدعي األمر كذلك إلغاء قانون منع اجلرائم لعام
 1954الذي جييز للحكام اإلداريني الذين يتبعون وزارة الداخلية احتجاز أي شخص يشتبه ابرتكابه جرمية أو أي
شخص يعترب خطرا على اجملتمع ملدة سنة واحدة كاملة للتمديد ألجل غري حمدد .فهذا القانون ال خيالف فقط أصول
احملاكمة العادلة بل يفضي إعماله ابلضرورة إىل أعمال تعذيب وسوء معاملة .واملطلوب كذلك تعديل قانون أصول
احملاكمات اجلزائية مبا يف ذلك معاجلة مسألة االعتقال واالحتجاز دون سند قانوين واضح ،واالعتقال بطريقة يبدو أن ال
أدلة موضوعية تدعمها ،واالحتجاز ألايم أو أسابيع بل ألشهر وسنوات أحياانً ،دون توجيه هتمة أو هتم مشكوك فيها.
ويدخل يف هذا اإلطار كذلك النظر يف قانون حمكمة أمن الدولة الذي جييز االحتجاز ملدة أسبوع قبل املثول أمام النيابة
لتوجيه االهتام ،وجييز للنيابة متديد مدة االحتجاز خلمسة عشر يوما قابلة للتمديد بعد توجيه التهمة ،إذا كان ذلك يف
مصلحة التحقيق ( م  7 /من القانون ).
وتوجب املادة ( )12من اتفاقية مناهضة التعذيب إجراء حتقيق سريع ونزيه من قبل جهة خمتصة ،أما املادة ( )13فهي
ختتص حبق الضحية يف تقدمي شكوى إىل هذه اجلهة.
فوفق املادة ( )12من اتفاقية مناهضة التعذيب " تضمن كل دولة طرف قيام سلطاهتا املختصة إبجراء حتقيق سريع
ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد أبن عمال من أعمال التعذيب قد أرتكب يف أي من األقاليم
اخلاضعة لواليتها القضائية ".
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وتقوم الدولة هبذا التحقيق من تلقاء نفسها دون انتظار شكوى من الضحية وذلك حني يتنامى إىل علم السلطات
العامة فيها أبن هناك عمال من أعمال التعذيب يف أي مكان من أماكن االحتجاز .ولعل أفضل السبل لتنفيذ هذا
االلتزام الواقع على الدول األطراف يف االتفاقية هو إنشاء آلية وطنية وقائية مستقلة ،وهذا ما يوجبه الربوتوكول
االختياري امللحق ابالتفاقية من الدول األطراف كما قلنا من قبل .ومن املهم متكني هذه اآللية من القيام بزايرات غري
معلن عنها مسبقا ألماكن االحتجاز .وحيول هذا التحقيق الذي يشمل كذلك ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية أو
الالانسانية أو املهينة وفق املادة (  ) 16من االتفاقية دون تعذيب الضحية أو إساءة معاملته من جديد.
وفيما يتعلق ابللجنة اليت تقوم ابلتحقيق فقد أوصت جلنة مناهضة التعذيب أبن ال يعهد أبمر هذه التحقيقات إىل
احملاكم اخلاصة.
ومبوجب املادة  13من االتفاقية "تضمن كل دولة طرف ألي فرد يدعي أبنه قد تعرض للتعذيب يف أي إقليم خيضع
لواليتها القضائية ،احلق يف أن يرفع شكوى إىل سلطاهتا املختصة ويف أن تنظر هذه السلطات يف حالته على وجه
السرعة وبنزاهة،وينبغي اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان محاية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع املعاملة السيئة أو
التخويف نتيجة لشكواه أو ألي أدلة تقدم".
وتتمثل آلية املراقبة الفعالة واملستقلة اليت تكفل التحقيق بسرعة وحيادية وفعالية يف مجيع ادعاءات التعذيب وإساءة
املعاملة على يد رجال األمن اليت نراها مناسبة يف األردن يف إنشاء وظيفة مفوض سامي خاص ملتابعة التحقيقات يف
شكاوى التعرض للتعذيب اليت يتقدم هبا احملتجزون .ورمبا يكون من املفيد كذلك تعيني قاض خاص هلذه الغاية وتكليفه
ابلقيام بزايرات منتظمة ودورية ملراكز االحتجاز وبعمل تقارير حول وضع احملتجزين يرفعها إىل رئيس اجمللس القضائي.
ولكن هذه األفكار حباجة إىل مزيد من الدراسة .ويشار كذلك إىل أن عدة جهات معنية حاليا ابلتفتيش على مراكز
اإلصالح والتأهيل :النيابة العامة ،وزير العدل أو من ينيبه ،مديرية مراكز اإلصالح والتأهيل يف وزارة العدل ،املركز
الوطين حلقوق اإلنسان ،ومشروع كرامة الذي شكل أخريا من وزير العدل واجمللس القضائي  ....اخل .ولكن من الواضح
أن آلية التفتيش احلالية حباجة إىل درجة أكرب من املأسسة ومن الفعالية.
اثنياً :أحكام االتفاقية اليت ميكن إدماجها يف القانون املقتح
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هذه هي أبرز أحكام االتفاقية اليت يصعب اقرتاح نصوص قانونية داخلة خاصة هبا يف الوقت احلاضر .أما األحكام اليت
ميكن إدماجها يف مشروع القانون املقرتح فهي على الوجه اآليت:
 )1تعريف التعذيب
تعرف اتفاقية مناهضة التعذيب على الوجه اآليت:
" .1ألغراض هذه االتفاقية يقصد " ابلتعذيب" أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد ،جسداي كان أم
عقليا

يلحق عمدا

بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص أو من شخص اثلث على معلومات

أو على اعرتاف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه ،هو أو شخص اثلث أو ختويفه أو
إرغامه هو أو أي شخص اثلث أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على
التمييز أاي كان نوعه ،أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي أو أي شخص أخر
يتصرف بصفته الرمسية .وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوابت قانونية أو املالزم هلذه
العقوابت أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا.
 .2ال ختل هذه املادة أبي صك دويل أو تشريع وطين يتضمن أو ميكن أن يتضمن أحكاما

ذات تطبيق أمشل

( م  1 /من االتفاقية).
ويالحظ أن النص قد اكتفى بتعريف التعذيب دون غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة
اليت ال تصل إىل حد التعذيب من حيث الشدة أو اخلطورة .وتقوم هذه اجلرمية سواء ابلقيام بعمل أو ابالمتناع عمل
مثل حرمان سجني من الطعام أو املاء أو النوم أو الرعاية الصحية.....اخل) .والتعذيب العقلي أو النفسي مشمول يف
التعذيب وابلتايل فالتهديد ابلتعذيب قد ينطوي على تعذيب نفسي ( .جلنة مناهضة التعذيب ،تقرير حول األرجنتني
) .ولكن العمل أو االمتناع عن العمل ال يعد تعذيبا
عقليا

) وإال إذا مت إحلاقه عمدا

إال إذا جنم عنه أمل أو عذاب شديد (جسداي كان أم

ابلضحية ،مبعىن اجتاه نية اجلاين للقيام ابلسلوك املسبب لألمل أو العذاب الشديد.

كما أنه ال يعد تعذيباً إال إذا استهدف حتقيق صورة من صور القصد اخلاص األربع احملددة يف املادة وهي:
 .1احلصول من الضحية املباشرة أو من شخص اثلث على معلومات أو على اعرتاف.
 .2معاقبة الضحية املباشرة على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو أي شخص اثلث.
15

 .3ختويف أو إرغام الضحية املباشرة أو أي شخص اثلث.
 .4ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أاي كان نوعه.
وال ينطوي القصد اخلاص على إجراء حتقيق ذايت يف دوافع اجلناة بل هو مسألة موضوعيه تقدر يف ظل الظروف
القائمة ( التعليق العام للجنة مناهضة التعذيب.) 2007:
واجلاين يف جرمية التعذيب ( وكذلك احلال يف حالة العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة) هو موظف
رمسي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية؛ يستوي يف ذلك أن يرتكبها شخصياً أو حيرض على القيام هبا أو
يوافق على ذلك أو يسكت عنه .هذا ما توجبه اتفاقية مناهضة التعذيب؛ أما القانون اإلنساين الدويل و القانون
اجلنائي الدويل فهما ال يتطلبان تورط موظف أو شخص يعمل بصفة رمسية كشرط الرتكاب التعذيب.
واملعيار احلاسم للتفريق بني التعذيب واملعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة ليس شدة األمل أو العذاب الناجم
عن العمل أو االمتناع عن العمل وإمنا يتمثل يف القصد اخلاص ملرتكب اجلرمية الذي يدفعه إىل ارتكاب التعذيب
واملبني أعاله ،وهذا القصد اخلاص ال يتحقق إال إذا كان الضحية حتت سيطرة أو إشراف اجلاين وخاضعا
للسلطة القانونية أو الفعلية له وذلك سواء أثناء القبض أو االحتجاز ( تقرير املقرر اخلاص للتعذيب ) .أما الغاية
من العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة فهي حتقري الضحية أو احلط من قدره وكرامته ولكن يف
احلالتني يكون اجلاين موظفا رمسيا أو أي شخص أخر يتصرف هبذه الصفة.
وال تضع االتفاقية قائمة شاملة أبعمال تتميز خبطورة كافية وتشكل جرمية التعذيب ،وذلك ألن خطورة العمل
جيب أن حتلل على ضوء السياق الذي متت فيه واألثر الذي خلفته على الضحية ،وألنه سيكون من املستحيل
إدراج كل أشكال التعذيب املختلفة على حنو شامل يف قائمة ،وهناك ابستمرار أشكال جديدة للتعذيب.
والتعذيب الوارد يف االتفاقية هو تعريف احلد األدىن وهذا ما تقضى به الفقرة الثانية من املادة حمل النظر .وعلى
الرغم من أن العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ال يتضمن تعريفا

للتعذيب إال أن اللجنة املعنية

حبقوق اإلنسان أعطت له تعريفا أوسع بكثري من التعريف الذي أتت به اتفاقية مناهضة التعذيب .وقد أوردت
اتفاقية الدول األمريكية ملنع ومعاقبة التعذيب ،هي األخرى ،تعريفا

للتعذيب أكثر اتساعا من تعريف اتفاقية
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مناهضة التعذيب ،فهذا التعريف يتضمن " استخدام أساليب على شخص هبدف طمس شخصية الضحية أو
تقليص طاقاته اجلسدية أو العقلية حىت لو مل تسبب أملا

جسداي

أو نفسيا " .كما أن التعذيب املنصوص

عليه يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أوسع من التعذيب املنصوص عليه يف اتفاقية األمم املتحدة
ملناهضة التعذيب ،فقد جاء هذا التعريف كما يلي " :يعين التعذيب تعمد إحلاق أمل شديد أو معاانة شديدة،
سواء بدنيا

أو عقليا  ،بشخص موجود حتت إشراف املتهم أو سيطرته ،ولكن ال يشمل التعذيب أي أمل أو

معاانة ينجمان فحسب عن عقوابت قانونية أو يكوانن جزء منها أو نتيجة هلا" (.املادة 2/7من النظام األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية).
وقد اشرتطت جلنة مناهضة التعذيب يف التشريعات الوطنية اليت تعرف التعذيب أن تشمل العناصر األساسية
املنصوص عليها يف املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب على األقل (التعليق رقم  .)2007:2ومن املهم أن
ال يكون التعريف املنصوص عليه يف القانون الوطين أضيق من التعذيب املنصوص عليه يف االتفاقية ألن التعريف
األضيق ال يتسق مع أحكام املادة (  ) 1من االتفاقية والمع املتطلبات الدولية.
هذا وال يعد من قبيل التعذيب مبوجب االتفاقية " األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوابت قانونية أو املالزم هلذه
العقوابت أو الذي يكون نتيجة عرضيه هلا" .وعليه فال يعد من قبيل التعذيب استخدام القوة بشكل قانوين ولغاية
مشروعة وشريطة أن تكون الشدة املستخدمة ضرورية لتحقيق الغاية املقصودة منها ( مبدأ التناسب) كالقبض على
شخص ما وفقا

للقانون أو ملنع هربه إذا كان حمتجزا

بشكل قانوين.

وحىت تكون العقوابت قانونية ال يكفي أن تكون كذلك وفق القانون الداخلي بل ينبغي كذلك أن تكون موافقة
للقانون الدويل .فالعقوابت البدنية هي عقوابت غري مقبولة حىت إذا كانت مقررة يف القانون الداخلي ،إذ ينبغي أن
تكون مشروعة ومقبولة كذلك من اجملتمع الدويل .هذا ويف تفسريها للمادة السابعة من العهد الدويل اخلاص
ابحلقوق املدنية والسياسية ذهبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن حظر التعذيب واملعاملة القاسية أو
الالانسانية أو احلاطة ابلكرامة يشمل " العقوابت اجلسدية مبا يف ذلك الضرب املفرط وقطع األطراف واجللد" (
التعليق العام للجنة املعنية حبقوق اإلنسان رقم  20فقرة .) 1992 : 5
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وال ميكن تربير هذا النوع من العقوبة وفق الفقرة األوىل من املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب ،وهذا ما
ذهب إليه السيد مانفريد نوفاك املقرر اخلاص ملناهضة التعذيب يف تقريره الذي رفعه للجمعية العامة لألمم املتحدة
( .)A/60/316/par.26وال بد ابلتايل من اعتماد تشريعات على الصعيد الوطين حتظر العقوبة اجلسدية يف
مجيع األماكن مبا يف ذلك األسرة واملدارس واملستشفيات.
وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام فمعروف أن هناك توجها حنو إلغاء العقوبة يف عدد متزايد من الدول .وقد ذهبت كل
من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب إىل أن اإلعدام حيث يوجد ،جيب أن يتم " بطريقة ال
تسبب أي أمل أو أذى مادي أو نفسي أاي

كان " ( التقرير العام للجنة املعنية حبقوق اإلنسان

رقم ،1992 :20فقرة  .)6كما أن جلنة مناهضة التعذيب وجدت أن طريقة تنفيذ عقوبة اإلعدام قد تصل يف
حد ذاهتا إىل تعذيب أو معاملة سيئة ،وعلى سبيل املثال فإن الرجم ابحلجارة ينتهك أحكام اتفاقية مناهضة
التعذيب ( التعليق رقم .)2
ويثار التساؤل كذلك عن العزل االنفرادي واالحتجاز االنفرادي .والغاية من االحتجاز االنفرادي هي حرمان
الشخص احملتجز من االتصال ابلعامل اخلارجي ،أما العزل االنفرادي فاملقصود منه حتقيق هدف حمدد مثل محاية
السجني املعزول من أذى وشيك ،أو لدرء خطر صحي عام أو للحيلولة دون زوال الدليل ،أو دون هرب السجني
أو قيامه بسلوك عدواين.
وقد وجدت كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب أن العزل االنفرادي طويل األمد ينتهك
كال

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب .ويف إحدى املناسبات

ذهبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن احلجز االنفرادي هو عقوبة قاسية ،وله نتائج نفسية خطرية وهو غري
مربر إال يف حالة الضرورة القصوى ،واستخدام احلجز االنفرادي يف غري الظروف االستثنائية وملدة حمدودة ال يتفق
مع املادة ( ) 10فقرة (  ) 1من العهد اليت توجب معاملة احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية ،حترتم الكرامة
األصيلة يف الشخصي اإلنساين ( .).Un doc.ccpr/co/70, Dak, 2000, par.12وقد يصل
االحتجاز االنفرادي حني يكون ألمد طويل ،إىل حد املعاملة القاسية والالانسانية بل وحىت إىل التعذيب .ففي
قضية املقريزي ضد ليبيا وجدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن االحتجاز االنفرادي للضحية ملدة تزيد على
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ثالث سنوات يف مكان جمهول يعد تعذيبا

( البالغ رقم  23 ،1990 / 440آذار  1994فقرة .)4/5

كما وجدت كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب أن احلجز االنفرادي الطويل
األمد لدى الشرطة ميكن اعتباره من قبيل العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة.
وعلى ضوء ذلك ميكن القول بوجود أسباب وقائية مشروعة لعزل بعض احملتجزين ،ولكن هذا العزل ينبغي أن
يكون إجراء استثنائيا

وأن حياط ابلضماانت اليت حتول دون أن يصل إىل حد التعذيب أو العقوبة أو املعاملة

القاسية أو الالانسانية أو املهينة.
هذا عن تعريف التعذيب يف القانون الدويل فماذا عن تعريفه يف القانون األردين ؟
الواقع أن الدستور األردين ال أيت على ذكر التعذيب ،وال يتضمن الفصل الثاين اخلاص حبقوق األردنيني وواجباهتم
النص على احلق يف عدم اخلضوع للتعذيب .وال يعين عدم النص صراحة يف الدستور األردين على حظر جرمية
التعذيب أبي حال من األحوال إجازة التعذيب ،وإن كنا منيل إىل إدراج هذا احلق فضالً عن حق ضحااي التعذيب
ابإلنصاف والتعويض وإعادة التأهيل صراحة يف أي تعديل دستوري قادم خاصة وإن حظر التعذيب أصبح قاعدة
دستورية يف العديد من الدول ومنها دول عربية ( الدستور العماين رقم  96 / 101والدستور اليمين (م)47/
والدستور القطري ( م .)) 36 /
وكان قانون العقوابت يعاقب يف املادة  208منه قبل تعديلها يف عام  2007على ارتكاب أنواع العنف والشدة
اليت ال جيربها القانون بقصد احلصول على إقرار جبرمية أو على معلومات بشأهنا .غري أن املادة  208قبل التعديل
مل تكن تشمل إال جزئيا أو ال تشمل على اإلطالق ،التسبب آبالم ومعاانة نفسية ،كما أهنا مل تكن تفرض
عقوابت تتناسب مع خطورة هذه اجلرمية ،وهو ما الحظته جلنة مناهضة التعذيب يف مالحظاهتا العامة املؤرخة 26
متوز  ،A/50/44( 1995الفقرة  ) 166وذلك ردا

صر يف
على موقف احلكومة األردنية واليت كانت ت ّ

تقريرها ( )CAT/C/6/Add.5على أن " قانون العقوابت األردين يعاجل إىل حد كبري حاالت التعذيب
واإليذاء أو املعاملة القاسية أو الالانسانية".كما أن هذا هو أيضا موقف املقرر اخلاص ملناهضة التعذيب من املادة
املذكورة (.)A/HRC/4/33.Add.3.p.7
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ولكن املادة  208املعدلة جترم اآلن وبشكل صريح التعذيب؛ وتعريف التعذيب وفق الفقرة الثانية من املادة
املذكورة هو صورة طبق األصل عن تعريف التعذيب الوارد يف املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب .ومع هذا
التعديل أصبح التعذيب يشكل جرمية مستقلة عن اجلرائم األوسع كاالعتداء أو جتاوز حدود السلطة أو الصالحية
الرمسية.
وال شك أن النص يف صورته املعدلة وبتعريفه جلرمية التعذيب بشكل مستقل عن جرائم االعتداء العادية أو اجلرائم
األخرى ينبه اجلميع ،مبن فيهم اجلناة والضحااي واجلمهور إىل مدى خطورة جرمية التعذيب.
وقد تضمن النص بعد التعديل تعريفا

للتعذيب يتوافق متاما

مع التعريف الوارد يف االتفاقية ،ويشمل مجيع

العناصر الواردة يف املادة األوىل من االتفاقية ،مبا يف ذلك التمييز من أي نوع .ولكن التعريف األردين يغطي يف
احلد األدىن السلوك ذاته الذي تغطية االتفاقية ،وهذا ما أكدته املادة األوىل من االتفاقية يف فقرهتا الثانية إذ بعد أن
عرفت التعذيب يف الفقرة األوىل منها جاء النص فيها على أنه "ال ختل هذه املادة أبي صك دويل أو تشريع وطين
يتضمن أو ميكن أن يتضمن أحكاما
ويالحظ أخريا

ذات تطبيق أمشل".

أن املادة ( ) 38من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ( )9لسنة  2004جتيز ملديرية األمن العام

إذا ارتكب النزيل أي فعل من األفعال الواردة يف املادة ( ) 37وضعه " يف احلجز االنفرادي مدة ال تزيد على سبعة أايم
يف كل مره ومنع زايرته خالل هذه املدة" .ومن الواضح أن االعتقال مبعزل عن العامل اخلارجي قد يستمر إىل عدة
شهور ،وميكن انتزاع االعرتافات أثناء هذه املدة الطويلة وإخفاء أي أدلة جسدية على التعذيب ( أنظر املالحظات
اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب ( )A/50/44-95/07/26الفقرة  .) 182 –159وقد أوردت املادة  13من
القانون جمموعة من احلقوق اليت حتمي احملتجزين من احلجز االنفرادي مثل االتصال مبحاميه ومتكينه من تبليغ ذويه عن
مكان احتجازه ،ومراسلة األهل واألصدقاء وتسهيل االتصال هبم ،واستقبال الزوار ما مل يكن هناك مانع من الزايرة
وبقرار من مدير املركز .إال أن القانون ال حيدد فروقا

يف ممارسة هذه احلقوق بني احملتجزين دون هتمة وأولئك الذين

ينتظرون احملاكمة ،وأولئك الذين يقضون فرتة حكمهم .وال تطبق بعض اجلهات هذه الضماانت للمحتجزين خالل فرتة
األايم السبعة األوىل املسموح هبا قانوان

لالحتفاظ ابحملتجز قبل توجيه التهمة إليه ( .)MRW,2006ويتعارض

20

ذلك مع قانون حقوق اإلنسان الدويل فهو ال يشكل فقط انتهاكاً حلق احملتجز يف االجتماع مع حماميه لكي يتمكن
من حتضري دفاعه ،بل هو ،وهذا هو األهم ،يسهل ممارسة التعذيب.
وميكن تعريف التعذيب لغاية القانون املقرتح كما يلي " :ألغراض هذا القانون يقصد ابلتعذيب تعمد موظف رمسي
أو أي شخص أخر يتصرف بصفة رمسية إيقاع أمل أو عذاب شديد بشخص ما ،جسداي أم نفسيا ،أو التحريض
على ذلك أو املوافقة عليه أو السكوت عنه ،بقصد:
أ -احلصول من هذا الشخص أو من شخص اثلث على معلومات أو اعرتاف.
ب -معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو شخص اثلث.
ت -ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص اثلث.
ث -ألي سبب يقوم على التمييز أاي كان نوعه.
ج -وال يعد يف حكم التعذيب األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوابت قانونية مبوجب القانون الوطين النافذ
واملوافق للقانون الدويل ،أو املالزم هلذه العقوابت أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا".
أما املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية فيمكن تعريفها كاآليت " :إحلاق امل أو عذاب شديد جسدايً كان أو
عقلياً ،أو التحريض أو املوافقة عليه من جانب موظف رمسي أو أي شخص أخر يتصرف هبذه الصفة".
 )2جترمي التعذيب
توجب املادة الرابعة من االتفاقية على أي دولة طرف أن تضمن " أن تكون مجيع أعمال التعذيب جرائم مبوجبها
قانوهنا اجلنائي ،وينطبق األمر ذاته على قيام أي شخص أبي حماولة ملمارسة التعذيب وعلى قيامه أبي عمل آخر
يشكل تواطؤا

أو مشاركة يف التعذيب" .كما توجب الفقرة الثانية من النص عليها أن جتعل " هذه اجلرائم

مستوجبة للعقاب بعقوابت مناسبة أتخذ يف االعتبار طبيعتها اخلطرية".
وكما هو واضح فاالتفاقية توجب على الدول األطراف جترمي التعذيب يف قوانينها اجلزائية ومبعاقبة األفعال املكونة
هلا بعقوابت مناسبة أتخذ يف االعتبار الطبيعة اخلطرية هلا .والتجرمي املطلوب خاص ابلتعذيب دون غريه من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة املنصوص عليها يف املادة (  ) 16من االتفاقية واليت
اكتفت ابلنص على تعهد الدول األطراف مبنعها دون أن يصل األمر إىل حد جترميها .غري أن املادة األخرية ال
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متانع يف جترمي الدول األطراف للعقوبة أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة بل هي حتبذه .فاملادة املذكورة
توجب تطبيق املواد  13 – 10من االتفاقية "بوجه خاص" على هذا النوع من العقوبة أو املعاملة ما يعين أنه من
احملبذ تطبيق بقية أحكام االتفاقية عليها مبا يف ذلك النص اخلاص ابلتجرمي.
وال يشرتط النص اكتمال فعل التعذيب ،فالشروع يف التعذيب يشكل هو األخر فعال جيب جترميه .وعلى سبيل
املثال تقوم املسؤولية اجلنائية للرئيس الذي أيمر أو يعطي التعليمات ملرؤوسه ابلقيام ابلتعذيب حىت إذا رفض
املرؤوس االمتثال ألمر رئيسه.
كما أن املادة الثالثة من االتفاقية ال تقصر التجرمي على الفاعل بل يشمل التجرمي كذلك كل من يشارك يف اجلرمية
أو يتواطأ يف ارتكاهبا ،فالتحريض على التعذيب أو املوافقة عليه أو السكوت عنه يشكل هو األخر فعال جيب
جترميه .وال ميكن للموظفني الذين ميارسون سلطة عليا التخلص من املساءلة أو اهلرب من املسؤولية اجلنائية عن
التعذيب أو إساءة املعاملة اليت يرتكبها املرؤوسون يف حال كانوا يعلمون أو كان عليهم أن يعلموا حبصول هذا
السلوك ،أو أبنه كان من املرجح أن حيصل ،ومل يتخذوا التدابري الوقائية املقبولة والالزمة ( التعليق العام رقم 2
للجنة مناهضة التعذيب  .) 2007 :ويتضمن االشرتاك أو املشاركة التغطية على أعمال التعذيب أو إخفائها
بغية تركها دون عقاب.
وتوجب االتفاقية على الدول األطراف إقرار " عقوابت مناسبة أتخذ يف االعتبار طبيعتها اخلطرية" .وهذا يعين أنه
ينبغي أن تتفق عقوبة التعذيب مع العقوابت املقررة لفئة اجلرائم األكثر خطورة مبقتضى القوانني اجلزائية الوطنية
للدول األطراف ( مركز أسيكس حلقوق اإلنسان ) .وال تضع االتفاقية حدا

أدىن أو أقصى للعقوبة ،كما أن

جلنة مناهضة التعذيب مل تصل إىل موقف حاسم خبصوص العقوبة املناسبة جلرمية التعذيب ،غري أنه يبدو من
مالحظاهتا على تقارير الدول األطراف ومن تعليقاهتا العامة أمنا متيل إىل أن العقوبة املناسبة هي عقوبة احلبس من
ست إىل عشرين سنة .فنحن نراها تستهجن يف مالحظاهتا للدول األطراف العقوابت قصرية املدى كاحلبس ملدة
سنة أو سنتني أو ثالث أو أربع سنوات ،ولكنها ويف نفس الوقت ترفض العقوابت اليت ختالف املعايري املعمول هبا
يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان مثل اإلعدام أو األشغال الشاقة أو العقوابت اجلسدية .وقد ذهبت اللجنة يف
إحدى مالحظاهتا إىل أن العقوبة إذا كان حدها األدىن تسع سنوات سجنا فهي تكون بعيدة عن املرونة وال أتخذ
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ابالعتبار حاالت أقل خطورة .كما ذهبت يف مناسبة أخرى إىل أن عقوبة السجن ملدة مخس سنوات هي عقوبة
شديدة التساهل وإىل أن هذا النوع من العقوابت يفشل يف رأي اللجنة يف منع التعذيب ،بينما قد تقود العقوابت
املشددة أو الصارمة والوحشية مثل إنزال عقوبة السجن لسبع سنوات كحد أدىن ,احملاكم إىل عدم تطبيق القانون
ألنه يفشل يف أن أيخذ بعني االعتبار على حنو مرض الظروف الفردية.
هذا عن موقف االتفاقية من جترمي التعذيب ومن عقوبة هذه اجلرمية أما عن موقف القانون األردين فيالحظ أن
كلمة التعذيب مل تكن تظهر يف النص األصلي للمادة (  ) 208من قانون العقوابت ،ومل يتم جترمي التعذيب
صراحة إال يف عام  2007على ما أوضحنا من قبل .غري أن النص اجلديد ال جيرم التعذيب على حنو يتوافق متاما
مع املادة الرابعة من االتفاقية ،وهو نص معيب ألكثر من سبب .فمن جهة اكتفت الفقرة األوىل من املادة بتحرمي
التعذيب واملعاقبة عليه إذا كان القصد اخلاص للجاين هو احلصول على إقرار جبرمية أو على معلومات بشأهنا وهي
صورة واحدة فقط من صور القصد اخلاص اليت تضمنها تعريف التعذيب يف الفقرة األوىل من املادة األوىل من
االتفاقية ويف الفقرة الثانية من املادة  208من قانون العقوابت.
وتضمنت م 208 /عبارة غريبة هي " أي نوع من أنواع التعذيب اليت ال جييزها القانون" ،وهذه عبارة تثري الدهشة
ألهنا توحي أبن هناك مثة تعذيب جائز قانوانً وآخر غري جائز.
والعقوبة املقررة للتعذيب وفق الفقرة األوىل من املادة هي عقوبة احلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات ،غري أهنا
تصبح األشغال الشاقة املؤقتة إذا أفضى التعذيب إىل مرض أو جرح بليغ .والعقوبة األوىل هي عقوبة جنحية وفق نص
املادة (  ) 15من قانون العقوابت ،أما العقوبة الثانية فهي عقوبة جنائية احلد األدىن هلا هو مدة ثالث سنوات واحلد
األقصى هلا هو مخس عشرة سنة وفق املادة (  ) 20من القانون املذكور ،وال شك أن العقوبتني ال تتناسبان البتة مع
خطورة اجلرمية.
وال تعاقب املادة  208كذلك على الشروع يف ارتكاب التعذيب إذا مل يفض هذا التعذيب إىل مرض أو جرح بليغ،
ذلك أن العقوبة احملددة للجرمية هي مدة ستة أشهر إىل ثالث سنوات ما يعين أن هذه أن اجلرمية ليست سوى جنحة،
ومعروف أن قانون العقوابت األردين يف املادة( )71منه ال يعاقب على الشروع يف جنحة إال يف احلاالت اليت ينص
عليها القانون صراحة،وال شك أن النص هبذه الصورة ال يتفق مع نص املادة  )1(4من االتفاقية اليت توجب على
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الدول األطراف جترمي الشروع يف ارتكاب التعذيب واملعاقبة عليه ( .أنظر جلنة مناهضة التعذيب الدورة
.)CAT/C/JOR/Q/2.20N56.2009( :2010/5 /14-4/44،26
ويالحظ أخريا أنه ال يوجد يف نص املادة  208وال يف قانون العقوابت عموماً أو يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية ما
يفيد استثناء جرمية التعذيب من العفو العام أو العفو اخلاص أو من اخلضوع ألحكام التقادم املنصوص عليها يف قانون
العقوابت وهو ما يتعارض مع الطبيعة املطلقة حلظر التعذيب كما سيجيء .
والواضح أن األردن لن تكون ملتزمة أبحكام االتفاقية دون إجراء تعديالت جذرية على املادة  208ما يدعوان اىل
اقرتاح إلغائها واالستعاضة عنها بنص آخر وعلى الوجه التايل:
.1يعاقب املوظف العام الذي يرتكب فعالً من أفعال التعذيب أو أيمر به أو يوافق عليه أو يسكت عنه ابألشغال
الشاقة من ثالث إىل عشر سنوات.
 .2إذا أفضى هذا التعذيب إىل قطع أو استئصال أي عضو من أعضاء اجلسم أو أدى إىل إحداث عاهة دائمة
كانت العقوبة األشغال الشاقة ملدة ال تقل عن عشر سنوات ،وإذا أفضى إىل وفاة اجملين عليه كانت
العقوبة األشغال الشاقة ملدة ال تقل عن مخس عشرة سنة.
 .3يعاقب على الشروع يف التعذيب كما لو وقعت اجلرمية اتمة .
.4يعاقب الشريك احملرض واملتدخل يف جرمية التعذيب بعقوبة الفاعل ذاهتا.
.5يطبق هذا القانون على مجيع األشخاص دون أي متييز بسبب الصفة الرمسية .وال تعفي الصفة الرمسية للشخص
أبي حال من األحوال من املسؤولية اجلنائية مبوجب هذا القانون ،كما أهنا ال تشكل يف حد ذاهتا سببا
لتخفيف العقوبة".
وحيسن عدم التطرف يف املرحلة احلالية لتجرمي العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة ليس فقط ألن
االتفاقية ال توجب التجرمي ،بل ألن قانون العقوابت يتضمن نصوصاً يف هذا الشأن ميكن أن تكون كافية ألغراض
االتفاقية.
 )3االختصاص
تنص املادة اخلامسة من االتفاقية على ما يلي:
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تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية على اجلرائم املشار إليها يف املادة ( )4يف

.1

احلاالت التالية-:
أ -عند ارتكاب هذه اجلرائم يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على منت طائرة
مسجلة يف تلك الدولة.
ب -عندما يكون مرتكب اجلرمية املزعوم من مواطين تلك الدولة.
ج -عندما يكون املعتدى عليه من مواطين تلك الدولة إذا اعتربت تلك الدولة ذلك مناسبا.
.2

تتخذ كل دولة طرف ابملثل ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية على هذه اجلرائم يف احلاالت اليت

يكون فيها مرتكب اجلرمية املزعوم موجودا يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية وال تقوم بتسليمه عمال ابملادة ()8
إىل أي دولة من الدول اليت ورد ذكرها يف الفقرة( )1من هذه املادة.
 .3ال تستثين هذه االتفاقية أي والية قضائية جنائية متارس وفقا للقانون الداخلي".
ويالحظ على هذا النص أنه ابإلضافة إىل االختصاص اإلقليمي التقليدي ،فهو يلزم يف فقرته األوىل الدول األطراف أبن
تبسط اختصاصها القضائي على أعمال التعذيب يف عدد من احلاالت األخرى.
 .1الصالحية اإلقليمية واختصاص دولة العلم :توجب الفقرة األوىل من املادة اخلامسة على الدول األطراف
حماكمة ومعاقبة أعمال التعذيب اليت تقع فوق إقليمها الربي والبحري واجلوي أو فوق السفن والطائرات
املسجلة يف هذه الدولة ( اختصاص دولة العلم ) أو فوق أي إقليم خيضع الختصاصها القضائي الذي يشمل
مجيع املناطق اليت متارس فيها الدولة الطرف سيطرة فعلية بشكل مباشر أو غري مباشر كليا أو جزئيا حبكم
القانون أو حبكم الواقع ،ومثال ذلك األراضي احملتلة ،مناطق وجود عمليات حفظ السالم ،السفارات،
القواعد العسكرية أو مرافق االحتجاز وغريها (جلنة مناهضة التعذيب التعليق العام رقم  ،2الفقرة .)16
 .2الصالحية الشخصية اإلجيابية  :توجب الفقرة األوىل ب من املادة حمل النظر على الدول األطراف بسط
واليتها القضائية اجلنائية على مواطنيها املتهمني ابرتكاب جرمية التعذيب ،بصرف النظر عن مكان وقوع
اجلرمية .ومتلك كل من دولة اجلنسية السابقة ودولة اجلنسية الالحقة بسط اختصاصها القضائي على جرمية
التعذيب يف حال تغيري اجلنسية بعد ارتكاب اجلرمية.
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 .3االختصاص الشخصي السليب :ومتلك الدولة الطرف مبوجب الفقرة األوىل من املادة اخلامسة بسط
اختصاصها القضائي حيث يكون الضحية أحد مواطين الدولة الطرف وهي متلك ذلك ألن هذا النوع من
االختصاص اختياري ،ومرتوك لتقدير الدولة.
 .4االختصاص العاملي :تذهب الفقرة الثانية من املادة اخلامسة إىل ما هو أكثر من ذلك ألهنا تطلب من الدول
األطراف إنشاء والية قضائية تغطي كافة جرائم التعذيب وذلك بصرف النظر عن مكان اجلرمية وعن جنسية
اجلاين أو الضحية .ولكن هذا االلتزام على عاتق الدولة الطرف ال يقوم إال:
أ -إذا كان املتهم ابرتكاب اجلرمية موجودا يف إقليم خيضع لواليتها القضائية .وال توجب االتفاقية أن
يكون املذكور موجودا يف إقليم الدولة الطرف بصفة دائمة ،ويكفي لغاية بسط االختصاص العاملي
أن يوجد املتهم فوق إقليم الدولة دون أن تتوفر لديه نية اإلقامة الدائمة فيه.
ب -إذا مل تقم بتسليم املتهم ابرتكاب اجلرمية إىل أي دولة من الدول اليت ختتص ابلنظر يف اجلرمية.
ويالحظ أن الدول األطراف متلك قانوان ممارسة االختصاص العاملي على جرائم التعذيب ولكنها
ليست ملزمة قانوان بذلك .وهي ال تكون كذلك إذا اختارت تسليم املتهم ابرتكاب اجلرمية إىل
الدولة حيث وقع التعذيب أو إىل دولة اجلاين أو دولة الضحية ( مبدأ حاكم أو سلم ) .ولكن جلنة
مناهضة التعذيب درجت على حث الدول اليت مل تسن قوانني تنص على االختصاص العاملي على
جرمية التعذيب أبن تفعل ذلك ( املالحظات اخلتامية حول تقرير بلجيكا أو
(.)UN Doc. CAT/C/CR30/ 6/200 /Par.5(9
هذا وقد أظهرت دراسة للجنة مناهضة التعذيب أعدت يف عام  2001أنه من بني ( )126دولة طرف يف االتفاقية
يف ذلك الوقت أخذت ( )80دولة ابلوالية القضائية العاملية على قضااي تعذيب مل تصل إىل مستوى جرائم احلرب أو
اجلرائم ضد اإلنسانية.
وتؤسس الفقرة الثانية من املادة اخلامسة والية قضائية عاملية على أي متهم ابلتعذيب يوجد على أراضيها إذا مل تقم
بتسليمه ،وهذا يف الواقع ال يعتمد على تلقي طلب تسليم .ولكن االتفاقية حتظر أيضا على الدولة تسليم أو إرسال
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شخص لدولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو لالعتقاد أبنه سيتعرض خلطر التعذيب (املادة  .))3( 2ويف مثل
هذه احلالة حيب على الدولة أن حتاكم الشخص إذ أن التسليم ال يعد خيارا متاحا للدولة.
ويالحظ أن األحكام اجلزائية من حيث املكان اليت يتضمنها قانون العقوابت األردين (املواد  )11 – 7ال تشمل كافة
صور االختصاص الواردة يف املادة اخلامسة من االتفاقية ،وعلى ضوء ذلك نقرتح النص التايل الذي يتسق مع املادة
املذكورة:
" على الرغم مما ورد يف املادة العاشرة من قانون العقوابت رقم ( )16لسنة  1960وتعديالته تسري أحكام هذا
القانون:
 .1على كل أجنيب موجود يف اململكة فاعال كان أم شريكا

أم حمرضا أم متدخال ما مل يكن قد طلب

تسليمه أو قبل.
 .2عندما يكون ضحية التعذيب مواطناً أردنياً".
 )4اإلنصاف والتعويض وإعادة التأهيل
تنص املادة  14من االتفاقية على ما يلي:
 " .1تضمن كل دولة طرف يف نظامها القانوين ،أنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب ،ومتنعه حبق قابل
للتنفيذ يف تعويض عادل ومناسب مبا يف ذلك وسائل إعادة أتهيله على أكمل وجه ممكن ويف حالة وفاة
املعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،يكون لألشخاص الذين كانوا يعوهلم احلق يف التعويض.
 .2ليس يف هذه املادة ما ميس أي حق للمعتدى عليه أو لغريه من األشخاص فيما قد يوجد من تعويض مبقتضى
القانون الوطين".
وتقضي الفقرة السادسة من املادة  14من العهد أبنه " حني يكون قد صدر على شخص ما حكم هنائي يدينه جبرمية،
مث أبطل هذا احلكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف حتمل الدليل القاطع
على وقوع خطأ قضائي ،يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة ،وفقا

للقانون ،ما مل

يثبت أنه يتحمل كليا أو جزئيا املسؤولية عن عدم إنشاء الواقعة اجملهولة يف الوقت املناسب".
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كما أن العهد يكفل " لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين حق يف احلصول على تعويض"

(

الفقرة الرابعة من املادة التاسعة).
وتقضي الفقرة اخلامسة من املادة التاسعة من العهد الدويل أبن " لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين
حق يف احلصول على تعويض" .ويوجب العهد كذلك على كل دولة طرف فيه " أبن تكفل توفري سبيل فعال للتظلم
ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرايته املعرتف هبا يف هذا العهد ،حىت لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون
بصفتهم الرمسية" (املادة الثانية).
وال تعرتف املادة  14من االتفاقية حبق الضحااي يف تعويض عادل ومناسب فحسب بل تلزم الدول األطراف أيضا
بضمان حصوهلم على جرب الضرر.
ويشمل انصاف ضحااي التعذيب وحصوهلم على التعويض العادل واملناسب عما أحاق هبم من أمل وعذاب شديد،
فيما يشمل ،الرد أو إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل االنتهاك والتعويض النقدي والرتضية وإعادة أتهيل الضحااي.
ويعين الرد إعادة احلالة إىل ما كانت عليه قبل ارتكاب التعذيب مثل استعادة ضحااي التعذيب حلريتهم أو عودهتم إىل
أعماهلم أو استعادة ممتلكاهتم .غري أنه من غري املتصور عملياً إلغاء ما وقع من أمل أو عذاب على الضحية .أما التعويض
النقدي الذي يشمل التعويض عن الضرر املادي أو املعنوي الناتج عن التعذيب فيثبت لكل من ضحااي التعذيب ومن
كان يعوهلم الضحااي يف حاالت الوفاة حتت التعذيب ,وجيب أن يكون التعويض منصفا وكافيا وأن مينح دون متييز.
وتشمل إعادة التأهيل العناية الطبية والنفسية ابإلضافة إىل اخلدمات القانونية واالجتماعية .أما الرتضية فتتخذ شكل
حماكمة مرتكب اجلرمية والكشف العلين والكامل عن احلقائق واالعتذارات الرمسية اليت تقدمها الدولة ابإلضافة إىل
مالحقة ومعاقبة املسؤولني عن أعمال التعذيب جزائياً وأتديبياً.
وتشمل التدابري الكفيلة بعدم التكرار االلتزام مبراجعة القوانني اليت تساهم أو تسمح ابلتعذيب وإصالح هذه القوانني
بقصد منع التعذيب.
ويرجع يف حتديد املقصود أبشكال اجلرب املذكورة إىل املبادئ اإلرشادية األساسية بشأن حق ضحااي االنتهاكات
اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل يف اإلنصاف والتعويض الذي أقرته أصدرته اجلمعية
العامة لألمم املتحدة اتريخ  26كانون األول  ( 2005القرار .) 147 / 60
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وينبغي أن ال يقتصر التعويض على ضحااي التعذيب بل يشمل ضحااي العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو
املهينة ،فاملادة  16من االتفاقية مل تقصر النصوص املنطبقة على هذه املعاملة على املواد  13 – 10من االتفاقية بل
جاء ذكر هذه املواد مقروان بعبارة " وتنطبق بوجه خاص" هذه املواد ،ما يعين إمكانية تطبيق مواد أخرى من االتفاقية
مبا يف ذلك املادة  14اخلاصة بتعويض ضحااي التعذيب ،وهذا ما تذهب إليه أيضا جلنة مناهضة التعذيب.
ومسؤولية التعويض ال تقع على الفرد اجلاين فقط بل على الدولة أيضا وهلذا فمن حق ضحااي التعذيب مطالبة كل من
الدولة الطرف املعنية والفرد اجلاين بتعويض منصف ومناسب ،مبا يف ذلك وسائل إعادة أتهيلهم على أكمل وجه ممكن.
والدعوى اجلنائية مهمة ألن نتيجتها قد تشمل حتديد األشكال األخرى من التعويض .ولكن إمكانية رفع دعوى مدنية
للمطالبة ابلتعويض جيب أن ال تكون كما ذهبت جلنة مناهضة التعذيب هنا بنتيجة الدعوى اجلنائية خاصة وأن قواعد
اإلثبات يف اإلجراءات اجلنائية أكثر صرامة من مثيلتها يف اإلجراءات املدنية.
ويثار التساؤل أيضا عن مسألة الوالية القضائية املدنية العاملية لتعويض ضحااي التعذيب بصرف النظر عن صفة الفاعل
أو الضحية أو عن مكان وقوع التعذيب .والواقع أن هذا هو ما تذهب إليه كل من جلنة مناهضة التعذيب واحملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان ،وهذا يعين أن من حق ضحااي التعذيب املطالبة ابلتعويض يف دولة طرف حىت لو تعرضوا
للتعذيب يف إقليم ال خيضع إىل واليتها القضائية .وبدورها أتخذ عريضة أضرار التعذيب الربيطانية ابلوالية القضائية
املدنية العاملية لتعويض ضحااي التعذيب ( قضية العدساين ضد احملكمة املتحدة) .والواقع أن األخذ هبذه الوالية يعين أن
مبدأ حصانة الدولة مل يعد ابلصرامة اليت هو عليها وإمنا أصبح يقبل املزيد من االستثناءات عليه.
وال حيتوي القانون األردين على أحكام صرحية بشأن حق ضحااي االعتقال التعسفي وضحااي األخطاء القضائية
ابلتعويض كما أنه ال حيتوي على أحكام صرحية جتيز لضحااي التعذيب املطالبة املالية بتعويض جرب األضرار النامجة عن
التعذيب .صحيح أن املادة  256من القانون املدين قد وضعت املبدأ العام يف الفعل الضار حيث تنص على أن " كل
أضرار ابلغري يلزم فاعله ولو كان غري مميز بضمان الضرر" ,ولكن هذا النص جاء عاما ومن املهم لغاية تعزيز حق
الضحااي يف املطالبة ابلتعويض وجود نص خاص ابلتعويض عن التعذيب حصرا.
ومن اجلدير ابلذكر أنه من غري املألوف أن يرفع أي شخص دعوى مدنية للمطالبة ابلتعويض عن االعتقال التعسفي أو
غري القانوين أو عن انتهاك حق ابحملاكمة العادلة أو عن تعذيبه .وال نظن أن هناك حاالت حصل فيها أفراد على
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تعويض عن االحتجاز التعسفي أو عن األخطاء القضائية أو عن التعذيب .ولكن حمكمة التمييز قضت يف قضية غري
متعلقة ابلتعذيب وإمنا عن وفاة انمجة عن إطالق الرصاص خطأ من قبل أحد أفراد إدارة األمن العام ابلتعويض لصاحل
ورثة الضحية وضد ذلك الفرد وإدارة األمن العام ( القرار رقم .) 2003 / 4333
ومن املالحظ أن هذا احلكم ورمبا غريه من األحكام القضائية األردنية ال يستند إىل أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب,
وال تزال إمكانية مقاضاة احلكومة أو أي من مرافقها على وقوع التعذيب من أحد منتسبيها غري متاحة مبوجب قانون
دعاوى احلكومة أو أي من مؤسساهتا .فاملادة اخلامسة من القانون املذكور أوردت على سبيل احلصر احلاالت اليت جيوز
فيها للمحاكم مساع الدعاوى ضد احلكومة وليس من بني هذه احلاالت املطالبة ابلتعويض عن التعذيب

( أو عن

االحتجاز التعسفي أو عن األخطاء القضائية) .يضاف إىل ذلك أن حماكم الشرطة املختصة اآلن يف النظر يف جرائم
أفراد األمن العام ال متلك صالحية النظر ابإلدعاء ابحلق الشخص الناشئ عن جرمية التعذيب.
وأتخذ القواعد العامة يف املسؤولية عن التعويض ابملسؤولية الشخصية دون املسؤولية املرفقية ،وال يعترب املرفق العام أو
من ميثله مسئوال ابلكامل والتضامن مع الفاعل األصلي إال يف أحوال حمددة نص عليها القانون ( املادة  426من
القانون املدين).
أضر ابلغري
ومبقتضى الفقرة الثانية من املادة  263من القانون املدين " ال يكون املوظف العام مسئوال عن عمله الذي ّ
إذا قام به تنفيذا ألمر صدر إليه من رئيسه وكانت إطاعة هذا األمر واجبة عليه أو كان يعتقد أهنا واجبة وأقام الدليل
على اعتقاده مبشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة وأنه راعى يف عملة جانب احليطة
واحلذر".
والواقع أنه ميكن االستناد إىل املادة ( )14من االتفاقية إلقامة الدعوى املدنية املتعلقة ابلتعويض املرفقي أو الشخصي
عن التعذيب وغريه من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة ،وذلك ألهنا قابلة للتنفيذ بذاهتا من
جانب القضاء ودون حاجة إىل نص قانوين داخلي خاص هلذه الغاية .غري أنه من منطلق احلرص على تعزيز حق
ضحااي التعذيب ابلتعويض أرى إدراج النص التايل يف القانون املقرتح.
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" على الرغم من نص املادة اخلامسة من قانون دعاوى احلكومة رقم  25لسنة  ،1958تنظر احملكمة املختصة يف
دعوى التعويض عن العطل والضرر بناءً على طلب ضحااي التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالانسانية أو املهينة أو أي متضرر أخر واملرفوعة على احلكومة وعلى اجلناة بصفتهم الشخصية".
والبد من أن تتقدم اجلهة اليت يتبع هلا املوظف العام ابالعتذار للضحية أو لذويه إذا أفضى التعذيب إىل املوت ،وهلذه
الغاية فالنص املقرتح هو " :يف حالة إدانة املوظف العام مبوجب هذا القانون ،على احلكومة أن تقدم اعتذارا مكتوابً إىل
الضحية أو إىل ذويه تودع نسخة عنه قلم كتاب احملكمة املختصة".
وخشية قيام املشتبه ابرتكاهبم جرمية التعذيب بعرقلة سري التحقيق نقرتح النص الثاين:
" يوقف املشتبه ابرتكاب التعذيب أو غريه من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة عن العمل
فور االشتباه به ،ويفصل حكماً من اخلدمة يف حال إدانته هبذه اجلرمية".
)5عدم جواز االحتجاج ابألقوال املدىل هبا حتت التعذيب كأدلة يف أي إجراءات
توجب املادة  15من اتفاقية مناهضة التعذيب أن " تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد أبية أقوال يتبني أنه مت
اإلدالء هبا نتيجة التعذيب كدليل يف أي إجراءات ،إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم ابرتكاب التعذيب كدليل على
اإلدالء هبذه األقوال".
املتحصل عليها عن طريق التعذيب ال جيوز استخدامها يف
هذا النص يف غاية األمهية وهو يعين أن االعرتافات واألقوال
ّ
عداد البينات .وهذا احلظر غري مشروط وال استثناء عليه وهو يطبق على اإلجراءات اجلنائية واإلجراءات اإلدارية على
حد سواء .واألساس النظري للمادة ( )15ذو شقني فاالعرتافات أو األقوال املنتزعة حتت التعذيب عادة غري موثوقة
ابلقدر الكايف الستخدامها مصدرا لألدلة يف أي إجراءات قانونية ،كما أن حظر استخدام هذه االعرتافات أو األقوال
مهما من حوافز استخدام التعذيب وهو احلصول على معلومات أو اعرتاف وهو
يف اإلجراءات القانونية يزيل حافزا ّ
يساهم ابلتايل يف منع هذه املمارسة .وابلنظر إىل أنه يتعذر على املتهم أو الشاهد يف معظم احلاالت أن يثبت أن أقواله
قد انتزعت حتت وطأة التعذيب ،فإن حتميله عبء اإلثبات ميكن أن يقوض احلظر املطلق الوارد يف املادة  ،15وهلذا
فإنه حني يزعم املتهم أو الشاهد أبن اعرتافه أو أقواله قد مت اإلدالء هبا حتت وطأة التعذيب فإن عبء اإلثبات جيب أن
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يقع على كاهل اإلدعاء العام الذي عليه أن يثبت أن األدلة املراد االستشهاد هبا ضده قد أمكن الوصول إليها عن
طريق التعذيب.
واملوقف الثابت للجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق مبسألة اإلثبات والذي عربت عنه مرارا يف إجراءاهتا املتعلقة
ابلشكاوى الفردية هو أنه جيب أال يطلب من مقدم الشكوى سوى أن يبني أن ادعاءاته أو ادعاءاهتا حبدوث التعذيب
إمنا تقوم على أساس ،لينتقل عبء اإلثبات بعد ذلك إىل الدولة.
وختتص املادة  15ابلتعذيب فقط دون املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة .يضاف إىل ذلك أن املادة
 16من االتفاقية اخلاصة هبذا النوع من املعاملة أو العقوبة ال توجب صراحة على الدول األطراف عدم جواز
االحتجاج ابألقوال املدىل هبا حتت وطأة العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالانسانية كأدلة يف أي إجراءات .ولكن جلنة
مناهضة التعذيب ذهبت مرارا إىل أن املادة(  )16توجب تطبيق املواد (  ) 13 – 10من االتفاقية على العقوبة أو
املعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة إال أهنا مل أتت على ذكر هذه املواد على سبيل احلصر ،وهلذا نراها تستخدم
عبارة " بوجه خاص " ما يعين أنه املواد األخرى يف االتفاقية ليست ابلضرورة غري منطبقة على العقوبة أو املعاملة
املذكورة .ومما يربر انطباق نص املادة (  )15على هذا النوع من العقوبة أو املعاملة أن الظروف اليت تؤدي إىل إساءة
املعاملة تسهل يف كثري من األحيان التعذيب.
وهلذا فإن احلظر الوارد يف املادة املذكورة جيب أن يطبق على التعذيب وعلى العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو
املهينة على حد سواء .فاألقوال اليت يتم اإلدالء هبا نتيجة التعذيب أو نتيجة العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالانسانية
أو املهينة ال تصلح لالستشهاد هبا كدليل يف أي إجراءات واالستثناء الوحيد على ذلك هو ما جاءت به العبارة األخرية
من املادة  15من االتفاقية " إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم ابرتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء هبذه
األقوال" .وهذا يعين أنه ميكن استخدام االعرتافات أو الشهادات املنتزعة حتت التعذيب يف عداد البينات ابرتكاب
التعذيب .والدولة ملزمة مبراجعة حاالت اإلدانة اجلنائية القائمة على اعرتافات منتزعه حتت وطأة التعذيب أو غريه من
ضروب سوء املعاملة بغية اإلفراج عمن أدينوا على أساس هذه االعرتافات أو األقوال واختاذ التدابري التصحيحية
املالئمة مبا يف ذلك تعويض الضحااي بشكل مناسب وحماكمة املسئولني عن ذلك.
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هذا على صعيد القانون الدويل فماذا على صعيد القانون الداخلي األردين ؟ الواقع أن قانون أصول احملاكمات اجلزائية
قد عاجل هذه املسالة وعلى الوجه التايل" إن اإلفادة اليت يؤديها املتهم أو الظنني أو املشتكى عليه يف غري حضور املدعي
العام و يعرتف فيها ابرتكابه جرما تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف اليت أديت فيها واقتنعت احملكمة أبن
املتهم أو الظنني أو املشتكى عليه أداها طوعا واختيارا" ( املادة .)159
هذا من حيث القانون ،أما من حيث موقف القضاء من املسألة فالثابت هو أن حمكمة التمييز قد أبطلت مرارا أحكام
إدانة صادرة عن احملاكم اخلاصة ومستندة إىل أقوال للمتهم أخذت ابإلكراه املادي واملعنوي أثناء التحقيق معه ودون
إرادة حرة منه ( من ذلك قرار حمكمة التميز  2004 – 450اتريخ  ،2004 / 3 / 17وقرارها 2003 / 1513
اتريخ .) 2006 / 5 / 4
ولكن نص املادة  159ال يشري إىل التعذيب صراحة واملطلوب مبوجب االتفاقية هو النص صراحة على حظر إمكانية
االستشهاد أبي أقوال يثبت أنه مت اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب كدليل يف أي إجراءات ،إال إذا كان ذلك ضد شخص
متهم ابرتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء هبذه األقوال.
وينبغي للدول األطرف يف االتفاقية أن حتظر صراحة االستناد ضمن األدلة إىل أي أقوال يثبت أنه قد مت اإلدالء هبا
حتت التعذيب ،يف أي دعوى مرفوعة ضد الضحية ,وذلك متشيا مع املادة ( )15من االتفاقية.وعندما تقرر احملكمة
استبعاد أي بينه يثبت هلا أهنا قد انتزعت حتت التعذيب أو العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة ينبغي
على النيابة العامة املباشرة إبجراء التحقيق يف قضية التعذيب وتعقب مرتكبها حسب األصول املعمول هبا .غري أن من
املؤسف أن النيابة العامة ال حترك قضااي يف هذه احلاالت وغريها وال ميثل أي من رجال األمن املتورطني ابلتعذيب وسوء
املعاملة إىل القضاء .وال يعبأ القضاة عادة بشكاوى التعذيب وإساءة املعاملة وعادة ما يواصلون إجراءات احملاكمة،
وكأن شيئا مل يكن ،ومن مث فهم ال يراعون مبدأ عدم مقبولية مثل هذه األدلة يف كل حالة
وحنن نقرتح النص التايل هبذا اخلصوص عوضا عن نص املادة (  ) 159من قانون أصول احملاكمات اجلزائية:
"  .1كل إفادة أو أقوال انتزعت من املتهم أو الظنني أو املشتكى عليه أو من أي كان حتت أتثري التعذيب أو العقوبة
أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة ال يعتد هبا وال جيوز اعتمادها كبينة أو دليل ضد الشخص الذي انتزعت
منه أو ضد غريه يف أي دعوى أو إجراء.
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 .2جيوز االستشهاد أبية أقوال يثبت أنه مت اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب ،إذا كان ذلك ضد شخص متهم ابرتكاب
التعذيب كدليل على اإلدالء هبذه األقوال".
 )6اجلهة املختصة مبحاكمة مقتيف جرمية التعذيب
اجلهة املختصة مبالحقة أفراد األجهزة األمنية املتهمني مبمارسة التعذيب على النحو املعرف يف املادة  208من قانون
العقوابت هي حماكم الشرطة اخلاصة واجمللس العسكري لدائرة املخابرات العامة وليس احملاكم العادية أو النظامية.
فبمقتضى املادة (  ) 85من قانون األمن العام وتعديالته رقم (  ) 38لسنة  1965ميثل عناصر األمن من خارج
دائرة املخابرات العامة أمام حمكمة الشرطة اليت تتكون من رئيس وعضوين على األقل على أن ال تقل رتبة رئيس
احملكمة عن رائد وأن يكون أحد أعضائها جمازا يف احلقوق ( م/58/أ) .ويتوىل املرافعة أمام حمكمة الشرطة مدعون
عامون من أفراد األمن العام (م ،)2/85/وختتص حمكمة الشرطة ابلنظر يف اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العقوابت
العسكري وقانون العقوابت والقوانني األخرى إذا ارتكبها أي فرد من أفراد قوة األمن العام .واىل جانب صالحية تعيني
قضاة احملكمة املرتوكة ملدير األمن العام ميلك املدير العام كذلك إذا تبني له أن هناك أسبااب مربرة تستدعي إجراء
احملاكمة اثنية أن يطلب ذلك من احملكمة مبينا تلك األسباب ( املادة  /85و ).
ويف حالة ارتكاب أحد موظفي وأعضاء املخابرات العامة جلرمية من اجلرائم الداخلة يف اختصاص حمكمة أمن الدولة
حياكم من أسند إلية ارتكاب اجلرم ومجيع املشرتكني واحملرضني واملتدخلني أمام اجمللس العسكري لدائرة املخابرات العامة،
ويتوىل وظائف النيابة العامة لدى هذا اجمللس ضباط جمازون ابحلقوق من ضباط هذه الدائرة ( املادة ( )7من قانون
املخابرات العامة وتعديالته رقم  24لسنة .)1946
وتنظر احملاكم العسكرية التابعة للقوات املسلحة يف اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العقوابت العسكري ويف اجلرائم
املنصوص عليها يف قانون العقوابت أو يف أي قانون آخر اذا ارتكبها أي من ضباط وأفراد القوات املسلحة .ويتوىل
النيابة العامة العسكرية أمام احملاكم العسكرية النائب العام العسكري وعدد من القضاة العسكريني يعينون بقرار من
رئيس هيئة األركان املشرتكة ( املاداتن  8و  10على التوايل من قانون تشكيل احملاكم العسكرية رقم (  ) 23لسنة
.)2006
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ويف ظل هذه املنظومة من احملاكم اخلاصة تكون الشفافية واالستقاللية والنزاهة موضع قدر كبري من الشك ،وهلذا فإنه
ليس مستغراب أن ال يتعرض أي رجل أمن حىت اآلن للمالحقة القضائية بسبب ممارسة التعذيب مبوجب املادة (
 )208من قانون العقوابت .ولكن حمكمة الشرطة قضت يف آذار  2008بسجن اثنني من ضباط الشرطة الذين قاموا
بضرب أحد نزالء سجن العقبة حىت املوت ملدة عامني ونصف العام وذلك بعد أن أدانتهم احملكمة جبرمية " إساءة
استعمال السلطة وجرمية انتهاك األوامر والتوجيهات " وليس جبرمية التعذيب .وقبل ذلك كانت حمكمة الشرطة ذاهتا قد
قضت بسجن مدير سجن سواقة ملدة شهرين بتهمة ممارسة السلطة بشكل غري مشروع بشكل يتسبب ابألذى
(.)Add.3A/MRC/4/33
وينبغي أن يعاد النظر يف اجلهة املختصة ابلنظر يف جرمية التعذيب حبيث تصبح هذه اجلهة حمكمة البداية أو حمكمة
اجلناايت ويفضل أن تكون هذه احملكمة األخرية هي احملكمة املختصة وذلك ابلنظر إىل خطورة اجلرمية املذكورة .وعليه
يكون النص املقرتح يف مشروع القانون على الوجه التايل:
" على الرغم من نص املادة ( )4من قانون حمكمة اجلناايت الكربى رقم (  )19لسنة  1981واملادة ( ) 85من
قانون األمن العام وتعديالته رقم ( )38لسنة  1965واملادة (  ) 7من قانون املخابرات العامة وتعديالته رقم

(

 ) 24لسنة  ،1964ختتص احملكمة ابلنظر يف جرمية التعذيب بصرف النظر عن مكان وقوعها".
 )7عدم جواز التذرع ابألوامر الصادرة عن موظفني أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمربر للتعذيب
تنص الفقرة الثالثة من املادة الثانية من االتفاقية على أنه " ال جيوز التذرع ابألوامر الصادرة عن موظفني أعلى مرتبة أو
عن سلطة عامة كمربر للتعذيب".
ويعين هذا النص أن احتجاج مرتكيب التعذيب أبهنم كانوا ينفذون أوامر صدرت هلم من رؤسائهم أو من سلطة عامة
أاي كانت للتحلل من املسؤولية اجلزائية املرتتبة عليهم ال يعفيهم من املسؤولية .وعلى املوظفني املسئولني عن إنفاذ القانون
واجب عصيان أوامر أتيت من مسؤول أعلى تطالبهم ابرتكاب التعذيب .وال تتفق النصوص اليت ترد يف قوانني العقوابت
الداخلية واليت تقضي بعدم املسؤولية اجلزائية للشخص الذي يتصرف أبمر من موظف أعلى مرتبة ( أنظر املادة  61من
قانون العقوابت األردين) مع االلتزام الناشئ عن الفقرة الثالثة من املادة الثانية من االتفاقية ،وينبغي النص صراحة على
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عدم جواز التذرع أبمر صادر عن موظف أعلى .وحىت إذا أمكن للقانون الدويل السماح بتخفيف العقوبة استنادا إىل
األوامر العليا ،فال ميكن أن يكون التخفيف دون حدود.
والنص الذي أراه مناسبا ألعمال الفقرة الثالثة من املادة الثانية من االتفاقية هو على الوجه التايل:
" على الرغم مما ورد يف املادة ( )61من قانون العقوابت ال يعفى الشخص من املسؤولية اجلزائية إذا كان ارتكابه جلرمية
التعذيب وغريها من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة قد مت امتثاال ألمر صادر عن موظف
أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة ،عسكرية كانت أم مدنية".
 )8عدم جواز التذرع ابلظروف االستثنائية كمربر للتعذيب
تنص الفقرة الثانية من املادة الثانية من االتفاقية على ما يلي" :ال جيوز التذرع أبية ظروف استثنائية أايً ًً كانت،سواء
أكانت هذه الظروف حالة حرب أو هتديداً ابحلرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حاالت الطوارئ
العامة كمربر للتعذيب".
وحيظر هذا النص على حنو مطلق التعذيب بصرف النظر عن خطورة اجلرمية املنسوبة إىل الضحية ،فاحلق يف عدم
اخلضوع للتعذيب هو حق مطلق وغري قابل للمساس وهو كذلك ليس فقط مبقتضى النص حمل النظر من االتفاقية بل
أيضاً مبقتضى الفقرة الثانية من املادة الرابعة من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.
وهو حق مطلق ألنه ال يرد عليه أي قيد يف الظروف العادية،وهو حق غري قابل للمساس ألنه ال جيوز التحلل منه أو
خمالفته حىت يف الظروف االستثنائية مثل حالة احلرب أو التهديد ابحلرب أو عدم االستقرار السياسي أو الطوارئ العامة
أو احلرب على اإلرهاب أو دواعي األمن الوطين إىل آخره من الت ّعالت ،فهذه الظروف على فداحتها ال تربر التعذيب.
والطابع املطلق وغري القابل للتقييد لقاعدة حظر التعذيب هو اآلن جزء من القانون الدويل العريف ،ومن الثابت أن هذه
القاعدة ملزمة للدول األطراف وللدول غري األطراف على حد سواء،وبشكل أكثر دقة فالقاعدة غدت اليوم قاعدة
قطعية من قواعد القانون الدويل العمومي ال استثناء عليها وهي غري قابلة لالنتقاص .وعليه ينبغي للدولة أن حترص على
تطبيق مبدأ احلظر املطلق للتعذيب يف تشريعاهتا اجلنائية بشكل صارم.
صحيح أن الدول تواجه صعوابت هائلة يف الوقت احلاضر يف محاية جمتمعاهتا من خطر اإلرهاب وأن السلطات العامة
يف الدول مسؤولة عن احملافظة على القانون والنظام فيها وتقدمي املسئولني إىل العدالة،لكن الدول يف حرهبا على
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اإلرهاب تبقى مدعوة إىل ضمان توافق أي تدبري من التدابري اليت تتخذها مع قرارات جملس األمن وال سيما منها ذوات
األرقام  ،)20( 1373و ،)2003(1456و ،)2004(1566و  )2005(1624اليت توجب اختاذ تدابري
مكافحة اإلرهاب يف كنف االحرتام الكامل للقانون الدويل وال سيما القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني
والقانون الدويل اإلنساين .كما أهنا يف قيامها مبسؤولية احلفاظ على األمن واالستقرار عليها أن تتقيد ابلقوانني واملعايري
الدولية حلقوق اإلنسان.
والطبيعة املطلقة لقاعدة حظر التعذيب وعدم جواز قابلية هذه القاعدة للمساس تعين أنه ال جيوز أن يرد عليها أي
دفع مهما كان مثل الدفع ابألوامر العليا أو ابلدفاع عن النفس أو حبالة الضرورة .وابملثل فإن قوانني العفو اليت حتول
دون حماكمة مرتكيب أفعال التعذيب تشكل انتهاكا ألحكام االتفاقية (هذا هو أيضا موقف كل من اللجنة املعنية
حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب) .فالعفو ال ينبغي أن يشمل االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان مثل
التعذيب .كما أن قوانني سقوط الدعوى أو سقوط العقوبة ابلتقادم ال تتسق مع واجب الدولة املطلق الوارد يف
االتفاقية ،وينبغي النص صراحة على عدم قابلية جرائم التعذيب للتقادم املسقط ومقاضاة مرتكيب هذه اجلرائم اخلطرية
واملعاقبة عليها دون قيود زمنية .وقد ذهبت جلنة مناهضة التعذيب يف أكثر من مناسبة إىل أن االلتزام بتطبيق القانون
اجلنائي على كافة أعمال التعذيب غري حمدد زمنيا ،وال جيوز تطبيق قوانني التقادم على جرمية التعذيب (املالحظات
اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب يف قضااي ختص تركيا وتشيلي).
وعلى الرغم من أن املادة ( )16من االتفاقية ال توجب تطبيق املادة الثانية منها على أشكال املعاملة السيئة األخرى إال
أن املنطق يقضي بتطبيق هذه املادة عليها .وعلى هذا األساس فالنص التايل هو النص املقرتح:
"  .1على الرغم مما ورد يف املادتني ( )54مكرر و 100من قانون العقوابت ال جيوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة
احملكوم هبا يف جرمية التعذيب واملعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة كما ال جيوز هلا األخذ ابألسباب املخففة.
.1على الرغم مما ورد يف املادتني ( )50و( )51من قانون العقوابت ال يسري العفو العام على جرمية التعذيب
واملعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة.
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.2على الرغم مما ورد يف املادة ( )54من قانون العقوابت واملواد ( )352( _)338من قانون أصول احملاكمات
اجلزائية التسري أحكام التقادم على دعوى احلق العام ودعوى احلق الشخصي يف جرمية التعذيب وال على
العقوابت املقضي هبا"
 )9مبدأ عدم الرد
تنص املادة  3من االتفاقية على ما يلي :
 .1ال جيوز ألي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (" أن ترده" ) أو أن تسلمه إىل دولة أخرى إذا توافرت
لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد أبنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب.
 .2تراعي السلطات املختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب متوافرة ،مجيع االعتبارات ذات الصلة ،مبا يف ذلك،
يف حالة االنطباق وجود منط اثبت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف الدولة
املعنية".
ومبدأ عدم الرد مبدأ راسخ يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام  ( 1951م ) 33 /؛ كما ورد النص على املبدأ
املذكور يف كل من اتفاقية الدول األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه (م  .)4 / 13 /والشخص املقصود يف املادة (
 ) 3من االتفاقية هو أي شخص مهما بلغت درجة خطورته اجلرمية ،وبصرف النظر عن كونه مواطنا أم أجنبيا (
املفروض أن املواطن ال جيوز أبعاده وفق املادة  21من الدستور ).
والطرد أو اإلبعاد هو إرغام الشخص على مغادرة إقليم الدولة املضيفة ألسباب يعينها القانون (قانون اإلقامة وشؤون
األجانب رقم  2لسنة  1973وقانون العمل األردين ) .إما اإلعادة أو الرد فيقصد به حرمان األجنيب من دخول إقليم
الدولة ورده أو إعادته إىل إقليم الدولة اليت كان يوجد فيها قبل دخوله إىل إقليم الدولة اليت تتخذ هذا اإلجراء .وأخريا
يتم تسليم الشخص بناءً على طلب من دولة أخرى وذلك بغية حماكمته عن جرمية يتهم يف اقرتافها أو لتنفيذ حكم
جزائي صادر حبقه.
وقد استقرت آراء جلنة مناهضة التعذيب على أن تطبيق مبدأ حظر الطرد أو اإلعادة أو التسليم يقتصر على احلاالت
اليت يوجد فيها سبب وجيه .لالعتقاد أبن الشخص سيتعرض خلطر التعذيب على النحو احملدد يف املادة األوىل من
االتفاقية ( التعليق العام رقم ( )1للجنة مناهضة التعذيب  .)1995كما أن اللجنة فسرت عبارة " دولة أخرى "
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الواردة يف املادة املذكورة على أهنا تعين أي دولة يطرد ،إليها الشخص املعين ،أو يعاد أو يسلم إليها ،وكذلك أي دولة
يطرد إليها فيما بعد ،أو يعاد أو يسلم إليها .كما ذهبت إىل أن حظر التعذيب جيب أن يقدر على أسس تتجاوز جمرد
االفرتاض أو الشك ( التعليق العام رقم .)1ويف الدول اليت حتظر اإلعدام مينع الطرد أو اإلعادة أو الرد إىل دولة يتعرض
الشخص فيها للحكم ابإلعدام.
والسلطات املختصة املشار إليها يف املادة الثالثة ختتلف من دولة ألخرى ،وإن كان من املستحسن أن يصدر القرار
ابلطرد أو اإلعادة أو التسليم عن جهاز قضائي ،وأن يكون هذا القرار قابال للطعن لدى القضاء .وجيدر هبذه
السلطات أن تقوم بدراسة وافية وشاملة قبل إصدار األمر ابلطرد أو الرد أو التسليم .واحلظر الوارد يف املادة الثالثة ذات
طبيعة مطلقة ،مبعىن أنه ال جيوز التذرع أبي تعالت مثل النظام العام أو األمن القومي أو مكافحة اإلرهاب أو غريها
من الذرائع للتملص من تطبيق املبدأ.
وال يوجد ما مينع يف قانون تسليم اجملرمني الفارين لسنة  1927من تسليم املطلوب تسليمه إىل دولة ميكن أن يتعرض
فيها خلطر التعذيب .فبموجب املادة  6من القانون املذكور تراعى القيود التالية بشأن تسليم اجملرمني الفارين:
أ -ال يسلم اجملرم الفار إىل الدولة األجنبية إال إذا كانت اجلرمية اليت يطلب تسليمه من أجلها ذات صبغة
سياسية أو إذا ثبت لقاضي الصلح ( الذي أحضر اجملرم إليه ) أن القصد من طلب التسليم حماكمة ذلك
اجملرم أو جمازاته على جرمية سياسية.
ب -ال يسلم اجملرم الفار إىل الدولة األجنبية إال إذا نص قانوهنا أو االتفاق املعقود معها على عدم توقيف اجملرم
أو حماكمته من أجل جرمية أخرى ارتكبها يف بالد تلك الدولة قبل تسليمه خالف اجلرمية اليت وقع طلب
التسليم من أجلها وبنيت املوافقة على التسليم بسببها مامل يكن قد أعيد إىل األردن أو متكن من الرجوع
إليها.
ج  -ال يسلم اجملرم الفار إال بعد انقضاء مخسة عشر يوما من اتريخ توقيفه انتظارا لتسليمه".
ومن الواضح أن القانون ال يضع أي قيد على تسليم الشخص إىل دولة أخرى إذا كان هذا الشخص يتعرض خلطر
التعذيب يف تلك الدولة كما أن قانون اإلقامة وشؤون األجانب رقم  2لسنة  1973ال يتضمن بدوره أي قيد على
طرد أو إبعاد األجنيب الذي يتعرض خلطر التعذيب يف الدولة اليت يرد أو يعاد إليها.
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وهلذا فقد لزم النص على حظر الطرد أو اإلبعاد أو اإلعادة أو الرد أو التسليم إىل دولة أخرى إذا توافرت للسلطات
املختصة أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد أبن الشخص املطرود أو "املبعد" أو " املعاد" أو "الذي جيري رده" أو الذي
يقع تسليمه إىل دولة أخرى سيكون يف خطر التعرض للتعذيب فيها.
والنص املقرتح هو:
"  .1ال جيوز طرد أو إبعاد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إىل دولة أخرى ،إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إىل
االعتقاد أبنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب.
 .2يراعى لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب متوافرة مجيع االعتبارات ذات الصلة مبا يف ذلك وجود منط اثبت
من االنتهاكات اخلطرية أو الصارخة أو الواسعة النطاق حلقوق اإلنسان يف الدولة اليت يراد اإلبعاد أو اإلعادة أو التسليم
إليها.
.3ختتص حمكمة البداية اليت يقيم الشخص املراد إبعاده أو رده أو تسليمه ضمن دائرة اختصاصها بتقدير جدية
األسباب اليت تدعو إىل االعتقاد أبنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب يف الدولة املراد إبعاده أو رده أو تسليمه
إليها".
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