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احملكمة األوروبيية حلقوق اإلنسان
_________________________________________________________
تـ ـ ـقـ ـديـ ـ ـم
تقدم " ميزان للقانون " الرتمجة العربية لقرار " احملكمة األوروبية حلقوق االنسان الصادر يف قضية عثمان (أبو قتادة) ضد اململكة
املتحدة" الطلب رقم  9 15 / 95حكم سرتاسبورغ 2،وذلك كمسامهة منها بنشر املعرفة القانونية وألمهية هذا القرار لتناوله عدة جوانب
تتعلق حبقوق االنسان يف االردن خاصة ما يتعلق مبعايري احملاكمة العادلة ومقبولية األدلة املنتزعة حتت وطأة التعذيب وموضوع الضمانات
الدبلوماسية ،وذلك لكون السيد عثمان (أبو قتادة) مواطن اردين أصدرت السلطات الربيطانية قرار برتحيله من أراضيها إىل األردن.
وتتضمن مرافعات ممثلي حكومة اململكة املتحدة ومرافعات مقدم الطلب الذي زعم فيه بأنه سيكون يف حظر حمقق من سوء املعاملة
والتعرض إلنتهاكات صارخة للعدالة إذا ما مت ترحيله لألردن.
باالضافة اىل تعليقات من طرف ثالث مُتثل منظمات غري حكومية وهي منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق االنسان اليت منحها
رئيس هيئة احملكمة مأذونية بالتدخل.
وأبرز ما جاء يف املالحظات اخلطية حملامي مقدم الطلب " أن اإلمجاع الدويل يرى أن من شأن الضمانات تقويض وضع آلية قانونية دولية
حلظر التعذيب  ، ....وانه يف حال مل ترغب دولة باإلمتثال اللتزاماهتا القانونية الدولية فإهنا لن ُتتثل لضمانات ثنائية ،وإذا مل ُتتثل األردن
اللتزاماهتا القانونية الدولية متعددة الطراف ملنع التعذيب فكيف ستمتثل لضمانات ثنائية غري ملزمة ملنع التعذيب.
وجاء يف املالحظات اخلطية حلكومة اململكة املتحدة " جيب أن يسمح للدول برتحيل غري املواطنني الذين يشكلون هتديدا ألمنهم الوطين
كجزء من مكافحة اإلرهاب" ،ووجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن مقدم الطلب شخصية معروفة يف الوطن العريب ،وبصرف النظرعن
مذكرة التفاهم ستكون عودته واملعاملة اليت يتلقاها الحقا حمط اهتمام ورقابة حملية ودولية وسيتابع اجملتمع احمللي األردين مبن فيهم أعضاء
الربملان هذه القضية باهتمام ،وسيؤدي أي سوء معاملة إىل غضب عارم.
وخلصت احملكمة اىل أنه وفقا لألدلة املقدمة أمامها فإن عودة مقدم الطلب إىل األردن لن تعرضه خلطر سوء معاملة حمقق..
كما جاء أيضا (ال ميكن ألي نظام قانوين يقوم على سيادة القانون ان يؤيد او يقبل ادلة انتزعت بواسطة معاملة وحشية او تعذيب ،و تعد
احملاكمة حجر أساس لسيادة القانون بينما يقوض الدليل املنتزع بواسطة التعذيب هذه العملية بشكل الميكن إصالحه  ،حيث تستبدل
القوة سيادة القانون مبا يشوه مسعة أي حمكمة تقبل هذه االدلة وعليه يتم استبعاد األدلة املنتزعه حتت وطأة التعذيب حلماية نزاهة عملية
احملاكمة وبالتايل محاية سيادة القانون نفسه  ،ولن جيعل قبول أدلة انتزعت حتت وطأة التعذيب غري قانونية وغري اخالقية فحسب ولكنه
سيجعل استنتاجها بعيد عن املصداقية وعليه سيكون قبول ادلة كهذه يف حماكمة جنايئة انتهاك صارخ للعدالة واضافت ( تعترب ثقافة
اإلفالت من العقاب من وجهة نظر احملكمة غري مفاجئة وأظهرت االدلة أن نظام العدالة اجلنايئة االردين يفتقر للكثري من املعايري
والضمانات املعرتف هبا دوليا ملنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه.
شركة غير ربحية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة رقم ""3
صدر القرار من المحكمة االروبية لحقوق اإلنسان باإلجماع بتاريخ وتم تحريرها باإلنجليزية واإلبالغ الخطي به بتاريخ  71كانون األول 17
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احملكمة األوروبيية حلقوق اإلنسان
_________________________________________________________
وجاء يف نص قرار احملكمة " ُتلك حمكمة امن الدولة سلطة إستبعاد دليل انتزع بواسطة التعذيب إال أهنا بالكاد أبدت استعدادا الستخدام
هذه السلطة بل ان مدى حتقيق حمكمة امن الدولة يف مزاعم التعذيب مشكوك فيه )...
ورأت احملكمة ان ترحيل مقدم الطلب إىل األردن سيؤدي اىل إنتهاك للمادة  6من اإلتفاقية وذلك للمخاطرة الفعليه يف قبول ادلة ضد
مقدم الطلب انتزعت من اطراف ثالثة حتت وطأة التعذيب عند (إعادة حماكمة مقدم الطلب )
واخريا أود أن اتقدم بالشكر اجلزيل لآلنسة روال مقدادي اليت قامت بالرتمجة إىل العربية
المديرة التنفيذية
إيفا أبو حالوة

 1محاكمة اإلصالح والتحدي  -ومحاكمة مؤامرة األلفية
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في قضية عثمان (أبو قتادة) ضد المملكة المتحدة

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان (القسم الرابع) ،متمثلة بهيئة مؤلفة من:

 ليخ جارليكي ،رئيسا نيكوال براتزا ليليانا مايوفيك ديفيد ثور بيورجفينسن ليدي بيانكو ميهاي بوليلونغي فينسنت أ .دي غايتانو  ،قضاة -لورنس إيريل ،مسجل القسم

خرج التداول السري الذي عقد في  1133/31/31بالحكم التالي ،و الذي اعتمد في تاريخه:

أصول المحاكمة:
 .نشأت القضية يف الطلب رقم ( )8139/09ضد اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ،و قدمت للمحكمة مبوجب
املادة  14من اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ("االتفاقية") ،من قبل مواطن أردين ،السيد عمر عثمان ("مقدم
الطلب") ،بتاريخ

.2005/2/
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 .2مثلت احملامية السيدة ج .بيرس مقدم الطلب  -و هي حمامية ممارسة للمهنة يف لندن و تعمل مع برينربغ بريس و شركاه ،مبساعدة
السيدين إي فتزجيرالد و ر .حسين من جملس امللكة ،و السيد د.فرايدمان مستشارا .و مثل حكومة اململكة املتحدة ("احلكومة")
وكيلتها السيدة ل .دوبان من مكتب اخلارجية و الكومنولث.
 .1زعم مقدم الطلب –على وجه اخلصوص -بأنه سيكون يف خطر حمقق من :سوء املعاملة خالفا ألحكام املادة  1من االتفاقية  ،و
إنكار صارخ للعدالة خالفا ألحكام املادة  6من االتفاقية ،و ذلك إذا ما مت ترحيله إىل األردن.
 .4بتاريخ  ،2005/2/ 5قرر رئيس اهليئة اليت أوكل هلا الطلب تطبيق املادة  15من الئحة أصول احملكمة مشريا للحكومة بأن مما يرغب
فيه ملصلحة الطرفني و حسن سري اإلجراءات عدم نقل مقدم الطلب إىل األردن بانتظار قرار احملكمة .بتاريخ  2005/9/ 5قررت
احملكمة أن تقدم إشعارا بالتنفيذ للحكومة ،كما قررت يف الوقت نفسه البت بناء على املقبولية و جدارة التنفيذ املادة ( 25القسم ).
 .9قام كل من مقدمي الطلب و احلكومة بإيداع مالحظات خطية (القانون  95القسم

من الئحة احملكمة) .إضافة إىل ذلك وردت

تعليقات من طرف ثالث ميثل منظمات غري حكومية ،و هي :منظمة العفو الدولية ،منظمة مراقبة حقوق اإلنسان والعدالة ،و اليت
منحها رئيس اهليئة مأذونية بالتدخل يف األصول اخلطية املتبعة (املادة  16القسم  2من االتفاقية ،واملادة  44القسم  .)2و ردت
األطراف على هذه التعليقات (املادة  44القسم .)9
 .6وجرت جلسة االستماع علنا يف مبىن حقوق اإلنسان يف سرتاسبورغ ،بتاريخ ( 20 0 / 2/ 4املادة  95القسم .)1
حيث مثل أمام المحكمة:
(أ) ممثال عن الحكومة:
 -السيدة ل .دوبان

وكيلة

 السيد م .بيلوف جملس امللكة السيدة ر .تام جملس امللكة السيد ت .إيك جملس السيد أ .جليدهيل السيد ت .كينسيال السيد أ .روسرتون5
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 -السيد أ .روسرتون مستشارا

(ب) ممثال عن مقدم الطلب:
 السيدة ج.بريس وكيلة دعوى السيدة إي فيتزجريالد جملس امللكة -السيد د .فريدمان اجمللس

استمعت احملكمة إىل خماطبة السيد بيلوف و السيد فيتزجيرالد و إجاباهتما على األسئلة اليت طرحتها احلكمة.
الوقائع:
 ظروف القضية
أ .مقدمة:
 .7ولد مقدم الطلب عام  560بالقرب من بيت حلم اليت عدت آنذاك جزءا من اململكة األردنية اهلامشية .وصل إىل اململكة املتحدة يف
أيلول  ، 551بعد أن فر من األردن قبلها  ،وذهب إىل باكستان .جنح يف احلصول على اللجوء بعد أن تقدم بالطلب بناء أوال على
احتجازه و تعذيبه يف آذار  559و يف عامي 1990-1991من قبل السلطات األردنية و ثانيا بناء على وضعه حتت اإلقامة
اجلربية يف مناسبتني أخريني .اعرتف مبقدم الطلب كالجئ بتاريخ  10حزيران  554و منح مأذونية للبقاء حىت تاريخ  10حزيران
 . 559و كما هو املتعارف عليه فإن الدولة مل تقدم أسباب اعتبارها مقدم الطلب الجئا.
 .9بتاريخ  9أيار  ،1998تقدم مقدم الطلب بطلب للحصول على مأذونية للبقاء يف اململكة املتحدة إىل أجل غري مسمى ،و مل يتم
البت يف هذا الطلب قبل تاريخ اعتقاله بتاريخ  21تشرين األول  .2002اقتيد مقدم الطلب يف ذلك التاريخ لالحتجاز وفقا ألحكام
مكافحة اإلرهاب و اجلرمية و األمن العام ( 200انظر أ و آخرين ضد اململكة املتحدة رقم  3455/05القسم  5 ، 50شباط
 .)2005عندما ألغي هذا القانون يف آذار  2009أطلق سراح مقدم الطلب بكفالة على أن خيضع للرقابة مبوجب قانون منع اإلرهاب
(نفس املرجع ،القسمني  91و  .)94بتاريخ

آب  2009و بينما كان االستئناف ضد هذا القانون ما يزال معلقا ،قدم وزير

الدولة ملقدم الطلب إشعارا بالرتحيل (انظر القسم  1الفقرة  29أدناه).
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ب .الدعوى الجنائية السابقة في األردن:
 .3محاكمة اإلصالح و التحدي

 .5يف نيسان  ، 555أدين مقدم الطلب غيابيا يف األردن بتهمة التآمر إلحدا

تفجريات ،يف حماكمة معروفة باسم" اإلصالح

والتحدي "و كان الثاين عشر من أصل ثالثة عشر متهما.
 . 0اشتملت القضية على ادعاء بالتآمر إلحدا تفجريات يف األردن و الذي أسفر عن هجمات ناجحة على املدرسة األمرييكية و فندق
القدس يف عمان عام  . 559كانت هناك قناعات أخرى باالنتماء إىل مجاعة إرهابية و لكنها خضعت للعفو العام وحكم على
مقدم الطلب بالسجن مدى احلياة مع األشغال الشاقة يف ختام احملاكمة.
 .33اعترف أحد الشهود –محمدجرامين -خالل المحاكمة بتورطه هو و ليس المتهمين بالتفجيرات ،و لكن محكمة أمن الدولة
رأت بعد االستماع أن هذا اإلدالء غير صحيح نظرا لوجود تفاوت بين ما قاله الشاهد عن طبيعة المتفجرات – على سبيل
المثال -و بين األدلة الفنية األخرى .أعدم السيد جرامين في وقت الحق عن جرائم قتل أدين بها في محاكمة أخرى.
 . 2احتفظ مقدم الطلب بقوله أن األدلة القائمة ضده تستند يف الغالب إىل بيان إدانة قدمه متهم آخر –عبد الناصر اهلماشر( -و الذي
يعرف أيضا باسم مخايسة) ،و قد قدم اهلماشر يف اعرتافاته للمدعي العام (ممثل الدولة) زعما بأن مقدم الطلب كان قد حرض مسبقا
على هذه اهلجمات كما أوصى بتهنئة اجملموعة عقب تنفيذها.
 .31كان السيد الهماشر و عدد من المتهمين قد اشتكوا خالل الدعوى المرفوعة أمام محكمة أمن الدولة من تعرضهم للتعذيب
من قبل دائرة المخابرات العامة األردنية  -و التي تعد بالتشارك مع مديرية األمن العام و الجيش مسؤولة عن الحفاظ على
األمن الداخلي و مراقبة التهديدات األمنية في األردن -و أضافوا أيضا أن إفادات كل منهم أخذت من قبل المدعي العام بعد
انتهاء فترة استجوابهم و التي تعرضوا خاللها للتعذيب.
 . 4خالل احملاكمة كانت هناك أدلة من احملامني واألطباء الشرعيني وأقارب املتهمني تفيد بأن هناك عالمات واضحة للتعذيب على أجساد
املتهمني .ومع ذلك ،خلصت حمكمة أمن الدولة إىل أن املتهمني مل يتمكنوا من إثبات وقوع التعذيب.
 . 9كان هناك عدد من الطعون املقدمة إىل حمكمة التمييز و إحالة مرة أخرى إىل حمكمة أمن الدولة ،و بالرغم من ذلك مل يؤخذ أي
استئناف بالنيابة عن مقدم الطلب و ذلك ألنه أدين غيابيا .و مت تأييد أحكام اإلدانة يف سياق تقدمي هذه الطعون على أساس أن
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اإلفادات قدمت للمدعي العام .و بناء عليه فإ ن االعرتافات الواردة يف تلك اإلفادات تشكل حبد ذاهتا دليال كافيا لإلدانة يف حال
قبلتها احملكمة و يف حال كان املدعي العام مقتنعا هبا .و رفضت حمكمة التمييز االدعاء بضرورة إثبات املدعي العام اعرتاف املتهمني
من تلقاء أنفسهم ،حيث يلتزم املدعي العام بإثبات حصول االعرتاف عن طيب خاطر يف حال مل يكن هو احلاصل على االعرتاف ،و
بذلك فإن االعرتافات ذات العالقة شرعية و مل يثبت أي دليل على أهنا انتزعت حتت اإلكراه املادي أو املعنوي.
 . 6الحقا ،نظرت حمكمة التمييز إىل تأثري الزعم القائل بأن االعرتافات اليت قدمت للمدعي العام نتجت عن إكراه للمتهمني و عائالهتم
بينما كانوا حمتجزين لدى دائرة املخابرات العامة ،األمر الذي يعترب خمالفة للقانون األردين و يعرض مرتكبيه للعقوبة .و مع ذلك ،فإن
جمرد افرتاض أن ادعاءات املتهمني صحيحة ال يلغي اعرتافات مت اإلدالء هبا للمدعي العام إال يف حال ثبت أن تلك االعرتافات نتجت
عن إكراه غري قانوين يؤدي إىل اعرتاف املتهمني بأمر مل يقوموا به ،و مل يبني املتهمون أن األمر كان كذلك.
 . 7نتيجة لقناعة مقدم الطلب يف هذه احملاكمة ،طلبت السلطات األردنية تسليم مقدم الطلب من اململكة املتحدة ،و يف أوائل عام
 ،2000قامت األردن بسحب الطلب املقدم.

 .1محاكمة مؤامرة األلفية

 . 9يف خريف عام ُ 2000تت حماكمة مقدم الطلب غيابيا يف األردن مرة أخرى ،وهذه املرة يف القضية املعروفة باسم" مؤامرة األلفية"
واليت تتعلق بالتآمر للتسبب يف تفجري أهداف غربية واسرائيلية يف األردن ليتزامن األمر مع احتفاالت األلفية .وقد مت اكتشاف املؤامرة
قبل أن يتم تنفيذ اهلجمات  ،و كان الزعم أن مقدم الطلب عمد إىل توفري املال جلهاز حاسوب و التشجيع من خالل كتاباته اليت عثر
عليها يف منزل متهم آخر السيد أبو هاوشر  ،و يؤكد مقدم الطلب أن الدليل الرئيسي ضده هو شهادة أبو هاوشر.
 . 5أدين معظم املتهمني يف معظم التهم ،بعضهم برئ كليا أو جزئيا ،أما مقدم الطلب فقد أدين و حكم عليه بالسجن ملدة مخسة عشر
عاما مع األشغال الشاقة ،بينما حكم على متهمني آخرين من بينهم أبو هاوشر باإلعدام .يف نقض قدمه عدد من املتهمني من بينهم
أبو هاوشر ،ادعى املتهمون تعرضهم للتعذيب خالل مخسني يوما من االستجواب عنما منعوا من االتصال مبحام .رفضت حمكمة
التمييز هذا النقض كأساس لالستئناف ألهنا رأت أن حمضر االستجواب تضمن إبالغ كل متهم أن من حقه التزام الصمت حول التهم
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املوجهة إليه و التحد فقط يف حضور حماميه .صرح مقدم الطلب أيضا بأن محكمة التمييز لم تجد سوء المعاملة الذي تم في
عهدة دائرة المخابرات العامة ذا عالقة و ذلك ألن محكمة أمن الدولة لم تعتمد على اعترافات المتهمين في دائرة المخابرات
العامة و إنما على اعترافاتهم أمام المدعي العام ،و ال يزال أبو هاوشر محكوما باإلعدام.
 .20و تندرج النتائج اليت توصلت إليها اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة يف اململكة املتحدة فيما يتعلق باألدلة املقدمة يف كل حماكمة يف الفقرة
 49أدناه .و تتلخص مزيد من األدلة اليت باتت متاحة بعد استنتاجات اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة و اليت مت تقدميها للمحكمة يف
الفقرات  09-54أدناه.
ج .اتفاقية مذكرة التفاهم بين المملكة المتحدة و األردن.
 .2يف تشرين األول  ،200أعلمت وزارة اخلارجية ومكتب الكومنولث حكومة اململكة املتحدة أن املادة  3من االتفاقية ُتنع ترحيل
املتهمني باإلرهاب إىل األردن .يف آذار  ،2001و بعد مراجعة احلكومة إلمكانية إزالة هذه احلواجز ،أعادت وزارة اخلارجية و مكتب
الكومنولث تأكيد مشورهتا الواقعة يف تشرين األول  ،200و لكنها أخذت بعني االعتبار رغبة و قدرة الدول الرئيسية على توفري
ضمانات معاملة املرحلني احملتملني على حنو يتفق و التزامات اململكة املتحدة .يف أيار  2001وافق وزير اخلارجية على طلب
ضمانات حمددة و ذات مصداقية من احلكومات األجنبية على شكل مذكرات تفاهم كوسيلة تتيح الرتحيل من اململكة املتحدة.
 .22يف تشرين الثاين  ،2001صدرت تعليمات إىل السفارة الربيطانية يف عمان لطرح فكرة وجود إطار مذكرة تفاهم مع احلكومة األردنية .
يف شباط  ،2009و بعد اجتماعات بني رئيس وزراء اململكة املتحدة وملك األردن ،وبني وزير الدولة للشؤون الداخلية ووزير اخلارجية
األردين ،مت التوصل إىل اتفاق على مبدأ مذكرة تفاهم.
 .21جرت املزيد من املفاوضات يف حزيران عام  2009وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم بتاريخ  0آب  2009و اليت اشتملت على
سلسلة من ضمانات االمتثال ملعايري حقوق اإلنسان الدولية و اليت تعد ملزمة عندما يرجع شخص من دولة إىل أخرى (انظر الفقرة
 76أدناه) .يف اليوم نفسه وصلت رسالة جانبية و موقعة ،من القائم بأعمال اململكة املتحدة يف عمان موجهة إىل وزارة الداخلية
األردنية سجل فيها قدرة الدولة على تقدمي ضمانات للقضايا الفردية حبيث ال تفرض عقوبة اإلعدام .و بالنسبة ملقدم الطلب فقد مت
طرح أسئلة على ا حلكومة األردنية حول إمكانية إعادة حماكمته بعد الرتحيل و أجاب املستشار القانوين يف وزارة اخلارجية األردنية عن
هذه األسئلة.
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 .24ضمت مذكرة التفاهم أيضا نصا يضمن ألي شخص تشمله املذكرة حق االتصال الفوري و الزيارات املتكررة من قبل ممثل من هيشة
مستقلة يرشح من قبل حكوميت اململكة املتحدة و احلكومة األردنية بالتشارك .بتاريخ  24تشرين األول  2009وقع مركز العدالة
لدراسات حقوق اإلنسان (مركز عدالة) اتفاقية رصد مع حكومة اململكة املتحدة .و بتاريخ  1شباط  2006مت االتفاق على
الشروط املرجعية ملركز عدالة (انظر الفقرة  90أدناه).
د .طعن مقدم الطلب ضد الترحيل

 .29بتاريخ

آب  2009و ذلك بعد يوم من توقيع مذكرة التفاهم ،قدم وزير الدولة ملقدم الطلب إشعارا بنية الرتحيل ،و صادق وزير

الدولة على أن قرار الرتحيل اختذ من أجل احلفاظ على األمن القومي .طعن مقدم الطلب ضد القرار أمام اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة ،مرتئيا
أنه يتعارض على سبيل املثال ال احلصر مع املواد  2و  1و  9و  6من االتفاقية .و اعتمادا على طلب اللجوء السابق اخلاص به فقد رأى أن
كونه قد بات معروفا فستهتم به السلطات األردنية جدا ،كما أنه سيخوض حماكمة ثانية لدى عودته بسبب إدانته الغيابية ،و عليه سيتم
احتجازه لفرتة طويلة قبل احملاكمة (يف خرق للمادة  ،)9و يف حال إدانته سيتم سجنه لفرتة طويلة .بناء على هذه املعطيات فإنه معرض خلطر
تعذيب حمقق سواء قبل احملاكمة أو بعد اإلدانة للحصول على اعرتاف أو معلومات ألسباب أخرى .كما أنه معرض خلطر عقوبة اإلعدام أو
إنفاذ احلكم يف دولة أخرى مثل الواليات املتحدة األمرييكية .و باالعتماد على المادة  ، 6فقد رأى أن إعادة محاكمته ستشكل انتهاكا
صارخا للعدالة ،حيث أن محكمة أمن الدولة ،محكمة عسكرية ،تفتقر إلى االستقالل عن السلطة التنفيذية ،وكان هناك خطر حقيقي
بأن األدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب -سواء له  ،أو لمتهمين أو سجناء آخرين -ستستخدم ضده.

 .3الدعوى أمام اللجنة الخاصة لطعون الهجرة:
(أ) سير اإلجراءات أمام اللجنة الخاصة لطعون الهجرة واستنتاجات متعلقة باألمن القومي

 .26مت رفض استئناف مقدم الطلب من قبل اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة بتاريخ  26شباط  ،2007مت االستماع إىل الطعن من قبل
اللجنة على جزئني" :جلسة مفتوحة" حيث مت تقدمي قضية وزير الدولة و األدلة يف حضور مقدم الطلب و ممثليه ،و "جلسة مغلقة" حيث مت
تقدمي أجزاء من قضية وزير الدولة مل يكشف عنها ألسباب أمنية (انظر الفقرة  65أدناه) .استمعت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة يف اجللسة
املغلقة إىل أدلة تتعلق بالعملية اليت مت من خالهلا االتفاق على مذكرة التفاهم :إىل أي مدى ستخفف عرضة خطر التعذيب ،باإلضافة إىل
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دليل على التهديد الذي يزعم أن مقدم الطلب يشكله لألمن القومي يف اململكة املتحدة ("مادة سرية") .و بينما استبعد مقدم الطلب و
ممثلوه من اجللسة املغلقة ،قام حمامون خمتصون بتمثيل مصاحله اخلاصة .قامت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة بعدها باخلروج ب "حكم علين"
و هو يف متناول العامة  ،و "حكم سري" مت تسليمه لوزير الدولة و حمامني خمتصني.
 .27يف التوصل إىل قرار بشأن ما إذا كان ترحيل مقدم الطلب ضروريا ملصلحة األمن القومي ،أخذت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة بعني
االعتبار أن تكون قضية وزير الدولة "مثبتة بشكل جيد" خاصة و أن مقدم الطلب يعترب لدى الكثري من اإلرهابيني مستشارا روحيا تربر
وجهات نظره أعمال العنف .مع ذلك ،مل تأخذ اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة إدانات مقدم الطلب الغيابية يف األردن بعني االعتبار و اليت
قدمت كجزء من قضية احلكومة .يرجع السبب في ذلك إلى أن الحكومة تبنت ما وصف بأنه "نهج براغماتي" في انسحابها من
االعتماد على أدلة زعم أنها انتزعت تحت التعذيب متذرعة بأن األمر سيتطلب تحقيقا لمعرفة إذا ما كانت االعترافات قد انتزعت
تحت وطأة التعذيب .وقد تم ذلك وفقا لقرار مجلس اللوردات البريطاني في أ .و غيرها (رقم  )1لهذا الغرض( .انظر الفقرتين
 316و  311أدناه).
 .29بعد ذلك ،استعرضت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة األدلة اليت حصلت عليها من مصادر خمتلفة منها دبلوماسي رفيع يف اململكة
املتحدة السيد مارك أوكدين و الذي قدم أدلة على التفاوض على مذكرة التفاهم ،و اتفاقية الرصد مع مركز عدالة و املخاطر اليت يواجهها
مقدم الطلب يف األردن .و بالنيابة عن مقدم الطلب ،استمعت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة إىل أدلة متعلقة بالنظام األردين من ثالثة
أكادمييني .كما حصلت على أدلة من حمام ناطق باللغة العربية السيدة رانيا الرفاعي و اليت سافرت إىل األردن إلجراء حبث حول احملاكمتني
السابقتني و قابلت املتهمني و حماميهم .باإلضافة إىل ذلك ،أخذت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة بعني االعتبار أدلة على مصاحل الواليات
املتحدة فيما يتعلق مبقدم الطلب و املزاعم بأن مواطنا أردنيا سيكون موضوع تسليم استثنائي من األردن إىل الواليات املتحدة.

(ب) استنتاجات اللجنة الخاصة لطعون الهجرة حول مذكرة التفاهم

 .25وجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة من خالل النظر إىل أحكام هذه احملكمة يف شاهال ضد اململكة املتحدة بتاريخ  9تشرين
الثاين  ، 556و التقارير حول األحكام و القرارات  - 556خامسا ،و يف ماماتكلوف و أسكروف ضد تركيا ]االتفاقية العامة[ ،
رقم  46827/99و  ، 46951/99احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان -2009أوال  ،وجدت أن من املمكن االعتماد على
الضمانات بصورة قانونية ،إال أن قيمة األمر تعتمد على ظروف كل قضية على حدة .كان هناك فرق بني االعتماد على ضمانة
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تتطلب من الدولة أن تتصرف بطريقة ال تتوافق مع قانوهنا الطبيعي  ،و بني ضمانة تتطلب من الدولة أن تلتزم مبا ينص عليه قانوهنا
الطبيعي  ،األمر الذي ال يراعى دائما يف التطبيق الفعلي .و في إشارة لقرار لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب  -عجيزة ضد
السويد( -انظر الفقرة  47أدناه)  ،حيث قامت السويد برتحيل مواطن مصري بعد تلقي ضمانات من مصر ،و تابعت اللجنة
اخلاصة لطعون اهلجرة:
" إن قضية عجيزة مبثابة حتذير واضح من خماطر االعتماد ببساطة على الرصد الدبلوماسي و صياغة كلمات حمددة ،فقد كان حريا
بالسلطات السويدية أن تتنبه للعالمات التحذيرية الواضحة ،مبا يف ذلك الدور الذي أتاحته ملنظمة استخبارات أجنبية ،و لكننا
نالحظ ما يشكل لنا فروقا حامسة :قوة و مدة و عمق العالقات الثنائية بني البلدين مقارنة مع أي عالقة أشري إليها بني السويد و
مصر ،باإلضافة إىل الطريقة اليت جرت فيها املفاوضات بشأن مذكرة التفاهم و التقييم الدبلوماسي ألمهية هذه املفاوضات ،و الظروف
اخلاصة اليت حتيط مبقدم الطلب احلايل و األردن ،ودرجة المخاطرة على مستويات مختلفة في ظل غياب مذكرة التفاهم ،خاصة
في في المراحل األولية لالحتجاز و الذي يكون فيها احتمال التعرض لخطر التعذيب من قبل دائرة المخابرات العامة على
أشده ،و قد تأكد تعرض عجيزة للتعذيب يف هذه املرحلة .إضافة إىل السرعة اليت ُتكن خالهلا املراقبون من الوصول إىل املستأنف
وإمكانية الوصول إليه أساسا يف األيام األوىل لالحتجاز .اعتقد السويديون أن السعي لرؤية عجيزة يف هذه الفرتة يشكل خيانة للثقة
اليت تتوقعها مصر ،إال أنه ال يوجد اعتقاد مماثل لدى اململكة املتحدة أو مركز عدالة أو احلكومة األردنية ،بل على العكس ُتاما.
تسبب جانب واحد من قضية عجيزة بإشكالية للجنة مناهضة التعذيب ،و هو أنه ترحل دون الوصول إىل حكم قضائي هنائي يف
قضيته ،و لن يكون األمر كذلك يف هذه احلالة.".
 .10يف الوضع الراهن ،يقلل الوضع السياسي يف األردن و حريات املنظمات غري احلكومية – و إن كانت حمدودة ، -و قدرة
الصحافة و الربملان على التعبري عن خماوفهم  ،من املخاطر اليت يواجهها مقدم الطلب .إضافة إىل ذلك ،فإن مستوى الرقابة الذي قبلته
األردن مبوجب مذكرة التفاهم ال ميكن إال أن يبني أن األردن على استعداد لاللتزام بشروط املذكرة نصا و روحا ،فلدى كل بلد مصلحة
حمققة يف منع أي انتهاك ملذكرة التفاهم :حيث أن العالقة الدبلوماسية بني اململكة املتحدة و األردن ودية و طويلة األمد و ذات قيمة
فعلية لألردن ،مما يشكل حبد ذاته حافزا لتجنب النظر إىل األردن كبلد حنث بكلمته .كما أن لدى البلدين مصلحة مشرتكة يف
احلفاظ على التعاون يف املسائل املتعلقة مبكافحة اإلرهاب .و لدى اململكة املتحدة قلق حيال القدرة على ترحيل الرعايا األجانب دون
خرق حقوقهم املنصوص عليها يف املادة  ،1و لذلك فإن اإلخفاق يف قضية مثل هذه تلقى اهتماما إعالميا كبريا سيؤدي إىل تعطيل
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رئيسي هلذه العملية .و عليه فإن قلقا من هذا النوع سيشكل حافزا أكرب للتحقيق يف أي خرق ملذكرة التفاهم .و بينما مل حتدد مذكرة
التفاهم اخلطوات اليت ستتبع يف حال حصول حتقيق كهذا ،قبلت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة بالدليل الذي قدمه السيد أوكدين بأن
أي إخفاق من قبل احلكومة األردنية يف الرد على االستفسارات الدبلوماسية من شأنه أن يؤدي إىل "تصعيد متسارع لالتصاالت و
ردود الفعل الدبلوماسية و الوزارية".

 .1وافقت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة على أن هناك نواح ضعف يف مذكرة التفاهم و شروط الرصد ،مثل إمكانية الوصول الفوري
حملام،و تسجيل املقابالت ،و إجراء فحوص طبية مستقلة ،وحظر وجود أماكن احتجاز مل يكشف عنها ،و اليت مل ترد يف املذكرة
بشكل صريح ،و لكن يف احلقيقة مشلت املذكرة معظم هذه اجلوانب .مل تكن هناك ضمانة إلتاحة الوصول إىل مقدم الطلب دائما
كما هو مطلوب يف الشروط املرجعية ملركز عدالة ،و لكن سيسلط الضوء بشكل سريع على أي رفض هبذا اخلصوص .ففي الفرتة
األوىل من االحتجاز كان من املتوقع من املركز أن يقوم بزيارة مقدم الطلب ثال مرات أسبوعيا ،كما توقعت اللجنة الخاصة لطعون
الهجرة من دائرة المخابرات العامة و الحكوم ة األردنية أن تتجاوب سريعا مع أي نهج تنهجه المملكة المتحدة في حال رفض
طلب الزيارة .و مما أثار "االنزعاج" منع المقرر الخاص لألمم المتحدة بشأن التعذيب من الدخول ألحد مرافق دائرة
المخابرات العامة في حزيران  ،1116بالرغم من وجود تدابير مسبقة تسمح له بالدخول إليها .و مع ذلك ،فقد وجدت
اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة  -بناء على األدلة اليت اطلعت عليها  -عدم وجود خطر حقيقي لتعرض مقدم الطلب لسوء املعاملة من
قبل دائرة املخابرات العامة  .إضافة إىل ذلك ،يوجد ضعف فيما يتعلق ب "قلة اخلربة النسبية و نطاق العمل" ملركز عدالة  ،حيث
سيتوكل مبهمة جديدة عليه ،كما أقر عدالة بأن موظفيه ال ميلكون اخلربة الكافية  :فاملركز هيئة جديدة إىل حد ما و حمدودة املوارد و
املوظفني ؛ بالرغم من إمكانية التغلب على هذا الضعف حيث تتكبد اململكة املتحدة التكلفة ،حيث أن أمهية األمر تكمن يف زيارات
الرصد حبد ذاهتا حبيث ال يلغي غياب خربة خمتصني يف هذا الشأن قيمتهم كليا.

(ج) استنتاجات اللجنة الخاصة لطعون الهجرة فيما يتعلق بالمادة 1
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مل تعرتض حكومة اململكة املتحدة على الغايات العامة للمواد املتوفرة يف سجل األردن يف جمال حقوق اإلنسان ،ففي منظور اللجنة اخلاصة
ل طعون اهلجرة تبقى األدلة على انتهاك حقوق اإلنسان يف األردن متناسبة مع تقييم اخلطر الذي يواجهه مقدم الطلب .كما اختذت احلكومة
موقفا مفاده أنه ال ميكن أن يعود مقدم الطلب إىل األردن ،وفقا اللتزاماهتا الدولية يف ظل غياب تدابري خاصة وردت يف مذكرة التفاهم .و مع
ذلك فقد وجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن من املهم معرفة املخاطر اليت سيواجهها مقدم الطلب املشار إليه يف حال أعيد إىل األردن .و
وجدت أنه من غري الضروري أن تشتمل مذكرة التفاهم على كل خظر قد يتعرض له و إمنا أن تعزز احلماية املتوفرة.

 .11أقرت اللجنة ا خلاصة لطعون اهلجرة أن مقدم الطلب سيحتجز لدى دائرة املخابرات العامة يف حال عودته و حياكم مرة أخرى على
التهمتني اللتني وجهتا له غيابيا ،و سيصحبه ممثل من مركز عدالة إىل مكان احتجازه و سيتم فحصه طبيا .كما أقرت اللجنة اخلاصة لطعون
اهلجرة بأن دائرة املخابرات العامة ستستجوب مقدم الطلب يف سبيل احلصول على اعرتاف يستخدم أثناء احملاكمة  ،و ألسباب استخباراتية
أخرى أكثر عمومية .و مع أن اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة وجدت أن من املتوقع أن يستجوب مقدم الطلب من قبل دائرة املخابرات العامة
بشأن جرائم أخرى لتوجيه هتم أخرى إليه ،إال أنه مل يكن هناك دليل على وجود هتم أخرى مل يبت فيها .كما أقرت اللجنة اخلاصة لطعون
اهلجرة بأن الواليات املتحدة سوف تسعى الستجواب مقدم الطلب وأن هذا سيحد

يف وقت قريب بعد وصوله إىل األردن .ومع ذلك ،مل

يكن هناك خطر حقيقي يشري إىل أن املادة  1ستخرتق قبل اختتام احملاكمة.

 .14كان هناك خطر حمقق بتعرض "إسالمي متطرف عادي" للتعذيب أو سوء املعاملة لدى االحتجاز يف دائرة املخابرات العامة قبل
اإلدانة  ،ذلك أن سوء املعاملة منتشر على نطاق واسع منذ أمد طويل ،خاصة و أن املناخ العام يتسم باإلفالت من العقاب مبوجب حصانة و
التهرب من الرقابة الدولية يف دائرة املخابرات العامة .و مع ذلك ،فإن الربوز اإلعالمي ملقدم الطلب سيوفر له محاية من خالل مذكرة التفاهم و
اتفاقية الرصد ،خاصة و أن مركز عدالة "سيكون حريصا على إثبات محاسه"  ،كما سيكون املركز نفسه موضع تنبه املنظمات غري احلكومية
األخرى ،األمر الذي سيمنع دائرة املخابرات العامة من استخدام تكتيكات اللحظات األخرية من منع الوصول إىل مقدم الطلب ،أو ادعاء أن
مقدم الطلب ال يرغب برؤية املراقبني أو نقله إىل مكان آخر دون إشعار بذلك .كما سيمنع وصول مركز عدالة إىل مقدم الطلب احتمال احلبس
االنفرادي.
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 .19ستعطل مذكرة التفاهم أيضا مناخ اإلفالت من العقاب السائد يف دائرة املخابرات العامة و التسامح مع كبار أعضائها يف حاالت
التعذيب ،فقد مت دعم مذكرة التفاهم و تدابري الرصد على أعلى املستويات يف األردن – حيث كانت سلطة ملك األردن السياسية و مهابته وراء
مذكرة التفاهم -و عليه فإن من املعقول افرتاض أن التعليمات قد أعطيت لدائرة املخابرات العامة حول كيفية التعامل مع مقدم الطلب و أن أي
خرق لن مير دون عقوبة .إضافة إىل ذلك ،فقد شارك كبار أعضاء دائرة املخابرات العامة يف املفاوضات حول مذكرة التفاهم و عليه فهم على
علم بتبعات عدم االمتثال .و يف حال وقعت االعتداءات بشكل فردي من قبل أفراد فاسدين  ،فإن هذه القضية بشكل خاص و موقف مقدم
الطلب غري العادي باإلضافة إىل تأثري مذكرة التفاهم ،مجيعها ستوقع املسؤولية على كبار الضباط يف منع سوء املعاملة يف هذه القضية ،حىت و لو
قاموا بذلك فقط من باب املصلحة الذاتية.

 .16مل ُتنع مذكرة التفاهم الواليات املتحدة من استجواب مقدم الطلب ،كما رأت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن هناك احتماال كبريا يف
أن يسمح لوكالة االستخبارات املركزية األمرييكية بسؤال مقدم الطلب مباشرة يف حضور دائرة املخابرات العامة .و مع ذلك فقد أوضحت
اململكة املتحدة للواليات املتحدة مصاحلها يف ضمان عدم انتهاك مذكرة التفاهم .و عليه فإن السلطات األردنية و الواليات املتحدة ستتوخى
احلذر إذا ما "جتاوزت حدودها" .و على فرض أن مقدم الطلب بقي حمتجزا لدى دائرة املخابرات العامة و مل يسلم إىل الواليات املتحدة  ،فلن
يكون هناك خطر حمقق من تعرضه لسوء املعاملة يف مرحلة ما قبل احملاكمة .كما أن من املستبعد جدا أن حيتجز مقدم الطلب يف أي منشآت
احتجاز سرية تابعة لدائرة املخابرات العامة أو وكالة املخابرات األمرييكية يف األردن.
 .17تنطبق نفس املتعلقات على أي استجواب قد يقع يف وقت قريب بعد اإلدانة أو الرباءة ملقدم الطلب ،حيث يستمر تطبيق مذكرة
التفاهم و سيكون يف مصلحة األردنيني و األمرييكيني على حد سواء إجراء أي استجواب يف أقرب فرصة ممكنة بدال من االنتظار إىل ما بعد
احملاكمة .كما أنه قد وجد أن بروز مقدم الطلب إعالميا "من غري احملتمل أن يتضاءل لعدة سنوات الحقة".
 .19كان هناك احتمال ضئيل من أن تقوم السلطات األردنية بتوجيه أي اهتامات الحقة تتضمن عقوبة اإلعدام أو أن تسعى لعقوبة
اإلعدام فيما يتعلق بالتهم املوجهة إىل مقدم الطلب و اليت ستتم إعادة احملاكمة بناء عليها .بدال من ذلك  ،إذا ما ُتت إدانته فسيواجه مقدم
الطلب السجن ملدة طويلة .كان هناك خطر حمقق من عقوبة السجن مدى احلياة فيما يتعلق مبؤامرة اإلصالح و التحدي ،مع أن االحتمال
األكرب هو أن خيفف احلكم بدرجة كبرية يف ضوء ختفيف احلكم على املتهمني اآلخرين عند االستئناف إىل  4أو  9سنوات .و مل يكن هناك
خطر من عقوبة السجن مدى احلياة يف حماكمة مؤامرة األلفية  .و ال يوجد حكم حيول دون فرض عقوبة أكرب من السجن ملدة  9عاما و
15

___________________________________________________
رقم اإليداع لد دائرة املكتبة الوطنية ()2012/3/1230

الذي فرض غيابيا .و مع ذلك ،فإن األصول الواضحة تقضي بعدم فرض عقوبة أكرب عند إعادة احملاكمة عن تلك اليت فرضت عند احملاكمة
الفعلية ،و ال يوجد سبب للنظر إىل األمر بطريقة غري مواتية عند حضور الشخص بدال من غيابه .سينفذ أي حكم يتخذ بشأن مقدم الطلب
يف سجن اعتيادي و ليس يف مركز احتجاز تابع لدائرة االستخبارات العامة .و ال يشمل احلكم باألشغال الشاقة أي عقوبة إضافية ،و عليه فلن
تشكل الشروط العامة أي انتهاك للمادة  ،1و بالرغم من وقوع الضرب يف بعض األحيان إال أن مقدم الطلب لن يستهدف بصفته سجينا
سياسيا إسالميا ،و مرة أخرى ستوفر مكانته محاية له.

 .15فيما يتعلق بالتسليم ،هناك "دوافع قوية" ملنع حكوميت األردن و الواليات املتحدة حدو هذا األمر  ،و ليس أقلها الصعوبات
السياسية الداخلية اليت سيسببها األمر للحكومة األردنية ،و عدم رغبة الواليات املتحدة يف زعزعة استقرار النظام األردين ،فأي حاالت ترحيل
مزعومة ُتت فيما سبق تضمنت أشخاصا من جنسيات خمتلفة و يف حالة واحدة تضمنت شخصا أردنيا/أمرييكيا .كما أن من املستبعد ترحيل
مقدم الطلب إىل مرفق احتجاز تابع لوكالة االستخبارات األمرييكية يف األردن ذلك أن األمر سيتطلب تواطؤ السلطات األردنية خالفا ملا ورد يف
مذكرة التفاهم .باإلضافة إىل ذلك فإنه من املستبعد أن تسعى الواليات امل تحدة إىل طلب تسليم مقدم الطلب من األردن ذلك أهنا مل تسع إىل
طلب تسليمه من اململكة املتحدة ،كما أن األردن ستعاين من صعوبات سياسية يف حال وافقت على طلب كهذا.

(د) استنتاجات اللجنة الخاصة لطعون الهجرة فيما يتعلق بالمادة 5

 .40وجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة فيما يتعلق باحتجاز مقدم الطلب بعد ترحيله إىل األردن أن حدود املدة الزمنية إلبالغ السلطات
القانونية باالعتقال هي ( 49ساعة)  ،و لتوجيه التهم الرمسية ( 9يوما) و اليت ميكن ُتديدها بانتظام و بشكل قانوين من قبل احملاكم املختصة
و بناء على طلب املدعي العام مبدة ترتواح بني  9يوما إىل  90يوم كحد أقصى .و عليه يكون احتجاز مقدم الطلب يف مركز احتجاز ملدة
 90يوما قبل مثوله شخصيا أمام احملكمة و قبل إدانته متوافقا مع القانون األردين .و ُتت املوافقة على هذا التمديد من قبل السلطة القضائية،
و إن مل يكن بضرورة مثول املشتبه به شخصيا.
 .4أبدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة مالحظة مفادها أن مذكرة التفاهم ال تتطلب صراحة وجود ُتديد وقيت يتجاوز ال  9يوما
االبتدائية لالحتجاز بل تطلبت أن حيال الشخص فورا إىل قاض أو شخص خمول قانونيا لتحديد قانونية احتجازه .و بينما مل يتم تعريف "فورا"
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يف مذكرة التفاهم إال أن اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة وجدت أنه سيتم تنفيذ هذا اجلزء من مذكرة التفاهم نظرا ألنه ضمن النقاط األوىل اليت
تتعامل معها مذكرة التفاهم ،و أن مثول مقدم الطلب األويل أمام سلطة قضائية سيتم خالل  49ساعة .لن يشكل حجز مقدم الطلب ملدة
أقصاها  90يوما يف مركز احتجاز خرقا ملذكرة التفاهم ،و ذلك عن طريق ُتديدات يوافق عليه قضائيا ملدة  9يوما  ،أو يف حال غيابه عند
اختاذ قرارات الحقة .و مع ذلك ،فمن غري احملتمل يف واقع األمر السعي إىل ُتديد االحتجاز إىل  90يوما ،ذلك أن مقدم الطلب حوكم بدعوى
جديدة و قدمت ملفات قضيته يف احملاكمة و االستئناف عدة مرات.

(ه) استنتاجات اللجنة الخاصة لطعون الهجرة فيما يتعلق بالمادة 6

 .42و بالنسبة للجنة الخاصة لطعون الهجرة فإن من المصلحة المشتركة أن توضع إدانات مقدم الطلب جانبا و تقام الدعوى
الجديدة أمام محكمة أمن الدولة بناء على االتهامات ذاتها.
 .41باإلضافة إىل التحديني اللذين ستواجههما عملية حماكمة الدعوى اجلديدة (عدم تحيز محكمة أمن الدولة و استخدام دليل انتزع
باستخدام التعذيب) ،فقد أشار مقدم الطلب إىل أنه سيخضع لالستجواب من قبل دائرة املخابرات العامة و الواليات املتحدة و املدعي العام
دون وجود حمام ،إذ ميلك األخري صالحيات تتيح له التحقيق يف غياب حمام و ذلك مبوجب املادة  )1( 64من قانون أصول احملاكمات اجلزائية
األردين ،و ذلك "كلما اعترب األمر ضروريا من أجل كشف احلقيقة" .و ال خيضع هذا القرار للمراجعة ،على الرغم من أن اللجنة اخلاصة لطعون
اهلجرة أبدت مالحظة مفادها أن االعرتاف أمام املدعي العام ليس مقبوال إال يف حالة إعالم الفرد بأنه غري مضطر على إجابة أي أسئلة يف
غياب حماميه .كما وجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن من غري احملتمل أن يكون ملقدم الطلب حمام أثناء استجوابه من قبل دائرة املخابرات
العامة أو موظفي الواليات املتحدة الرمسيني ،و لكن من املرجح جدا أن يكون له حمام عند مثوله أمام قاض أو أمام املدعي العام .أما بالنسبة
للتحضريات السابقة للمحاكمة من قبل هيئة الدفاع ،فإن املدة الزمنية و املرافق املتوفرة ستكون أقل سعة مما كانت عليه يف اململكة املتحدة ،و
لكن أفضل مما يكون احلال عليه يف األردن عادة.

 .44وفيما يتعلق بعدم استقالل ونزاهة حمكمة أمن الدولة ،وجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن احملكمة ستتألف من ثالثة قضاة ،على
األقل اثنان منهم سيكونان ضابطني عسكريني مؤهلني بدون ضمان مدة توليهم مناصبهم .كما أن املدعي العام سيكون أيضا ضابطا عسكريا.
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سيقبل االستئناف أمام حمكمة التمييز و هي حمكمة مدنية ،و بالرغم من ذلك مل تستمع إىل أي حجة انعدام للعدالة ناشئ عن التكوين
العسكري حملكمة أمن الدولة.
 .49أما بالنسبة الحتمال استخدام أدلة انتزعت تحت وطأة التعذيب في المحاكمة الجديدة لمقدم الطلب  ،فإن اللجنة الخاصة
لطعون الهجرة قد وجدت ما يلي:
" .4 9ال يسمح القانون األردين من خالل شروطه باستخدام اعرتافات غري طوعية أو عبارات مورطة يف اجلرمية ،و هناك فحص
قضائي للمزاعم من هذا القبيل قبل أن يتم قبول األدلة ،بل و ميكن أن ختترب صحة املزاعم من خالل األدلة ذاهتا .و لكن مدى اختبار
تلك االدعاءات يعتمد على خصائص حمددة ضمن النظام .و يقع عبء اإلثبات يف سبيل استبعاد االعرتافات املقدمة للمدعي العام على
عاتق املتهم .و يصعب إثبات أفعال سابقة أو هتديدات من قبل دائرة املخابرات العامة يف ظل غياب أنظمة تسجيل لالستجواب لضمان
حضور احملامني أثناء االستجواب ،و ضمان الفحص الطيب الفوري و املستقل .كما أن من املرجح أن ترتدد احملكمة ترددا كبريا يف قبول أن
تكون االعرتافات املقدمة للمدعي العام و اليت تعد مصدرا مشرتكا لألدلة قد شاهبا سوء املعاملة .و ال يبدو أن احملكمة أو املدعي
مستعدين لفرض حضور مسؤويل دائرة املخابرات العامة لإلدالء بشهاداهتم حول هذه االفرتاضات .و هناك تقدير أن تقدمي هذه املزاعم
أمر روتيين و ذلك كاسرتاتيجية دفاعية.
 .4 5قد يكون هناك أيضا قدر أكرب من االستعداد الختبار طبيعة االعرتافات اليت تتم فقط يف سياق استجواب دائرة املخابرات
العامة .هناك بعض األدلة على أنه تم استبعاد االعترافات التي يزعم أنها انتزعت تحت التعذيب على األقل على مستوى محكمة
التمييز( ،على الرغم من أنه ليس من الواضح إذا كانت هذه االعرتافات قد قدمت إىل دائرة املخابرات العامة أو للمدعي العام).
 .420و مع ذلك ،فإن األدلة العامة على خلفية الوضع و احملددة فيما يتعلق باحملاكمتني املعنيتني تشري إىل أن هناك خطرا حمققا من أن
تصرحيات اإلدانة ضد مقدم الطلب قد انتزعت كنتيجة ملعاملة دائرة املخابرات العامة و اليت خرقت املادة  – 1احملكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان .قد تكون أو ال تكون هذه املعاملة قد بلغت حد التعذيب ،إال أنه ليس من الوارد بتاتا أن تستبعد هذه التصرحيات من احملاكمة
الثانية ،ذلك أن محكمة أمن الدولة لن تقتنع بأن التصريحات انتزعت بهذه الطريقة خاصة أنها رفضت تأكيدات بهذا الصدد في
المحاكمة األولى  ،بالرغم من أن القائمني عليها ميكن أن يعطوا أدلة على انتزاعها حتت وطأة سوء معاملة و لكنها تصرحيات غري
صحيحة يف واقع األمر".
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و لذلك فقد كان هناك ترجيح على أن الب يانات السابقة اليت صرح هبا للمدعي العام و اليت تدين مقدم الطلب ستقبل .و ترى اللجنة
اخلاصة لطعون اهلجرة أن هذه البيانات ستكون ذات أمهية كبرية بل رمبا حامسة ضده ،و يف هذا الصدد من احملاكمة الثانية ،رأت اللجنة اخلاصة
لطعون اهلجرة:
"  .415بالنسبة لنا ،و السؤال يعود إىل حيث يكون من العدل قبول املوضوع كما هو قياسا لعبء اإلثبات الذي ستتحمله األردن .و
حنن ال نفكر هبذه الطريقة لنكون غري عادلني ،إال أن عبء اإلثبات هذا ال يبدو مصحوبا بأي محاية أساسية ضد سوء معاملة سابق ،أو طرق
إثبات وقوعها مثل فيديو أو أي تسجيل لوقائ ع االستجواب من قبل دائرة املخابرات العامة  ،أو الفرتات احملددة من االحتجاز بغرض
االستجواب ،ثبوت حضور احملامني ،فحص طيب روتيين ،مساعدة من احملكمة لالتصال باملسؤولني املعنيني أو األطباء .باإلضافة إىل ذلك فإن
القرارات اليت يتم التوصل إليها تتخذ من قبل حمكمة تفتقر لالستقالل و ال يبدو أهنا تنظر يف االدعاءات املقدمة هلا عن كثب .إن أخذ هذه
األسباب بعني االعتبار هو ما جيعلنا خنلص إىل أن االحتمال املرجح هو أن هذه احملاكمة لن تكون عادلة  ،و ذلك يف نطاق املادة  ، 6بسبب
الطريقة اليت سينظر بواسطتها إىل مزاعم التصرحيات غري الطوعية.

 .46خلصت اللجنة الخاصة لطعون الهجرة إلى أنه بالرغم من استنتاجاتها فيما يتعلق باستقالل ونزاهة محكمة أمن الدولة والخطر
المحقق الكامن في قبول أدلة تم الحصول عليها خالفا الحكام المادة  ،1إال أنه لن يكون هناك انتهاك صارخ للعدالة وفقا للمادة  6من
االتفاقية  ،يف حال أعيدت حماكمة مقدم الطلب يف األردن .كما صرحت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة بأن احملاكمة ستجري "يف إطار بناء
قانوين يشمل نظام احملكمة و أصول احملاكمات و اجلرائم" ،و سيكون مقدم الطلب حاضرا و سيتم األمر علنا .سيكون ملف احملاكمة األصلية
أمام احملكمة اليت ستنظر يف الدعوى اجلديدة  ،إال أن مقدم الطلب ميكنه الطعن فعليا مبحتواه .و لن يتسبب إعدام اجلرامني أو الصعوبات اليت
تعرض هلا متهمون آخرون و ال سيما أبو هاوشر يف أن تكون هذه احملاكمة غري منصفة ،خلصت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة إىل:

" .446نحن نقبل عدم وجود استقالل مؤسسي في محكمة أمن الدولة ،و يرجع عدم استقالل القضاة إلى الهيكلية و النظام ،ال توجد بينة أن لماذا يتم
اختيار قضاة معينين لقضايا معينة ،أو لماذا "يعتمد عليهم" ،و لكن محكمة أمن الدولة ليست مجرد أداة تنفيذية  ،فهناك أدلة سليمة على أنها تقيم األدلة و
تختبر مدى توافقها مع القانون كما أنها تبرئ عددا من المتهمين ،فقد عمدت إلى تخفيف األحكام على مر الوقت.
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 .441قضاة هذه المحكمة يملكون التدريب القانوني كما أنهم محامون عسكريون ،هناك أساس محدود للغاية للقول بأنهم سيكونون متحيزين و في
المحصلة ليس هذا المحور الذي تدور الشكوى حوله .كما تجعلهم الخلفية التي جاؤوا منها مشككين في أمر مزاعم االعتداء من قبل دائرة المخابرات العامة
و التي تؤثر على التصريحات التي أدلوا بها للمدعي العام .و قد يشاركون غريزيا في الرأي القائل أن مزاعم سوء المعاملة أمر روتيني يتم ضمن استراتيجية دفاع
لتبرير إدانة اآلخرين .إن توجه اإلطار القانوني الكتشاف و معالجة مزاعم سوء المعاملة سيء ،فالطريقة التي يقارب بواسطتها قبول األدلة و قبول المواد تبين
أنه ال يوجد هناك تحر دقيق لألدلة التي تشوبها شوائب .ستكون هناك تغطية إعالمية كبيرة للمحاكمة الثانية ،حيث أن المحاكمات العلنية تشجع على قدر أكبر
من الرعاية و عدم التحيز في النظر إلى األدلة .لن تكون هذه مجرد محاكمة صورية ،كما لم تكن المحاكمة األولى ،و لن تكون النتيجة محسومة بصرف النظر
عن األدلة.

 .444هناك مسوغات للقرارات كما أن االستئناف أمام محكمة التمييز متاح ،و ال تعني حقيقة أن االستئناف لن يحقق الرغبة في االستقالل الهيكلي
لمحكمة أمن الدولة أنه غير موجود في التقييم الكلي فيما إذا كان هناك إنكار تام للحقوق المفروضة بموجب المادة  .6هذه محكمة مدنية و دليل تأثيرها
التنفيذي من خالل تعيين أو عزل ضئيل جدا و غير ضروري .ال يوجد دليل على كيفية اختيار لجانها أو فيما إذا كان "يعتمد عليهم" من قبل السلطة التنفيذية.
و لكنها تعمل بوضوح على تصحيح قرارات محكمة أمن الدولة فيما يتعلق بالقانون و األصول ،كما أنها ذات صلة باألمور الفعلية  ،بالرغم من أنها ال تستمع
إلى األدلة مرة أخرى و ال تملك صالحية فعلية إال فيما يتعلق بطعون المدعين العامين .و ليست األحكام في مجملها غير متناسبة مع الجرائم.

 .444ناقشنا مطوال نهج محكمة أمن الدولة في قبول تصريحات أدلي بها للمدعي العام و قيل أنها انتزعت تحت وطأة سوء معاملة سابقة .على
الرغم من أننا نرى أن مساهمة عوامل مختلفة من شأنها أن تجعل المحاكمة غير عادلة في هذا الشأن ،إال أنها ال تشكل نفيا كامال لوجود محاكمة
عادلة. .ال يمكن تجاهل الحظر القانوني على مقبولية أدلة من هذا القبيل ،وال حقيقة أن محكمة أمن الدولة ستستمع إلى أدلة تتعلق بهذه المزاعم و
حيث يكمن دور محكمة التمييز في االستعراض وفي بعض األحيان سيظهر جليا قلب نتائج محكمة أمن الدولة في هذا الشأن ،فإن هناك حاجة إلى
ضمانات إثباتية و إجرائية لتحقيق التوازن مع عبء اإلثبات ،باإلضافة إلى تغيير طريقة التفكير السائدة تجاه تصريحات أدلي بها أمام المدعي العام أو
القاضي ضمن نظام قانون مدني  ،و جميع ما ذكر ضمن نطاق محكمة أمن يهيمن عليها محامون عسكريون ،لن يتيح حرمانا تاما من العدالة.
 .451هناك خطرفي التركيز بشكل خاص على أوجه القصور عند اتخاذ قرار فيما إذا كان هناك إنكار تام لحق المحاكمة العادلة بدال من النظر إلى
الصورة الكلية للمحاكمة  -خاصة بالنظر إلى التركيز الذي ال مفر منه على ما يمكن أن يكون غير عادل في المحاكمة  ،-و عليه فإن ما يجب أن يتم
هو النظر إلى األمر برمته ،و قد بنينا استنتاجاتنا بالنظر إلى الصورة الكلية.
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 .453إن العوامل المختلفة التي يحتمل أن تؤدي بالمحاكمة الثانية إلى خرق المادة  6هي عوامل مترابطة ،و لن يقنعنا أخذ هذه العوامل بتسلسل
مختلف بأن هناك إنكار تام للحق في محاكمة عادلة".

 .47أخريا ،و بينما كان هناك احتمال سجن ملدة طويلة إال أن ذلك مل يغري النتائج اليت توصلت إليها اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة
من أن الطبيعة الكلية للمحاكمة الثانية لن تشكل إنكارا تاما حلقوق مقدم الطلب.
 .2الدعوى المرفوعة أمام محكمة االستئناف

 .49استأنف مقدم الطلب لدى حمكمة االستئناف اليت أصدرت حكمها بتاريخ  5نيسان  ،2009مما يسمح باإلمجاع بالطعن فيما
يتعلق باملادة  6و خطر استخدام دليل انتزع خالفا ألحكام املادة  ، 1و رفضه على مجيع األصعدة األخرى ( 2009حمكمة االستئناف
يف أجنلرتا و ويلز القسم املدين .)250
.45و بالنسبة لشكاوى مقدم الطلب مبوجب املادة  1فيما يتعلق باستخدام اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أدلة حمفوظة واالعتماد على

ضمانات مذكرة التفاهم ،اعتربت حمكمة االستئناف أهنا ستلتزم حبكمها السابق على هذه األسئلة يف قضية م ت (اجلزائر) ،ر ب (اجلزائر)  ،يو
(اجلزائر) ضد وزير الدولة للشؤون الداخلية ( 2007حمكمة االستئناف يف أجنلرتا و ويلز القسم املدين  ،)909وحيث وجد أنه:
) ميكن أن تأخذ اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة األدلة احملفوظة بعني االعتبار يف حال السالمة لدى العودة ،و  )2عالقة ضمانات السالمة
لدى العودة أمر واقع و ليس قانونا و عليه فال توجد سلطة قضائية للنظر يف الطعن على هذا األساس .كما أن حمكمة االستئناف رفضت أيضا
دعاوى استئناف ملقدم الطلب مبوجب املادة  ،9عندما وجدت أن اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة ستتوصل ملا توصلت إليه.

 .90بالنسبة للمادة  ،6فقد رفضت حمكمة االستئناف حجة مقدم الطلب بأن هناك خطرا حمدقا من "انتهاك صارخ للعدالة" عند إعادة
حماكمته يف األردن بسبب عدم استقالل أو نزاهة حمكمة أمن الدولة:توصلت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة ملا توصلت له هبذا اخلصوص و مل
يتغري هذا االستنتاج تبعا لقرار الحق هلذه احملكمة يف قضية املؤيد ضد أملانيا رقم  35865/03بتاريخ  20شباط .2007
 .9و مع ذلك ،قبلت حمكمة االستئناف حجة مقدم الطلب بوجود خطر حمقق من أنه سيعاين من "انتهاك صارخ للعدالة" ،بسبب خماطر
أن تتخذ إدالءات انتزعت خالفا ألحكام املادة  1ضده يف احملاكمة الثانية ،وجدت حمكمة االستئناف أن:
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" .45قللت اللجنة الخاصة لطعون الهجرة من شأن أو أساءت فهم الطبيعة األساسية لقانون االتفاقية الذي يحظر استخدام أدلة انتزعت تحت وطأة
التعذيب .و أفاد مستشار وزير الخارجية إلى أنه لم يكن جزءا من التزاماته التصريح في حال كان من الواضح أن المحاكمة ستقوم على أساس أدلة انتزعت
تحت وطأة التعذيب ،سواء للمعنيين أنفسهم أو لطرف ثالث ،فذلك من شأنه أال ينطوي على إنكار صارخ للعدالة .وفقا لذلك ،عندما وجدت اللجنة الخاصة
لطعون الهجرة حقيقة أن هناك احتمالية كبيرة ألن تكون األدلة قد انتزعت تحت وطأة التعذيب (اللجنة الخاصة لطعون الهجرة القسم  ،)416أو بطريقة بينت
رجوح خطر التعذيب أو تصرف آخر خالفا ألحكام المادة ( 1اللجنة الخاصة لطعون الهجرة القسم  )411و أن هذه األدلة سلمت في محاكمة السيد عثمان،
فقد قررت أنها يجب أن تكون على قناعة تامة بأن أدلة كهذه ستستبعد و لن تتخذ أي قرارات وفقا لها .وكانت األسباب التي استندت إليها اللجنة الخاصة
لطعون الهجرة لعدم العثور على خرق مهدد للمادة  6في هذا الصدد غير كافية.
 .46نؤكد أن هذا ليس انتقادا و ليس في المقام األول انتقادا للجنة الخاصة لطعون الهجرة من حيث العقالنية ،بالرغم من أننا نعتبر إضافة إلى ما سبق أن
استنتاجات اللجنة الخاصة لطعون الهجرة لم تتوافق بعقالنية مع نتائج بحثها على أرض الواقع .بدال من ذلك ،استنتاجنا الرئيسي هو أن:
و قد أخطأت اللجنة الخاصة لطعون الهجرة عندما طبقت اختبارا مطلبيا غير كاف لتحديد فيما إذا كان هناك خرق للحقوق بموجب المادة . 6
 .44يحظر استخدام األدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب في قانون االتفاقية ليس فقط ألن من شأنها أن تجعل المحاكمة غير عادلة،
ولكن أيضا وبشكل خاص بسبب عالقتها بالمادة  1األساسية  ،و الحظر أساسي و غير مشروط و غير قابل لالنتقاص و يقع ضمن جوهر الحماية التي
تقدمها االتفاقية .و ذلك كما أقرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في القسم 315من حكمها في جلوه و ألمانيا ،ورد في بحث إسكس لحقوق
اإلنسان ،العدد :11 ،44
"تعتبر أدلة االتهام –سواء في شكل اعتراف أو دليل فعلي -التي تم الحصول عليها تحت وطأة أعمال عنف أو أعمال وحشية أو غيرها من أشكال
معاملة تصنف على أنها أعمال تعذيب  ،أدلة ال يعتمد عليها كإثبات لذنب ضحية هذه المعاملة ،بصرف النظر عن قيمة الدليل اإلثباتية.و يعتبر أي
استنتاج آخر وسيلة غير مباشرة إلضفاء شرعية على تصرفات مستهجنة أخالقيا و التي عمد واضعو المادة  1من االتفاقية إلى تجريمها ،و كما صيغ في
قرار المحكمة العليا للواليات المتحدة في قضية روشين  141الواليات المتحدة  365بشكل جيد "أن نلبس الوحشية رداء القانون".
و ال يعد الرأي القائل بحظر أي دليل انتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة قائما على في المقام األول على رجحان عدم مصداقية هذا الدليل،
و إنما يقوم على وجوب وقوف الدولة موقفا حازما ضد التصرف الذي قاد إلى نتزاع الدليل ،األمر المعترف به عالميا ضمن و خارج قانون االتفاقية.
و مما يعد –مع االحترام -بيانا قويا بشكل خاص في هذا الشأن ،نقال عن عدد وافر من سلطات شديدة اللهجة بالتساوي ،ما ورد في القسم 31من
خطاب لورد بينغهام في وزير الداخلية الخامس (رقم  )1116( )1قضايا استئناف .113
 .46و قد أخطأت اللجنة الخاصة لطعون الهجرة بعدم االعتراف بالفارق الحاسم بين مخالفة المادة  6استنادا على هذا األمر بالتحديد و بين
مخالفة المادة  6بناء على مجرد وجود نقائص في عملية المحاكمة أو تشكيل المحكمة .بل إنها ضمن استنتاجاتها في القسمين  441و  451التي
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حددتها...تعاملت مع إمكانية استخدام دليل انتزع تحت وطأة التعذيب بالتساوي مع شكاوى حول استقاللية المحكمة :انظر تحديدا اللجنة الخاصة
لطعون الهجرة في القسم  .451-444أدى ذلك إلى عدم اعترافها بالدرجة العالية للضمانات المطلوبة في المرافعات التي تقام في دولة أجنبية أمام
شخص يمكن أن يرحل قانونيا ليواجه محاكمة قد تتضمن دليال انتزع بواسطة التعذيب"

 .92أبدت محكمة االستئناف مالحظة مفادها أن اللجنة الخاصة لطعون الهجرة قد وصلت إلى استنتاج فحواه أنه لن يكون
هناك إنكار تام للعدالة فيما يتعلق باستخدام أدلة تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب و ذلك من خالل االعتماد على العملية –
بطريقة معترف بها و لكنها ليست مرضية تماما -أمام محكمة أمن الدولة و محكمة التمييز.و بالنسبة حملكمة االستئناف ،فإن هذ
االستنتاج ضعيف جدا مقارنة باستنتاجات اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة فيما يتعلق بإجراءات حمكمة أمن الدولة  ،و خماوف اللجنة
اخلاصة لطعون اهلجرة حول صعوبة إثبات أن األدلة انتزعت حتت وطأة التعذيب .ففي رأي حمكمة االستئناف اعتربت خماوف اللجنة
اخلاصة لطعون اهلجرة "مربرا مبا فيه الكفاية للكم اهلائل من نقص احلمايات األساسية من سوء املعاملة" يف األردن .كما أهنا انتقدت أن
اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة "أخفقت إخفاقا مثريا للقق" بأن تويل هذه االستنتاجات األمهية اليت تستحق بالنسبة لنقائص حمكمة أمن
الدولة .و توصلت حمكمة االستئناف إىل أنه:
"لم يكن متاحا للجنة الخاصة لطعون الهجرة أن تخلص إلى نتيجة مفادها أن خطر اإلنكار التام للعدالة يتمثل من خالل
استخدام أدلة تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب مستبعد على نحو كاف .فلم تكن اللجنة الخاصة لطعون الهجرة لتصل إلى هذه
النتيجة لو أنها فهمت بشكل صحيح الوضع في قانون االتفاقية فيما يتعلق بالمادة ."6
 .1الدعوى أمام مجلس اللوردات

 .91استأنف وزير الدولة أمام جملس اللوردات فيما يتعلق باستنتاج احملكمة خبصوص املادة  ،6تقاطع مع هذا استئناف مقدم الطلب
خبصوص شكاوى أخرى يف االتفاقية .استمع إىل االستئناف مع استئنافني من مستأنفني آخرين يف م.ت( .اجلزائر) ،ر.ب .و يو (انظر
الفقرة  49أعاله) .و ُتكن جملس اللوردات يف االستئنافات املدجمة من النظر يف مواد سرية أمام اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة ،باإلضافة
إىل االعتماد على الضمانات الواردة يف مذكرة التفاهم و شكاوى مقدم الطلب خبصوص املادتني  9و  .6أصدر جملس اللوردات حكما
بتاريخ  9شباط  2005باإلمجاع ،متيحا للحكومة أن تستأنف و رافضا استئناف مقدم الطلب بالتقاطع ( 2005جملس اللوردات ،
اململكة املتحدة .) 0
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(أ) المادة  : 1مرافعات المواد السرية أمام اللجنة الخاصة لطعون الهجرة

 .94توصل اللورد فيليب إىل أن اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة كانت خمولة قانونيا ألخذ املواد السرية بعني االعتبار لتقييم السالمة عند
العودة و كانت هناك اعتبارات مقنعة لسياسة القيام هبذا األمر .و جيب أن يشار إىل الفرق بني استخدام املواد السرية ملوضوع سالمة
العودة و استخدامها يف املرافعات مثل الربهنة على هتديد األمن القومي من قبل فرد ما .ففي احلالة األوىل يكون الفرد على إحاطة تامة
بطبيعة أي خماطر قد يتعرض هلا لدى العودة ،ففي مجيع األحوال اهلدف منها هو الفرد حبد ذاته و ليس الدولة ،و ذلك ملعرفة فيما إذا
كان سيتعرض ملخاطرة لدى عودته .و لي س من احملتمل أن يكون مهما جدا أن حيصل حمام خاص على معلومات من الشخص املنوي
ترحيله ذات عالقة بالدليل املختتم .أما بالنسبة لكون حتصيل شاهد مناسب ذو خربة و حاصل على موافقة أمنية لالطالع على املواد
السرية غري عملي ،فلم ير اللورد فيليب األمر غري عادل .أتاح النظام الداخلي للجنة اخلاصة لطعون اهلجرة للمحام اخلاص أن يطلب منها
أن تدعو إىل املزيد من األدلة  ،و بصفة اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة حمكمة خرباء ،ميكن االعتماد عليها إلجراء تقييم واقعي للمواد
السرية وذلك يف ضوء التقرير الذي قدمه احملامي اخلاص .و فيما يتعلق بالضمانات  ،فقد صادق اللورد فيليب على الرأي القائل بأنه ال
بد من الكشف عن الضمانات الواردة يف مذكرة التفاهم ،و لكن ميكن لتفاصيل املفاوضات أن تبقى سرية.
 .99رفض اللورد هوفمان حجة مقدم الطلب على أساس أكثر جوهرية و هو على قضية احملكمة فيما يتعلق بقرار حتديد إلمكانية
خرق قرار الرتحيل املادة  1دون أن يتطلب األمر "الفخامة القضائية الكاملة للمادة  6أو حىت  .")4(9نقال عن شاهال ،املذكور أعاله،
فقد أكد على أن كل ما هو مطلوب هو" التدقيق املستقل للمطالبة " و الذي وقع يف حالة مقدم الطلب.
 .96أيد اللورد هوب ،و إن كان يقبل أن الفرصة مل تتح للمحكمة لتحلل فيما إذا كان نظام اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة يستويف
الشروط الواردة يف االتفاقية .و يف رأيه فقد كان األمر كذلك .كما وافق اللورد براون مؤكدا على أنه مل تقدم أي قضية ضد مقدم الطلب
خبصوص السالمة لدى العودة  ،بل هو الذي كان يقدم قضية ضد الدولة.
(ب) المادة  :1الضمانات و مذكرة التفاهم

 .97عقب اللورد فيليبس (الذي وافق اللوردات اآلخرون على رأيه) مفسرا أن قضية احملكمة يف حالة ماماتكولوف و أسكروف املذكورة
أعاله و ما جاء بعدها تتعامل مع الضمانات "كجزء من مصفوفة ال بد أن تؤخذ بعني االعتبار" عند أخذ قرار بشأن إمكانية وجود
أسباب جوهرية لالعتقاد بأن مقدم الطلب سيواجه معاملة خبالف املادة  .1وأشار إىل "وفرة" مواد القانون الدويل اليت تدعم االقرتاح
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القائل بأن الضمانات املقدمة توضع موضع شك إذا قدمت من قبل دولة تستشري املعاملة الالإنسانية بني موظفيها .و مع ذلك ،يف رأي
اللورد فيليب ،جاء األمر "قريبا من اقرتاح "كاتش  "22و الذي مفاده أنه يف حال اضطر املرء لطلب الضمانات فهذا يعين أنه ال يستطيع
االعتماد عليها" .و يف رفض هلذا االقرتاح وجد أن األساس الوحيد للتدخل يف رأي اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة هو يف حال كانت
استنتاجاهتا القائلة بأن من املمكن االعتماد على الضمانات غري منطقية ،و استنتاجات اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة يف القضية احلالية
ليست كذلك.

(ج) المادة 5

 .99رفض جملس اللوردات باإلمجاع التدخل باستدالل اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة فيما يتعلق بعدم وقوع تعرض مقدم الطلب وفقا
للقانون األردين إىل  90يوما من االحتجاز دون الوصول إىل احملكمة أو حمام .وجد اللورد فيليبس أنه و إن وقع األمر  ،فإن  90يوما من
االحتجاز ال ُتثل انتهاكا صارخا للمادة  .9و يعىن باخلرق الصارخ ذلك الذي يؤدي إىل عواقب وخيمة تعلو على حق الدولة يف أن
ترحل أجنبيا من أراضيها ،األمر الذي ميكن حدوثه عند وقوع احتجاز تعسفي يستمر سنوات عديدة و ليس احتجازا ملدة  90يوما.
(د) المادة 6

 .95بالنسبة للمادة  ، 6ملعرفة فيما إذا كانت ستقع "حالة انكار تام أو إلغاء "للحق يف حماكمة عادلة ،وجد لورد فيليبس ما يلي:
" . 16ال يعد هذا اختبارا سهال و ال كافيا لتحديد فيما إذا كانت املادة  6ستقف حائال أمام ترحيل األجنيب ،ففي املقام األول ليس
من السهل افرتاض ما ميكن أن يرقى إىل "إنكار تام أو إبطال للحق يف حماكمة عادلة" .فال ميكن أن تتضمن هذه اجلملة أال يكون أي
جانب من احملاكمة غري عادل ...املطلوب هو أن يكون القصور يف العملية باملفرد أو اجملموع أساسيا حبيث ينقض العدالة يف احملاكمة
املرتقبة.
 . 17يف املقام الثاين ،واحلقيقة أن الشخص املبعد قد جيد نفسه معرضا يف البلد املتلقي لعملية قانونية غري عادلة بشكل صارخ ال
ميكن ،يف حد ذاته أن يربر وضع حظرعلى ترحيله .جيب أال يقوم الرتكيز ببساطة على عدم عدالة عملية احملاكمة و إمنا على نتائجها
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احملتملة ،حيث أن حماكمة غري عادلة من شأهنا أن تؤدي إىل انتهاك حقوق اإلنسان األساسية ،و جيب أن يكون مدى هذا االنتهاك
مؤشرا واضحا لتحديد حظر الرتحيل".
 .60بعد أن استعرضت القضايا ذات الصلة يف هذه احملكمة مبا فيها قضية بدر و كنبور ضد السويد  ،رقم 13284/04,القسم
 ،42احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  ، -2009و اليت استعرضت لتجسيد حاجة النظر إىل خماطر حدو انتهاك للمادة  6مع
مواد أخرى مثل املادتني  2و  ،1وجد لورد فيليبس:
"قادتني محاولة اجتهاد محكمة ستراسبورغ إلى هذه النتائج ،فقبل أن يكون ترحيل األجنبي قادرا على خرق المادة  ،6يجب
أن تكون هناك أسباب جوهرية لالعتقاد بأن هناك خظر حقيقي ( )3من أن يكون هناك خرق أساسي لمبادئ المحاكمة العادلة
التي تضمنها المادة  )1( .6و من أن مخالفة كهذه من شأنها أن تسيء تطبيق العدالة مما يشكل في حد ذاته انتهاكا صارخا
للحقوق األساسية للضحية".
 .6يف هذه القضية ،ميكن أن ينطبق اجلزء الثاين يف األحكام احملتملة لسجن مقدم الطلب .أما بالنسبة للجزء األول ،فقد خلص
لورد فيليبس إىل أنه بالرغم من أن الدستور العسكري يف حمكمة أمن الدولة األردنية من شأنه أن يسري احملاكمة خبالف املادة  6يف حال
عقدت يف دولة االتفاقية ،إال أنه و اتفق مع اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة و حمكمة االستئناف أن األمر لن يصل إىل حد "إنكار صارخ
للعدالة" مبا فيه الكفاية ليمنع الرتحيل يف القضية.
 .62فيما يتعلق بشكوى مقدم الطلب،و بأن هناك خطرا حقيقيا بأنه تم انتزاع األدلة ضده تحت وطأة التعذيب  ،رأى اللورد
فيليبس أن محكمة االستئناف أخطأت  .فقد تطلبت ضمانة على درجة عالية جدا من أن األدلة التي يمكن أن تكون انتزعت
تحت وطأة التعذيب لن تستخدم في محاكمة أجنبية .قال:
ليس حظر أي دليل انتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة قائما على في المقام األول على رجحان عدم مصداقية هذا
الدليل و بالتالي عدم القدرة على االعتماد عليه ،و إنما يقوم على "وجوب وقوف الدولة موقفا حازما ضد التصرف الذي قاد إلى
انتزاع الدليل" ،وينطبق هذا املبدأ يف الدولة اليت ميكن أن تقع فيها حماوالت من هذا القبيل للحصول على أدلة .و ال يتطلب األمر من
هذه الدولة –اململكة املتحدة -أن حتتفظ مبشتبه به باإلرهاب على حساب أمنها القومي ،إال إذا كانت هناك ضمانات على درجة
عالية بأن األدلة التي انتزعت تحت وطأة التعذيب لن تستخدم ضده في األردن .كانت املسألة أمام اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة
26

___________________________________________________
رقم اإليداع لد دائرة املكتبة الوطنية ()2012/3/1230

فيما إذا كانت هناك أسس معقولة لالعتقاد بأن ترحيل السيد عثمان إىل األردن سيؤدي إىل حماكمة تقوم على نقائص بشكل مهم و
أساسي مما يؤدي إىل تقويض عدالة احملاكمة  ،أو كما عربت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة إىل حد ينكر ُتاما احلق يف حماكمة عادلة.
خلصت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة إىل أن أوجه القصور احملددة ال تبلغ هذا احلد .و ال أجد أن اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة قد
أخطأت قانونيا يف الوصول إىل هذا االستنتاج.
 .61وجد اللورد هوفمان أنه ال توجد سلطة لالتفاقية في القانون –في سياق تطبيق المادة  6في قضية نقل -وتبين أن خطر
استخدام دليل انتزع تحت وطأة التعذيب قد يصل بالضرورة إلى حد إنكار صارخ للعدالة.
 .64أيد اللورد هوب ،و وجد أن هذه احملكمة تتبىن "منهاجا ال هتاون فيه" فيما خيص استخدام أدلة انتزعت حتت وطأة التعذيب ،و
لكن األمر مل ينطبق على األدلة املاثلة أمام اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة  ،فقد كانت هناك مزاعم دون إثباتات ،كما لم يكن التأكيد
على وجود خطر فعلي بموجب انتزاع أدلة تحت وطأة التعذيب كافيا لمنع النقل .و أشار إىل استنتاجات اللجنة اخلاصة لطعون
اهلجرة من أن من املرجح أال تتوافق احملاكمة مع املادة  6يف حال كانت األردن طرفا يف االتفاقية ،و لكن األمر سيتم من خالل إطار ذو
بنية قانونية .كما أن هناك دليل صحيح على أن حمكمة أمن الدولة -و اليت مل تكن جمرد أداة للسلطة التنفيذية -قد عمدت إىل تقييم
الدليل و اختباره بالقياس مع القانون مما مكن اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة من أن تصل إىل ما وصلت إليه فيما يتعلق باألدلة.
 .69أيد اللورد براون اللورد فيليبس  ،مشريا إىل األغلبية يف اهليئة العظمى يف قضية ماماتكولوف و أسكروف املذكورة أعاله ،و قال:
"إذا مل يكن التسليم غري قانونيا يف ظل الظروف الناشئة هناك ،ففي حكمي ال أجد ما جيعل الرتحيل غري قانوين هنا".
 .66وأشار اللورد مانس ،الذي اتفق مع لوردات القانون إشارة أخرى إىل املادة  6ومجيع النقاط األخرى يف االستئناف ،حيث يوجد
تشابه كبري بني مفهوم" ظلم صارخ "يف هذه القضية ومفهوم احلرمان من العدالة يف القانون الدويل العام عموما .ففي األخري كان اإلمجاع
احلديث على أنه ال بد أن تكون الظروف الواقعية فاضحة حىت تنشأ مسؤولية الدولة يف القانون الدويل.

ثانيا :القانون المحلي والممارسات ذات الصلة
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أ.

إجراءات اللجنة الخاصة لطعون الهجرة

 .67كما ورد يف أ .و آخرين ضد اململكة املتحدة و املذكورة أعاله القسم  5فقد وجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة ردا على
حكم هذه احملكمة يف قضية شاهال املذكورة أعاله.
 .69يف إطار القسم  ) (2من قانون اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة لعام  ، 557يكمن االستئناف أمام اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة
يف قضايا اهلجرة مبا فيها قضايا الرتحيل ،و عندما يؤخذ قرار وزير الدولة كليا أو جزئيا بناء على أسس متعلقة باألمن القومي ،او باالعتماد
كليا أو جزئيا على معلومات يرى وزير الدولة أال تعلن ملصلحة األمن القومي ،أو مصاحل العالقة بني اململكة املتحدة و أي بلد آخر أو
من أجل الصاحل العام.
 .65كما جاء يف أ .و آخرين القسم ، 52فإن لدى اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة إجراءاهتا اخلاصة اليت ُتكنها من النظر ليس فقط يف
املواد املعلنة "املواد املتاحة" و إمنا أيضا يف "املواد السرية" .بينما ال يتسىن ملقدم الطلب و ال مستشاره القانوين االطالع على املواد السرية.
و عليه يتم تعيني مستشار أو أكثر يوافق عليهم أمنيا و يشار إليهم ب "حمام خاص" ،يعينهم وكيل الدعوى لتمثيل املستأنف.
حتدد املادة  4من (أصول) اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة  ،أحكام "( 2001األحكام اخلاصة ب )"2001أحكام استخدام املواد السرية،
مصاغة كاآليت:
"( ) عند ممارسة مهامها ،ستعمل اللجنة على ضمان أال تستخدم املعلومات بطريقة تتخالف مع مصاحل األمن القومي أو العالقات الدولية
مع اململكة املتحدة أو الكشف عن اجلرمية و الوقاية منها ،أو يف أي سياق آخر يضر استخدام املعلومات من خالله بالصاحل العام.
( )2و فيما يتعلق بأحكام هذه املادة من اإلضرار بالصاحل العام ،يتم تفسري هذا املتطلب بالرجوع إىل الفقرة ( ).
( )1رهنا بأحكام الفقرتني ( ) و ( )2جيب أن تتأكد اللجنة من أن املواد املتوفرة هلا تتيح هلا حتديد إجراءاهتا.
تشري املادة ( )1( 17ج) إىل أنه عند تقدمي املواد السرية من قبل احملامي اخلاص فإن على وزير الدولة أن يقدم بيانا عن املواد يف الشكل
الذي يقدم عن املستأنف ،و ذلك يف حال كان ممكنا أن يتم األمر دون كشف املعلومات مبا يضر الصاحل العام.
 .70تنص املادة  19على أن من املمكن للمحامي اخلاص أن حيتج على اعرتاضات وزير الدولة فيما يتعلق بالكشف عن املواد السرية .و
ميكن للجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن ختاطب اعرتاضات وزير الدولة باإلقرار باملوافقة أو اإللغاء .إذا ألغت اإلعرتاضات فإنه فيمكنها أن توجه
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وزير الدولة ليقدم للمستأنف كل أو جزءا من املواد السرية اليت أودعها لدى اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة  ،و لكن ليس املواد السرية اليت
قدمت عن املستأنف .و يف هذه احلالة ،ال يطلب من وزير الدولة أن يقدم املواد إذا قرر أنه لن يستخدمها يف وقائع الدعوى.
 .7يتم البحث من أجل "مواد التربئة"  ،و هي املواد اليت من شأهنا تعزيز قضية املستأنف أو االنتقاص من قضية وزير الدولة .و يتم
الكشف عن مواد التربئة للمستأنف إال إذا كان ذلك يضر بالصاحل العام ،و يف هذه احلالة يتم الكشف عنها للمحامي اخلاص.
 .72منح القسم  7من من قانون عام  557احلق يف االستئناف أمام حمكمة االستئناف ضد قرار هنائي تتخذه اللجنة اخلاصة لطعون
اهلجرة يف إجنلرتا و ويلز خبصوص االستئناف "فيما يتعلق بأي سؤال حول مواد القانون لتلك الغاية".

ب .قانون اللجنة الخاصة لطعون الهجرة

 .71باإلضافة إىل األردن ،تفاوضت احلكومة بشأن عدد من مذكرات التفاهم فيما يتعلق بالضمانات و ذلك مع اثيوبيا ولبنان وليبيا .كما
تفاوضت حول إطار اتفاقية للحصول على ضمانات من اجلزائر .استمعت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة إىل استئنافات سبعة عشر فردا سعت
احلكومة إىل ترحيلهم بناء على هذه الضمانات .و نظرت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة إىل هذه االستئنافات يف كل قضية على حدة ،إال أن
التوجه العام الذي اتبعته فيما يتعلق بالضمانات هو ما ورد يف قضية ب.ب .ضد وزير الدولة للشؤون الداخلية ،و ذلك يف قرار اللجنة اخلاصة
لطعون اهلجرة بتاريخ  9كانون الثاين  2006القسم  ، 9حيث وجدت ضرورة تلبية أربعة شروط قبل أن تعترب الضمانات سببا إلزالة خطر فعلي
للتعذيب:
( ) جيب أن تكون شروط الضمانات مؤكدة على أن الشخص لن يتعرض ملعاملة خالفا ألحكام املادة  1و ذلك يف حال حتقق هذه
الشروط.
( )2أن ُتنح الضمانات حبسن نية.
( )1وجوب وجود أساس سليم و موضوعي لالعتقاد بأن الضمانات ستتحقق.
( )4القدرة على التأكد من صحة حتقيق الضمانات.
 .74وجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة يف تطبيق هذه الشروط أن الضمانات ستكون كافية بالنسبة للجزائر (انظر قرار اللجنة اخلاصة

لطعون اهلجرة يف ج ( 21تسرين الثاين  ،)2007ز .و و .يف ( 9أيار  ، )2007ي .و ب.ب .و يو يف ( 2تشرين الثاين  ،)2007ب.ب.
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يف ( 21تشرين الثاين  ،)2007ب .يف (ُ 10توز  ،)2009ت .يف ( 22آذار  ،)20 0سيهايل (رقم  )2يف ( 26آذار  .)20 0كما
وجدت أهنا مستوفية الشروط بالنسبة ألثيوبيا يف قضية إكس إكس يف ( 0أيلول  .)20 2إال أن اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة وجدت أن
الشروط غري مستوفاة بالنسة لليبيا  ،بسبب الطبيعة املتغرية لنظام القذايف آنذاك (د.د .و أ.س .يف ( 27نيسان .))2007

 .79كما وجدت أن ضمانات األردن متوافقة مع المادة  1في قضية ف.ف 1( .تشرين الثاني  ،)1111و أحاطت اللجنة
الخاصة لطعون الهجرة علما بتقارير أخرى حول التعذيب في السجون األردنية و اعتبرت أن هذه التقارير تؤكد الرأي القائل بأن هناك
خطر فعلي للتعرض لسوء المعاملة دون مذكرة التفاهم .و مع ذلك ،لم تغير هذه التقارير من استنتاجاتها في القضية الحالية و التي تفيد
بأن مذكرة التفاهم و دور الرقابة الذي تقوم به عدالة سيوفران حماية كافية.

ثالثا :التدابير بين المملكة المتحدة و األردن
أ.

مذكرة التفاهم

 .76يشري عنوان مذكرة التفاهم املتفق عليها بني حكومة اململكة املتحدة واحلكومة األردنية إىل تنظيم "شروط التعهدات فيما يتعلق
بأشخاص حمددين قبل ترحيلهم".
 .77تنص مذكرة التفاهم على أن من املفهوم أن كل دولة ستمتثل اللتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان مبوجب القانون الدويل بشأن شخص
يعاد مبوجب مذكرة التفاهم .و تطبق الشروط املنصوص عليها يف الفقرات  9-من مذكرة التفاهم عندما يتم تسلم شخص مبوجب بنود مذكرة
تفاهم .باإلضافة إىل أي ضمانات حمددة تقدمها الدولة املستقبلة.
تنص الفقرات  9-على ما يلي:
 .يف حال اعتقال أو حجز أو سجن الشخص بعد عودته ،يوفر له السكن املالئم و التغذية املالئمة و العالج الطيب ،كما يعامل بطريقة
إنسانية و سليمة وفقا للمعايري املقبولة دوليا.
 .2عند تعرض الشخص الذي ُتت إعادته إىل االعتقال أو االحتجاز فيجب أن ميثل فور عودته أمام قاض أو موظف آخر خمول قانونيا
ملمارسة السلطة القضائية و ذلك لتحديد قانونية اعتقاله.
30

___________________________________________________
رقم اإليداع لد دائرة املكتبة الوطنية ()2012/3/1230

 .1عند تعرض الشخص الذي ُتت إعادته إىل االعتقال أو االحتجاز فيجب أن يبلغ فورا من قبل السلطات يف الدولة املستقبلة عن أسباب
اعتقاله أو احتجازه باإلضافة إىل أي هتم موجهة ضده.
 .4عند تعرض الشخص الذي ُتت إعادته إىل االعتقال أو االحتجاز أو السجن ملدة ثال

سنوات من تاريخ عودته فيحق له أن يتصل و

حيصل على زيارات فورية و منتظمة من ممثل هليئة مستقلة يتم ترشيحها من قبل سلطات اململكة املتحدة و األردن .و يسمح بأن تتم هذه
الزيارات مرة كل أسبوعني و بصرف النظر عما إذا أدين الشخص أو مل تتم إدانته ،كما تشتمل الزيارات على مقابالت خاصة مع الشخص
الذي ُتت إعادته .و تقوم اهليئة املخولة بالزيارة بتسليم تقرير حول زياراهتا لسلطات الدولة املرسلة.
 .9باستثناء تعرض الشخص الذي ُتت إعادته لالعتقال أو االحت جاز أو السجن ،فإن الدولة املستقبلة ال تعيق أو حتدد أو تقيد أو ُتنع بأي
طريقة أخرى وصول الشخص املشار إليه إىل مواقع قنصلية الدولة املرسلة خالل ساعات العمل العادية .ومع ذلك ،ال يتعني على الدولة
املستقبلة تسهيل وصول الشخص إىل موقع القنصلية من خالل توفري النقل اجملاين أو بأجر خمفض.
 .79تضمن الفقرة  6حق ممارسة الشعائر الدينية في مراكز االحتجاز ،كما تنص الفقرة  1على الحق في المحاكمة العادلة للشخص
الذي تمت إعادته من حيث مماثلة األحكام  6القسم  3من االتفاقية .و الفقرة  4التي تكرر المادتين  6القسم  ،1مع حذف
اإلشارات إلى الفقرتين (أ) و (ه) من هذه المادة.
 .75صرحت مذكرة التفاهم بأنه من املمكن ألي من احلكومتني االنسحاب من مذكرة التفاهم على أن تعطي إشعارا قبل ستة أشهر  ،و مع
ذلك  ،تستمر بنود مذكرة التفاهم يف االنطباق على أي شخص عاد مبوجبها.

ب .شروط المرجعية لمركز عدالة.
 .90تقر شروط املرجعية اخلاصة مبركز عدالة (اهليئة الرصدية) ضرورة أن تكون مستقلة ماديا و عمليا عن الدولة املستقبلة ،كما جيب أن تكون
قادرة على تقدمي تقارير صرحية و صادقة .كما أن شروط املرجعية تقر بضرورة أن ُتتلك القدرة على القيام مبهامها ،حبيث ُتلك خرباء
("راصدين") مدربني على اكتشاف العالمات اجلسدية و النفسية للتعذيب و سوء املعاملة ،باإلضافة إىل القدرة على الوصول إىل خرباء مستقلني
كما تقتضي الضرورة .كما ينبغي أن يرافق املراقب كل شخص أعيد مبوجب مذكرة التفاهم ("الشخص الذي مت ترحيله") طوال الوقت بدءا من
ترحيل الشخص من الدولة املرسلة و حىت عودته إىل الدولة املستقبلة .كما جيب أن يصحبه إىل منزله أو إىل أي مكان آخر يتم إرساله إليه .و
جيب أيضا أن يكون لدى املراقب تفاصيل االتصال بالشخص الذي ُتت إعادته باإلضافة إىل تفاصيل اتصال األقرب من أقربائه ،أو الشخص
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الذي يرغب بأن يتم االتصال به ،و جيب أن تتوافر هذه املعلومات عن أي شخص ُتت إعادته .جيب أيضا أن يقوم املراقب بإبالغ الدولة
املرسلة عن أية دواعي قلق خبصوص معاملة الشخص الذي ُتت إعادته أو يف حال اختفائه .و على املراقب يف السنة األوىل لعودة الشخص
الذي ُتت إعادته أن يتصل به هاتفيا أو يزوره أسبوعيا.
 .43و فيما يتعلق باالحتجاز ،تكون الشروط المرجعية كاآلتي:
" .4الزيارات للمحتجزين:
(أ) عندما تكون اجلهة الرصدية على علم بأن الشخص الذي ُتت إعادته قد احتجز ،فيتوجب على الراصد أو املراقبني زيارته فورا.
(ب) بعد ذلك ،جيب على املراقبني زيارة احملتجزين بشكل متكرر و دون إشعار (بشكل متكرر على األقل مبوجب مذكرة التفاهم) ،كذلك
فعلى املراقبني النظر يف طلب وزيارات متكررة أكثر حبسب ما تقتضيه احلاجة ،و ال سيما يف املراحل األوىل لالحتجاز.
(ج) على املراقبني أن يعقدوا مقابالت مع احملتجزين على انفراد ،و حبضور مرتجم إذا لزم األمر.
(د) جيب إجراء زيارات الرصد بواسطة خرباء مدربني للكشف عن العالمات اجلسدية والنفسية للتعذيب وسوء املعاملة .كما جيب على الراصد
أن يؤكد فيما إذا توفر للمحتجز مكان إقامة مالئم ،تغذية  ،عالج طيب ،و فيما إذا كان يلقى معاملة إنسانية و سليمة وفقا للمعايري املقبولة
دوليا.
(ه) عند مقابلة احملتجز ،جيب على الراصد أن يشجع احملتجز على التحد بصراحة و أن يكون قادرا على معاينة حالته.
(و) جيب على الراصد اختاذ التدابري الالزمة من أجل إجراء الفحوص الطبية فورا  ،ويف أي وقت يساورهم فيه القلق بشأن رعاية احملتجز البدنية
أو النفسية.
(ز) جيب على اهليئة الرصدية أن حتصل على أكرب قدر من املعلومات حول ظروف االحتجاز و املعاملة اليت يتعرض هلا احملتجز ،مبا يف ذلك
التفتيش على مرافق االحتجاز ،كما جيب ان تتخذ التدابري الالزمة ليتم إبالغها مباشرة يف حال مت نقل احملتجز من مركز احتجاز إىل آخر.
 .92تنص الفقرة  5على أنه في سبيل مراقبة االمتثال مع الحق في المحاكمة العادلة فإنه يجب على الراصدين أن يملكوا الوصول إلى
جميع جلسات االستماع ،وفقا لمتطلبات األمن القومي .كما تنص الفقرة  6على أن على الراصدين أن يكونوا على علم كامل بأي
ضمانات محددة تقدمها الدولة المستقبلة بخصوص أي شخص تمت إعادته كما ينبغي أن تراقب االمتثال لهذه الضمانات .و تنص
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الفقرة  1فيما يتعلق بالتقارير أن على الهيئة الرصدية أن تقدم للدولة المرسلة تقاريرا صريحة و منتظمة  ،كما يجب أن تتصل بالدولة
المرسلة إذا اقتضت نتيجة الرصد.
ج .أدلة أخرى حول مذكرة التفاهم و مركز عدالة

 .تصرحيات السيد ليدن
 .91يف سياق املرافعات أمام هذه احملكمة ،قدمت احلكومة بيانني من السيد أنتوين ليدن  ،و هو دبلوماسي سابق و يعمل حاليا كممثل خاص
للملكة املتحدة يف جمال الرتحيل املقرون بالضمانات.
 .94ورد البيان األول ،بتاريخ  24سبتمرب  ،2005حيث استعرض التقارب يف العالقات بني اململكة املتحدة واألردن ،ودعم اململكة املتحدة
ملبادرات خمتلفة لتعزيز حقوق اإلنسان يف األردن ،فضال عن التقارير املختلفة ( موجزة يف الفقرات  24- 06أدناه)  ،واليت أظهرت تقدما يف
سجل حقوق اإلنسان يف األردن.
 .99كما أوضح البيان األول بعد توقيع مذكرة التفاهم أن احلكومتني قامتا معا بتقييم أي املنظمات ميكنها أن تتوىل مهمة الرصد املستقل.
اقرتحت احلكومة األردنية املركز الوطين حلقوق اإلنسان  ،و عندما رفض املركز الوطين حلقوق اإلنسان تويل املهمة ،اقرتحت احلكومة األردنية مركز
عدالة الذي مت تعيينه للمهمة .مت توقيع اتفاقية الرصد بعد أن التقى ممثلون من مركز عدالة وزير اململكة املتحدة للشؤون اخلارجية يف منطقيت
الشرق األوسط و مشال أفريقيا .تال ذلك اجتماع بني وزير الدولة للشؤون الداخلية و رئيس جملس األمناء ملركز عدالة السيد النائب أرسالن ،
إضافة إىل مؤسس و رئيس مركز عدالة السيد ربابعة .وضح السيدان أرسالن و ربابعة أنه بالرغم من انتقاد قرارهم يف تويل مهمة الرصد ،إال أهنم
شعروا أن األمر مهم حلماية حقوق اإلنسان .و مل يوافقوا على تويل املهمة قسرا و ال مقابل مردود مايل.
 .96كما استعرض البيان األول تدريب عدالة و أنشطة التوعية اليت نفذها يف جمال حقوق اإلنسان منذ تأسيسه عام  .2001و كان عدالة قد
تلقى التمويل من عدد كبري من الوكاالت املاحنة و اليت مل تكن احلكومة األردنية جزءا منها .تحدث المركز ضد الحكومة كما أعد دراسة
حول مناهضة التعذيب في األردن تم فيها انتقاد الحكومة و دائرة المخابرات العامة صراحة .و بعد مقاطعة ورش عملهم ملدة مثانية عشر
شهرا ،شاركت دائرة املخابرات العامة يف سلسلة من ورش العمل اليت بدأت يف ُتوز  .2005شارك عدالة عام  2007يف أربع زيارات هليومن
رايتس ووتش إىل منشأة احتجاز دائرة املخابرات العامة يف عمان .كما رد السيد ربابعة بالتفصيل على انتقاد هيومن رايتس ووتش لقدرة عدالة
على رصد مذكرة التفاهم (انظر الفقرتني  5و  46أدناه).
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 .97كما صرح السيد ليدن بأن حكومة اململكة املتحدة منحت لعدالة ُتويال قيمته 774898جنيها اسرتلينيا ،الذي مت توجيهه حنو التدريب
يف جمال حقوق اإلنسان للمسؤولني وإىل إنشاء فريق من اخلرباء .اعتبارا من شهر أيلول عام  ،2005ضم املركز عشرة موظفني بدوام كامل و
عشرين موظفا من خرباء طبيني و قانونيني بدوام جزئي .كما و توسع المركز ليشمل الفريق الوطني لمناهضة التعذيب و الذي سيعمل كهيئة
رصدية ،و ضم الفريق ستة و عشرين عضوا باإلضافة إلى ثالثة من موظفي مركز عدالة.

 .99كرر بيان السيد ليدن الثاين بتاريخ  26أيار  20 0أن العالقات بني األردن واململكة املتحدة ال تزال وطيدة بعد تغيري احلكومة يف اململكة
املتحدة.كما قدم البيان حملة عن اإلصالحات اليت جرت مؤخرا يف األردن ،بما في ذلك إجراء تغييرات في القانون الجنائي ليقدم عقوبات
شديدة للجرائم الخطيرة مثل التعذيب ،باإلضافة إلى اتخاذ تدابير لزيادة حرية الصحافة .أوجز البيان كذلك امتثال األردن للجنة األمم
المتحدة لمناهضة التعذيب في سياق نظر اللجنة في التقرير الدوري الثاني لألردن (انظر الفقرة  311أدناه).
 .95و يف البيان الثاين رفض السيد ليدن أي اقرتاحات تفيد بأنه لن يكون هناك دافع للكشف عن انتهاكات ملذكرة التفاهم ،حيث أن عدم
االلتزام ببنود مذكرة التفاهم من شأنه أن يلحق ضررا خطريا بالعالقات الدبلوماسية ،كما و ستقوم حكومة اململكة املتحدة بكل تأكيد باختاذ
إجراءات تتناسب مع أي خرق .أما بالنسبة ملركز عدالة ،فقد وجد أنه ال يوجد أي شيء غري عادي يف حقيقة أنه مل يقم بأي مهام رصد أو
رقابة يف األردن حىت اآلن ،بل عمل على أساس مقرتحات ملشاريع تنموية إذ يسعى للتمويل و تنفيذ املبادرات .و قد قام الفريق الوطني
لمناهضة التعذيب التابع لعدالة بزيارة سجن قفقفا في  4أيار  .1131و لم يكن دافع المركز ماليا بل إنه فقد ماال بقبول العمل كهيئة
رصد .كما أنه ليس منظمة رحبية ،حيث يطلب منه إعادة فائض املشاريع للمولني .و مل حيفز أي شيء حتول املركز إىل شركة ذات مسؤولية
حمدودة.
 .50أشار السيد ليدن أيضا إىل أنه أن مت طلب توضيح من احلكومة األردنية فيما يتعلق بالتناقض الظاهر بني النسختني اإلجنليزية و العربية من
مذكرة التفاهم (ورد يف النسخة العربية أن حق الرصد سيستمر ملدة ثال سنوات بعد العودة ،بينما ورد يف اإلجنليزية أن حق الرصد قائم يف حال
احتجاز العائد يف غضون ثال سنوات منذ عودته) .من خالل تبادل لبيانات شفوية بني سفارة اململكة املتحدة و احلكومة األردنية وقع مؤخرا
(ملحق بالبيان) ،أشار الطرفان إىل فهمهما أن ) :مذكرة التفاهم تنص على أن يستمر الرصد إذا مت احتجاز العائد يف غضون ثال سنوات
منذ عودته حىت إطالق سراحه ،و إىل أجل غري مسمى كما هو حمتمل )2 .ال حتق الزيارات الرصدية للمحتجز الذي احتجز ألكثر من ثال
سنوات بعد عودته.
34

___________________________________________________
رقم اإليداع لد دائرة املكتبة الوطنية ()2012/3/1230

 .2بيان السيد ويلكي
 .5سلم مقدم الطلب بيانا صادرا عن السيد كريستوف ويلكي من هيومن رايتس ووتش ،و الذي كان أساسا قد أعد لقضية ف.ف( .انظر
الفقرة  79أعاله .).كان السيد ويلكي قد قام بزيارات ملختلف منشآت االحتجاز يف األردن و الذي شكل أساس تقرير هيومن رايتس ووتش
الالحق بتاريخ  9تشرين األول ( 2009انظر الفقرة 7

أدناه) .صرح السيد ويلكي بأن السيد ربابعة من مركز عدالة قد رافقه يف إحدى

الزيارات .و وفقا للسيد ويلكي فلدى مناقشة قضية مقدم الطلب مع السيد ربابعة ،بدا و كأنه يسمع تفاصيل إجراءات الرتحيل من اململكة
املتحدة للمرة األوىل .صرح السيد ويلكي يف بيانه بأن مركز عدالة يوصف بأنه صغري جدا ،مل ينفذ زيارات مستقلة للسجون كما مل حياول أن
يفعل ذلك ،و عليه فقد شكك السيد ويلكي بأن الضمانات ستوفر محاية فعالة ضد إساءة معاملة مقدم الطلب.
 .1بيان السيدة رفاعي
 .52يف بيان بتاريخ  7شباط  20 0أعد خصيصا من أجل املرافعات أمام هذه احملكمة ،قامت السيدة رفاعي -و هي احملامية الناطقة بالعربية
و اليت قدمت أدلة للجنة اخلاصة بطعون اهلجرة حول احملاكمات السابقة يف األردن-قامت باستعراض النقاشات اليت دارت مع حمامني أردنيني و
موظفي منظمات غري حكومية خبصوص عدالة .كان مفاد النقاش أن السيد ربابعة ذو صالت عائلية قوية مع أجهزة األمن األردنية ،كما أن
تغيري املركز إىل شركة رحبية يتطلب موافقة وزير الداخلية ودائرة املخابرات العامة ،شأنه يف ذلك شأن ترشيح السيد ربابعة جمللس األمناء يف املركز
الوطين حلقوق اإلنسان .و مل يعرف أحد من الذين ُتت مقابلتهم عن مركز عدالة قبل أن يصبح هيئة رصدية ،و عليه فعدالة ال ميلك اخلربة
العملية مما سيجعله غري قادرا على منع سوء املعاملة .كما قيل أيضا أن المركز تصرف بطريقة غير منظمة في اختياره الخبراء لبرامج
مناهضة التعذيب خاصته ،فقد فضل المحامين على األطباء  ،و لم يتم اختيار أفراد ذوي خبرة رصدية.
د .أدلة أخرى حول احملاكمتني السابقتني ملقدم الطلب و اإلجراءات القابلة للتطبيق يف أي دعوى جديدة.
 .51كما قدم األطراف أدلة شاملة حول احملاكمات األصلية ملقدم الطلب مبا فيها أدلة مل تكن تعرض على اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة.
 .3األدلة التي قدمتها الحكومة المجيبة على الطلب
 .54قدمت احلكومة تقريرا بتاريخ  6أيلول  2005كان قد أعده حماميان السيد اخلليلة و السيد جنداوي ،املستشار القانوين الفخري السابق
لسفري اململكة املتحدة يف األردن منذ . 579
 .59استعرض التقرير البنية اهليكلية للنظام القانوين األردين و السلطات املختلفة و الواسعة للمدعني العامني و الذي وصفهم بأهنم قضاة ذوي
دور حتقيقي .كما استعرض التقرير وظائف دائرة املخابرات العامة مبينا أن التعاون بينها و بني حمكمة أمن الدولة وثيق جدا .كان املدعي العام
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أمام تلك احملكمة ضابطا عسكريا يقع مكتبه ضمن مباين دائرة املخابرات العامة .كما أشار التقرير إىل أن حتقيقات دائرة املخابرات العامة
هتدف إىل انتزاع "اعرتافات" من املشتبه هبم املاثلني أمام حمكمة أمن الدولة (عالمات اقتباس يف النص األصلي).
 .56ذكر التقرير أنه مت تعزيز حقوق املتهم من خالل التعديالت اليت أجريت على القانون اجلنائي عام  ،200األمر الذي يعد "نقطة حيوية"
و االستنتاج بأن مقدم الطلب سيلقى حماكمة عادلة .كما تعين التعديالت أيضا أنه لن يكون هناك انتهاك صارخ حلق مقدم الطلب يف احلرية ،
فمن ضمن إصالحات أخرى ،مت ختفيض املدة القصوى قبل مثول احملتجز أمام احملكمة أو املدعي العام ألربع و عشرين ساعة (املادة ( 00ب)
من قانون اإلجراءات اجلنائية .بيد أن التقرير أشار أيضا إىل أنه من غري املمكن حتديد فيما إذا كان املدعي العام سيوجه هتما جديدة ملقدم
الطلب ،األمر الذي تقدم يف قانون مكافحة اإلرهاب لعام  ،2006و الذي يسمح للمدعي العام باحتجازه ملدة مخسة عشر يوما (قابلة
للتجديد ملدة تصل إىل شهرين) وذلك لغايات التحقيق.
 .57سعى التقرير أيضا إىل التعليق على عدد من استنتاجات اللجنة اخلاصة بطعون اهلجرة فيما يتعلق بالقانون األردين .فمثال ،وجدت اللجنة
اخلاصة لطعون اهلجرة أنه مل ينص على الوصول حملام أو حيظره كما مل حيضر حمامون أثناء استجوابات دائرة املخابرات العامة .و مع ذلك ،مل
يكن هناك التزام بوجود ُتثيل قانوين أمام املدعي العام ،األمر الذي ميكن التنازل عنه مبوجب قرار معلل .على سبيل املثال ،كانت هناك حاجة
الختاذ تدابري سريعة للحيلولة دون ضياع األدلة (املادة  )2( 61من قانون أصول احملاكمات اجلزائية .كما كان وجود حمام يف كل استجواب يتم
من قبل املدعي العام أمرا غري عاديا ،و على نفس املنوال ،بالرغم من أن اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أشارت إىل احتمال االحتجاز االنفرادي
إال ان املادة  )2(66من قانون أصول احملاكمات اجلزائية تنص على أنه يف حال كان االتصال مع املشتبه به حمدودا ال ينطبق األمر على االتصال
مبحاميه .كما وجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أنه يف حال إعادة احملاكمة فإن ملف القضية من احملاكمة األوىل سيقدم كدليل و لن يتم
استدعاء الشهود لالستجواب مرة أخرى .و هذا أمر غري صحيح ،إذ كما تنص املادة  294من قانون أصول احملاكمات اجلزائية ميكن استخدام
ملف قضية سابق كخلفية عنها و ميكن للمحكمة النظر فقط يف األدلة املوجودة يف حماكمتها احلالية كما ميكن للمدعى عليه أن يستجوب
الشهود.
 .59كما علق التقرير أيضا على حمكمة أمن الدولة اليت صرحت بأهنا تتألف من ضباط عسكريني مؤهلني قانونيا  ،و الذين مل ينخرطوا يف
السلك العسكري كما مل يكونوا ضباط يف اخلدمة يف واقع األمر .و مل ينطبق قانون استقالل القضاء و لكنهم مل يتمتعوا باحلصانة القضائية من
مالحقة النيابة العامة أو إجراءات الدعاوى املدنية ،و أغلقت جلسات احملكمة مرارا أمام اجلمهور إال أنه مت ُتثيل املدعى عليه.
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 .55و أقر التقرير بأن من الصعب التحقق من مزاعم التعذيب ذلك أن الشرطة و المسؤولون األمنيون أنكروا مرارا حق المحتجزين في
الوصول إلى محام .و مع ذلك ،فإنه بالرغم من لجوء الشرطة إلى التعذيب في بعض األحيان إال أن التعذيب لم يكن منهجيا ،و ال
يزال يعد "عمال فرديا" ،وخيضع الضباط لعقوبات جنائية يف حال اكتشف قيامهم بالتعذيب .كما يقدم مقدار من احلماية للمتهمني يف
املرافعات اجلنائية و ذلك مبوجب املادة  )1( 61من قانون أصول احملاكمات اجلزائية .و الذي يتطلب توقيع إفادة املتهم و البصم عليها من قبله،
على أن يتم التحقق من األمر من قبل املدعي العام و كاتب احملكمة .و يف حال رفض املتهم التوقيع فيجب أن تسجل أسباب رفضه ،حيث
تعد املادة  )1( 61متطلبا أساسيا تبطل اإلفادة يف حال مل يتم االلتزام به .جيب أن يظهر التوقيع و يف حال كان املتهم أميا فيجب أن تظهر
البصمة لتبني أن اإلفادة هي إفادة املتهم الصحيحة .و خالفا لدليل السيدة رفاعي للجنة اخلاصة لطعون اهلجرة (انظر الفقرة  04أدناه) ،فلم
تكن هناك أي عالمة تفيد بأن أخذ البصمات ميثل عالمة واضحة على اعرتاف مزور.
 . 00بالنسبة لالعرتافات املقدمة للمدعي العام ،ففي حال مل يكن األمر قانونيا يقع عبء اإلثبات على املدعى عليه ،و لكن األمر ينعكس
يف حالة االعرتاف أمام الشرطة .فهناك متطلب راسخ عند استخدام دليل مقدم من متهم مشرتك ضد متهم مشرتك آخر .كما أن التقرير عمد
إىل حتليل سلسلة من أحكام حمكمة التمييز مت من خالهلا نقض أحكام حمكمة أمن الدولة بداعي احلصول على االعرتافات بطريقة غري سليمة.
كما أنه وضع قواعد حمددة لقبول أو رفض االعرتافات :حيث مت احتجاز شخص مدة أطول من املدة املقررة  ،و يف حال وجود قرينة قابلة
للدحض تفيد بأنه مت انتزاع االعرتاف بطريقة غري سليمة.
 . 0تابع التقرير دراسة األحكام اليت صدرت حبق مقدم الطلب  ،و يف قضية اإلصالح و التحدي أشار التقرير إىل أن حمكمة أمن الدولة
اعتمدت على أدلة طبيب شرعي أفاد أنه مل توجد آثار لإلصابات على الرجال و عليه مت رفض بعض مزاعم مقدم الطلب بأنه تعرض للتعذيب
النتزاع االعرتافات منه  .أما يف حماكمة مؤامرة األلفية فلم جتد حمكمة أمن الدولة أية أدلة على اإلطالق تدعم الزعم القائل بوجود اعرتافات مزورة
من قبل املدعى عليهم .وملا مل يقم حماميهم بإحالتهم للطبيب الشرعي فلم يوجد دليل طيب يدعم مزاعمهم .و مع ذلك ،استمعت حمكمة أمن
الدولة إىل ضباط كانوا حاضرين عند اإلدالء باالعرتافات و شهدوا أنه مل يتم وقوع ضرب من أي نوع .اعتمدت حمكمة أمن الدولة يف أحكامها
على االعرتافات (مبا فيها عمليات إعادة البناء مسرح اجلرمية) ،إضافة إىل أدلة اخلرباء .و من احملتمل ان تكون أدلة املتهمني اآلخرين حامسة يف
إعادة حماكمة مقدم الطلب ،حيث كانت هذه األدلة مهمة يف حماكماته الغيابية .كما أشار التقرير إىل أن اهلماشر و أبو هاوشر كانا ليدليا
بإفادتيهما لو أهنما على قيد احلياة.
 .1الدليل الذي قدمه مقدم الطلب
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 . 02بالنسبة حملاكمة اإلصالح و التحدي ،قدم مقدم الطلب نسخة من تقرير حتقيق املدعي العام ،و الذي يبني أن الدليل الوحيد القائم ضده
هو الذي ورد يف اعرتافات اهلماشر .و نقل االعرتاف نصا أن مقدم الطلب شجع على شن اهلجمات كما قدم هتانيه للمجموعة عقب تنفيذها.
و الدليل الوحيد املتبقي ضده و الذي ورد يف التقرير هو وجود كتابني قام مقدم الطلب بتأليفهما يف حوزة اهلماشر و مدعى عليه آخر .كما قدم
مقدم الطلب أساس استئناف اهلماشر الذي بني زعمه القائل بأنه احتجز و أسيئت معاملته ملدة ستة أيام يف دائرة املخابرات العامة حيث مثل
بعدها أمام املدعي العام يف مكتبه الكائن يف مبىن دائرة املخابرات العامة .كما قدم مقدم الطلب رسالة من دائرة املخابرات العامة إىل حمامي
اهلماشر تشري إىل أنه قد مت تدمري أشرطة الفيديو األصلية الستجوابه .و أشارت أسس االستئناف إىل أن ضابطا يف دائرة املخابرات العامة أقر
خالل احملاكمة بأنه دمر األشرطة بناء على طلب من رئيسه  ،إال أنه رفض الكشف عن هوية رئيسه .كانت أسس استئناف اهلماشر تشري إىل
أن حمامي متهمني آخرين قد شهدوا موكليهم خيربون املدعي العام بتعرضهم لسوء املعاملة .مل تقبل حمكمة أمن الدولة أدلة احملامني بل فضلت
أدلة املدعي العام .كما تضمنت أسس االستئناف ملخصا عن تقرير طيب من قبل طبيب قام بفحص املتهمني بعد مخسة أشهر من استجواهبم.
و وجد الطبيب كدمات و ندبا على أجساد الرجال و خاصة أرجلهم و أقدامهم .و نظرا ملرور الوقت مل يتمكن الطبيب من حتديد كيفية إصابة
الرجال إال أ نه خلص إىل أهنا ميكن أن تكون قد نتجت عن استخدام أدوات صلبة .و يف قضية اهلماشر ،وجد الطبيب ندبا على ردفيه و اليت
تتماشى مع آثار ضرب متعمد بعصا أو أداة مشاهبة .كما تضمنت أسس االستئناف أن أفراد عائالت املتهمني مبن فيهم والدة اهلماشر قد
الحظوا وجود ندب و كدمات على أرجلهم و أقدامهم عندما مسح هلم بزيارهتم يف املرة األوىل .و مل يقدم مستجويب دائرة املخابرات العامة يف
احملاكمة الستجواب جمابه ،كما مل تقدم السجالت الطبية للمتهمني.
 . 01بالنسبة حملاكمة مؤامرة األلفية ،قدم مقدم الطلب نسخة من تقرير حتقيق املدعي العام يف القضية ،و الذي بني أن اعرتاف أبو
هاوشر كان األساس السائد يف قضية االدعاء ضد مقدم الطلب .مت تقدمي نسخة من بيان دفاعه تستعرض مزاعمه بالتعرض للتعذيب و اليت
تصف إصابات يف أمخص قدميه (جتعل اجللد يسقط عن جسمه عند االستحمام) ،كما بينت جروحا يف الوجه ،و ندوبا و كدمات .و أكد
على أن صهره شهد على هذه اإلصابات و هو رفيقه يف السجن إضافة إىل ممثل من اللجنة الدولية للصليب األمحر .و وصف أيضا كيف مت
تغيري إفادته عدة مرات حىت اقتنع هبا املسؤولون .بعد ذلك عندما مت تقدميه للمدعي العام حيث زعم أنه تعرض للتعذيب ،رفض املدعي العام
االستماع له .كما مت تقدمي رسائل قام حمامي أبو هاوشر بكتابتها ملمثلة مقدم الطلب السيدة بريس ،و اليت أوجزت اخلطوات اليت اختذها فريق
الدفاع لتقدمي مزاعم التعرض للتعذيب اليت أدىل هبا عدة متهمني لعناية حمكمة أمن الدولة ،مبا فيها احتجاجات سفارة الواليات املتحدة على
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سوء معاملة متهم بعينه  ،االسيد رائد حجازي و هو مواطن أمرييكي-أردين (انظر أيضا تقرير منظمة العفو الدولية يف الفقرة 4

أدناه) .كما

وضحت الرسالة أن عائالت املتهمني أدلوا بشهاداهتم فيما يتعلق باإلصابات اليت شاهدوها.
 . 04قدم مقدم الطلب كذلك إفادتني حول احملاكمات من قبل السيدة رفاعي :تلك اليت قدمت أمام اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة و
بياهنا اإلضايف بتاريخ  7شباط  .20 2أما اإلفادة األوىل بتاريخ  9أيار  2006فقد استعرضت نتائج مقابالهتا مع حمامي الدفاع و املتهمني
الذين أطلق سراحهم يف كل حماكمة وصوال إىل الطريق ة اليت ُتت تعذيب املتهمني بواسطتها و إعطائهم اعرتافات مكملة ليقوموا بتوقيعها .وقيل
أن التعذيب تم بواسطة الضرب باألحزمة و السياط  ،و الحرمان من النوم و إعطاء أدوية تثبط المقاومة .كما مت إخبارها ،فيما يتعلق
باالعرتافات املزورة ،أن العادة جرت على جعل املتهم يوقع و يبصم على إفادته ملنعه من الرتاجع يف وقت الحق .و قامت السيدة رفاعي بتفقد
ملف القضية يف كل قضية :كانت بصمات أبو هاوشر موجودة على اعرتافه.
 . 09أوجز بيان  7شباط  20 0نتائج زيارة الحقة قامت هبا لألردن يف أيلول  ،2005حيث نفذت عددا من املقابالت مع املتهمني و
حماميهم .أشار "املتهم أ" يف حماكمة اإلصالح و التحدي إىل أنه تعرض للتعذيب ملدة عشرة أيام (مبا فيها الضرب على أمخص القدمني) ،كما
تم استجوابه تحت وطأة التعذيب في مناسبتين أو ثالث .و بينما مت نقلهُ ،تكن من ُتييز صوت متهم آخر  ،و كان من الواضح أن هذا
املتهم أيضا يتعرض للتعذيب .و يف اليوم العاشر وقع على اعرتاف صيغ من قبل دائرة املخابرات العامة ،حيث مثل يف اليوم احلادي عشر أمام
املدعي العام الذي كان اعرتاف دائرة املخابرات العامة ماثال بني يديه .ومن ثم قام بتوقيع اعتراف مماثل صيغ من قبل المدعي العام .و
بالرغم من أنه لم يتعرض للتعذيب بعد ذلك إال أن المدعي العام هدده بالمزيد من التعذيب كلما مثل أمامه .و أبلغ محكمة أمن الدولة
بتعرضه للتعذيب لكن المحكمة لم تحقق في األمر .و لم يتم فحصه طبيا حتى تم احتجازه لمدة خمسة أشهر.
رابعا :حقوق اإلنسان في األردن
أ .تقارير األمم المتحدة
 .3مجلس حقوق اإلنسان

 . 06قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل التابع جمللس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بتقدمي تقريره بتاريخ  1آذار
( 2005أ /جملس حقوق اإلنسان/

 .)25/أشار التقرير إىل قبول األردن ببعض التوصيات املوجهة لغايات القضاء على التعذيب.

عقب التقرير ،رحبت هيومن رايتس ووتش مبوافقة األردن على "االستعراض املستمر" ملعايري حقوق اإلنسان خاصتها ،إال أنها وجدت
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أن رفض األردن لبعض التوصيات المهمة و الموجهة للقضاء على التعذيب "مخيب لآلمال للغاية" .دعت املنظمة األردن لتنفذ
على وجه السرعة توصيات إلقامة آليات مستقلة للشكاوى ،و السماح بزيارات لم يعلن عنها مسبقا للسجون  ،وإلغاء محاكم
الشرطة و التي تتألف من ضباط شرطة استمعوا إلى مزاعم حول التعذيب ضد زمالئهم من الضباط .قدمت حكومة المملكة
المتحدة توصيات مماثلة في بيانها المقدم لمجلس حقوق اإلنسان.

 .1لجنة مناهضة التعذيب
 . 07رحبت جلن ة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف مالحظاهتا اخلتامية حول األردن بتاريخ  29أيار  20 0جبهود اإلصالح اليت
تقوم هبا األردن و اليت مشلت تأسيس املركز الوطين حلقوق اإلنسان ،و هو عبارة عن ديوان مظامل مستقل يستقبل الشكاوى كما ميلك
خطة شاملة لتحديث منشآت االحتجاز .و مع ذلك ،فقد كانت اللجنة قلقة جدا بشأن "تعدد و اتساق املزاعم الصادقة حول
ممارسة التعذيب و سوء املعاملة ضد احملتجزين يف منشآت االحتجاز بشكل روتيين و واسع االنتشار و حتت سيطرة دائرة املخابرات
العامة" ،كما وجد هناك "مناخا من اإلفالت من العقاب و احلصانة" باإلضافة إىل عدم وجود مالحقات جنائية مناسبة ملرتكبيها.
كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدد محدود من التحقيقات في مزاعم التعذيب وقلقها الشديد إزاء عدم وجود الضمانات
القانونية األساسية للمحتجزين فيما يتعلق باإلفراط في استخدام االحتجاز اإلداري  ،األمر الذي وضع احملتجزين خارج نطاق
الرقابة القضائية .وأوصت اللجنة أيضا بأن توضع دائرة املخابرات العامة حتت السلطة املدنية نظرا ألهنا استمرت يف احتجاز املشتبه هبم
بشكل تعسفي وحبجز انفرادي ،كما أهنا حرمت احملتجزين من الوصول إىل احملامني والقضاة أو األطباء.كما كانت اللجنة تشعر بقلق
بالغ حيال نظام احملاكم اخلاصة يف األردن واليت مشلت حمكمة أمن الدولة ،حيث يزعم أن العسكريني و أفراد األمن هم املسؤولون عن
انتهاكات حقوق اإلنسان ،حيث حجبت انتهاكاهتم من املساءلة القانونية ،و مل تكن اإلجراءات دائما متسقة مع معايري احملاكمة
العادلة .أخريا ،فيما يتعلق بالمادة  35من اتفاقية مناهضة التعذيب ،وجدت اللجنة:
" بينما تالحظ اللجنة وجود املادة 159من قانون اإلجراءات اجلنائية (استبعاد األدلة اليت مت احلصول عليها حتت اإلكراه) و الذي ال
يشري صراحة إىل التعذيب ،أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن استخدام االعرتافات املنتزعة باإلكراه كدليل يف احملاكم منتشر
على نطاق واسع يف الدولة الطرف...ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ اخلطوات الالزمة لضمان عدم قبول احملكمة العرتافات مت انتزاعها حتت وطأة
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التعذيب يف مجيع احلاالت وفقا ألحكام املادة  9من االتفاقية .وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تمنع بحزم مقبولية األدلة التي يتم
الحصول عليها نتيجة التعذيب في أية إجراءات ،وتقديم معلومات بشأن ما إذا ُتت حماكمة أي من املسؤولني ومعاقبتهم على انتزاع
اعرتافات من هذا القبيل" .

 .1لجنة حقوق اإلنسان
 . 09أشادت املالحظات اخلتامية للحنة حقوق اإلنسان بتاريخ  9تشرين الثاين  20 0باإلصالحات يف األردن ،مبا فيها إدراجها العهد
الدويل اخلاص باحقوق املدنية و السياسية يف القانون احمللي .و مع ذلك ،تشتمل مخاوف لجنة حقوق اإلنسان على :ارتفاع عدد الحاالت
التعذيب وسوء المعاملة المبلغ عنها في مراكز االحتجاز ،خاصة في منشآت دائرة المخابرات العامة .وعدم وجود آلية لتقدمي الشكاوى
مستقلة حقا للتعامل مع حاالت التعذيب أو سوء املعاملة على أيدي عامة املوظفني ، ،فضال عن قلة عدد احملاكمات يف مثل هذه احلاالت،
واحلرمان من الوصول الفوري إىل حمام وإجراء فحوص طبية مستقلة للمحتجزين ،وحقيقة أنه مت رفض وصول املنظمات غري احلكومية إىل منشآت
االحتجاز .وفقا لذلك ،أوصت اللجنة بإنشاء آلية فعالة ومستقلة للتعامل مع ادعاءات التعذيب ،و التحقيقات واملالحقات القضائية املناسبة
ملرتكيب التعذيب ،و حصول احملتجزين الفوري على حمام من اختيارهم وإجراء فحص طيب مستقل  ،وإنشاء نظام للزيارات املستقلة إىل مجيع
أماكن احلرمان من احلرية .كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاءاالستقالل التنظيمي و الوظيفي احملدود حملكمة أمن الدولة ،وأوصت بإبطاله.
 .4المقرر الخاص

 . 05يف تقريره بتاريخ  9كانون الثاين  2007املقدم جمللس حقوق اإلنسان ،أشار مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بالتعذيب ،مانفريد
نوفاك ،يف مجلة أمور أن دائرة املخابرات العامة رفضت السماح له بزيارات خاصة مع املعتقلني وخلص إىل أن:
مت استعراض العديد من االدعاءات املتسقة واملوثوقة بوقوع التعذيب وسوء املعاملة أمام املقرر اخلاص .كما وزعم أن التعذيب كان ميارس من قبل
دائرة املخابرات العامة (املخابرات) النتزاع اعرتافات واحلصول على املعلومات يف السعي ملكافحة اإلرهاب و أهداف احملافظة على األمن القومي.
كما يقع ال تعذيب يف إطار دائرة التحقيقات اجلنائية النتزاع االعرتافات يف سياق التحقيقات اجلنائية الروتينية .و نظرا ألن هذين املركزين مها
املشهود هلما بأسوأ مسعة يف هذا اجملال يف األردن وذلك بناء على األدلة اليت مت مجعها  ،و احلرمان من إمكانية تقييم صحة هذه االدعاءات من
خالل إجراء مقابالت على انفراد مع احملتجزين يف دائرة املخابرات العامة ،و األخذ بعني االعتبار احملاوالت املتعمدة من قبل املسؤولني إلعاقة
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عمله ،كما يؤكد املقرر اخلاص أن أن ممارسة التعذيب أمر روتيين يف دائرة املخابرات العامة وإدارة البحث اجلنائي .إضافة إىل ذلك ،لدى التطبيق
العملي للشروط و الضمانات املنصوص عليها يف القانون األردين ملناهضة التعذيب وسوء املعاملة ،جتد اهنا غري ذات قيمة ،و ذلك ألن أجهزة
األمن حممية من املالحقة اجلنائية املستقلة و املراقبة القضائية  ،حيث أنه يتم التعامل مع التجاوزات اليت يرتكبها املسؤولون يف هذه األجهزة
بواسطة حماكم خاصة للشرطة ،وحماكم املخابرات واحملاكم العسكرية و اليت تفتقر مجيعها إىل ضمانات االستقالل واحلياد.

 .331و في هذا السياق ،وجد المقرر الخاص أيضا أن:
" .97تفيد تقارير املقرر اخلاص بعدم إجراء أية حتقيقات حبكم املنصب إزاء إحلاق إصابات خطرية مبتهم يف قضية جنائية ،مل يتمكن مسؤول
واحد من أن يوضح للمقرر اخلاص اخلطوات الفعلية اليت تتخذ للتحقيق يف ادعاءات من هذا النوع ،مبا فيها على أقل تقدير التوثيق الطيب الفوري
و يف الوقت املناسب لإلصابات اليت حلقت باحملتجزين..
 .60و مما يشكل مفارقة أن املسؤولني عن إنفاذ القانون حيتفظون برأيهم القائل بأن ادعاءات التعذيب ال تأيت من داخل مؤسساهتم ،يف حني
نقضت حمكمة التمييز عددا من اإلدانات على أساس حصول رجال األمن على اعرتافات من املتهمني حتت وطأة التعذيب .و لألسف مل تتم
حىت يف ضوء هذه االستنتاجات أية حتقيقات رمسية يف جتاوزات املسؤولني كما أن أيا من رجال األمن املتورطني يف هذه القضايا مل يقدم إىل
العدالة.
 .6ما هو أكثر من ذلك ،أن القرارات واألحكام الصادرة عن حمكمة التمييز املتعلقة باحلاالت اليت يتم فيها مقاضاة اجملرمني املشتبه فيهم يف
إطار احملاكم اخلاصة موجودة يف الوقت نفسه للدفاع عن النظام كما يذكر املسؤولون احلكوميون  ،الفتا إىل وجود رقابة مستقلة على شكل طعون
يف قرارات احملاكم اخلاصة أمام احملكمة.
 .62ومع ذلك ،وفيما يتعلق مبسألة اإلفالت من العقاب ومالحقة الشرطة أو ضباط االستخبارات بسبب التعذيب أو سوء املعاملة من قبل
حماكم خاصة ،مل يتم إنتاج أي دليل يشري إىل أمثلة مت خالهلا االستئناف أمام حمكمة التمييز يف تربئة ضباط الشرطة من قبل احملاكم اخلاصة،
هذا يف حال وقع االستئناف بشأهنم أساسا.
 .61وهذا يؤدي إىل استنتاج مفاده أن اإلفالت من العقاب كلي ،و أن نظام احملاكم اخلاصة ال يعمل بصورة فعالة على اإلطالق .و ليس
غياب جترمي التعذيب وفقا للمادة

من اتفاقية مناهضة التعذيب إال جزءا من املشكلة .و يف صميم املوضوع جتد أن افرتاض الرباءة وهم حيث
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ُتنح األولوية النتزاع االعرتافات ،و بشكل أساسي ال يبني املسؤولون احلكوميون أي شعور بالواجب ،وال يتحملون أية مسؤولية للتحقيق يف
انتهاكات حقوق اإلنسان ضد اجملرمني املشتبه فيهم ،كما أن نظام احملاكم اخلاصة الداخلية مل يوجد إال حلماية مسؤويل األمن من حتقيق العدالة.
(حذفت احلواشي).
 .أوصى املقرر اخلاص بتقدمي سلسلة من الضمانات األساسية للمحتجزين  ،مبا يف ذلك حتسني القواعد اليت حتكم قبول
االعرتافات ،كما أوصى بإلغاء حمكمة أمن الدولة.
ب .تقارير أخرى
 .3منظمة العفو الدولية
 . 2أصدرت منظمة العفو الدولية عددا من التقارير بشأن معاملة احملتجزين يف األردن ،و نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها األكثر
مشوال يف ُتوز  2006بعنوان "األردن :اعرتافاتكم جاهزة للتوقيع :اعتقال و تعذيب املشتبه هبم سياسيا" .و انتقد التقرير حفاظ األردن
على نظام احلبس االنفرادي األمر الذي سهل التعذيب و ال سيما حتت رعاية دائرة املخابرات العامة ،حيث كان التعذيب منهجيا و
منظما و ميارس مع اإلفالت من العقاب .كما أن إطار سوء املعاملة من قبل دائرة املخابرات العامة أكرب بكثري ،ذلك أن مسؤويل دائرة
املخابرات العامة منحت سلطة النيابة العامة (و بالتايل سلطة قضائية) مما مسح لدائرة املخابرات العامة بتمديد فرتات االحتجاز لغايات
االستجواب .كما أهنا مهمة مستحيلة عمليا بالنسبة للمحتجز أن يثبت تعرضه للتعذيب عندما تكون كلمته ضد كلمة ضباط دائرة
املخابرات العامة .كما اعترب التقرير أن إدخال الرصد من قبل املركز الوطين حلقوق اإلنسان و اللجنة الدولية للصليب األمحر ُتثل خطوة
إجيابية عندما منعت اجلهات املؤهلة و املنظمتان من التقاء مجيع احملتجزين لدى دائرة املخابرات العامة.
 . 1بالرغم من تعديالت عام  200على املادة  66من قانون اإلجراءات اجلنائية و اليت مسح للمحتجزين مبوجبها بالوصول إىل
حماميهم ،حىت و إن خضعوا للحبس االنفرادي ،إال أنه يف انتهاك واضح هلذه املادة جتد أن املمارسة العامة يف قضايا أمن الدولة هي
خضوع احملتجزين إىل احتجاز انفرادي مطول قبل احملاكمة .كما كانت هناك انتهاك واضح حلق حضور حمام خالل استجواب املدعي
العام. .وكانت حمكمة أمن الدولة تعاين من" ضعف كبري "يف مواجهة مزاعم التعذيب إذ تفشل ُتاما يف التحقيق فيها ،كما أن احملاكمات
اليت جتري فيها غري عادلة يف كثري من األحيان ،بل إهنا تعرض املتهمني لإلدانة بناء على اعرتافات يزعم أهنا تنتزع حتت وطأة التعذيب ،و
أشار التقرير إىل أن مائة متهم ادعوا بإدالئهم باالعرتافات أمام حمكمة أمن الدولة حتت وطأة التعذيب على مدى السنوات العشر املاضية.
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و وصلت حاالت االدعاءات إىل أربعة عشر ادعاء عام  ،2009و مع ذلك فشلت حمكمة أمن الدولة يف التحقيق هبذه املزاعم على حنو
كاف .و مل يكن اللجوء إىل حمكمة التمييز ضمانا كافيا.
 . 4وصف التقرير دراسة تسع حاالت مت فيها انتزاع االعرتاف حتت وطأة التعذيب من قبل دائرة املخابرات العامة يف قضايا أمن
دولة و حماكمة مؤامرة األلفية .و أشار التقرير إىل أن أربعة متهمني على األقل مبن فيهم أبو هاوشر تعرضوا للتعذيب خالل استجواهبم من
قبل دائرة املخابرات العامة ،و قد أظهرت أجسادهم آثار التعذيب عندما شاهدهم حماموهم و أقارهبم للمرة األوىل .و شهد الشهود يف
إطار إعادة بناء مسرح اجلرمية أهنم رأوا أحد املتهمني السيد رائد حجازي (مواطن أمرييكي -أردين) مستندا على اثنني من احلرس ليتمكن
من الوقوف إذ على ما بدا مل يكن قادرا على الوقوف من تلقاء نفسه .و شهد طبيب بأنه أصيب بالتهاب رئوي حاد عند حجزه انفراديا.
و مل يدل قنصل الواليات املتحدة الذي أشار إىل أنه رأى آثار التعذيب على جسده بشهادته ألسباب تتعلق باحلصانة الدبلوماسية.
 . 9كما خلص التقرير أيضا إىل أن مذكرة التفاهم بني اململكة املتحدة و األردن مل تكن مناسبة نظرا إلخفاق األردن يف مراقبة
احلظر املطلق للتعذيب  ،و عالوة على ذلك ،ال ميكن أن حيل رصد ما بعد العودة حمل متطلبات القانون الدويل من ضرورة وجود
ضمانات نظامية  ،تشريعية و قضائية و إدارية ملنع التعذيب ،فالرقابة ال تكفي ملنع التعذيب و إن ُتت من قبل منظمات تعمل مبهنية.
 .1هيومن رايتس ووتش
 . 6قامت املنظمة يف تقريرها بعنوان "اعتقاالت مريبة :دائرة املخابرات العامة و مشكلة حكم القانون يف األردن" بتاريخ  9أيلول
 2006بتوثيق حاالت إساءة معاملة من قبل دائرة املخابرات العامة .و تضمن التقرير القسم التايل حول النيابة العامة يف حمكمة أمن
الدولة:
" إن حمكمة أمن الدولة هي حمكمة خاصة مت تأسيسها مبوجب املادتني  55و  00من الدستور األردين ...
يعني رئيس هيئة األركان املشرتكة ضابطا عسكريا ليكون مبثابة املدعي العام ،مما يؤكد طابع املرؤوسية يف احملكمة ،و يقع مكتب املدعي
العام الفعلي يف املبىن املركزي لدائرة املخابرات العامة .و املدعي العام للمحكمة اجلنائية املتخصصة هو املسؤول عن توجيه التهم ضد
احملتجزين و إصدار األمر باستمرار احتجازهم .واملدعي العام للمحكمة اجلنائية املتخصصة هو الذي حيقق يف اجلرائم املتهم هبا احملتجزون
يف دائرة املخابرات العامة و هو ضابط عسكري يتبع يف هناية املطاف لذات السلطة اإلدارية اليت يتبع هلا مسؤولو االستخبارات ،مما
يعكس افتقارها بشكل أساسي لالستقاللية و احلياد.
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...
تنص املادة  7من قانون حمكمة أمن الدولة على أنه ميكن احتجاز األشخاص الذين جيري التحقيق معهم يف جرمية تقع ضمن نطاق
السلطة القضائية للمحكمة اجلنائية املتخصصة "عندما تقتضي الضرورة" ملدة ال تتجاوز سبعة أيام  ،و ذلك قبل املثول أمام املدعي العام
لتوجيه االهتام .و ميكن للمدعي العام ُتديد مذكرة االحتجاز لفرتات قابلة للتجديد ملدة مخسة عشر يوما بعد توجيه االهتام للمشتبه به إذا
كان االمر "يف مصلحة التحقيق" ،و أفاد حمامي دفاع متمرس هليومن رايتس ووتش أن "من الطبيعي أن يبقى احملتجز ملدة ستة أشهر يف
دائرة املخابرات العامة ،و يتم نقلهم إىل سجن عادي أو اإلفراج عنهم بعد أن تنتهي دائرة املخابرات العامة من التحقيق معهم".
و مبوجب القانون األردين ،على الرغم من أن املدعي هو املكلف رمسيا يف التحقيق عند إيداع ملف االهتام ،إال أنه يف شؤون ُتثل أمام احملكمة
اجلنائية املتخصصة جتري العادة بقيام املدعي العام بتفويض مسؤويل ضباط املخابرات ملتابعة التحقيق مبا فيه االستجواب .و يذكر مجيع احملتجزين
الذين ُتت مقابلتهم من قبل هيومن رايتس ووتش أهنم مل يقابلوا أحدا سوى موظفي دائرة املخابرات العامة ،باستثناء عندما مثلوا أمام املدعي
العام لتوجيه االهتام .و مع ذلك أوضح عدد من احملتجزين أهنم مل يتمكنوا من التمييز بني ضباط املخابرات و ضباط مكتب املدعي العام ،حيث
ظهروا مجيعا مبالبس مدنية ،و أجروا االستجواب بطريقة متشاهبة كما أهنم يتواجدون يف املكان نفسه .كما أن املدعي العام هو أيضا السلطة
القانونية بالنسبة لشكاوى املتهمني فيما يتعلق بالتعرض للتعذيب و سوء املعاملة  .و يتطلب القانون األردين أن يقوم أي مسؤول مبن فيهم
ضباط املخابرات بقبول الشكاوى و نقلها إىل رؤسائهم ،و من واجب املدعي العام أن حيقق يف الشكاوى اليت تزعم خرق القانون .و يشكل
االفتقار األساسي لالستقاللية و احلياد بالنسبة للمدعي العام ضمن هيكلية دائرة املخايرات العامة و احملكمة اجلنائية املتخصصة املعوق الرئيسي
الذي حيول دون تفعيل هذه اآللية .مسيح خريس ،وهو حمام دافع عن عشرات من املوكلني أمام حمكمة أمن الدولة قال هليومن رايتس ووتش "يقوم
املدعي العام بإرسال احملتجز إىل زنزانته يف حال قال األخري أنه اعرتف حتت وطأة التعذيب" ،و يقول خريس أنه بسبب دور املدعي العام أمام
احملكمة اجلنائية املتخصصة و بسبب القواعد اليت جتعل اإلدالءات اليت ُتت حتت وطأة التعذيب غري مقبولة يف احملكمة ،فإن املدعني العامني
للمحكمة اجلنائية املتخصصة معرضني عن العمل يف أي شكاوى تعذيب .أحد احملتجزين مصطفى ر .و الذي قال أنه تعرض للتعذيب قبل و
بعد إدانته أبلغ هيومن رايتس ووتش أنه عندما مثل أمام املدعي العام كان وحده معه يف مكتبه يف مبىن دائرة املخابرات العامة بينما انتظرت سيارة
مع مستجوبيه خارجا لتعيده إىل زنزانته .و مل يتساءل املدعي العام بأي شكل فيما إذا استخدمت قوة غري قانونية أو سبل إكراه ضد مصطفى
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ر .خالل استجوابه .و ق ام حمتجز سابق يدعى حممد الربقاوي بإخبار هيومن رايتس ووتش أنه يف حال طلب احملتجز حماميا أو زعم أنه تعرض
للتعذيب فإن املدعي العام يرسله مرة أخرى الستجواب آخر قائال "إنه ليس جاهزا بعد" .
 . 7يف تقريرها بتاريخ  9تشرين األول  2009بعنوان "التعذيب و اإلفالت من العقاب يف السجون األردنية"  ،و الذي اعتمد على
زيارات مت تنفيذها يف عامي  2007و  ، 2009خلصت هيومن رايتس ووتش إىل أن التعذيب واسع االنتشار و روتيين يف السجون األردنية.
سجناء قامت مبقابلتهم .كما خلصت إىل أن حراس السجن عمدوا

تلقت املنظمة مزاعم بالتعرض لسوء املعاملة من قبل  66من أصل 0

إىل تعذيب السجناء ألن املدعني العامني و القضاة مل يفعلوا الكثري حيال األمر .وأشار التقرير إىل أن استعداد احلكومة األردنية ملنح حق
الوصول إىل السجون هو أمر جدير بالثناء ،ويعكس التزاما إجيابيا إلصالح.
بيد أن التقرير أشار أيضا إىل القلق العام من القيادة األردنية اليت مل تظهر نتائج طويلة األمد على أرض الواقع .وقد مورس التعذيب بصورة روتينية
عندما مل يلتزم السجناء بقواعد السجن  ،أو طالبوا بوجود أطباء أو اتصاالت هاتفية أو زيارات ،أو تقدموا بشكاوى .و واجه السجناء
اإلسالميون إساءة أكثر من غريهم  ،بينما ازداد عدد الشكاوى بوقوع التعذيب إال أنه بقي أمرا شائعا .مل يكن التعذيب سياسة عامة بالرغم من
أن مسؤولني رفيعني يف السجن أصدروا األوامر بالضرب .كان التعذيب "ممارسة يتم الستاهل معها" و ذلك ألن آليات املساءلة بالنسبة لألفراد
منعدمة .قامت احلكومة قد اختذت بعض اخلطوات األولية هبدوء لتوفري املزيد من الفرص لإلصالح و لكنها مل تتابعها هبمة.
 . 9يف املقطع من تقريرها العاملي لعام  20 0يف األردن ،عقبت هيومن رايتس ووتش أيضا على اإلصالحات اإلجيابية مثل برامج املركز
الوطين حلقوق اإلنسان التدريبية ملناهضة التعذيب و اليت كانت بعيدة كل البعد عن سد نقص اإلرادة السياسية يف األردن و آليات تقدمي اجلناة
للعدالة.
 .1المركز الوطني األردني لحقوق اإلنسان
 . 5يف تقريره السنوي لعام  ،2009بني املركز الوطين حلقوق اإلنسان أنه بالرغم من أن القانون األردين كان واضحا فيما يتعلق بعدم
شرعية إدانته املستندة إىل اعرتافات انتزعت باإلكراه  ،إال أنه كان من الصعب على املتهمني إثبات أن اعرتافاهتم انتزعت هبذه الطريقة ،خاصة يف
ظل غياب الشهود و طول فرتات االحتجاز ،مما يعين أن األطباء الشرعيني لن يتمكنوا من الكشف عن االعتداء.
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 . 20يف تقريره لسنة  ،2007الحظ املركز الوطين حلقوق اإلنسان أن املعلومات حول حماكمة اجملرمني كشفت "قصورا واضحا يف االلتزام
باملعايري األساسية للمحاكمة العادلة يف كثري من احلاالت" .و أشار على وجه اخلصوص إىل حماكمة املدنيني أمام حمكمة أمن الدولة اليت كان
قضاهتا "ذوو منحى عسكري"  ،مما قوض مبدأ استقالل القضاء و حد من ضمانات احملاكمة العادلة.
 . 2يف تقرير عام  2009الحظ املركز الوطين حلقوق اإلنسان استمرار الصعوبات يف الكشف عن التعذيب ،مبا يف ذلك فرتات
االحتجاز الطويلة و حقيقة أن املسؤولني عن إكراه املتهمني مل يدلوا بإفاداهتم مما جيعل إفاداهتم حبد ذاهتا دليال قاطعا من الناحية القانونية .كما
أشار املركز الوطين حلقوق اإلنسان إىل أنه منع من زيارة السجون خالل جزء من السنة .و مع ذلك فقد كان هناك عدد من التدابري اإلجيابية اليت
اختذهتا احلكومة ملناهضة التعذيب.
 . 22يف تقرير عام  2005الحظ املركز الوطين حلقوق اإلنسان أن جهود مناهضة التعذيب ما تزال "متواضعة و غري واثقة" .و تضمنت
املشاكل قانون منع اجلرائم الذي مسح باحلبس االنفرادي دون رقابة قضائية .باإلضافة إىل قانون أمن الدولة الذي مسح بسبعة أيام من االحتجاز
قبل املثول أمام قاض  ،إضافة إىل أن إفادة املشتبه به اليت تدىل يف غياب املدعي العام مقبولة إذا "مت تسليمها إىل املدعي العام مصحوبة بدليل
على الظروف احمليطة باإلدالء و أن املشتبه به أدىل بإفادته طواعية".

 .4وزارة الخارجية األميريكية.
 . 21سجل تقرير وزارة اخلارجية األمرييكية عن األردن عام  2005خماوف املنظمات غري احلكومية احمللية و العاملية لكون التعذيب واسع
االنتشار ،بالرغم من أهنم الحظوا تناقصا يف عدد الشكاوى املقدمة .و الحظت املنظمات غري احلكومية أنه مت تطوير آليات الشكاوى إال أن
هناك حاجة إىل مزيد من اإلصالحات .وجاء يف التقرير أيضا:
" خالفا ملا حد

يف السنوات السابقة ،مل تكن هناك مزاعم عامة جديدة للتعذيب من قبل املتهمني أمام حمكمة أمن الدولة .يف 9

نيسان ،حكم على ثالثة رجال من أصل مخسة ادعوا أهنم تعرضوا للتعذيب يف الفرتة بني  2007إىل أيار  2009بالسجن ملدة مخس سنوات.
ُتت تربئة الرجلني اآلخرين نظرا لعدم كفاية األدلة .و جدت احلكومة أال أساس للصحة يف مزاعم تعرضهم للتعذيب .و كذلك وجدت ادعاءات
تعرض رجلني للتعذيب يف كانون الثاين عام  2009الهتامهم بتصدير األسلحة إىل الضفة الغربية و اللذين كانت قضايامها اجلنائية مستمرة حىت
هناية السنة .و يف  4أيار ،حكمت حمكمة أمن الدولة على نضال املومين و ثروت دراز و سطام زواهرة باملوت ،بتهمة التآمر لقتل زعيم أجنيب
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عند زيارته البالد عام  ، 2006لكنها سرعان ما خففت احلكم عليهم ليصبح السجن ملدة مخسة عشر عاما .زعم املتهمون يف عامي  2007و
 2009تعرضهم للضرب و الضغط النفسي ليكرهوا على االعرتاف".
 . 24سجل التقرير عام  20 0أن القانون األردين حظر التعذيب ،و مع ذلك ،استمرت املنظمات غري احلكومية العاملية بتقدمي تقرير
عن حاالت التعذيب ،و شيوع سوء املعاملة لدى الشرطة و يف مراكز االحتجاز األمنية .و فيما يتعلق باالعتقال و إجراءات احملاكمة،
أشار التقرير إىل :
"ُتنح حمكمة أمن الدولة الشرطة القضائية -املكلفة بإجراء التحقيقات اجلنائية–سلطة اعتقال األشخاص واحتجازهم ملدة عشرة أيام.
كما تشمل هذه السلطة االعتقاالت يف اجلنح املزعومة .أما يف احلاالت اليت تنطوي ظاهريا على ما خيص أمن الدولة ،فإن قوات األمن
تعمد إىل اعتقال و احتجاز املواطنني دون مذكرات و دون مراجعة قضائبة ،كما يتم احتجاز املتهمني يف احلبس االحتياطي ملدة طويلة
دون إبالغهم بالتهم املوجهة إليهم ،كما أنه ال يسمح للمتهمني لقاء حماميهم  ،أو يسمح هلم باالجتماع مبحاميهم قبل فرتة قصرية من
احملاكمة .ففي العادة جيتمع املتهمون الذين سيمثلون أمام حمكمة أمن الدولة مبحاميهم يف بداية احملاكمة أو قبل يوم أو يومني من بدايتها.
جيوز أن تؤجل قضية ألكثر من  49ساعة فقط يف ظروف استثنائية حتددها احملكمة .أما يف التطبيق الفعلي فإن اإلجراء الروتنيين يشتمل
على تأجيل ألكثر من عشرة أيام بني اجللسات مع إجراءات تستمر لعدة أشهر .و يف معظم احلاالت بقي املتهمون يف احلجز دون
اإلفراج عنهم بكفالة أثناء احملاكمة.و بقي عدة سجناء رهن االحتجاز حىت هناية العام دون هتمة" .وعلق التقرير أيضا على أن القانون
األردين ينص على استقالل القضاء  ،ومع ذلك ،فإن استقالل القضاء يف التطبيق العملي يتعرض خلطر بسبب مزاعم باحملسوبية و نفوذ
املصاحل اخلاصة.
خامسا :القوانين ذات الصلة و القانون المقارن و الدولي فيما يتعلق بالتعذيب أو استخدام أدلة تم انتزاعها تحت وطأة
التعذيب.
أ .اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب
 .أحكام االتفاقية ذات الصلة
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 . 29مائة وتسعة وأربعني دولة هي دول أطراف يف اتفاقية عام  594لألمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" ،اتفاقية مناهضة التعذيب"  ،مبا يف ذلك مجيع الدول األعضاء يف جملس أوروبا .و تعرف املادة
من االتفاقية التعذيب على النحو التايل:
"أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا ،يلحق عمدا بشخص ألغراض مثل احلصول منه أو من شخص ثالث على
معلومات أو على اعرتاف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه هو أو شخص ثالث ارتكب أو هو يشتبه يف أنه ارتكبه ،أو ختويفه أو إرغامه هو أو
شخص ثالث ،أو ألي سبب من األسباب اليت تقوم على التمييز أيا كان نوعه ،عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب أو حيرض على ارتكاهبا،
أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية .فهو ال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط ،بل
يعد مالزما هلا أو مرتتبا على عقوبات قانونية"
 . 26املادة ) 1 (2تنص على أن ذلك ال خيل بأي صك دويل أو تشريع وطين يتضمن أو ميكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أمشل .املادة
 2تقتضي من الدول اختاذ تدابري تشريعية وتدابري إدارية أو قضائية أو غريها ملنع أعمال التعذيب يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية .املادة 4
تتطلب من كل دولة طرف ضمان أن تكون مجيع أعمال التعذيب جرائم مبوجب قانوهنا اجلنائي.
 . 27تنص املادة على أن:
" ال جيوز ألي دولة طرف أن تطرد أو أن تعيده" أن ترده "أو أن تسلمه إىل دولة أخرى حيث توجد أسباب جوهرية لالعتقاد بأنه سيكون يف
خطر التعرض للتعذيب.
 2لغرض حتديد ما إذا كان هناك مثل هذه األسباب ،يتعني على السلطات املختصة أن تراعي مجيع االعتبارات ذات الصلة مبا يف ذلك ،عند
االقتضاء ،وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف الدولة املعنية ".
 . 29تنص املادة  2على:
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاهتا املختصة بإجراء حتقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو لالعتقاد بأن عمال من أعمال
التعذيب قد ارتكب يف أي من األقاليم اخلاضعة لواليتها القضائية.
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 . 25تتطلب املادة  9أن تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه مت اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب ،كدليل يف أية
إجراءات ،إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء هبذه األفوال.

 .1قانون الدعوى و تقارير ذات صلة بالمادة  35من اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب
أ .لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب
 . 10يف قضية ب .ي .ضد فرنسا (رقم  ، )193/2001نظرت اللجنة يف قرارها بتاريخ  2تشرين الثاين  2002يف قضية
املواطن األملاين الذي مت تسليمه من فرنسا إلسبانيا .زعمت الشكوى أن طلب التسليم اإلسباين قد قام على أقوال شخص ثالث و أهنا
انتزعت حتت وطأة التعذيب .و يف حني رفضت الشكوى ألن ال أساس هلا ،اعتربت اللجنة أن أحكام املادة  9تنطبق على إجراءات
تسليم اجملرمني يف فرنسا ،و تلتزم فرنسا بالتأكد من صحة هذه االدعاءات .و أكدت اللجنة على "سعة نطاق" املادة  9و قابليتها
للتطبيق على إجراءات التسليم يف قضية ج.ك .ضد سويسرا (رقم  ،)219/2002واملقرر يف  7أيار  ،2003والذي تناول أيضا
تسليم اجملرمني اىل إسبانيا حيث كانت أقوال طرف ثالث هي أساس طلب التسليم ،هذه األقوال الذي زعم أهنا انتزعت حتت وطأة
التعذيب .وأوقف النظر يف الدعاوى اجلنائية اليت بدأها الطرف الثالث ضد مزاعم التعذيب من قبل السلطات اإلسبانية ،و عليه رفضت
الشكوى من قبل اللجنة لعدم وجود أساس هلا .كنتيجة لذلك مل يكن هناك انتهاك للمادة  9يف تسليم مقدم الشكوى من قبل
سويسرا.
 . 1أعربت اللجنة عن قلقها يف مالحظاهتا اخلتامية حول روسيا يف  6شباط ( 2007اتفاقية مناهضة التعذيب/اللجنة
/روسيا/مالحظات ختامية .)4/فبينما يقضي قانون اإلجراءات اجلنائية الروسية بأن األدلة املنتزعة بواسطة التعذيب غري مقبولة ،إال أنه يف
حيز التطبيق ال توجد هناك تعليمات للمحاكم بأن تقضي بعدم مقبولية هذه األدلة ،أو بأن تطالب بتحقيق فوري و نزيه و فعال.
وأوصت اللجنة باعتماد أحكام قانونية واضحة تنص على التدابري الواجب اختاذها من قبل احملاكم فيما خيص األدلة اليت مت انتزاعها
بواسطة التعذيب أو سوء املعاملة ،من أجل التأكد من أن التطبيق العملي حيرتم بشكل كامل مبدأ عدم جواز قبول األدلة اليت مت انتزاعها
بواسطة التعذيب.
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كما أعربت اللجنة عن قلقها يف مالحظاهتا اخلتامية يف الواليات املتحدة األمرييكية (اتفاقية مناهضة التعذيب/اللجنة  /الواليات
املتحدة األمرييكية /مالحظات ختامية ،)2/فيما يتعلق بتطبيق املادة  6على اللجان العسكرية واهليئات اليت من شأهنا إعادة النظر يف
حاالت املعتقلني يف خليج غوانتانامو يف كوبا .وأوصت بأن على الواليات املتحدة إنشاء آلية مستقلة لضمان حقوق مجيع احملتجزين
لديها.
اعتربت اللجنة يف تقريرها يف املكسيك ( 26أيار  ، 2001اتفاقية مناهضة التعذيب/اللجنة )79/أن املادة  20من الدستور املكسيكي
( و اليت تنص على أن أي اعرتاف مل يتم أمام املدعي العام أو القاضي أو حبضور حمام دفاع ال قيمة له يف اإلثبات) ،مل تكن كافية يف حيز
التطبيق العملي ملنع التعذيب ،فقد خشي احملتجزون إبالغ املدعي العام بتعرضهم للتعذيب ،كما انعدمت كفاية فرص احلصول على
املشورة القانونية ،كما أن الشرطة و املدعني العامني عملوا معا و تكرر تنقل احملتجزين بني دائرة و أخرى بينهما لغايات االستجواب و
انتزاع االعرتافات قسرا .كما أن املدعي العام مل جير حتقيقات يف مزاعم التعذيب ،وأفادوا من االعرتافات على كل حال حىت و إن أجروا
حتقيقات ،مل يكن اخلرباء الطبيني مستقلني ُتاما عن املدعي العام .كان "صعبا للغاية" استبعاد االعرتافات القسرية :فلم يكن لدى احملاكم
وسيلة مستقلة للتحقق فيما إذا كان االعرتاف أديل طواعية( .الفقرات  220 ،2 5 ،202- 56 ، 99من التقرير).
ب .فرنسا
 . 12اعتمدت املادة  9يف قرار حمكمة االسئناف يف باو لرفض طلب التسليم من قبل إسبانيا يف قضية إيراستورزا ديرونسورو رقم
 2001/219بتاريخ  6أيار  .2001كما قبلت السلطات اإلسبانية أقوال طرف ثالث السيدة سورزابال دياز خالل االحتجاز ضد
السيد إيراستورزا ديرونسورو كدليل وحيد ضده .و وجدت احملكمة أسسسا متينة لالعتقاد بأن السيدة سورزابال دياز تعرضت لالعتداء
البدين خالل احتجازها ،بينما فشلت مزيد من االسنفسارات من قبل السلطة اإلسبانية يف تبديد دواعي القلق هذه .و مل يتم استبعاد أن
تكون قد أدلت بأقواهلا خالفا للمادة  9و عليه فقد مت رفض طلب التسليم.
ج .ألمانيا
 . 11اعتمدت املادة  9أيضا يف حمكمة دوسلدورف لالستئناف (حمكمة االستئناف) يف قرارها بتاريخ  27أيار  2001برفض
تسليم مشتبه به إرهايب لرتكيا .أقرت احملكمة مبصادقة تركيا على اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب و دمج أحكامها يف القانون احمللي.
و مع ذلك ،كانت هناك خماطرة فعلية (خطر حمدد) بأال حترتم هذه األحكام يف حال تسليم الشخص املطلوب .و يف الدليل السابق هلا،
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وجدت احملكمة دليال معقوال (أساسا لألدلة) على أن األقوال اليت صرح هبا لشرطة إسطنبول من قبل  12متهما يف خريف  – 559مبا
فيها االعرتافات الكاملة -قد انتزعت حتت تأثري أعمال التعذيب من قبل قوى األمن الرتكية.
و دعمت مزاعم التعذيب بالدليل الطيب (و لو مل توضح األدلة األماكن اليت مت فيها) ،كما طابقت املعلومات املتوفرة من التقارير العامة
بأساليب التعذيب املطبقة عادة يف مراكز الشرطة لالحتجاز – و اليت ال تؤدي دائما إىل آثار جسدية ميكن التحقق منها .عالوة على
ذلك ،برز خطر مدعم باألدلة (امللموسة و املوثقة) أن تستخدم األقوال اليت أدىل هبا املتهمون ضد الشخص املطلوب يف تركيا .و وجدت
حمكمة االستئناف بناء على أحكامها أنه ال بد للمحاكم الرتكية أن تأخذ بعني االعتبار األحكام القانونية احمللية و العاملية ذات العالقة
بقبول أدلة انتزعت حتت وطأة التعذيب ،باإلضافة إىل السوابق القضائية حملكمة النقض الرتكية ومفادها عدم مقبولية االعرتافات غري
املدعمة باألدلة ،بيد أن تقارير حقوق اإلنسان الحظت مرارا وتكرارا أن حتقيقات نظام العدالة اجلنائية الرتكية يف مزاعم التعذيب غري
كافية ،مما عىن استمرار احملاكم يف استخدام اعرتافات حصلت عليها الشرطة من ضروب سوء املعاملة .كانت هناك أسباب للخوف من
أن حمكمة األمن الوطين يف إسطنبول ستقوم بنفس األمر يف هذه القضية  ،و ليس أقلها أنه سيكون من املستحيل إثبات التهم املوجهة
ضد الشخص املطلوب دون االعتماد على اعرتافات خريف  559اليت حصلت عليها الشرطة.
 . 14وقد اعتمدت حمكمة كولونيا اإلدارية (احملكمة اإلدارية) على حكم حمكمة استئناف دوسلدورف يف قرارها بناريخ  29آب
 2001يف قضية تسليم مطلوب مشاهبة .و وجدت حمكمة كولونيا أن استنتاجات حمكمة االستئناف مل تتبدل بعد تقدمي ضمانات من
قبل السلطات الرتكية ،و مل تكن هذه الضمانات حمددة بل تعتمد فقط على األحكام العامة اليت تطبق مبوجب القانون الرتكي فيما يتعلق
باألدلة املنتزعة بواسطة التعذيب.
 . 19و يف قضية املتصدق اليت مثلت أمام شعبة االستئناف اجلنائية يف حمكمة هامبورغ وجهت هتمة التآمر للتسبب هبجمات
أيلول للمدعى عليه .و مت تزويد احملكمة مبلخص اعرتافات ثالثة شهود مت احتجازهم و استجواهبم يف عهدة الواليات املتحدة ،فيما مل يتم
الرد على استفسارات بشأن طبيعة االستجواب كما تقوم هبا السلطات األمرييكية .و استند تقييم احملكمة على معرفة فيما إذا كان
التعذيب يتم يف مصادر متاحة للعامة .وجدت احملكمة باجململ عدم وجود إثبات على تعرض الشهود للتعذيب ،و ذلك جلملة أمور منها
أن حمتوى األقوال مل يأخذ جانبا واحدا .األمر الذي يعين أن احملكمة قررت عدم النظر يف املادة  9من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب ،و اليت لوحظ أهنا ستربر حظر استخدام األدلة (انظر ملخص القرار يف أ .و آخرين (رقم  )2األقسام ، 21 ، 22 ،60
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 .) 4 ، 40و نظر إىل طلب املدعى عليه التايل هلذه احملكمة على أنه غري مقبول ألنه ال يقوم ظاهريا على أساس سليم :املصدق ضد
أملانيا (كانون األول) رقم  2859/07بتاريخ  4أيار .20 0
ج .المملكة المتحدة
 .أ .و آخرون (رقم )2
 . 16يف أ .و آخرون (رقم  )2ضد وزير الدولة للشؤون الداخلية ( ،4 )2009نظر جملس اللوردات فيما إذا كانت اللجنة اخلاصة
لطعون اهلجرة ستعرتف بشكل قانوين باألدلة اليت انتزعت أو ميكن أن تكون انتزعت بواسطة التعذيب يف دولة أخرى دون تواطؤ مسؤولني
بريطانيني ،و ال ميكنها أن تفعل بناء على القانون العام و قانون الدعوى يف هذه احملكمة و القانون الدويل العام مبا فيه اتفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب و جملس اللوردات.
 . 17و اختلف اللوردات فيما يتعلق باالختبار املناسب الذي على اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن تطبقه لتحديد مقبولية األدلة.
اتفق اجلميع على أن النهج التقليدي لعبء اإلثبات ليس مناسبا نظرا لطبيعة إجراءات اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة .فال يتوقع من
املستأنف لدى اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن يقوم بأكثر من تقدمي سبب معقول لالعتقاد بأن األدلة انتزعت حتت وطأة التعذيب ،و
حيث يقوم بذلك تبدأ اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة بالتحقيق .وجدت األغلبية (اللوردات هوب ،رودجر ،كارسويل  ،براون) أن على
اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة تبنىي اختبار للمقبولية حسب املدرج ضمن املادة  9من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب .و وجدوا
أن اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة جيب أن تنظر فيما إذا تأسست على حتقيق التوازن بني احتماليات احلصول على األدلة حتت وطأة
التعذيب ،فعلى اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة قبول األدلة يف حال اقتناعها و رفضها يف حال شككت يف األمر على أن تضع الشكوك
بعني االعتبار عند تقييم األدلة .على النقيض من ذلك ،وجدت اللوردات بينجهام ،نيكولز وهوفمان أن اختبارا قائما على املوازنة بني
االحتماالت ال ميكن أن يكون مرضيا كما أنه سيقوض الفعالية العملية التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،و قدموا اقرتاحا باختبار
أقل مفاده أنه يف حال خلصت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة إىل وجود احتمال احلصول على األدلة بواسطة التعذيب فيجب أال تقبلها.

 .2ر .و مشتاق
 . 19يف إجنلرتا و ويلز  ،ينص القسم  )2(76من قانون الشرطة و األدلة اجلنائية لعام : 594
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" إذا ،تقدم االدعاء يف أي إجراءات حماكمة بدليل على أن املتهم قدم اعرتافا أمام احملكمة و تبني للمحكمة أن االعرتاف انتزع أو ميكن أن
يكون قد انتزع:
أ .عن طريق اضطهاد الشخص الذي أدىل باالعرتاف ،أو
ب .كنتيجة لقول أو فعل كان من املرجح -يف ظل الظروف القائمة يف ذلك الوقت -عدم إمكانية االعتماد عليه أو على أي دليل
تقدم الحقا يف هذا اإلطار.
جيب على احملكمة عدم السماح بالنظر إىل اعرتاف يف األدلة املقدمة ضده إال بقدر ما يثبت مبا ال يدع جماال للشك أنه مل يتم احلصول
على االعرتاف على النحو السالف الذكر (على الرغم من أن ذلك قد يكون صحيحا)"
و هذا اختبار يرجع للقاضي يف املقام األول حتديده ،و إذا اقتضت الضرورة أن ينب فيه .يف قضية ر .و مشتاق ()2009

(التقارير

القانونية األسبوعية /اململكة املتحدة  ،) 9 1و أقر جملس اللوردات بأن املنطق يف القسم  )2( 76يتطلب يف حالة قبول اعرتاف فعلى
جلنة احمللفني التوجيه يف حال اعتربوا أن االعرتاف قد انتزع أو ميكن أن يكون انتزع باالضطهاد أو أي عمل آخر يقتضي جتاهله.
د .كندا
 . 15يف قضية اهلند ضد سينغ (معايري القانون اجلنائي الكندي  1د  ،)274اعتربت احملكمة العليا لكولومبيا الربيطانية أن طلب
التسليم الذي بدا فيه للوهلة األوىل أن القضية القائمة ضد سينغ قامت على مخس اعرتافات من مشرتكني بالتآمر ،و قد مت انتزاعها حتت
وطأة التعذيب .أقرت احملكمة بأنه و ألهداف حتديد فيما إذا كان ميكن املضي قدما بتسليم املطلوب لوجود وجه إلقامة الدعوى ،فإن
األدلة املنتزعة حتت وطأة التعذيب غري مقبولة .و مع ذلك ،يقع عبء إثبات انتزاع األقوال هبذه الطريقة على عاتق الشخص الذي فر و
الذي قدم هذه املزاعم .و كان من املتفق عليه أن هذه املزاعم ستثبت بناء على موازنة احتماالت وقوعها .ووجدت احملكمة أن هذه
املزاعم مل تطابق املعايري بالنسبة ألربعة اعرتافات و لكنها طابقتها يف اخلامس.
 . 40كان املنحى الذي انتحي يف أ .و آخرين (رقم  )2قد اتبع من قبل احملكمة الفدرالية الكندية يف قضية حمجوب ضد كندا (وزير
اجلنسية و اهلجرة) .كما أبدى حمجوب قلقا من مسألة الرتحيل بوجود ضمانات كما هو ملخص يف الفقرة  91أدناه.
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سادسا :قانون الدعاوى الوطني و الدولي ذو الصلة و تعليق على الضمانات
 . 4باإلضافة إىل التعليق على الضمانات يف قضية إمسويلوف و آخرين ضد روسيا  ،رقم  2947/06األقسام  00-56بتاريخ
 24نيسان  ،2009قدم األطراف املواد التالية:
أ .تقارير و تعقيبات دولية آخرى
 . 42يف مالحظاهتا اخلتامية حول الواليات املتحدة األمرييكية لعام ،2006أوصت جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب بأن تعتمد
الضمانات الدبلوماسية فقط يف الدول اليت ال تنتهك أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب بشكل نظامي ،و بعد نظر شامل يف
مزايا كل قضية على حدة .كما أوصت بإجراءات واضحة للحصول على الضمانات حيث توجد آليات قضائية كافية للمراجعة  ،و
تدابري مراقبة فعالة ملا بعد العودة.

 . 41يف خطاب يف شباط  2006جملموعة من املختصني يف حقوق اإلنسان و مكافحة اإلرهاب يف جملس أوروبا ،صرح لويز آربور
مفوض األمم املتحدة حلقوق اإلنسان آنذاك مبا يلي:
"بناء على اخلربة الطويلة هليئات الرقابة الدولية واخلرباء ،فمن غري املرجح أن يكون إلنشاء آلية واضحة ملنع التعذيب و سوء املعاملة فيما
بعد العودة يف قضية حمددة األثر املطلوب ،فممارسات كهذه عادة ما حتصل سرا ،كما أن مرتكبيها ميلكون مهارة إبقائها طي اخلفاء لئال
تكتشف ،و ألن الضحايا خيشون االنتقام فهم عادة ما ميتنعون عن التحد عن معاناهتم  ،كما أهنم ال يصدقون إن هم فعلوا".
أما الرصد و انشاء آلية ملنع التعذيب بشكل صريح و وضع سوء املعاملة يف مربع حمدد من شأنه أن يكون هلا األثر املطلوب .هذه
املمارسات غالبا ما حتد

يف اخلفاء ،مع مرتكبني ماهرين يف إبقاء مثل هذه اإلساءة طي اخلفاء .والضحايا ،وخلوفهم من االنتقام ،ال

يرغبون يف التحد كثريا عن معاناهتم ،أو ال يعتقد أهنم إذا فعلوا سينصفون".
 . 44يف "رأيه" املقدم بتاريخ  27حزيران  ،2006صرح مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان ،توماس هامربرغ بأن الضمانات
الدبلوماسية تعهدات غري ذات مصداقية  ،كما أهنا أثبتت عدم فعاليتها يف القضايا املوثقة جيدا .و يف رأيه جيب أال تقوض وعود مالئمة
و غري ملزمة مبدأ عدم اإلعادة القسرية.

55

___________________________________________________
رقم اإليداع لد دائرة املكتبة الوطنية ()2012/3/1230

 . 49عربت جلنة الربملان املشرتك حلقوق اإلنسان يف اململكة املتحدة عن خماوف بشأن سياسة حكومة اململكة املتحدة يف السعي إىل
ضمانات بتاريخ  9أيار  ،2006و كذلك عربت جلنة جملس العموم املختارة للشؤون اخلارجية بتاريخ ُ 20توز .2009
 . 46انتقدت هيومن رايتس ووتش استخدام الضمانات بشدة ،و يف مقال بتقريرها العاملي لعام  2009بعنوان "نداء تنبيه ،ضمانات
دبلوماسية و تآكل حظر التعذيب العاملي"  ،و كانت حجتهم أن مشكلة الضمانات تقبع يف طبيعة التعذيب نفسها حيث ُتت ممارسته
سرا بتقنيات يصعب اكتشافها .كما نظر املقال إىل التدابري املتخذة بني اململكة املتحدة و األردن ،و وصف عدالة ب"منظمة غري
حكومية صغرية" متسائال فيما إذا كانت خربة عدالة القليلة و استقالليتها املشكوك يف أمرها و عدم وجود سلطة عملية هلا للسيطرة على
احلكومة ستضمن سالمة الشخص الذي سيسلم مبوجب مذكرة التفاهم.
ب .شكاوى مرتبطة بالمادة  1من اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب
 . 47و كما ذكر يف الفقرة  27أعاله فإن املادة  1من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب حتظر اإلعادة القسرية إذا كانت هناك
أسباب وجيهة لالعتقاد بأن املعين سيكون عرضة للتعذيب .يف قضية عجيزة ضد السويد (بالغ رقم  ،233/2003قرار بتاريخ  20أيار
ُ ،)2009تت إدانة املدعي غيابيا من قبل حمكمة مصرية عام  559و ذلك بسبب نشاط إرهايب .طالب باللجوء يف السويد عام ، 2000
حيث رفض طلبه و مت ترحيله إىل مصر يف كانون األول  200حيث زعم أنه تعرض للتعذيب .يبدو من قرار اللجنة أن مسؤولني من احلكومة
السويدية التقوا مبمثلني عن احلكومة املصرية يف القاهرة أثناء النظر يف زعم التعرض للتعذيب ،حيث حصلوا على ضمانات من مسؤول رفيع بأن
املدعي سيعامل مبا يتوافق مع القانون الدويل لدى عودته.
 . 49يف دراسة الشكوى مبوجب املادة  1من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،اعتربت اللجنة أن السلطات السويدية عرفت أو
كان جيدر هبا أن تعرف باتساق و شيوع استخدام التعذيب ضد احملتجزين يف مصر  ،خاصة أولئك الذين احتجزوا ألسباب سياسية أو أمنية.
كما كانت السويد على علم بأن املدعي يصنف ضمن هذه الفئة و أن هناك مصلحة ألجهزة االستخبارات األجنبية فيه .و كان مسؤولو
الشرطة السويدية قد قبلوا بسوء املعاملة من قبل وكالء دولة أجنبية غري حمددة مباشرة قبل ترحيل مقدم الشكوى .تعين هذه العوامل أن يف ترحيل
السويد خرق للمادة  .1و بنظر اللجنة فإن "احلصول على ضمانات دبلوماسية و اليت ال توفر آلية لتنفيذها ال تكفي للحماية من هذا اخلطر
احملقق".
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 . 45كما وجدت اللجنة أن السويد خرقت التزاماهتا اإلجرائية مبوجب نفس املادة بأن تقدم مراجعة فعالة و مستقلة و غري متحيزة لقرار
الرتحيل ،مبا أن احلكومة السويدية اختذت هذا القرار دون الرجوع إىل عملية االستئناف املعتادة لقرارات اللجوء .و عليه فإن السويد برتحيلها
مقدم الطلب مباشرة بعد اختاذ القرار قد خرقت التزاماهتا مبوجب املادة  22من االتفاقية و احرتام حق التواصل الفعال للفرد مع اللجنة.

 . 90يف قضية بيليت ضد أذربيجان  ،بالغ رقم  281/2005قرار تاريخ  25أيار  ،2007مت تسليم املدعي من أذربيجان لرتكيا
بالرغم من تدبري اللجنة الوسطي الذي يفيد بأهنا ترفض حصول ذلك ما مل تنظر إىل القضية .و يبدو أن أذربيجان قبل التسليم قد عمدت إىل
أخذ ضمانات من تركيا بعدم التعرض بسوء املعاملة للمعين  ،كما أهنا أقرت أحكاما للرقابة بعد التسليم .وجدت اللجنة خرقا للمادة  1ذلك أن
أذربيجان مل تقدم الضمانات للجنة لتقرر بدورها فيما إن كانت مرضية أم ال ،و ال قامت بتفصيل الرصد اليت كانت ستقوم به بشكل كاف و
اخلطوات اليت ستتبع ملعرفة فيما إذا كانت الرصد سيكون موضوعيا و منصفا و جديرا بالثقة مبا فيه الكفاية.

س .ألزيري ضد السويد
 . 9يف قضية حممد ألزيري ضد السويد (العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية /جلنة/99 /د )2009/ 4 6/بتاريخ  0تشرين الثاين
 ، 2006اعتربت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن تسليم مواطن مصري إىل مصر من قبل السويد  ،بوجود ضمانات دبلوماسية حصلت
عليها من مصر ،و بالنظر إىل أساس الدعوى ،وجدت اللجنة أن:
"11

يعد وجود الضمانات الدبلوماسية و فحواها ،و وجود آليات لتنفيذها مجيعا عناصر مهمة للتحديد الكلي فيما إذا كانت هناك

خماطرة بوجود سوء املعاملة احملظور...
19

و تالحظ اللجنة أن الضمانات اليت مت احلصول عليها مل تتضمن أية آليات رقابة تؤكد تنفيذها ،كما مل تتخذ أي تدابري تؤكد

تنفيذها بفعالية خارج نطاق الضمانات .بدأت زيارة سفري الدولة الطرف و موظفيه بعد مخسة أسابيع من التسليم متجاهلني ُتاما الفرتة اليت
يكون فيها املطلوب أكثر عرضة للخطر .و باإلضافة إىل عدم تنفيذ آليات الزيارة  ،مل يتماش األمر مع اجلوانب األساسية للممارسة اجليدة على
املستوى الدويل من خالل عدم اإلصرار على الوصول إىل احملتجز على انفراد و وجود اخلربة الطبية و الشرعية املناسبة ،حىت بعد ظهور ادعاءات
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بسوء املعاملة .يف ضوء هذه العوامل ،فإن الدولة الطرف مل تظهر أن الضمانات الدبلوماسية اليت مت احلصول عليها تكفي يف القضية املاثلة للحد
من خطر سوء املعاملة مبستوى يتوافق مع متطلبات املادة  7من العهد .و بالتايل فإن ترحيل مقدم البالغ يعترب خرقا للمادة  7من العهد.

د .قانون الدعاوى الكندي

 .سوريه
 . 92يف قضية سوريه ضد كندا (وزير اجلنسية و اهلجرة) ( ، )1/ /2002وجدت احملكمة العليا يف كندا باإلمجاع أن القانونني الكندي و
الدويل ال يسمحان بالرتحيل يف حال وجود دليل على وجود خطر كبري للتعذيب .و مل جتد يف مجيع الدعاوى أن الرتحيل ميكن أن يكون غري
دستوري (و أال بد من إجياد توازن بني حق الالجئ و اخلطر الذي ميثله) ،و لكن هذا التوازن عادة ما خيلص إىل عدم ترحيل الالجئني .و
قدمت احملكمة التعليق التايل فيما يتعلق باالعتماد على الضمانات ضد التعذيب (الفقرات  24و :) 29
"ميكن التمييز بني الضمانات اليت قدمتها دولة بأهنا لن تطبق عقوبة اإلعدام (من خالل عملية قانونية) وضمانات من قبل الدولة أهنا لن تلجأ
إىل التعذيب (وهي عملية غري شرعية) .نود اإلشارة إىل صعوبة يف االعتماد بشكل كبري على ضمانات من قبل الدولة اليت سوف ُتتنع عن
التعذيب يف املستقبل عندما شاركت يف تعذيب غري قانوين أو مسح لآلخرين على القيام بذلك على أراضيها يف املاضي ،و تصبح احلالة أكثر
حدة ليس فقط يف احلاالت اليت مورس فيها التعذيب بتواطؤ بل يف احلاالت اليت عجزت فيها الدولة عن السيطرة على سلوك مسؤوليها.من هنا
تأيت ضرورة التمييز بني الضمانات املتعلقة بعقوبة اإلعدام والضمانات فيما يتعلق بالتعذيب ،فمن األسهل تطبيق الرقابة يف األوىل كما أهنا ذات
مصداقية أكثر من الثانية .و يف تقييم ضمانات احلكومة األجنبية  ،ميكن للوزير أيضا أن يأخذ بعني االعتبار سجل حقوق اإلنسان يف الدولة
اليت ُتنح الضمانات ،و سجل الدولة بالتزامها بضماناهتا لتتمكن من حتقيقها  ،و خاصة عندما يكون هناك شك بقدرة الدولة على السيطرة
على قوى األمن فيها".

 .2حمجوب
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 . 91واجهت احملكمة الفدرالية يف كندا مسألتني يف قضية حمجوب ضد كندا (وزير اجلنسية و اهلجرة)  ، 901/2006و اليت تتعلق برتحيل
إىل مصر :إذا ما كان على الوزير أن يعتمد على على أدلة انتزعت بواسطة التعذيب يف تقييم خطر الفرد على األمن الوطين ،و فيما إذا كان
مناسبا االعتماد على ضمانات تقدمها دولة ُتارس التعذيب بشكل نظامي.
بالنسبة للمسألة األوىل :بالنظر إىل السلطات الكندية ذات العالقة و قضية أ .و آخرين (رقم  :2انظر الفقرتني  16و  17أعاله) ،وجد أن
من غري الصواب االعتماد على أدلة انتزعت حتت وطأة التعذيب  ،و مع ذلك فال بد من وجود أساس إثبايت ذو مصداقية يربط التعذيب
بالدليل املزمع استخدامه لتربير استبعاده .و يعترب اختبار التوازن بني االحتماالت املستخدم يف سينغ (انظر الفقرات  40- 15أعاله) غري
مالئم يف قضية تتعلق باألمن الوطين حيث مل جيد مقدم الطلب الدليل قائما ضده .بدال من ذلك ،حيث يتعلق األمر مبسألة قدمها مقدم
الطلب على أهنا حتمل تربيرا مقبوال يفيد باحتمالية انتزاع الدليل حتت وطأة التعذيب فيجب على صاحب القرار أن يأخذ األمر بعني االعتبار يف
ضوء املعلومات العامة و السرية .و حيث جيد صاحب القرار أن هناك أسسا معقولة لالشتباه بأن الدليل انتزع حتت وطأة التعذيب فال جيب
االعتماد على هذا الدليل عند البت يف القضية.
أما بالنسبة للمسألة الثانية ،ف قد وجدت احملكمة أن من غري املعقول أبدا للسلطة التنفيذية صاحبة القرار أن تعتمد على الضمانات اليت تقدمها
مصر ضد سوء املعاملة حيث خلصت إىل أنه ال توجد خماطرة بتعرض حمجوب للتعذيب  ،و تقول:
" إن العوامل اليت حددهتا احملكمة يف سوريه تقدم "إطارا حذرا" ألي حتليل حول مصداقية الضمانات اليت تقدمها احلكومة األجنبية .فعلى سبيل
املثال ،احلكومة ذات الضعف يف سجل حقوق اإلنسان ستتطلب املزيد من التدقيق يف سجلها يف جمال االمتثال للضمانات .و يتطلب السجل
الذي يعرتيه ضعف يف االمتثال فرض املزيد من الشروط مثل آليات الرصد أو أي ضمانات أخرى حتث عليها اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان.و
على العك س ،ففي حال كان سجل حقوق اإلنسان يف دولة ما جيدا فإن ذلك يعين سجال جيدا من االمتثال و بالتايل فقد تفرض شروط
إضافية لتعزيز الثقة بالضمانات".
عند اعتمادها على الضمانات  ،فشلت السلطة التنفيذية بأخذ سجل حقوق اإلنسان لدى احلكومة املصرية بعني االعتبار  ،كما مل تنظر لسجل
امتثاهلا للضمانات اليت تقدمها .و كان هذا األمر سببا لإلشكالية يف ضوء التقارير العديدة اليت تشري إىل ضعف سجل حقوق اإلنسان يف مصر.
و مل تذكر املذكرتان الدبلومسيتان اللتان احتوتا الضمانات أي شيء عن آليات الرصد ،كما مل حتتو على أي التزام حمدد ملنع اإلساءة حملجوب.
و ال يوجد ما يشري إىل أن كندا طالبت مصر بآلية رصدية.
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 .1الي تشونغ سينغ
 . 94يف قضية الي تشونغ سينغ ضد كندا (وزير اجلنسية و اهلجرة)  ، 16 /2007طلبت عودة مقدم الطلب إىل الصني لتتم حماكمته
بتهميت التهريب و الرشوة .و قدمت الصني مذكرة دبلوماسية مفادها أن املعين لن يتعرض حلكم اإلعدام أو يتعرض للتعذيب .وجدت احملكمة
الفدرالية أن السلطة التنفيذية صاحبة القرار خمولة لالعتماد على الضمان املقدم ضد فرض عقوبة اإلعدام حيث أن حمكمة الشعب العليا
ستضمن احرتام هذه اجلزئية.
أما بالنسبة ملا يتعلق خبطر التعذيب ،فقد وجدت صاحب القرار أن الضمانات حبد ذاها تشكل إقرارا بوجود خماطرة التعذيب يف الدولة املستلمة
 ،كما وجدت أن هذا األمر يوازن بسوء مسعة مقدمي الطلب مما سيوفر هلم احلماية .وجدت احملكمة أهنا أخطأت يف فعل ذلك ،ففي البداية
فشلت يف أن تقابل حجة مقدمي الطلب بأنه ال جيب السعي إىل الضمانات يف دولة ينتشر فيها التعذيب الذي يتم بشكل نظامي ،كما فشلت
يف تقييم فيما إذا كان من املناسب االعتماد على أية ضمانات تقدمها الصني.ثانيا ،وجدت احلكومة أن الضمان جيب أن حيقق على األقل
متطلبا أساسيا لضمان أنه فعال و ذو معىن .فعلى خالف عقوبة اإلعدام ،كان التعذيب ميارس خلف األبواب املوصدة كما كانت الدول تنكر
حدوثه حيث حيد  .و قد أثبتت آليات الرقابة أهنا ذات إشكالية حيث على سبيل املثال كان األشخاص الذي عانوا من التعذيب أو سوء
املعاملة خائفني من القصاص يف حال أفصحوا عن تعرضهم لذلك .و عليه فقد أخفق صاحب القرار يف حتديد ما إذا كانت الضمانات تتوافق و
املتطلبات الرئيسية لتمكني االعتماد عليها و جعلها ذات معىن ،و مبجرد اعتمادها على أن سوء مسعة مقدمي الطلب ستشكل محاية هلم .و تعد
هذه النتيجة غري معقولة بشكل واضح ،حيث أن معرفة وقوع التعذيب تقتضي وجود آليات امتثال و تدقيق فاعلة (أنظمة رقابة فعالة من خالل
منظمات مستقلة) .و بالتايل لن يكون سوء السمعة ذا فائدة ملقدمي الطلب يف حال كان التعذيب ميارس دون أن يعرف أحد باألمر .و رفضت
احملكمة طلب مقدمي الطلب املبين على فرض أن حماكمة غري عادلة يف الصني ستصل إىل حد القسوة و معاملة غري عادية و تصل يف احملصلة
إىل السجن ملدة طويلة .و خلصت احملكمة إىل أن صاحب القرار خمول بالوصول إىل نتيجة مفادها احملاكمة ستكون عادلة يف حال –من مجلة
أمور -مل يوجد أي دليل على أن القضية القائمة ضد املدعني بنيت على أساس تعذيب الشهود.

سابعا :القانون الدولي في مراجعة لالحتجاز و الحق في محاكمة عادلة:
أ .مراجعة لالحتجاز
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 . 99تنص املادة  )1( 5من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من مجلة أمور على وجوب مثول أي شخص يتم اعتقاله أو
احتجازه بتهمة جنائية فورا أمام قاض أو مسؤول آخر ذو سلطة قانونية للمارسة السلطة القضائية .و اشتمل التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان
رقم  ) 592( 9على املادة  5أن أية تأجيالت بانتظار املثول أمام قاض جيب أال تتجاوز أياما قليلة .و قد وجدت خمالفات للمادة )1( 5
فيما يتعلق بفرتة االحتجاز لتصل إىل أربعة أيام و سبعة و مثانية (يف القضايا التالية بالرتتيب :فرميانتل ضد جامايكا ،بالغ رقم
 ،625/1995و جرانت ضد جامايكا  ،بالغ رقم  ،597/1994و ستيفنز ضد جامايكا  ،بالغ رقم .)373/1989

يف توصياته العامة ،أعلن املقرر اخلاص لألمم املتحدة حول التعذيب أن احلد األقصى لالحتجاز دون وجود مذكرة قضائية هو مثان و أربعني
ساعة (ي/س.ن /69 /.الفقرة ( 26ز)) .و يف قضية كلومني ضد هنغاريا  ،بالغ رقم  ، 521/1992وجدت جلنة حقوق اإلنسان
السلطات ذات العالقة و اليت تنظر يف االحتجاز ال ميكنها أن تكون نفس املدعي العام املسؤول عن التحقيق يف قضية املشتبه به  ،ألن ذلك
املدعي العام مل ميلك املوضوعية املؤسسية و احلياد.

ب .الوصول إلى محام
 . 96باإلضافة إىل املواد اليت مت استعراضها يف سالدوز ضد تركيا رقم  36391/02القسم  ،44-17بتاريخ  27تشرين الثاين لعام
 ، 2009قدم املدعي املواد التالية:
تنص املادتان  4و  1من من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن كل شخص يتهم بتهمة جنائية خمول "لتوفر الوقت
و التسهيالت الكافية لتحضري دفاعه و التواصل مع مستشار خيتاره هو" .و يف تعليقاهتا العامة  ) 552( 20على املادة  ، 4وجدت جلنة
حقوق اإلنسان أن محاية احملتجز تتطلب وصول احملامني له بشكل فوري و منتظم ،حيث يشكل عدم وصول احملامي للمتهم ملدة مخسة أيام
خرقا للمادة  ، 4يف قضية جريدين ضد روسيا  ،بالغ رقم  . 770/1997باإلضافة إىل التعليق العام رقم ( 2املنقول يف سالدوز يف الفقرة
 ، )41أكدت جلنة مناهضة التعذيب على حق األشخاص املعتقلني بإعالم أحد بأهنم احتجزوا  ،باإلضافة إىل احلق بالوصول الفوري حملام  ،و
احلق يف الفحص من قبل طبيب مستقل ،كضمانات أساسية ضد التعذيب ،خاصة يف الساعات و األيام األوىل من االحتجاز حيث يكون
خطر التعذيب على أشده (انظر املدرجات و التوصيات فيما يتعلق بألبانيا بتاريخ  2حزيران  2009يف الفقرات ( 9ي)  ،و فرنسا بتاريخ 1
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نيسان عام  2006يف الفقرة  .) 6قال املقرر اخلاص لألمم املتحدة فيما يتعلق بالتعذيب أن الوصول للمحامي جيب أن يتم خالل  24ساعة
(تقرير بتاريخ ُ 1توز  ،200أ 96/96 /يف الفقرة ( 15ف).
ج .المحاكم العسكرية
 . 97قدم مقدم الطلب املواد التالية من القانون الدويل ،و اليت أوجدت منذ إرجني ضد تركيا (رقم  ، )6املستشهد هبا أعاله.
 . 99يف تعليقه العام رقم  12يف آب  ، 2007على املادة  4من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية (احلق يف حماكمة
عادلة) ،صرحت جلنة حقوق اإلنسان بأن:
" بالرغم من أن العهد ال حيظر حماكمة املدنيني يف حمكام خاصة و حماكم عسكرية ،إال أنه يتطلب أن تتوافق هذه احملاكمات توافقا كامال مع
متطلبات املادة  ، 4و أال يتم احلد أو التغيري على ضماناهتا بسبب الطابع العسكري أو اخلاص للمحكمة اليت تقام فيها احملاكمة .و وجدت
اللجنة أيضا أن حماكمة املدنيني يف حماكم خاصة أو حماكم عسكرية قد خيلق مشاكل فعلية ذات عالقة بإنصاف و حيادية و استقالل العدالة .و
عليه ،من املهم أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان أن مثل هذه احملاكمات جتري يف ظروف توفر فعليا كل الضمانات املنصوص عليها يف
املادة  . 4وينبغي أن تكون حماكمة املدنيني أمام حماكم عسكرية أو خاصة تكون استثنائية ،أي يقتصر على احلاالت اليت تبني فيها الدولة
الطرف أن اللجوء إىل مثل هذه احملاكمات ضروري وله ما يربره من أسباب موضوعية وجدية ،و حيث ال تستطيع احملكمة املدنية العادية أن
جتري احملاكمة بالنسبة بالنظر إىل نسبة حمددة من األفراد و التهم (حذفت احلواشي)".
 . 95يف قضية مدين ضد اجلزائر ،بالغ رقم  1172/2003بتاريخ  2حزيران  ،2007خلصت اللجنة إىل أن حمكامة و إدانة
املدعي من قبل حمكمة عسكرية يشكل انتهاكا للمادة  . 4و مل يتم جتنب هذا األمر على الرغم من أن للقضاة العسكريني هيكلية وظيفية
مستقلة أو أهنم حتت إشراف اجمللس القضائي األعلى أو أن أحكام احملكمة ختضع لالستئناف أمام احملكمة العليا .فقد وجدت اللجنة أن اجلزائر
أخفقت يف تربير السبب الذي مت الرجوع مبوجبه للمحكمة العسكرية يف قضية مدين :حيث مل تكن خطورة أو طبيعة التهم كافية .يعين هذا
االستنتاج أن اللجنة مل تضطر إىل دراسة فيما إذا كانت احملكمة العسكرية قد منحت الضمانات الكاملة مبوجب املادة . 4

القانون
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أوال :انتهاك مزعوم للمادة  1من االتفاقية
 . 60بالرجوع إىل املادة  1من االتفاقية ،ادعى مقدم الطلب أنه عرضة خلطر التعذيب و سوء املعاملة احملقق عند ترحيله إىل األردن .و
تنص املادة  1على:
" ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة"
أ .تحكيمات األطراف
 .3الحكومة
 . 6أقرت احملكمة بأن املواد املتعلقة بالضمانات الدبلوماسية و اليت قدمها مقدم الطلب باإلضافة إىل أطراف ثالثة (انظر الفقرات - 4
 46أعاله)  ،تضمنت مجيعها عما جتب أن تكون عليها ممارسة احملكمة و ليس املتطلبات املنصوص عليها يف االتفاقية .و كان هنج هذه
احملكمة أن جتد أن الضمانات مل تكن يف حد ذاهتا كافية ملنع سوء املعاملة ،إال أن احملكمة ستبحث أيضا عما إذا كانت مثل هذه الضمانات
املنصوص عليها يف تطبيقها العملي كافية ضد سوء املعاملة (انظر بابار أمحد و آخرون ضد اململكة املتحدة ،كانون األول  ،رقم
 ،24027/07و  11949/08و القسم  06بتاريخ ُ 7توز  .20 2وعالوة على ذلك ،خالفا لتقدمي مقدم الطلب (انظر الفقرة
 69أدناه)  ،مل يكن هناك مبدأ يف قانون دعاوى احملكمة ينص على أن الضمانات ال تكفي للقضاء على اخلطورة يف حال وجد خطر فعلي
للتعرض للتعذيب يف الدولة املستقبلة بناء على هنج التعذيب املنهجي فيها.
 . 62و تبعت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة هنج احملكمة فيما يتعلق بالضمانات ،فقد تلقت أدلة خمتلفة تضم معىن و فعالية الضمانات
باإلضافة إىل الوضع احلايل يف األردن ،و كانت قد حبثت بعناية كبرية يف هذا الدليل .و كانت مجيع العوامل اليت اعتمدت عليها يف الوصول إىل
استنتاج تنطبق بنفس القدر الذي انطبقت فيه عند وضع هذه الضمانات .و مل تتغري استنتاجاهتا مبوجب التقارير االنتقادية اليت نشرت منذ وضع
هذه الضمانات ،فقد كانت هذه التقارير ذات طبيعة عامة.و إن أظهرت هذه التقارير شيئا فقد أظهرت أن وضع حقوق اإلنسان يف حتسن و
بالتأكيد مل يتهاوى منذ تقرير اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة.
 . 61أفادت احلكومة بأن اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة وجدت أن الضمانات اليت قدمتها األردن كافية ألن ) :األردن مستعدة و قادرة
على االلتزام هبا )2 ،سيشكل بروز مقدم الطلب اإلعالمي محاية له  )1 ،ستكون هناك رقابة من قبل مركز عدالة.
 . 64أوال ،كررت احلكومة أن الضمانات الواردة يف مذكرة التفاهم قد قدمت حبسن نية و ُتت املوافقة عليها على أعلى املستويات يف
احلكومة األردنية ،فقد كانت الغاية منها هي أن تعكس املعايري الدولية .كما أن الضمانات مل تكن غري واضحة يف أي جزئية خاصة عندما مت
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تفسري مذكرة التفاهم يف إطارها الدبلوماسي و السياسي .و مت تقدمي تفسري مناسب لبنود مذكرة التفاهم ملقدم الطلب حيث ميكنه أن يقدمها
فورا أمام قاض أو مسؤول قضائي ( األمر الذي سيشمل االدعاء العام حبسب القانون األردين) ،كما أن ملقدم الطلب أن يصل إىل مشورتني
قانونية و طبية مستقلتني .و يف انتقاد االلتزام القانوين الذي ُتثله مذكرة التفاهم (كما أفاد مقدم الطلب) إظهار لعدم تقدير الطريقة العملية اليت
تطبق بواسطتها مذكرة التفاهم بني الدول ،حيث أن مذكرات التفاهم أداة راسخة كثريا ما تستخدم يف العالقات الدولية .و كما وجدت اللجنة
اخلاصة لطعون اهلجرة ،فإن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأن األردن ستلتزم مبذكرة التفاهم هذه على وجه التحديد ،إذ يصب احرتام الضمانات
يف مصلحة الدولتني  ،و كما وجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة ،فإن وضع األردن يف الشرق األوسط و عالقتها بالواليات املتحدة مل يغريا
من هذا األمر .كما وجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة -على الرغم من تقدمي مقدم الطلب عكس ذلك -أن من مصلحة الدولتني التحقيق
بشكل مناسب يف أي خرق ملذكرة التفاهم .كما أن من املهم يف القضية احلالية أن توقع دائرة املخابرات العامة و اليت ستحتجز مقدم الطلب
لديها على مذكرة التفاهم ،كما عليها أن تكون جزءا من املفاوضات و أن تقبل شروط الرقابة و أن تكون على علم بنتائج خرق الضمانات .و
اعتمدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة يف استنتاجاهتا على استئناف ف.ف( .انظر الفقرة  79أعاله) و اليت حدثت و أكدت على قرار اللجنة
اخلاصة لطعون اهلجرة يف القضية احلالية .يف قضية ف.ف .قبلت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة دليل السيد ليدن الذي يفيد بأن العالقة الثنائية
بني األردن و اململكة املتحدة و اليت ارتكزت عليها مذكرة التفاهم هي عالقة ودية.
 . 69ثانيا ،استذكرت احملكمة أن اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة وجدت أن مقدم الطلب شخصية معروفة يف الوطن العريب ،و بصرف النظر
عن مذكرة التفاهم ،ستكون عودته و املعاملة اليت يتلقاها الحقا حمط اهتمام ورقابة حملية و دولية ،و سيتابع اجملتمع احمللي األردين مبن فيهم
أعضاء الربملان هذه القضية باهتمام .و سيؤدي أي سوء معاملة إىل غضب عارم كما سيزعزع استقرار احلكومة األردنية .و كما وجدت اللجنة
اخلاصة لطعون اهلجرة ،سيكون القائمون على احتجازه على علم هبذه األمور.
 . 66ثالثا ،أكدت احلكومة على أنه بالرغم من انتقاد اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة لقدرة مركز عدالة إال أهنا مل تتغاض بأي حال من
األحوال عن أثر الرصد .ففي الواقع وجدت أن الرقابة و الرصد سيكونان ذا تأثري إجيايب يف احلد من خطر التعرض لسوء املعاملة .باإلضافة إىل
أن خربة عدالة ازدادت بشكل ملحوظ منذ قرار انتقاد اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة .و كما أشارت تصرحيات السيد ليدن ،فقد تلقى عدالة
ُتويال مهما من اللجنة األوروبية ،و بدأ الرصد من خالل فرع تابع له (الفريق الوطين ملناهضة التعذيب) ،كما حصل على خربة عملية يف زيارة
احملتجزين مبن فيهم املوجودون لدى دائرة املخابرات العامة ،كما أنه حصل على خربة العمل مع منظمات غري حكومية أخرى ،و زاد عدد
موظفيه بشكل ملحوظ مبا فيهم اخلرباء الطبيون ،كما أظهر عدالة استقالال عن احلكومةو خاصة دائرة املخابرات العامة ،و ذلك من خالل نشر
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دراسة حول التعذيب .و خبالف ما يراه مقدم الطلب فقد أبقى عدالة على هيئته غري الرحبية (و استقالليته) ،بالرغم من االنتقاد الذي تلقاه من
منظمات غري حكومية أخرى لتوقيعه على شروط املرجعية .و أشارت احلكومة إىل أن انتقادات مقدم الطلب لعدالة يف غري حملها ذلك أن الرصد
سيتم من خالل الفريق الوطين ملناهضة التعذيب التابع لعدالة .كما رأت احلكومة أنه بصرف النظر عن املشكالت العامة للرصد فيما يتعلق
حبقوق اإلنسان يف األردن ،فإن مذكرة التفاهم و شروط املرجعية قد زودت عدالة بتفويض واضح و مفصل  ،كما كانت الكيفية اليت ستتم الرقابة
من خالهلا واضحة جلميع األطراف .و يف حال واجهت عدالة أية مشكلة فيمكنها أن تنبه سفارة اململكة املتحدة يف عمان .و أكدت احلكومة
على أنه وفقا للمذكرة الشفوية املرفقة يف بيان السيد ليدن الثاين (انظر الفقرة  50أعاله) ،سيستمر الرصد طوال فرتة احتجاز مقدم الطلب.

 . 67هلذه األسباب ،أقرت احملكمة بأن هناك تباينا ملحوظا بني الضمانات اليت نظرت فيها احملكمة سابقا و بني الضمانات اليت تقدمها
األردن .حيث أن هذه الضمانات عندما تؤخذ مع أحكام الرصد ،ستكون كافية لضمان عدم وقوع أي انتهاك عند ترحيل مقدم الطلب لألردن.

 .1مقدم الطلب
 . 69أقر مقدم الطلب بأنه ينبغي و كجزئية من القانون أخذ انتقاد اجملتمع الدويل للضمانات بعني االعتبار ،و كان اإلمجاع
الدويل يرى أن من شأن الضمانات تقويض وضع آلية قانونية دولية حلظر التعذيب ،و أنه يف حال مل ترغب دولة ما باالمتثال
اللتزاماهتا القانونية الدولية فإهنا لن ُتتثل لضمانات ثنائية .و قد أظهرت التجربة الدولية أن إثبات االمتثال كان بالغ الصعوبة.
كما أقر مقدم الطلب بأنه وفقا للنهج الذي اتبع يف احملكمة العليا يف كندا يف قضية سوريش (انظر الفقرة  92أعاله) ،فإن من
املناسب التمييز بني ضمان عدم إقدام الدولة على فعل أمر قانوين (مثل تطبيق عقوبة اإلعدام) ،و بني ضمان أال تقوم بأمر غري

قانوين (مثل ارتكاب التعذيب) .و عالوة على ذلك فإن قانون الدعوى يف هذه احملكمة خاصة قضية مشايي و إمسويلوف
املستشهد هبا أعاله أظهر أنه يف حال انطبقت خطورة التعذيب على فرد واحد فلن تكون الضمانات كافية ،خاصة عندما يتبني
أن التعذيب يتم بشكل منهجي يف الدولة املستقبلة .و أقر بناء على ذلك ،بأن الضمانات ستكون كافية فقط إذاُ ) :تت
السيطرة مسبقا على مشكلة تعذيب ممنهج )2 ،إذا وجدت هيئة رصدية مستقلة ذات سجل يثبت فعاليتها لتوقع العقوبات
اجلنائية باملعتدين يف حاالت التعذيب الفردي و غري املمنهج ؛ و مل يلتزم هبذه املعايري يف قضيته.
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 . 65اعتمد مقدم الطلب على الدليل الذي مت استعراضه يف الفقرات  24- 06أعاله و الذي كما أقر يبني أن حكم
القانون ال يطال السجون األردنية  ،فالتعذيب متوطن و خاصة يف سجون دائرة املخابرات العامة و خاصة بالنسبة للسجناء
اإلسالميني الذين تعرضوا للضرب بشكل متكرر .كما أن هناك إخفاق منهجي يف تنفيذ حتقيقات فورية و فعالة يف مزاعم
التعرض للتعذيب .و قد كان هذا الدليل أكثر إحلاحا مما كان عليه عند نظر اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة .إضافة إىل ذلك،
ثقافة اإلفالت من العقاب السائدة يف دائرة املخابرات العامة جتعلها غري قادرة على االلتزام بالضمانات  ،حىت و إن رغبت
القيادة بذلك ،و عليه فإنه ال ميكن االعتماد على األردن لتفي بالتزاماهتا الدولية جتاه حقوق اإلنسان ،حيث رفضت اإلذعان
ألي شكل من أشكال تطبيق التزاماهتا :فمثال  ،رفضت أن تصادق على املادة  22من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
(احلق يف تقدمي االلتماسات الفردية إىل جلنة مناهضة التعذيب)  ،أو املصادقة على الربوتوكول االختياري من اتفاقية األمم املتحدة
ملناهضة التعذيب (الذي أنشئت مبوجبه اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ومنح ،يف مجلة أمور ،احلق يف زيارة أماكن االحتجاز).
 . 70كما جيب النظر إىل ضمانات احلكومة األردنية يف سياقها السياسي املالئم ،فبالرغم من األمهية االسرتاتيجية مل تكن
األردن مستقرة و بذلك فهي تعتمد على الرعاية األمرييكية مما جيعلها عرضة لعدم االستقرار و ضعيفة أمام "اإلسالموية" .و
كنتيجة لذلك ،مع أنه مل يعارض طبيعة العالقة الودية بني األردن و اململكة املتحدة إال أنه وجد أن املعطيات املتعادلة تعين أن
العالقة الثنائية بني البلدين ال تكفي لضمان االلتزام مبذكرة التفاهم.
 . 7و خالفا ملا ورد س ابقا ،لن ميثل بروز مقدم الطلب اإلعالمي محاية له ،بل على العكس سيضعه يف خماطر أكرب ،ففي
الواقع كان بروزه اإلعالمي هو املتطلب الرئيسي لوضع مذكرة التفاهم يف املقام األول ،فقد تعرض للتعذيب مسبقا النتقاده سياسة
األردن اخلارجية ،كما مت سحب طلب تسليمه ألن وجوده مل يكن مرغوبا به .و كان ميكن التأكيد على هذا التقييم من قبل
استنتاجات اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة ،و اليت ستحدد هتديد األمن الوطين الذي يشكله للمملكة املتحدة .إضافة إىل ذلك،
فقد أفاد مجيل البنا و بيشار الراوي و بنيام حممد الذين احتجزوا من قبل سلطات الواليات املتحدة يف خليج غوانتانامو و غريه
بأهنم تعرضوا لالستجواب لفرتات طويلة .ففي حال ترحيله سيعترب هتديدا مهما للدولة و للشرق األوسط .و عليه ستتغري
حسابات احلكومة األردنية و فيما إذا كانت ستلتزم مبذكرة التفاهم يف ضوء هذه اخللفية غري املستقرة .بالنظر إىل ما تقدم إضافة
إىل ثقافة اإلفالت من العقاب يتبني أن بروزه اإلعالمي لن يكون سببا حلمايته بل سيجعل منه هدفا لالعتداء .كما أن من غري
العقالين أن جتد اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن األردن ستلتزم بالضمانات ،ذلك أن الزعم بسوء املعاملة سواء كان صحيحا أم
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ال  ،ميكن أن يزعزع االستقرار كإثبات على وجود أساس هلذا الزعم .هلذا السبب ،ال يوجد ما يردع السلطات األردنية عن إساءة
معاملة مقدم الطلب  ،حيث سيتسىن له دائما أن يقدم مزاعم عارية من الصحة.
 . 72كما كان هناك أيضا قصور يف مذكرة التفاهم ،فلم حتدد ما تعنيه ب "قاض" عندما أفادت بضرورة "مثوله فورا أماما
قاض" ،مما يعين ببساطة أنه من املمكن أن ميثل أمام موظف إداري أوكلت له صالحيات مدع عام .كما مل تكن واضحة يف
شأن وصوله إىل حمام خالل فرتة احتجازه لالستجواب .كما مل توضح مذكرة التفاهم فيما إذا كانت حتظر التسليم خاصة إذا ما
مت ملصلحة الوال يات املتحدة يف مقدم الطلب و يف ضوء مشاركة األردن يف تسليمات سابقة .أخريا ،مل توضح مذكرة التفاهم –
كمسألة ضمن القانون األردين -فيما إذا كانت الضمانات قانونية و قابلة للتتنفيذ يف حني مل حتصل على موافقة الربملان األردين.
و قد قدم تصرحيا هبذا املعىن من رئيس منظمة غري حكومية أخرى (املنظمة العربية حلقوق اإلنسان) ،و اليت رفضت أن تقوم بدور
اهليئة الرصدية هلذا السبب.
 . 71أما فيما يتعلق برصد الضمانات ،فقد تبىن وجهة نظر أطراف ثالثة متدخلة ترى عدم وجود رقابة مستقلة يف األردن،
األمر الذي أشار إىل ضرورة وضعه ضمن موازنة االحتماالت يف النظر إىل قدرة عدالة .أما بالنسبة لعدالة نفسه ،فقد كانت
السمة البارزة لألدلة املقدمة أمام احملكمة فحىت خالل وقت التدخل وفقا لقرار اللجنة اخلاصة بطعون اهلجرة كان عدالة ما يزال
دون خربة عملية يف رصد حقوق اإلنسان  ،و كان بدال من ذلك منشغال بأعمال التدريب و املناصرة .إضافة إىل ذلك ،بالرغم
من أن عدالة قدم تقريرا حول مكافحة التعذيب عام  ، 2009إال أن عدم انتقاد دائرة املخابرات العامة يف التقرير يعد أمرا مهما.
 . 74على الرغم من حمدودية عدالة يف حد ذاهتا ،إال أن طبيعة الرصد املنصوص عليه ضمن شروط املرجعية حمدودة أيضا.
فبالتوافق مع شروط املرجعية هذه  ،ميكن لألردن أن حتد من الزيارات لتصبح مرة واحدة كل أسبوعني .باإلضافة إىل ذلك ،ال
يوجد بند حول الفحوص الطبية املستقلة .كما لن يتسىن لعدالة الوصول بال قيود إىل كل مكان يف مركز احتجاز مقدم الطلب،
حيث سيكون األمر بكل بساطة جمرد زيارة على انفراد مع مقدم الطلب .و مل تكن هناك لدى عدالة آلية حتقيق يف الشكوى من
سوء املعاملة،و لن يتسىن ملقدم الطلب أو احملامني الوصول إىل تقارير عدالة اليت ستقدم حلكوميت اململكة املتحدة و األردن .كما
تبني أن الرصد سيستمر لثال

سنوات  .مجيع ما سبق يعين أن رقابة عدالة مل ترق إىل مستوى املعايري الدولية املدرجة يف

الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب .إضافة إىل ذلك ،على فرض أن عدالة ميكنه الدخول إىل مكان
احتجاز مقدم الطلب ،ستعمد السلطات للقول بأنه ببساطة ال يرغب برؤيتهم ،و ذلك لتفادي الرقابة.
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 .1متدخلو الطرف الثالث
 . 79أقر متدخلو الطرف الثالث (انظر الفقرة أعاله) أن استخدام الضمانات الدبلوماسية مدعاة للقلق الشديد ،حيث أن استخدام
اتفاقيات ثنائية غري قابلة للتنفيذ مثل هذه تقوض طبيعة القوانني امللزمة و اليت حتظر التعذيب و التزام عدم اإلعادة القسرية حظرا
مطلقا .كما أهنا تقوض نظام القانون الدويل املتعدد األطراف و امللزم لتلك الدول .و قد أدينت الضمانات لفرتة طويلة من حيث
كوهنا خاطئة مبدئيا و غري فعالة عمليا و ذلك من قبل خرباء دوليني مثل مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان ،و جلنة جملس
أوروبا ملنع التعذيب  ،فضال عن جلنة اململكة املتحدة املشرتكة حلقوق اإلنسان (انظر الفقرات .) 49- 4
 . 76و بشكل عملي ،هناك أربع نقاط ضعف يف الضمانات :أوال ،ال ُتلك القدرة للكشف عن االعتداء ،حيث كان التعذيب ميارس
سرا كما كان من الصعب الك شف عن تقنيات التعذيب املتطورة ،خاصة يف ضوء تردد الضحايا يف اإلفصاح عن األمر للمراقبني خوفا من
االنتقام.
 . 77ثانيا ،مل تكن أنظمة الرصد املنصوص عليها مرضية :فهي تتناقض مع التطبيق الذي تنهجه اللجنة الدولية للصليب األمحر و الذي
يقضي بعدم زيارة احملتجزين انفراديا لتفادي الكشف غري الطوعي عن هوية أولئك الذين يشكون من االعتداء .كما أشارت أطراف ثالثة إىل أن
املقرر اخلاص لألمم املتحدة قد رفض أيضا االقرتاح القائل بأن زيارة احملتجز انفراديا تشكل ضمانة ذات فعالية .كما أن من اجلدير بالذكر أن
جلنة مناهضة التعذيب قد رفضت رصد االمتثال للضمانات.
 . 79ثالثا ،عادة ما افتقر املراقبون احملليون لالستقاللية الضرورية :فلم ميلكوا سلطة الوصول إىل أماكن االحتجاز  ،أو تقدمي الشكاوى أو
ممارسة الضغط على السلطات لوقف أي انتهاكات  ،لقد كانوا هم أنفسهم عرضة للمضايقة و الرتهيب.
 . 75رابعا ،افتقرت الضمانات لدوافع الكشف عن االنتهاكات :فال الدولة املستقبلة سرتغب يف الكشف عن أهنا خترق التزاماهتا الدولية ،
و ال الدولة املرسلة ستعرض تسليمها ملطلوبني مستقبال فيما يتعلق باألمن الوطين للخطر .و كوعود غري قابلة للتنفيذ بني بلدين ،ميكن خرق هذه
الضمانات دون عواقب وخيمة.
 . 90وجدت األطراف الثالثة أيضا أن تقاريرها (املوجزة يف الفقرات 9- 2

أعاله) ،قد وثقت سجل األردن طويل األمد احلافل

بالتعذيب و سوء املعاملة لإلرهابيني و املشتبه هبم فيما يتعلق باألمن الوطين .و قد بينت تلك التقارير أن دائرة املخابرات العامة كانت قد
أحبطت باستمرار جهودا إلجراء عمليات الرصد ،فعلى سبيل املثال أجربت اللجنة الدولية للصليب األمحر عام  2001على إيقاف زياراهتا
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بسبب خرق إلجراءات الزيارة من قبل دائرة املخابرات العامة .كما منع املقرر اخلاص لألمم املتحدة من تنفيذ مقابالت خاصة ،و استمرت دائرة
املخابرات العامة يف نفي أي مزاعم بسوء املعاملة .اإلنصاف الداخلي للمزاعم مل تكن موجودة  ،كما أن العقوبات اجلنائية مل تكن كافية .و
حكم على الضباط القالئل الذين أدينوا بالتعذيب بأحكام خمففة للغاية.
 . 9وكانت وجهة نظر أطراف ثالثة ،واليت استندت إىل مقابالت بني هيومن رايتس ووتش ورئيس عدالة ،أن املركز هو شركة هتدف
للربح واليت مل تنفذ أي عمليات التفتيش .كما أن املركز مل يعرب سرا أو علنا عن أية خماوف من سوء املعاملة يف مراكز االحتجاز األردنية.
ب .مقبولية األدلة
 . 92وجدت احملكمة أن هذه الشكوى ال تقوم على أساس غري سليم ،يف سياق املادتني  19و  1من االتفاقية ،كما أشارات أهنا ليست
مرفوضة بناء على أية أسس  ،و عليه فيجب أن يصرح بقبوهلا.
ج .االستحقاق
 .3المبادئ العامة
 . 91أوال ،تود احملكمة أن تؤكد أهنا وعت ُتاما طوال تارخيها الصعوبات اليت تواجهها الدول يف محاية رعاياها من العنف اإلرهايب ،الذي
يشكل حبد ذاته هتديدا كبريا حلقوق اإلنسان (انظر إىل لولس ضد إيرلندا رقم ( 1يف مجلة أمور أخرى) ،بتاريخ ُتوز  ، 56السلسة أ .رقم
 ، 1إيرلندا ضد اململكة املتحدة بتاريخ  9كانون الثاين  ، 579سلسلة أ .رقم  ،29أوكالن ضد تركيا رقم  26221/99القسم ، 75
احملكمة االوروبية حلقوق اإلنسان -2009رابعا ،شاهال املذكور أعاله  ،القسم  ، 75أ و آخرين ضد اململكة املتحدة املذكورة أعاله  ،القسم
 ، 26أ .ضد هولندا رقم  4900/06القسم  ، 41بتاريخ ُ 20توز  .)20 0يف مواجهة مثل هذا التهديد ،ترى احملكمة أن من الشرعي
للدول املتعاقدة أن تتخذ موقفا حازما جتاه املسامهني يف األعمال اإلرهابية و اليت ال ميكن أن تتغاضى عنها يف أي ظرف من الظروف (بوتاغين
ضد فرنسا ،رقم  42360/08القسم  ،49بتاريخ  9تشرين الثاين  ،20 0و داوودي ضد فرنسا رقم  19576/08القسم ،1 ،69
بتاريخ كانون األول .)2005

 . 94ثانيا ،جيب أن يسمح للدول برتحيل غري املواطنني الذي يشكلون هتديدا ألمنهم الوطين و ذلك كجزء من مكافحة اإلرهاب .و
ليس جزءا من وظيفة احملكمة أن تراجع فيما إذا كان الفرد يشكل مثل هذا التهديد ،فمهمتها الوحيدة هي النظر فيما إذا كان ترحيل الشخص
يتوافق مع حقوقه مبوجب هذه االتفاقية (انظر أيضا إمسويلوف و آخرين املذكورة أعاله القسم .) 26
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 . 99ثالثا ،من املفروغ منه ان الرتحيل من قبل دولة متعاقد ميكن أن يثري قضية مبوجب املادة  ،1و بالتايل يدخل ضمن مسؤولية الدولة مبوجب
االتفاقية ،حيث تطرح أسباب جوهرية لالعتقاد بأن الشخص الذي سيتم ترحيله سيواجه خطرا فعليا بأن تتم معاملته خالفا ألحكام املادة  .1و
يف هذه احلالة تتضمن املادة  1التزاما بعدم ترحيل الشخص املعين لدولة املقصد .و تعترب املادة  1حقا مطلقا حيث يستحيل أن يوزن خطر سوء
املعاملة مقابل أسباب الرتحيل اليت استعرضت (سعدي ضد إيطاليا  ،رقم  37201/06القسمالقسم  29و  19احملكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان عام .)2009
 . 96رابعا ،تقر احملكمة و كما تبني املواد اليت قدمها مقدم الطلب و متدخلي الطرف الثالث أن هناك قلقا شائعا يف اجملتمع الدويل حيال
ممارسة طلب الضمانات للسماح بالرتحيل ألولئك الذين يشكلون هتديدا لألمن القومي (انظر الفقرات  49- 4أعاله و إمسويلوف و
آخرين املذكور أعاله  ،األقسام  ،) 00-56و مع ذلك فإنه ليس من صالحيات هذه احملكمة أن حتكم على مدى مالءمة طلب الضمانات
أو أن تقيم نتائج طلب الضمانات على املدى الطويل ،إذ تكمن مسؤوليتها فقط يف دراسة إذا ما كانت الضمانات يف قضية معينة تكفي إلزالة
أي خطر فعلي للتعرض لسوء املعاملة ،و ذلك قبل التطرق إىل احلقائق املتعلقة بقضية مقدم الطلب ،عليه فمن املالئم استعراض املنحى الذي
اختذته احملكمة فيما يتعلق بضمانات قضايا الرتحيل مبوجب املادة .1
 . 97و يف دراسة ما إذا كان مقدم الطلب يواجه خطرا فعليا من سوء املعاملة يف الدولة اليت سيتم ترحيله إليها ،ستقوم احملكمة بالنظر إىل وضع
حقوق اإلنسان العام يف الدولة املستقبلة باإلضافة إىل خصائص مقدم الطلب احملددة .و يف حال مت تقدمي الدولة املستقبلة للضمانات فإن هذه
الضمانات تشمل عامال آخر ذا عالقة تقوم احملكمة بالنظر إليه .و مع ذلك ،ال ُتثل الضمانات حبد ذاهتا محاية كافية ضد خطر التعرض لسوء
املعاملة .هناك التزام يقضي بضرورة التحقق مما تقدمه الضمانات يف حيز تطبيقها العملي من محاية كافية ضد خطر التعرض لسوء املعاملة ،و
عليه فإن األمهية اليت تعطى للضمانات املقدمة من الدولة املستقبلة تعتمد يف كل قضية على الظروف السائدة يف مراحل القضية (انظر قضية
سعدي املذكورة أعاله القسم .) 49
 . 99و يف تقييم التطبيق العملي للضمانات و حتديد األمهية اليت ينبغي أن تعطى هلا،كان السؤال املبدئي هو فيما إذا كان الوضع العام
حلقوق اإلنسان يف الدولة املستقبلة يستثين قبول أية ضمانات مهما كانت .و مع ذلك ،ستكون حاالت نادرة جدا هي اليت ال يقبل الوضع
العام للدولة فيها أن يعطي أي أمهية للضمانات (انظر مثال جافوروف ضد روسيا ،رقم  25404/09القسم  19بتاريخ  2تشرين األول
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 ،20 0و سولتانوف ضد روسيا رقم  15303/09القسم  71بتاريخ  4تشرين الثاين  ،20 0و يلديشيف ضد روسيا رقم
 1248/09القسم  99بتاريخ ُ 9توز  ،20 0و إمسويلوف و آخرين املذكورة أعاله القسم .) 27
 . 95عادة ما تعمد احملكمة إىل تقييم جودة الضمانات املقدمة أوال  ،و ثانيا  ،فيما إذا كان من املمكن االعتماد على هذه الضمانات يف
ضوء ممارسات الدولة املستقبلة .و يف النظر إىل هذا األمر ستأخذ الدولة بعني االعتبار العوامل التالية إضافة إىل مجلة أمور أخرى:
( ) فيما إذا مت الكشف عن شروط الضمانات أمام احملكمة (ريبيكني ضد روسيا رقم  8320/04القسم 5
 ،2009و مومينوف ضد روسيا رقم  42502/06القسم  57بتاريخ

بتاريخ  5حزيران

كانون األول  ،2009و انظر أيضا إىل بيليت ضد أذربيجان

املذكورة أعاله).
( )2فيما إذا كانت الضمانات حمددة أم عامة و غري واضحة (سعدي املذكورة أعاله ،كالين ضد روسيا رقم  24268/08القسم 99
بتاريخ نيسان  ،20 0خيداروف ضد روسيا رقم  21055/09القسم

بتاريخ  20أيار .)20 0

( )1من الذي أعطى هذه الضمانات و فيما إذا كان قادرا على إلزام الدولة املستقبلة (شاماييف و آخرون ضد جورجيا و روسيا رقم
 36378/02القسم  144احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  -2009القسم الثالث ،كورديان ضد تركيا (معلنة ،رقم 6575/06
بتاريخ ُ 4توز  ،2006أبو سامل ضد الربتغال (معلنة ،رقم  26844/04بتاريخ  5أيار  ،2006بن مخيس ضد إيطاليا  ،رقم 246/07
القسم  95احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان (...مقتطفات )  ،جاراييف ضد أذربيجان رقم  53688/08القسم  74بتاريخ  0حزيران
 ،20 0بيساكوف و آخرين ضد تركيا ،رقم  54131/08القسم  9بتاريخ  9شباط  ،20 0سولداتنكو ضد أوكرانيا  ،رقم
 2440/07القسم  71بتاريخ  21تشرين األول .)2009
( )4فيما إذا مت إصدار الضمانات من قبل احلكومة املركزية يف الدولة املستقبلة ،و فيما إذا كان من املتوقع من السلطات احمللية أن تلتزم هبذه
الضمانات (شاهال املذكورة أعاله األقسام .) 07- 09
( )9فيما إذا كانت الضمانات تشتمل على املعاملة اليت تعترب قانونية أو غري قانونية يف الدولة املستقبلة (سيربياين ضد إيطاليا (معلنة ،رقم
 221142/07بتاريخ  10آذار  ،20 0يوب ساودي ضد إسبانيا (معلنة ،رقم  22871/07بتاريخ  9أيلول  ،2006إمساعيلي
ضد أملانيا رقم  58128/00بتاريخ  9آذار  ،200نيفيت ضد فرنسا (معلنة ،رقم  44190/98احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
 ، 200القسم السابع ،إينورن ضد فرنسا (معلنة  ،رقم  71555/01احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  -200القسم العاشر ،انظر
أيضا سورش و الي سينغ املذكورتين أعاله).
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( )6فيما إذا أعطيت الضمانات من قبل دولة متعاقدة (شنتييف و إبراجيموف ضد سلوفاكيا رقم  21022/08و 51946/08
بتاريخ  4أيلول  ،20 0و جاساييف ضد إسبانيا (معلنة ،رقم  48514/06بتاريخ  7شباط .)2005
( )7مدة و قوة العالقة الثنائية بني الدولة املرسلة و الدولة املستقبلة  ،باإلضافة إىل سجل الدولة املستقبلة فيما يتعلق بااللتزام بضمانات
مثيلة (بابار أمحد و آخرين املذكورة أعاله األقسام  07و  ، 09املؤيد ضد أملانيا (معلنة) رقم  35865/03القسم  69بتاريخ  20شباط
.).2007
( )9فيما إذا أمكن التحقق من االمتثال للضمانات بطريقة موضوعية من قبل آليات دبلوماسية أو آليات رصد آخرى  ،مبا يف ذلك ضمان
وصول غري مقيد حملامي مقدم الطلب (شنتييف و إبراجيموف و جاساييف املذكورة أعاله ،بن مخيس القسم  6و ريابيكني القسم 5

املذكورة أعاله ،كولسنيك ضد روسيا رقم  26876/08القسم  ، 71بتاريخ  7حزيران  ،20 0انظر أيضا عجيزة و ألزيري و بيليت
املذكورة أعاله).
( )5فيما إذا وجد نظام فعال للحماية ضد التعذيب يف الدولة املستقبلة  ،مبا فيها مدى استعدادها للتعاون مع آليات الرصد الدولية (مبا

فيها املنظمات غري احلكومية الدولية حلقوق اإلنسان) ،و فيما إذا كانت مستعدة للتحقيق يف مزاعم التعذيب و معاقبة مرتكبيه (بن مخيس
األقسام  95و  ،60سولداتنكو القسم  71املذكورة أعاله  ،كوكتيش ضد أوكرانيا رقم  43707/07القسم  61بتاريخ  0كانون األول
.)2005
( ) 0فيما إذا كان مقدم الطلب قد تعرض لسوء معاملة سابق يف الدولة املستقبلة (كوكتيش  ،القسم  64املذكورة أعاله) ،و
( ) فيما إذا مت التحقق من مصداقية الضمانات من قبل احملاكم احمللية للدولة املرسلة أو الدولة املتعاقدة (جاساييف ،بابار أمحد و آخرين
القسم  ، 06املؤيد األقسام .)65-66
 .1قضية مقدم الطلب
 . 50يف تطبيق هذه العوامل على القضية احلالية ،أرادت احملكمة أن تصرح بأهنا نظرت فقط إىل األدلة املعلنة و املقدمة أمام اللجنة اخلاصة
لطعون اهلجرة ،و األدلة األخرى اليت قدمت للمحكمة (املوجزة يف الفقرات  52-91أعاله) ،و التقارير املتاحة للعامة حول وضع حقوق
اإلنسان يف األردن (املوجزة يف الفقرات  24- 06أعاله) .و مل تتسلم احملكمة األدلة السرية اإلضافية اليت قدمت للجنة اخلاصة لطعون اهلجرة
كما مل يطلب منها أن تنظر إىل هذه األدلة .و عليه و مبا أهنا مل تنظر إىل حكم اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة املغلق فلن يكون ذا صلة لتقييم
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احملكمة اخلاص من اآلن فصاعدا فيما إذا كان هناك انتهاك للمادة  ، 1األمر الذي اعتربته اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة يف بناء استنتاجاهتا دليال
سريا مل يسجل يف قرارها املعلن.
 . 5بالرجوع إىل الدليل املقدم أمامها ،وجدت المحكمة أن الصورة التي صورتها تقارير هيئات األمم المتحدة و المنظمات غير
الحكومية حول التعذيب في األردن ثابتة كما أنها مثيرة لالنزعاج .فبصرف النظر عن التقدم الذي أحرزته األردن ،يبقى التعذيب كما تصفه
جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب "منتشرا و روتينيا" (انظر الفقرة  07أعاله) .و مت التأكيد على استنتاجات اللجنة من خالل تقارير أخرى
(أوجزت يف الفقرات  24- 06أعاله)  ،و اليت تظهر مبا ال يدع جماال للشك أن التعذيب يرتكب بشكل منهجي من قبل دائرة املخابرات
العامة ،خاصة ضد احملتجزين اإلسالميني ،كما أن التعذيب الذي ترتكبه دائرة املخابرات العامة يتم مع احلصانة .و تعد ثقافة اإلفالت من
العقاب يف وجهة نظر احملكمة غري مفاجئة :فقد أظهرت األدلة أن نظام العدالة اجلنائية األردين يفتقر للكثري من املعايري و الضمانات املعرتف هبا
دوليا ملنع التعذيب و معاقبة مرتكبيه .و كما وجدت جلنة حقوق اإلنسان يف مالحظاهتا اخلتامية ،هناك غياب واضح آللية شكاوى مستقلة،
باإلضافة إىل عدد قليل من املالحقات القضائية  ،واحلرمان من الوصول الفوري للمحامني وإجراء فحوص طبية مستقلة (انظر الفقرة 09
أعاله) .و بينت استنتاجات جلنة مناهضة التعذيب (و اليت أيد ما ورد فيها تقارير منظمة العفو الدولية ،هيومن رايتس ووتش واملركز الوطين
األردين حلقوق اإلنسان أن هذه املشاكل تزداد سوءا من قبل سلطات االحتجاز الواسعة لدائرة املخابرات العامة ،و أن قرب املدعي العام يف
قضايا أمن الدولة من دائرة املخابرات العامة يعين أن األول ال ميلك سلطة ذات معىن على الثاين (انظر الفقرات ، 6 ، 1- 2 ، 07
 22- 5أعاله) .و أخريا ،كما أكد املقرر اخلاص و منظمة العفو الدولية و املركز الوطين حلقوق اإلنسان  ،فإن هناك غياب للتعاون من قبل
دائرة املخابرات العامة مع الراصدين الدوليني و البارزين (انظر الفقرات  05و  2أعاله).
 . 52و كنتيجة هلذا الدليل ،فإنه مل يلحظ قبول األطراف بوجود خطر فعلي بتعرض مقدم الطلب لسوء املعاملة عند عودته لألردن دون
تقدمي هذه الضمانات من احلكومة األردنية ،و توافق احملكمة على هذا األمر ،حيث أن من الواضح أن انتماء مقدم الطلب لفئة اإلسالميني
البارزين إعالميا جيعله من السجناء األكثر عرضة لسوء املعاملة املتكرر .كما أن لزعمه التعرض للتعذيب مسبقا يف األردن صلة باملوضوع (انظر
طلب اللجوء الذي قدمه ،موجز يف الفقرة  7أعاله .لكن ،مبا يتفق مع النهج العام للمحكمة واملبني يف الفقرات 187-189أعاله ،جيب
على احملكمة أن تنظر أيضا فيما إذا كانت الضمانات الواردة يف مذكرة التفاهم ،يرافقها الرصد بواسطة عدالة ،ستزيل أي خطر حقيقي لسوء
املعاملة مقدم الطلب.
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 . 51و بالنظر إىل هذه املسألة  ،جتد احملكمة أن مقدم الطلب قد تقدم بعدد من دواعي قلقه العامة و احملددة فيما خيص كفاية الضمانات
اليت تقدمها األردن إلزالة خطر سوء املعاملة عنه .وعلى املستوى العام ،يرى مقدم الطلب أنه إذا مل ُتتثل األردن اللنزاماهتا القانونية ،و التزاماهتا
الدولية متعددة األطراف ملنع التعذيب ،فكيف ستمتثل لضمانات ثنائية غري ملزمة ملنع التعذيب .كما حاج بأنه جيب أال يعتمد على الضمانات
يف أي حال إذا كانت مشكلة التعذيب و سوء املعاملة منهجية ،كما أضاف أن حىت يف حال وجود دليل على أعمال تعذيب معزولة و غري
منهجية ،جيب أال يعتمد على الضمانات إال إذا دعم األمر برصد مستقل تؤديه هيئة ذات سجل واضح من فعالية التطبيق .و ال تعترب احملكمة
أن قانون دعاواها فيما يتعلق بالضمانات يدعم هذه اإلدالءات .و كما تبني املبادئ العامة املستعرضة يف الفقرات  95- 97أعاله ،فإن
احملكمة مل تنص على حكم مطلق مفاده أن عدم التزام الدولة بضمانات متعددة األطراف يعد مؤشرا على عدم التزامها بالضمانات الثنائية،
حيث أن مدى إخفاق الدولة يف االمتثال اللتزاماهتا متعددة األطراف سيشكل على أعلى تقدير عامال حيدد كفاية ضماناهتا الثنائية .وباملثل،
ليس هناك حظر على طلب ضمانات عند وجود مشكلة منهجية للتعذيب وسوء املعاملة يف الدولة املستقبلة ،وإال ،فكما الحظ اللورد فيليبس
(انظر الفقرة  97أعاله) ،سيكون متناقضا أن يتم السعي لضمانات ال ميكن االعتماد عليها.
 . 54عالوة على ذلك ،ال تعترب احملكمة أن الوضع العام حلقوق اإلنسان يف األردن يستثين قبول أي ضمانات مهما كان نوعها من
احلكومة األردنية .بدال من ذلك ،وجدت احملكمة أن حكوميت اململكة املتحدة و األردن قد بذلتا جهودا صادقة للحصول على و تقدمي
ضمانات واضحة و مفصلة لضمان عدم تعرض مقدم الطلب لسوء املعاملة لدى عودته إىل األردن .و شكلت مذكرة التفاهم حصيلة هذه
اجلهود كما أهنا أمسى بتفصيالهتا و شكلياهتا من أي ضمانات أخرى اطلعت عليها احملكمة (قارن مثال الضمانات املقدمة يف قضية سعدي و
كالين و خيداروف املذكورة مجيعها يف الفقرة  )2( 95أعاله) .كما يبدو أن مذكرة التفاهم أمسى من أي ضمانات استعرضتها جلنة األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب و جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان (انظر قضية عجيزة و ألزيري و بيليت املوجزة يف الفقرات  9 - 47أعاله).
حيث أن مذكرة التفاهم حمددة و شاملة  ،كما أهنا ختاطب مباشرة محاية حقوق مقدم الطلب يف األردن مبوجب االتفاقية (انظر الفقرات 9-
من مذكرة التفاهم و املستعرضة يف الفقرات  77و  79أعاله) .كما أن مذكرة التفاهم فريدة من نوعها ذلك أهنا صمدت أمام اختبار واسع مت
تنفيذه من قبل حمكمة مستقلة  ،باإلضافة إىل اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة و اليت استفادت من تلقي األدلة املقدمة من كال الطرفني  ،باإلضافة
إىل شهود خرباء خضعوا لالستجواب على نطاق واسع (انظر الفقرات  29و  ) 0( 95أعاله).
 . 59كما توافق احملكمة أيضا على تقييم اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة العام و الذي يفيد بأنه جيب أن ينظر إىل الضمانات ضمن السياق
الذي أعطيت فيه .و بالرغم من أن احملكمة ترى يف تصرحيات السيد ليدن أمام احملكمة (موجزة يف الفقرات  50-91أعاله) ميال للتخفيف من
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خطورة سجل التعذيب يف األردن ،إال أنه حبكم منصبه كان قادرا على التحد ببعض النفوذ عن قوة العالقة الثنائية بني اململكة املتحدة و
األردن ،وكذلك عن أمهية مذكرة التفاهم لتلك العالقة .و من تصرحيات السيد ليدن و األدلة اإلضافية من اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة ،
نظرت احملكمة يف كفاية األدلة لتستنج فيما إذا كانت الضمانات املقدمة حبسن نية من قبل حكومة تربطها باململكة املتحدة عالقة ثنائية ُتيزت
عرب التاريخ مبتانتها (انظر بابار أمحد و آخرين و املؤيد املذكورتني أعاله يف الفقرة  .)7( 95إضافة إىل ذلكُ ،تت املوافقة على هذه
الضمانات على أعلى املستويات يف احلكومة األردنية كما حصلت على موافقة و دعم امللك نفسه .و لذلك ،فإن من الواضح أنه بصرف النظر

عن قيمة مذكرة التفاهم مبوجب القانون األردين ،فإن الضمانات قدمت من قبل مسؤولني قادرين على إلزام الدولة األردنية (بن مخيس ،جراييف،
بيساكوف و آخرين ،سولداتنكو و املذكورة مجيعا يف الفقرة  )1( 95أعاله .و بنفس األمهية ،حظيت مذكرة التفاهم على موافقة و دعم
مسوؤلني رفيعي املستوى من دائرة املخابرات العامة (شاهال املذكورة يف الفقرة  )4( 95أعاله) .و بنظر احملكمة ،مجيع العوامل املذكورة تزيد
من احتمالية االمتثال نصا و روحا ملذكرة التفاهم.
 . 56و باملثل ،بالرغم من أن مقدم الطلب وجد أن بروزه اإلعالمي سيضعه يف خماطرة أكرب ،إال أن احملكمة مل تقبل هذه احلجة نظرا
للسياق السياس ي األمشل الذي مت التفاوض بشأن مذكرة التفاهم خالله ،حيث جتد احملكمة أن بروز مقدم الطلب اإلعالمي سيجعل السلطات
األردنية حذرة للتأكد من أنه يعامل كما جيب .و بال شك ،فإن احلكومة األردنية على علم أن سوء املعاملة لن يتسبب فقط بعواقب خطرية
على العالقة الثنائية مع اململكة املتحدة ،و إمنا سيؤدي إىل اندالع غضب دويل .و باعرتاف اجلميع و كما أقرت احملكمة الفدرالية الكندية يف
قضية الي سينغ (انظر الفقرة  94أعاله)  ،ال يعد سوء السمعة ذا جدوى إذا كان التعذيب يرتكب دون أن يعرف أحد باألمر .و مع ذلك،

فإن هذه احلجة ذات أمهية أق ل يف هذه القضية ألسباب ليس أقلها وجود آلية الرصد يف هذه القضية و اليت مل تكن موجودة بتاتا يف قضية الي
سينغ.
 . 57باإلضافة إىل دواعي قلق عامة من مذكرة التفاهم ،وجدت احملكمة أن مقدم الطلب اعتمد على ستة جماالت حمددة معنية مبعىن و
عمل الضمانات ،فقد وجد أن مذكرة التفاهم غري واضحة بشأن ) ( :ما تعنيه ب "قاض" فيما يتعلق بضمان "مثوله فورا أمام قاض")2( ، .
فيما إذا كان سيتمكن من الوصول إىل حمام خالل فرتة االستجواب من مدة احتجازه )1( .فيما إذا كان التسليم حمظورا )4( .فيما إذا كانت
الضمانات مبوجب القانون األردين قانونية و قابلة للتنفيذ )4( .شروط وصول عدالة إليه )9( .قدرة عدالة على رصد الضمانات .و ستنظر
احملكمة يف كل منها بدوره.
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 . 59بالنسبة للداعي األول ،وجدت احملكمة أن مذكرة التفاهم ستدعم بشكل كبري يف حال احتوت متطلبا يقضي مبثول مقدم الطلب
خالل فرتة قصرية و حمددة أمام قاض مدين بدال من مدع عام عسكري .و يعترب هذا اجلزء األهم من املذكرة ،حيث أظهرت التجربة أن خطورة
تعرض احملتجز لسوء املعاملة يكون أعظم ما يكون يف الساعات أو األيام األوىل لالحتجاز (انظر مالحظات جلنة األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب ،الفقرة  96أعاله ،و التقرير العام التاسع للجنة منع التعذيب و املنقول يف بانوفيتس ضد قربص رقم  4268/04القسم ، 46
بتاريخ

كانون األول  .)2007و مع ذلك ،وجدت احملكمة أنه بالرغم من أن العادة ال تقضي مبصاحبة احملامي للمحتجز حىت ميثل أمام

املدعي العام ،كجزئية من القانون األردين ،سيمنح مقدم الطلب احلق يف حضور حمام يف هذه األثناء (انظر تقارير السيد اخلليلة السيد جنداوي يف
الفقرة  57أعاله) .و بالنظر إىل أن مثول مقدم الطلب أمام املدعي العام خالل أربع و عشرين ساعة من عودته سيكون الفرصة العامة األوىل
للسلطات األردنية لتبني نيتها يف االمتثال للضمانات ،فإن احملكمة ترى أن من غري احملتمل أن يرفض املدعي العام حضور احملامي .إضافة إىل
ذلك ،جيب أن ينظر إىل مثول مقدم الطلب ألول مرة أمام املدعي العام يف سياق تدابري أخرى متخذة لعودته .فعلى سبيل املثال ،من احملتمل
أن يعمد املراقبون الذين سيسافرون مع مقدم الطلب من اململكة املتحدة إىل األردن إىل البقاء مع مقدم الطلب على األقل جلزء من يوم احتجازه
األول يف األردن .و يقارن هذا األمر إجيابيا مع تأخري مدته مخسة أسابيع للتمكن من الوصول يف قضية الزيري ،األمر الذ وجدته جلنة األمم
املتحدة حلقوق اإلنسان قصورا (انظر الفقرة  9أعاله) ،كما أن األمر سيقلل بشكل ملحوظ أي خطر من سوء املعاملة قد ينشأ من عدم
وضوح يف مذكرة التفاهم.
 . 55أما بالنسبة للداعي الثاين –غياب احملامي خالل فرتة االستجواب ، -فقد وجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن من غري احملتمل
أن يكون حمامي مقدم الطلب حاضرا خالل استجوابه من قبل دائرة املخابرات العامة ،و لكن من احملتمل أن حيضر حماميه خالل استجوابه من
قبل املدعي العام ،كما أن من احملتمل جدا أن يكون له ُتثيل من هذا القبيل يف أي ظهور له أمام قاض ،و يعترب حرمان احملتجز من الوصول إىل
حمام خاصة عند االستجواب مدعاة لقلق شديد ،حيث أن حق احملتجز يف الوصول إىل استشارة قانونية هو ضمانة رئيسية ضد سوء املعاملة
(سالدوز املذكورة أعاله القسم  .)94و مع ذلك ،فاملخاطرة أقل بكثري يف القضية احلالية تبعا لوجود ضمانات أخر ى يف مذكرة التفاهم و
تدابري الرصد.
 .200ثالثا ،استبعدت احملكمة خطر تعرض مقدم الطلب إىل سوء املعاملة يف حال مت استجوابه من قبل وكالة املخابرات املركزية األمرييكية
 ،أو احتجازه يف أماكن احتجاز سرية تابعة لدائرة املخابرات العامة أو مرافق احتجاز خفية تابعة لوكالة املخابرات املركزية األمرييكية يف األردن
 ،أو أنه سيتعرض خلطر تسليمه ملكان خارج األردن .يف قضية بابار أمحد و آخرين املذكورة أعاله القسم  92-79و 6- 1
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وجدت

احملكمة أن التسليم االستثنائي من خالل حتايل متعمد على اإلجراء الواجب القيام به سيكون لعنة على سيادة القانون و القيم اليت حتميها
االتفاقية .و مع ذلك ،وجدت يف تلك القضية أن شكاوى مقدمي الطلب بأمكانية تعرضهم للتسليم االستثنائي تقوم على أساس واه .و بالرغم
من أن الواليات املتحدة اليت طلبت تسليمهم مل تعط أي ضمانات صرحية ضد عملية الرتحيل ،إال أهنا أعطت ضمانات تقضي بأن حماكمتهم
ستتم أمام حماكم فدرالية ،و قد وجدت احملكمة أن من الصعب أن يتوافق التسليم مع هذه الضمانات.
و تنطبق اعتبارات مماثلة على القضية احلالية ،فبالرغم من أن مذكرة التفاهم مل تتعامل بالتحديد مع الرتحيل ،إال أهنا تنظر جليا يف شأن
ترحيل مقدم الطلب إىل األردن ،حيث حيتجز و حياكم على اجلرائم اليت أدين هبا غيابيا عامي  559و  . 555يف حال ُتت إدانته فسيحتجز
يف منشأة تابعة لدائرة املخابرات العامة .و لن يتوافق هنائيا مع مذكرة التفاهم أن تقوم األردن بتسلم مقدم الطلب و حتتجزه يف مكان ال يكشف
عنه بدال من أن حتاكمه ،أو أن تسلمه لدولة ثالثة .و عل ى نفس املنوال ،فحىت لو مت استجوابه من قبل سلطات الواليات املتحدة بينما هو
حمتجز لدى دائرة املخابرات العامة ،ال جتد احملكمة أي دليل للتشكيك يف استنتاجات اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة بأن األردن ستكون حذرة
للتأكد من أن الواليات املتحدة مل "تتجاوز حدها" من خالل التصرف بطريقة تنتهك روح أو نص مذكرة التفاهم.
 .20رابعا ،قد ال تكون مذكرة التفاهم ملزمة مبوجب القانون األردين .بالتأكيد ،فسيتم التعامل مع مذكرة التفاهم بتوجس أكرب كوهنا
ضمانة ضد سلوك غري قانوين ،على خالف قضية تتعهد فيها الدولة باالمتناع عن أمر متاح به مبوجب القانون احمللي (انظر الفقرة )9( 95
أعاله) .و مع ذلك ،فقد قدرت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة هذا التمييز .و يتضح من قرار اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أهنا اختذت احملاذير
املناسبة اليت ينبغي أن ترفق بضمان كهذا (انظر استنتاجاهتا العامة حول مذكرة التفاهم يف الفقرات  25و ما يليها ،أعاله) .و تشارك احملكمة
اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة يف وجهة نظرها ،بأن دافع األردن لالمتثال ملذكرة التفاهم يف القضية احلالية ليس جمرد االلتزام بوعد قطعته ،و إمنا
أيضا يعد الدعم الذي حصلت عليه مذكرة التفاهم على أعلى املستويات يف األردن دافعا مهما للتخفيف من خطر عدم التزام أعضاء رفيعي
املستوى يف دائرة املخابرات العامة ببنود مذكرة التفاهم اليت شاركوا يف املفاوضات اليت انضوت عليها.
 .202خامسا ،اعتمد مقدم الطلب على التباين بني إصدار مذكرة التفاهم بالعربية و اإلجنليزية كدليل على أن عدالة سيتمكن من الوصول
إليه ملدة ثال

سنوات فقط من بعد ترحيله .و مع ذلك ،ترى احملكمة أنه قد مت التوصل إىل حل يف هذه املسألة من خالل املالحظات

الدبلوماسية اليت تبادلتها حكومتا األردن و اململكة املتحدة (انظر تصريح السيد ليدن الثاين يف الفقرة  50أعاله) ،مما يوضح أن عدالة سيملك
القدرة على الوصول إىل مقدم الطلب طاملا بقي حمتجزا.
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 .201سادسا ،من الواضح أن مركز عدالة ال ميلك اخلربة و ال املصادر اليت ُتلكها املنظمات غري احلكومية الدولية مثل منظمة العفو الدولية
أو هيومن رايتس ووتش أو اللجنة الدولية للصليب األمحر .كما أنه ال ميلك السمعة أو املكانة يف األردن مثل املركز الوطين حلقوق اإلنسان مثال.
و مع ذلك ،فإن اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أدركت هذا األمر عند توصلها لقرارها ،حيث توصلت إىل "حمدودية نطاق عمل و خربة املركز"،
لكنها يف نفس الوقت خلصت إىل أن زيارات الرصد هي األمر املهم حبد ذاته (انظر الفقرة  1أعاله) ،و قد وافقت احملكمة على هذه النتيجة.
إضافة إىل ذلك ،فقد اقتنعت احملكمة بأن خربة املركز ازدادت بشكل ملحوظ منذ قرار اللجنة اخلاصة بطعون اهلجرة ،و إن ما زال ال ميلك اخلربة
املباشرة فيما يتعلق بالرصد .و قد أشار السيد ليدن بأن املركز حصل على ُتويل سخي من اململكة املتحدة مما يقدم مؤشرا على استقالله  ،على
األقل عن احلكومة األردنية .و نظرا إىل مصلحة حكومة اململ كة املتحدة األمشل يف التأكد من احرتام الضمانات ،فمن املتوقع أن يستمر هذا
التمويل .و ال يبدو أن أي شيء قد يطرأ ليغري اهليئة القانونية للمركز اليت هو عليها  ،أو حقيقة أن مت التقدم بالطلب ألكثر من منظمة غري
عدالة قبال لتكون اجلهة الرصدية .و بالرغم من أن رأي السيد ويلكي ذو مصداقية ،فيما يفيد بأن السيد ربابعة رئيس املركز ال يعرف سوى
القليل عن اإل جراءات القانونية اليت ُتت بشأن مقدم الطلب يف اململكة املتحدة ،إال أنه ال بد أن يكون قد اتضح للسيد ربابعة من خالل
اجتماعاته مع وزراء حكومة اململكة املتحدة دور املركز حتديدا يف جمال الرصد ،إضافة إىل أمهية األمر بالنسبة للملكة املتحدة .و باملثل ،بالرغم
من أن السيد ربابعة يرتبط مع قوى األمن بصالت عائلية ،كما أفادت السيدة رفاعي يف تصرحيها (انظر الفقرة  5أعاله) ،إال أنه ال يوجد دليل
على أن أي شخص مقرب منه سيكون ذا مسؤولية عن احتجاز مقدم الطلب .و األمر األكثر أمهية ،أن حتري اجملتمع املدين احمللي و الدويل
لطريقة تنفيذ املركز عمله سريجح على أي خماطرة حتيز قد تنشأ من روابط السيد ربابعة العائلية.
 .204بالرغم من عدم وضوح طبيعة العالقة احملددة بني املركز و اهليئة التابعة له (الفريق الوطين ملناهضة التعذيب) ،إال أنه يبدو أن الفريق
الوطين ملناهضة التعذيب ميلك اخلربات الالزمة و املتعددة لالستفادة منه يف جمال الرصد (انظر تصريح السيد ليدن األول يف الفقرة  97أعاله).
و تتوقع احملكمة أنه بصرف النظر عن أية مزاعم حول تشكيل الفريق الوطين ملناهضة التعذيب ،ستتم زيارة مقدم الطلب من قبل وفد يشتمل
على طاقم طيب و طب نفسي ميلكون القدرة على حتديد أي عالمات بدنية أو نفسية للتعرض لسوء املعاملة (انظر الفقرة ( 4د) من شروط
املرجعية اخلاصة باملركز ،و املذكورة يف الفقرة  9أعاله) .و يوجد كل سبب لتوقع منح الوفد وصوهلم على انفراد إىل مقدم الطلب (الفقرة 4
(ج) من شروط املرجعية ،املرجع نفسه) .و من الواضح أنه سيكون يف صاحل مقدم الطلب أن يلتقي بالوفد وفق اجلدول الزمين املعد سلفا ،و
عليه ،جتد احملكمة أن من غري الواارد أن تعمد دائرة املخابرات العامة إىل القول بأن مقدم الطلب ال يرغب يف رؤية الوفد كوسيلة للتملص من
الرصد .و يف حال تلقى الوفد ردا كهذا  ،جتد احملكمة أن هذا بالتحديد ما سيؤدي إىل "تصعيد متسارع لالتصاالت الوزارية و ردود الفعل
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الدبلوماسية" الذي توقعه السيد أوكدين يف دليله املقدم للجنة اخلاصة لطعون اهلجرة (انظر الفقرة  10أعاله) .هلذه األسباب ،احملكمة على
قناعة بأنه بالرغم من حمدوديته ،سيتمكن مركز عدالة من التحقق من احرتام الضمانات.
 .209بناء على ما تقدم ،ختلص احملكمة إىل أن وفقا لألدلة املقدمة أمامها فإن عودة مقدم الطلب إىل األردن لن تعرضه خلطر سوء معاملة
حمقق.
 .206أخريا ،أثناء املرافعات اخلطية ،مت طرح سؤال على الطرفني حول ما إذا كان مقدم الطلب عرضة لعقوبة السجن املؤبد من دون
إطالق سراح مشروط ،وإذا كان األمر كذلك ،هل سيتوافق مع املادة 3من االتفاقية.و أشرا الطرفان إىل أنه ال يوجد خطر من هذا القبيل،
فالسجن املؤبد يف األردن عادة ما تستغرق عشرين سنة .كما أن مقدم الطلب وافق على أن مدة سجنه ستدرس يف سياق شكواه املتعلقة باملادة
 .6و توافق احملكمة مع األطراف كما تنظر يف عدم وجود أي قضايا ناشئة مبوجب املادة  1حول طول مدة احلكم الذي سيفرض على مقدم
الطلب يف إطار هذه القضية.
 .207وفقا لذلك ،جتد احملكمة أن ترحيل مقدم الطلب إىل األردن ال يشكل انتهاكا للمادة  1من االتفاقية.

ثالثا :االنتهاك المزعوم للمادة  31بارتباطها مع المادة  1من االتفاقية.

 .209تقدم مقدم الطلب بشكوى مفادها أنه املادة  1ال تتوافق مع املادة 1

بالنسبة للجنة اخلاصة لطعون اهلجرة عندما تعمد إىل

االستناد إىل مواد مل تكشف أمامه يف تأكيدها على فعالية الضمانات املقدمة من األردن ،حيث أن الفقرة  1تنص على :
"لكل إنسان انتهكت حقوقه و حرياته املنصوص عليها يف االتفاقية احلق يف وسيلة انتصاف فعالة أمام سلطة وطنية ،و إن ارتكب االنتهاك
من قبل أشخاص يتصرفون بصفتهم الرمسية".
أ .إفادات األطراف
 .3الحكومة
 .205اعتمدت احملكمة منطق جملس اللوردات يف القضية احلالية (انظر الفقرات  96-94أعاله) .فقد اعتمدوا أن قانون دعاوى احملكمة
أوضح أن وسيلة االنتصاف الفعالة مبوجب املادة  1ال تتطلب استيفاء مجيع متطلبات املادة  .6فكل ما هو مطلوب مبوجب املادة  1هو
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حتقيق مستقل و حمايد يف زعم مقدم الطلب بصدد املادة  .1األمر الذي يتطلب إعالم هيئة استئناف مستقلة بأسباب الرتحيل ،مما يوجب
إجراءات خصومة من خالل ممثل خاص بتصريح أمين إذا اقتضت الضرورة ،على أن تكون اهليئة خمتصة لرفض تأكيدات السلطة التنفيذية حيثما
جتدها تعسفية أو غري معقولة (الناشف ضد بلغاريا ،رقم  50963/99القسمالقسم  ، 17- 11بتاريخ  20حزيران  ،2002س.ج .و
آخرين ضد بلغاريا  ،رقم  1365/07القسمالقسم  97و  ، 62بتاريخ  24نيسان .)2009
 .2 0توافقت إجراءات اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة مع هذه املتطلبات ،و كما وجدت احملكمة يف أ .و آخرين ضد اململكة املتحدة و
املذكورة أعاله القسم  ، 2 5فقد كانت حمكمة مستقلة كليا مما ميكنها من النظر يف مجيع األدلة املعلنة و السرية .و هذا هو احلال خاصة بالنظر
إىل التزام وزير الدولة يف الكشف عن أدلة تساعد املستأنف ،باإلضافة إىل واقع أن اجللسات املغلقة مكنت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة من
االطالع على أدلة أكثر مما كان األمر ليكون عدا ذلك .كانت اإلجراءات أمام اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة خصومية  ،و قد اشتملت على
ممثلي مقدم الطلب  ،و على احملامني اخلاصني يف جلسة خاصة .مل يكن اختصاص اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة حمصورا يف مراجعة القرار
التنفيذي على أساس التعسف أو عدم املعقولية ،فقد أعادت النظر يف مربزات القضية كاملة ،و مسحت باالستئناف ضد الرتحيل ،مثل د.د .و
أ.س( .انظر الفقرة  74أعاله) .أما يف قضية مقدم الطلب ،فقد صرحت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة يف قرارها املعلن بأن األدلة السرية لعبت
دورا حمدودا و مؤكدا على قراراها.

 .1مقدم الطلب
 .2وجد مقدم الطلب -و بعد شاهال املذكورة أعاله-أن اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة و نظام احملامني اخلاصني قد صمم ليتيح
لوزير الدولة أن تقدم قضيتها أن ملاذا يشكل عائد حمدد خطرا على األمن القومي  ،و ليس للخوض يف أدلة على سالمة املعين لدى
عودته .و قد منحت ضمانات وزارية هلذا الغرض إىل الربملان عندما سن قانون ( 557هانسرد ،مرجع هانسرد بتاريخ  26تشرين
الثاين  ، 557العدد  ، 20ص.) 040.
 .2 2مل تعترب احملكمة قياس ضمان اجلودة جائزا -سواء يف شاهال أو ما تالها -بناء على أدلة مت االستماع إليها سرا .كما أن
احملكمة أكدت يف سعدي املذكورة أعاله القسم (  ) 27أن النظر يف وجود خطر حقيق "جيب أن يكون دقيقا بالضرورة" .و أشار
مقدم الطلب إىل أن األمر ينبغي أن يتم بتشديد أكثر يف قضية تشتمل على ضمانات حيث وافقت الدولة املستجيبة على أن هناك
خطرا حمققا بدون هذه الضمانات .هلذا السبب فقد أشار بضرورة وجود متطلب للشفاف ية و العدالة اإلجرائية حيث يتم االعتماد على
80

___________________________________________________
رقم اإليداع لد دائرة املكتبة الوطنية ()2012/3/1230

الضمانات ،حيث أن العبء يف تبديد أي شكوك بشأن خطر التعرض لسوء املعاملة عند العودة يقع يف قضية كهذه على الدولة
املستجيبة .و عليه ،فإنه كمسألة مبدأ جيب أال تعتمد الدولة املستجيبة أبدا على مواد سرية فيما يتعلق بسالمة العودة ،فلن يكون
القيام بذلك غري عادل فقط و إمنا قد يؤدي إىل عدم الوصول إىل النتيجة الصحيحة .و ليس هذا األمر نظريا  ،فقد كان من الواضح
أن األدلة السرية مهمة جدا يف قضيته :فعلى سبيل املثال كان من الواضح أن االستماع لألدلة حول الواليات املتحدة و مصلحتها يف
مقابلة مقدم الطلب قد جرى يف جلسات مغلقة .كما كان من الواضح أيضا أنه مت االعتماد على أدلة مغلقة لدعم استنتاجات اللجنة
اخلاصة لطعون اهلجرة القائلة بالتزام قيادة دائرة املخابرات العامة باحرتام الضمانات .و أخريا فقد تقدم أن نظام احملامني اخلاص ال
يستطيع ختفيف الصعوبات اليت قوبلت يف حتدي شهود مكتب اخلارجية و الكومنولث يف التفاوض بشأن مذكرة التفاهم.
 .1متدخلو األطراف الثالثة
 .2 1األطراف الثالثة (انظر الفقرة  9أعاله) أقرت بأن اللورد فيليبس مل يصب يف األسباب اليت ارتأى بناء عليها أن يف مساع اللجنة
اخلاصة لطعون اهلجرة األدلة السرية ظلما .فصحيح أن الشخص العائد سيملك عادة املعرفة ببعض احلقائق ذات الصلة بسالمة العودة ،إال أنه مل
يكن هناك تصور أن الشخص العائد سيكون حمروما بشكل جدي من معرفة قضية احلكومة ،فقد اقتضت العدالة اإلجرائية أن يعطى مقدم
الطلب تفاصيل كافية حول قضية احلكومة ليتمكن من إعطاء تعليمات واضحة حملاميه اخلاص .كما مل يكن من الصواب افرتاض ان الشخص
العائد لن جيد ما يقوله ردا على معلومات قد تكون احلكومة املستقبلة نقلتها سرا حلكومة اململكة املتحدة .فليس يف وسع املرء أن يعرف ما ميكن
أن يفعله الكشف عن املعلومات ملقدم الطلب ،فضمانة احملامي اخلاص ال تكفي .أدركت الغرفة الكربى  ،املذكورة أعاله يف أ .و آخرين ضد
اململكة املتحدة الصعوبة اليت واجهها احملامون اخلاصون يف الدفاع عن مصاحل األشخاص العائدين يف جلسات اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة
املغلقة.
ب .المقبولية
 .2 4تشري احملكمة إىل أن هذه الشكوى مرتبطة بشكوى مقدم الطلب املوضوعية فيما يتعلق باملادة  ، 1و لذا فيجب أن يعلن عن
قبوهلا.

ج .مبرزات
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 .2 9مت استعراض متطلبات املادة  1يف سياق زعم املادة  1املثري للجدل يف قضية أ .ضد هولندا املذكورة أعاله األقسام  99- 99و
اليت تعلقت مبقرتح تسليم إرهايب مشتبه به إىل ليبيا:
" .355تؤكد المحكمة أن المادة  31تضمن أن يتوفر على المستوى الوطني تدبير قانوني– و عليه زعم عدم االمتثال -لتنفيذ مادة الحقوق و الحريات
المدرجة في االتفاقية في أي شكل تتم بواسطته حمايتها في نظام القانون الداخلي ،مع أخذ منح الدول المتعاقدة حرية التصرف بكيفية امتثالهم لاللتزامات
بموجب هذه المادة (انظر شمايف و آخرين ضد جورجيا و روسيا ،رقم  36378/02القسم  ، 444المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  1115ثالثا) .و
لتكون المادة  31قابلة للتطبيق ،يجب أن تكون الشكوى التي تمت بموجب نص من االتفاقية قابلة للنقاش .في ضوء االستنتاج أعاله بموجب المادة  ،1تجد
المحكمة أن مطالبة مقدم الطلب بموجب المادة " 1قابلة للنقاش"  ،و عليه فالمادة  31قابلة للتطبيق في القضية الحالية.

 .356كما تؤكد المحكمة أن التدبير القانوني المطلوب بموجب المادة  31يجب أن يكون فعاال في القانون نظريا و عمليا ،و خاصة حيث ال يعوق
ممارستها أفعال أو أوجه قصور من جانب سلطات الدولة المستقبلة بشكل غير مبرر (انظر شمايف و آخرين  ،المذكورة أعاله القسم  .)441و ال يتم
استدعاء المحكمة لتراجع بصورة مجردة توافق القانون نظريا و عمليا مع مواد االتفاقية المتاحة لمنح مقدم الطلب اإلغاثة المناسبة فيما يتعلق بشكواه
الموضوعية( ،انظر  ،إضافة إلى سلطات أخرى ،ج.ه.ه .و آخرين ضد تركيا  ،رقم  43258/98القسم  ،14المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 1111
–ثامنا) .و ال تعتمد "فاعلية" "التدبير القانوني" ضمن معنى المادة  31على اليقين من نتيجة إيجابية لمقدم الطلب (كونكا ضد بلجيكا ،رقم 51564/99
القسم  ،15المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  – 1111أوال  ،و أونوفريو ضد قبرص  ،رقم  24407/04األقسام  ،313-334بتاريخ  1كانون األول
.)1131

 .351كما تشير المحكمة أيضا إلى أن نطاق التزام الدولة بموجب المادة  31يتفاوت بناء على طبيعة شكوى مقدم الطلب بموجب االتفاقية .و نظرا
ألن األذى الذي قد ينتج عن زعم وجود خطر التعذيب أو سوء المعاملة ال رجعة فيه ،و نظرا إلى األهمية التي توليها المحكمة للمادة  ،1فإن التدبير القانوني
الفعال بموجب المادة  31يتطلب )3( :تمحيصا مستقال ودقيقا لزعم وجود أسباب جوهرية لالعتقاد بوجود خطر حقيقي للتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 1

 ،في حال تم تسليم مقدم الطلب للدولة المستقبلة .و ( )1توفير إمكانية فعالة لوقف تنفيذ التدابير و التي يحتمل أال رجعة عن نتائجها( .انظر شمايف و
آخرين المذكورة أعاله القسم  ،461أولشيا كاهوس ضد إسبانيا رقم  24668/03القسم  ،15المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان – 1116عاشرا ،و
صالح شيخ ضد هولندا  ،رقم  1948/04القسم  ،354المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان -1111أوال).
 .354تشكل اجراءات المراجعة القضائية في المبدأ تدبيرا قانونيا بالمعنى المقصود في المادة  31من االتفاقية فيما يتعلق بالشكاوى في سياق الترحيل
شريطة أن تتمكن المحاكم من أن تستعرض بفعالية شرعية السلطة التقديرية التنفيذية ،على أسس موضوعية و إجرائية  ،و إبطال القرارات حيث يقتضي األمر
(انظر سليفنكو ضد التفيا (معلنة)  ،رقم  48321/99القسم  ، 44المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  – 1111ثانيا)".
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 .2 6بالرغم من أن احملكمة وجدت إمكانية وقوع انتهاك للمادة  1يف حال ترحيل مقدم الطلب لليبيا  ،إال أهنا مل جتد انتهاكا للمادة
 . 1و قامت حمكمة استئناف مبراجعة قرارات وزير حكومة هولندا اليت أفادت برفض طلب اللجوء ملقدم الطلب  ،و فرض أمر إقصاء .و مل
يكن هناك أي عائق أمام مقدم الطلب للطعن يف تلك القرارات .و مل يؤد الكشف عن تقرير للمخابرات أمام قاض إىل املساس باستقاللية
احملاكم احمللية خالل إجراءاهتا ،و من غري املمكن القول بأن احملاكم مل تدقق كما جيب بزعم مقدم الطلب بصدد املادة  .1و مل يكن التقرير حبد
ذاته يشكل داعي قلق ملقدم الط لب من التعرض لسوء معاملة يف ليبيا ،و لكن فيما إذا كان يشكل هتديدا لألمن القومي يف هولندا (الفقرات
 95و  60من القرار).
 .2 7و مت أخذ نفس النهج يف س.ج .و آخرين ضد بلغاريا  ،رقم  1365/07القسم  ، 97بتاريخ  24نيسان  ،2009و كوشال و
آخرين ضد بلغاريا  ،رقم  1537/08القسم  ، 16بتاريخ  2أيلول  ،20 0و اللتان تعلقتا برتحيل بناء على شؤون تتعلق باألمن القومي .و
زعم مقدم الطلب يف كل قضية أن احملاكم احمللية مل تدقق بشكل ذو مغزى يف شأن تأكيدات السلطة التنفيذية بأن املعين يشكل هتديدا لألمن
القومي .و وجدت احملكمة فيما يتعلق بانتهاك املادة  1يف كل قضية أن:
" يف حال أصدر أمر الرتحيل بناء على اعتبارات تتعلق باألمن القومي ،فقد تكون هناك حاجة لقيود إجرائية لضمان عدم حدو تسرب
يضر باألمن القومي  .و قد يتعني على أي سلطة استئناف مستقلة أن ُتنح حيزا تقديريا أكرب للسلطة التنفيذية .و مع ذلك ،فإن هذه القيود ال
تربر بأي حال التخلص من التدابري القانونية كلما راق للسلطة التنفيذية أن تلجأ لل"أمن القومي" .و حىت عند زعم وجود هتديد لألمن القومي،
فإن ضمانة التدابري القانونية تقتضي كحد أدىن إبالغ سلطات االستئناف املختصة باألسباب الداعية الختاذ قرار الرتحيل ،و إن مل تتح هذه
األسباب للعامة .و جيب أن تكون السلطة خمتصة لرفض تأكيدات السلطة التنفيذية اليت تفيد بوجود هتديد لألمن القومي حيث يتبني أن األمر
تعسفي أو غري معقول .كما جيب أن تتوفر إجراءات خصومة إذا اقتضت احلاجة و ذلك من خالل ممثل خاص حيصل على موافقة أمنية".
 .2 9جتد احملكمة أن النهج املتبع يف أ .ضد هولندا  ،و س.ج .و آخرين ،و كوشال و آخرين املذكورة مجيعها أعاله ،جيب أن ينطبق
على القضية احلالية ،و لألسباب التالية  ،ترتئي عدم وجود انتهاك للمادة . 1
 .2 5أوال ،ترى احملكمة عدم وجود أي دعم يف هذه القضايا (أو يف أي غريها حبسب قانون دعاواها) ،ليتسىن ملقدم الطلب أن يتقدم
بالقول باحلاجة لتعزيز متطلبات الشفافية و النزاهة اإلجرائية حيث يعتمد على الضمانات .فكما هو احلال يف مجيع القضايا املتعلقة باملادة ،1
املطلوب هو االستقاللية و التمحيص بدقة .إضافة إىل ذلك ،كما أوضح من خالل س.ج .و آخرين  ،و كوشال و آخرين ،ال ميكن تفسري
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املادة  1من االتفاقية على أهنا سد منيع أمام احملاكم احمللية اليت تتلقى أدلة سرية ،شريطة أن تقدم هذه احملاكم احلماية ملصاحل مقدم الطلب يف
مجيع األوقات.
 .220ثانيا ،وجدت احملكمة سابقا أن اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة حمكمة مستقلة ُتاما (انظر أ .و آخرين ضد اململكة املتحدة و املذكورة
أعاله القسم  .)2 5و يف القضية احلالية ،مت إعالم اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة كليا كما هواحلال يف مجيع قضايا االستئناف اليت تستمع إليها
بقضية األمن القومي ضد مقدم الطلب .كان ميقدورها أن تلغي أمر الرتحيل يف حال اقتنعت أن قضية وزير الدولة مل تعلن .و كما هو األمر،
وجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة ضرورة "إثبات القضية بشكل جيد" ،و قد استعرضت أسباب ذلك مطوال يف قرارها.
 .22ثالثا ،بينما مل ينوي الربملان أساسا أن تنظر اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة يف األدل ة السرية ذات العالقة بسالمة العودة ،إال أنه ال
شك مبوجب القانون احمللي بأن من املمكن أن يقوم باألمر شريطة الكشف عن األدلة املغلقة للمحامني اخلاصني .إضافة إىل ذلك ،و كما
وجدت احملكمة  ،ميكن للجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن تراجع مربزات القضية كاملة و فيما يتعلق بسالمة املزمع ترحيله عند العودة ،و إبطال
قرار الرتحيل يف حال رأت إمكانية وجود خطر من سوء املعاملة.
 .222رابعا ،وجدت احملكمة أن تقدمي مقدم الطلب و متدخلي األطراف الثالثة الذي يفيد مبشاركة حمامني خاصني يف استئنافات اللجنة
اخلاصة لطعون اهلجرة ال يكفي ألن تفي اللجنة مبتطلبات املادة  . 1و ليست احملكمة مقتنعة هبذا .يف قضية أ .و آخرين ضد اململكة املتحدة و
املذكورة أعاله ،نظرت الغرفة الكربى بعمل نظام احملامي اخلاص يف سياق االستئنافات أمام اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة ضد قرار وزير الدولة
باحتجاز أفراد يشتبه بأن هلم عالقة بإرهاب أو شأن يتعلق باألمن القومي .وجدت الغرفة الكربى أن احملامي اخلاص لن يتمكن يف قضايا من هذا
النوع من القيام بعمله كما جيب ما مل مينح احملتجز معلومات كافية باالدعاءات املقدمة ضده  ،ليتمكن على ضوئها من تقدمي تعليمات فعالة
حملاميه اخلاص (الفقرة  220من القرار) .و لذلك ،فمن الضروري يف كل قضية النظر يف شأن طبيعة األدلة املعلنة أمام مقدم الطلب ،و فيما لو
كان ذلك يعين أنه يف موقع يسمح له بالطعن يف االهتامات املوجهة ضده (الفقرات .)224-22
 .221و مع ذلك ،فهناك فرق أساسي بني هذه االستئنافات و القضية احلالية .ففي أ .و آخرين ضد اململكة املتحدة و املذكورة أعاله  ،مت
احتجاز مقدمي الطلب بناء على اهتامات وجهت ضدهم من قبل وزير الدولة .أما يف القضية احلالية ،خاصة فيما يتعلق بقضية خطر سوء
املعاملة يف األردن  ،فلم يتم توجيه أي هتم ضد مقدم الطلب أمام اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة .بدال من ذلك ،تقدم هو بزعم وجود خطر
حمقق لتعرضه للتعذيب يف حال ترحيله لألردن .و بالنسبة للمحكمة ،فال يوجد دليل أن حصول اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة مبساعدة احملامني
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اخلاصني على أدلة سرية أدى إىل إخفاق يف التدقيق يف زعم مقدم الطلب .كما أن احملكمة مل تقتنع بأن اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة باالعتماد
على األدلة السرية  ،قد وصلت إىل نتيجة خاطئة ،لدرجة وجود خطر فعلي ،األمر الذي خفف منه وجود حمامني خاصني.
 .224أخريا ،أقرت احملكمة بأن أحد صعوبات عدم الكشف عن أدلة معينة أن املرء ال يستطيع أن يعرف فعال الفرق الذي كان الكشف
عنها سيحدثه ،و مع ذلك ،فقد انتهت إىل عدم وجود صعوبة من هذا النوع يف هذه القضية .و على فرض االستماع إىل األدلة السرية لصاحل
الواليات املتحدة يف مقدم الطلب ،وجدت احملكمة أن التزام دائرة املخابرات العامة بالضمانات و مفاوضات مكتب الكومنولث يف مذكرة
التفاهم جيعل من هذه األمور شؤونا عامة .فال يوجد سبب الفرتاض أن يف وسع مقدم الطلب يف حال اطلع على هذه األدلة السرية أن يطعن
يف التهم املوجهة إليه بطريقة مل يتمكن احملامون اخلاصون من القيام هبا.
 .229هلذه األسباب ،جتد احملكمة –فيما يتعلق بشكوى مقدم الطلب خبصوص املادة  - 1أن إجراءات اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة قد
استوفت متطلبات املادة  1من االتفاقية ،و عليه ،فلم يكن هناك أي انتهاك للبند.
رابعا :انتهاك مزعوم للمادة  5من االتفاقية
 .226وفقا للمادة  9من االتفاقية :تقدم مقدم الطلب أوال بشكوى مفادها أنه سيحرم من حقه يف احلرية بانتهاك صارخ ملا تنص عليه
املادة ،و ذلك إلمكانية احتجازه مبوجب القانون األردين يف احلجز االنفرادي حلد  90يوما .ثانيا ،زعم مبوجب املادة  9أيضا أنه سيحرم من
احلصول على املساعدة القانونية خالل فرتة احتجازه .و أخريا ،زعم أنه يف حال إدانته بعد إعادة حماكمته ،فإن أي حكم بالسجن سيكون
انتهاكا صارخا للمادة  ، 9و اليت ستفرض بدورها انتهاكا صارخا للمادة .6
و تنص املادة  ، 9يف الشؤون ذات الصلة ،على أن:
"  .لكل شخص احلق يف احل رية و احلماية الشخصية ،و ال جيوز حرمان أحد من حريته إال يف احلاالت التالية و وفقا لإلجراءات املتبعة
قانونيا هبذا الصدد:
(ج) عند اعتقال شخص ما قانونيا ،أو احتجازه لغاية تقدميه أمام السلطات املختصة بناء على اشتباه معقول يف ارتكابه جلرمية  ،أو عندما
يعترب منعه من ارتكاب جرمية أو اهلرب بعد ارتكاب جرمية أمرا ضروريا،
 .1حيال مجيع املقبوض عليهم أو احملتجزين وفقا ألحكام الفقرة

(ج) من هذه املادة على وجه السرعة أمام قاض أو موظف آخر خمول

قانونا مبمارسة سلطة قضائية ،ويكون من حقه أن حياكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه رهن حماكمته ،و قد يشرط اإلفراج بكفالة لغايات
ضمان مثول املعين أمام احملكمة.
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أ .أقوال األطراف
 .3الحكومة

 .227مل جتد احملكمة أن من املمكن االعتماد على املادة  9يف قضية ترحيل (كما شكت احملكمة يف أن تكون قد استخدمت يف توميك
ضد اململكة املتحدة (معلنة) ،رقم  ، 17837/03بتاريخ  4تشرين األول  .)2001و لو استخدمت يف االقضية احلالية ،فإن مقدم
الطلب لن حيتجز لفرتة طويلة قبل أن ميثل أمام احملكمة .و قد وجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن من املمكن أن ميثل أمام "سلطة قضائية"
خالل  49ساعة  ،و حىت لو كانت السلطة القضائية مدع عام ذو هيئة قضائية .و قد أكدت تقارير السيد خليلي و السيد جنداوي أن املدعي
العام كان ضابطا قضائيا ،كما أشارا إىل أن مدة ال  49ساعة اليت وجب على الشرطة خالهلا إبالغ السلطات القضائية باالعتقال قد أصبحت
 24ساعة (انظر الفقرات  59و  56أعاله) .كما وجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن اللجوء إىل ُتديد فرتة االحتجاز حىت  90يوما غري
حمتمل (انظر الفقرة  4أعاله) .و قد مت تأييد استنتاجي اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة من قبل حمكمة االستئناف و جملس اللوردات .و يف
جملس اللوردات ،وجد اللورد فيليب أن احتجاز  90يوما ال يشكل انتهاكا صارخا للمادة ( 9انظر الفقرة  99أعاله)  ،و مع أهنم مل جيدوا أن
من احملتمل االحتجاز ملدة  90يوما  ،إال أن احملكمة اعتمدت على هذا االستنتاج.
 .229كما أشارت احملكمة إىل أن الضمان الوارد يف مذكرة التفاهم و الذي يفيد بأن مقدم الطلب سيمثل فورا أمام قاض ال ينطبق فقط
على احتجاز ما قبل احملاكمة خبصوص التهم اليت حكم على املعين فيها غيابيا ،بل ينطبق أيضا على أي مدة احتجاز له يف األردن .و أخريا ،و
مبا أهنم رأوا أن إعادة حماكمة مقدم الطلب لن تشكل انتهاكا صارخا للعدالة ،فقد وجدت احملكمة أنه ال توجد أية قضايا ذات شأن باملادة 9
فيما يتعلق بأي حكم بالسجن قد يفرض على مقدم الطلب.
 .1مقدم الطلب
 .225أفاد مقدم الطلب بأن األدلة تشري إىل أن السجناء اإلسالميني حيتجزون روتينيا يف حجز انفرادي ملدة  90يوما و بطلب من املدعي
العام .و تتجاوز هذه املدة بشكل كبري ما أقرته احملكمة هبذا الصدد (بروجان و آخرين ضد اململكة املتحدة  ،بتاريخ  25تشرين الثاين ، 599
األقسام  ،62-6سلسلة أ .رقم  49ب ، .أوكالن املذكورة أعاله القسم  ،) 01و ما مت قبوله يف احملكمة الدولية (انظر الفقرة 99
أعاله) .كما كان ضد قانون دعاوى هذه احملكمة و القانون الدويل أن يكون املدعي العام الذي قام بالتحقيق مسؤوال عن قرار قانونية االحتجاز
املستمر .و كان األمر قد بلغ أكثر من ذلك عندما كان املدعي العام يف قضايا أمن الدولة ضابطا عسكريا .إضافة إىل ذلك ،مبا أن مذكرة
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التفاهم مل تعرف معىن "املثول الفوري أمام قاض"  ،فقد اعترب مقدم الطلب أن الدليل الوحيد الذي استخدمته اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة يف
الوصول الستنتاجها بأنه سيمثل أمام سلطة قضائية خالل  49ساعة هو دليل الشاهد من وزارة اخلارجية و الكومنولث و املسؤول أساسا عن
مذكرة التفاهم (السيد أوكدين) .و مع ذلك ،مل يكن من الواضح من تقارير السيدين اخلليلي و جنداوي أن هذا الدليل بين فقط على تصور أن
مقدم الطلب سيمقل أمام مدع عام.

ب .المقبولية
 .210وجدت احملكمة أن هذه الشكوى ليست مبنية على أساس واه بشكل واضح حبسب املعىن الوارد يف املادة  19القسم  1من
االتفاقية .كما وجدت أهنا ليست مرفوضة بناء على أي أسس و ذلك فيجب أن يعلن أهنا مقبولة.
ج .مبرزات القضية
 .3هل تنطبق المادة  5في قضية ترحيل؟

 .21وجدت احملكمة يف توميك املذكورة أعاله أن من غري املؤكد االعتماد على املادة  9يف قضية ترحيل .و مع ذلك ،تذكر أن يف
قضية بابار أمحد و آخرين األقسام 6- 00

املذكورة أعاله أيضا ،شكى مقدمو الطلبات من الرتحيل إىل الواليات املتحدة

األمرييكية حيث سيعينوا كمقاتلني أو يتعرضوا للرتحيل فسيكون هناك خطر انتهاك للمواد  1و  9و  6من االتفاقية .و قد قدمت
حكومة الواليات املتحدة ضمانات بأن مقدمي الطلب لن يعينوا مبا ذكر و أهنم سيحاكمون أمام حماكم فدرالية .و مت النظر يف
شكاوى مق دمي الطلب أمام احملاكم احمللية و هذه احملكمة بناء على أن معايري تعيينهم كمقاتلي أعداء تنطبق عليهم ،و يف حال مت
تعيني من هذا القبيل فسيكون هناك خطر فعلي النتهاك املواد  1و  9و  6من االتفاقية .و يف احملصلة ،مت رفض هذه الشكاوى بناء
على أهنا تقوم على أسس واهية حيث أن الضمانات اليت قدمتها الواليات املتحدة تزيل أي خطر حمقق من التعيني أو الرتحيل سواء
بسواء .و تذكر احملكمة أنه خالل النظر يف شكوى مقدم الطلب خبصوص املادة  6يف قضية املؤيد املذكورة أعاله القسم أن:
"اإلنكار الصارخ لحق المحاكمة العادلة يحدث بال شك حيث يحتجز شخص اشتبه بأنه يخطط لجريمة أو ارتكب جريمة و
لم يتمكن من الوصول لمحكمة مستقلة و محايدة ليتم النظر في قانونية احتجازه  ،أو إلطالق سراحه في حال تبين أن
الشبهات التي تحوم حوله تقوم على أساس واه" .و بالنظر إلى أن هذه المالحظة قدمت في سياق شكوى مقدم الطلب التي
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تفيد بأنه احتجز بدون محاكمة في خليج غوانتانامو  ،تجد المحكمة أن هذه المالحظات يجب أن تنطبق بشدة أكبر على
المادة  5من االتفاقية.
 .212كما جتد احملكمة أن من غري املنطقي أن يتوجه مقدم طلب واجه السجن يف دولة مستقبلة بعد حماكمة غري عادلة بشكل
صارخ باالعتماد على املادة  6ملنع ترحيله لتلك الدولة  ،بينما ال يستطيع مقدم طلب مت سجنه دون أي نوع من احملاكمة من االعتماد
على املادة  9ملتع ترحيله .و على نفس املنوال ،قد يكون هناك موقف حيث ُتت فعال إدانة مقدم الطلب يف الدولة املستقبلة بعد
حماكمة غري عادلة بشكل صارخ ،و سيتم تسليمه لتلك الدولة لتنفيذ احلكم الذي صدر حبقه .إذا مل تكن هناك احتمالية إلعادة النظر
يف هذه اإلجراءات اجلنائية بعد عودته ،فال ميكنه أن يعتمد على املادة  ، 6ألنه لن يواجه خماطرة إنكار آخر للعدالة.
لن يكون من املعقول أال يتمكن مقدم الطلب املعين من االعتماد على املادة  9ملنع ترحيله (انظر موتاتيس موتانديس  ،ستويكوف ضد
بلغاريا  ،رقم  9808/02األقسام  ،96-9بتاريخ  24آذار  ،2009و إيالسكو و آخرين ضد مولدوفا و روسيا ،رقم 48787/99
األقسام  ، 464-16احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  – 2004سابعا).
 .211ترى احملكمة أنه بالرغم من الشكوك اليت صرحت هبا يف توميك  ،فمن املمكن للمادة  9أن تنطبق يف قضية ترحيل .و عليه ،ترى
احملكمة أن الدولة املتعاقدة ستنتهك املادة  9يف حال مت ترحيل مقدم الطلب إىل دولة حيث ميكن أن يتعرض خلطر انتهاك فعلي لتلك املادة .و
مع ذلك ،و كما هو احلال يف املادة  ،6جيب أن تطبق قيود .سيقع انتهاك صارخ للمادة  9فقط يف حالة -على سبيل املثال -قامت الدولة
املستقبلة باحتجاز مقدم طلب تعسفيا لعدة سنوات دون نية ُتثيله يف حمكمة .كما ميكن أن يقع انتهاك صارخ للمادة  9يف حال تعرض مقدم
الطلب خلطر السجن ملدة طويلة يف الدولة املستقبلة على أن تكون إدانته قد ُتتا مسبقا يف حماكمة غري عادلة.
 .1هل سيكون هناك انتهاك صارخ للمادة  5في هذه القضية؟

 .214ترى احملكمة أن شكاوى مقدم الطلب الثانية و الثالثة مبوجب هذه املادة (عدم توفر املساعدة القانونية و االحتجاز احملتمل بعد
حماكمة غري عادلة) ميكن أن تنظر بشكل أكثر مالءمة مبوجب املادة .6و عليه ،فمن الضرورة أن ينظر يف شكواه األولية (احتمال احلجز
االنفرادي ملد تصل إىل  90يوما) مبوجب املادة .9
 .219تطبيقا للمبادئ اليت استعرضت يف الفقرة  211أعاله ،جتد احملكمة عدم وجود انتهاك صارخ للمادة  ،9فيما يتعلق باالحتجاز
السابق للمحاكمة يف األردن .و قد وجدت احملكمة شكوكا جدية بشأن نظر املدعي العام يف القضية بشكل يعترب فيه "قاضيا أو مسؤوال خموال
قانونيا ملمارسة السلطة القضائية" ،حيث أنه ضابط خمابرات مسؤول مباشرة عن املقاضاة  ،و حيث يقع مكتبه يف مبىن مديرية املخابرات العامة.
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(انظر على سبيل املثال إىل مديفيدف و آخرين ضد فرنسا  ،رقم  3394/03القسم  ، 24احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  ،20 0و
كولومني ضد هنغاريا و املذكورة يف الفقرة  99أعاله) .و بناء على ذلك ،فستعطى أمهية قليلة حلقيقة أن مقدم الطلب سيمثل مدع عام
خالل  24ساعة –وفقا لتعديالت قانون اإلجراءات اجلنائية األردين( -انظر تقريري السيد خليلة و السيد جنداوي يف الفقرة  56أعاله) .و مع
ذلك ،تنوي األ ردن جديا أن تقدم مقدم الطلب للمحاكمة و عليها أن تقوم بذلك خالل مخسني يوما من احتجاز املعين .و أيدت احملكمة رأي
اللورد فيليبس القائل بأن مخسني يوما من االحتجاز ال ُتثل انتهاكا صارخا للمادة  ،9و عليه ،لن يكون هناك انتهاك هلذه املادة فيما لو مت
ترحيل مقدم الطلب إىل األردن.

خامسا .االنتهاك المزعوم للمادة  6من االتفاقية
 .216مبوجب املادة  6من االتفاقية ،تقدم مقدم الطلب بشكوى مفادها أنه سيتعرض خلطر فعلي إلنكار العدالة إذا ُتت حماكمته يف
األردن على أي من التهم اليت وجهت له غيابيا .تنص املادة  6فيما يتعلق باألمر على أن:
"يف حال قرار ....ففي حال أي هتمة موجهة ضده ،حيق لكل شخص حلسة استماع عادلة من قبل حمكمة مستقلة و حمايدة منصوص
عليها يف القانون".
أ .أقوال األطراف
 .3الحكومة
 .217أقرت احلكومة بأن على احملكمة أن تتبع هنج جملس اللوردات على أن جتد املادة  6خترج عن السياق يف إطار النظر إىل أن
احملاكمة غري العادلة يف الدولة املستقبلة ستؤدي إىل عواقب وخيمة فيما يتعلق مبقدم الطلب .و قد وافقت على أن مقدم الطلب
سيتعرض لعواقب وخيمة يف القضية احلالية إذا ما ُتت إدانته  ،و عليه فقد قبلت اختبار "اإلنكار الصارخ للعدالة" الذي مت
تطبيقه.
 .219أقرت احملكمة أيضا بأن "اإلنكار الصارخ للعدالة" جيب أن يفسر ليعين "انتهاكا أساسيا قد يؤدي إىل إبطال احلكم ،أو
تقويض أساس احلق املمنوح" (انظر الرأي املخالف يف ماماتكولوف و أسكروف املذكورة أعاله) .و تبعا ألقوال احلكومة ،فإن
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هذا اختبار صارم ال ميكن أن يطبق إال يف حاالت استثنائية جدا .إضافة إىل ذلك فإن من الضرورة وجود أسباب رئيسية لتوضيح
حدو انتهاك صارخ للعدالة.
 .215و تبنت احملكمة منطق اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة و جملس اللوردات بأن اختبار االنتهاك الصارخ للعدالة مل يطبق يف
القضية احلالية .و وافقت على أن هناك افتقارا لالستقاللية اهليكلية يف حمكمة أمن الدولة  ،إال أن االستئناف أمام حمكمة التمييز
عاجل ذلك ،فلم يكن هناك مبدئيا أو يف قانون دعاوى احملكمة ما يثبت أن افتقار االستقاللية اهليكلية من شأنه أنه يؤدي إىل
انتهاك صارخ للعدالة .فقد كان ال بد من وجود تقييم دائم ألي ظلم قد يقع على مستوى أكرب بدال من النظر بباسطة إىل
انعدام االستقاللية اهليكلية .و عليه ،فستعطى أمهية قليلة فقط لالنتقاد الدويل حملكمة أمن الدولة أو املواد الدولية فيما يتعلق
مبحاكمة املدنيني من قبل حمكمة عسكرية.
 .240و انطبق األمر نفسه على انعدام املساعدة القانونية قبل احملاكمة ،حيث مل ُتنح املادة  6أي حق مؤكد باحلصول على
مساعدة من هذا النوع .و قد كان واضحا من استنتاجات اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن السلطات األردنية تتعامل حبذر مع
قضية مقدم الطلب  ،و ستكون مدركة ُتاما لضرورة أن يتم رصد حماكمة مقدم الطلب عن قرب .فعلى سبيل املثال ،من غري
احملتمل أن تعتمد احملاكم األردنية على أي أقوال أدىل هبا مقدم الطلب خالل استجوابه من قبل دائرة املخابرات العامة ،طاملا مل
يكرره أمام املدعي العام ،إذ مسح القانون األردين بعدم وجود حمام عند املثول أمام املدعي العام لسبب وجيه (انظر تقرير السيدين
خليلة و جنداوي املذكور يف الفقرة  57أعاله).
 .24وافقت احملكمة على أن تقدمي دليل مت انتزاعه من املتهم حتت وطأة التعذيب سيجعل احملاكمة غري عادلة .و مع ذلك ،مل ينطبق األمر
نفسه على األدلة اليت انتزعت بواسطة سوء املعاملة اليت مل تصل إىل درجة التعذيب .و حىت يف نطاق "حملي" ،ميزت احملكمة بني عدم العدالة
الناتج عن دليل انتزع حتت وطأة التعذيب ،ودليل انتزع بواسطة ضروب أخرى من سوء املعاملة .فعندما مل يصل سوء املعاملة إىل حد التعذيب،
كان هناك تقدير فيما إذا كان الدليل املنتزع بواسطة سوء املعاملة سيستخدم يف احملاكمة (جلوه ضد أملاين  ،رقم  54810/00األقسام ،55
 ، 07- 06احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  -2006تاسعا) .إضافة إىل ذلك ،طبقت احملكمة املعايري العالية اليت استعرضت يف املادة
من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب عند ُتييزها بني التعذيب و ضروب سوء املعاملة األخرى (انظر الفقرة  29أعاله) .و يف القضية
احلالية ،مل جتد اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن األدلة ضد مقدم الطلب قد انتزعت حتت وطأة التعذيب ،و لكن هناك خطرا فعليا من أهنا
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انتزعت بواسطة سوء املعاملة خالفا ألحكام املادة  .1و عليه ،فلم يكن هناك أساس الستنتاج أن استخدام األدلة سيشكل حبد ذاته انتهاكا
صارخا للعدالة.
 .242أقرت احملكمة أيضا وجوب انطباق معايري عالية لإلثباتات حيث زعم مقدم الطلب -خارج حدود السياق -أن األدلة اليت انتزعت حتت
وطأة التعذيب أو بواسطة سوء معاملة ستستخدم يف احملاكمة يف الدولة املستقبلة .و وجدت احملكمة أن حمكام اململكة املتحدة ستقبل أدلة حيث
هناك خطر فعلي النتزاعها بواسطة التعذيب شريطة أال تكون قد تأسس انتزاعها هبذه الطريقة على موازنة االحتماالت (قرار جملس اللوردات يف
أ .و آخرين (رقم  )2اظر الفقرتني  16و  17أعاله) .و بالنظر إىل أن األدلة املتوفرة يف القضية احلالية ستقبل بطريقة قانونية و عادلة من
قبل اململكة املتحدة ،فلن يكون من املنطقي أن حيظر الرتحيل من اململكة املتحدة بناء على هذه األسس .و عليه ،فقد رأت احلكومة خطرا فعليا
بأن األدلة انتزعت حتت وطأة التعذيب أو ضروب أخرى من سوء املعاملة .بدال من ذلك ،لن ينشأ انتهاك صارخ للعدالة إال إذا أثبت وزن
االحتماالت و مبا ال يدع جماال للشك أن األدلة انتزعت حتت وطأة التعذيب .و يعترب معيار اإلثبات هذا و الذي طبقته احملكمة "حمليا" يف
القضايا املتعلقة باملادتني  1و  6مرتبطة باملادة  9من انفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب .و بالنظر إىل قضية املتصدق و قرار حمكمة
دوسلدروف لالستئناف  ،و سينغ و حمجوب (انظر بالرتتيب إىل الفقرات  25و  11و  19و  15و  40و  91أعاله) .األمر
الذي مل يتم تأسيسه يف هذه القضية :فاالدلة اإلضافية اليت اعتمد عليها مل تضف شيئا إىل األدلة اليت قدمت أمام اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة
كما تناقضت مع قول السيدين خليلة و جنداوي .إضافة إىل ذلك ،فإن ماماتكولوف و أسكروف املذكورة أعاله بينت خالل التقارير العامة أن
األدلة القائمة على التعذيب و اليت قبلتها الدولة املستقبلة بشكل روتيين مل تكن كافية لتقيم أساس أن مقدم طلب معني سيعاين من حرمان
صارخ من العدالة ،إذ يتطلب األمر أدلة مباشرة أكثر.
 .241نظرت احملكمة إىل أن حجة مقدم الطلب بوجود واجب التحقق مبزاعم التعذيب ليست ذات صلة :حيث أن األردن ليست دولة
متعاقدة فيما يتعلق باالتفاقية و عليه فليس عليها التزام إجيايب لتقوم بالتحقيق يف انتهاكات املادة  1من االتفاقية .و باملثل ،مع أن من الصعب
ملتهم أردين أن يربهن على أن االعرتاف الذي قدمه أمام املدعي العام مل يكن طوعيا (ألن عبء اإلثبات يقع عليه ال على املدعي العام) ،إال أن
اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة وجدت أن من املقبول بالنسبة للقانون األردين املباشرة هبذه الطريقة .كما وجدت أن قرار احملكمة األردنية الذي
يطبق عبء اإلثبات ذاك لن يعترب غري معقول أو تعسفي  ،و عليه فلن ينشأ انتهاك صارخ للعدالة.
 .244أخريا ،أقرت احلكومة بأنه لن يتم تطبيق اختبار خاص فيما يتعلق باألدلة اليت انتزعت حتت وطأة التعذيب أو ضروب سوء املعاملة
أخرى من أطراف ثالثة على أي جانب آخر من شأنه أن جيعل من حماكمة ما غري عادلة .و إن فعلت ،يف حال مل يوجد سوى خطر فعلي
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مفاده أن الدليل انتزع حتت وطأة التعذيب أو ضروب سوء املعاملة األخرى  ،فإن قبول دليل مثل هذا لن يؤدي إىل إبطال كامل حلق احملاكمة
العادلة.
 .249و عليه ،فقد أقرت احلكومة أن هذه العوامل الثالثة (انعدام االستقاللية و انعدام املساعدة القانونية و خطورة قبول دليل قائم على
التعذيب)  ،و إن اجتمعت فلن تؤدي إىل إنكار صارخ للعدالة.

 .1مقدم الطلب
 .246و خبالف احلكومة ،مل جيد مقدم الطلب فرض مدة طويلة من السجن شرطا مسبقا لوجود انتهاك صارخ للعدالة  ،فمجرد احتمالية
السجن ملدة طويلة يشكل عالمة واضحة على الظلم.
 .247و أقر مقدم الطلب بأن اختبار االنتهاك الصارخ للعدالة نوعي و ليس كمي ،و بالتايل ف "صارخ" تعين "إبطال أساس احلق" ،و
لكنها ال تتطلب اإللغاء الكامل للحق .كما عنت أن انعدام العدالة جيب أن يكون واضحا و متوقعا.
 .249أقر مقدم الطلب بأن االنتهاك الصارخ للعدالة قد حيد عند إعادة حماكمته إذا نظر إىل العوامل التالية جمتمعة ) ( :أن حمكمة أمن
الدولة حمكمة عسكرية و املدعي العام فيها عسكري أيضا )2( .أنه كان مدين ذو مسعة سيئة و مشتبه به كإرهايب )1( .أن األدلة املبنية ضده
قائمة بشكل قطعي على اعرتافات يعرتيها خطر حمقق يف أن تكون انتزعت حتت وطأة التعذيب و غريه من ضروب سوء املعاملة و قد انتزعت
من قبل وكالء عسكريني )4( .أن حمكمة أمن الدولة لن حتقق بشكل مناسب فيما إذا مت انتزاع األدلة حتت وطأة التعذيب و غريه من
ضروب سوء املعاملة.
 .245و فيما يتعلق بالتكوين العسكري حملكمة أمن الدولة ،فقد اعتمد مقدم الطلب على إدانة جلنة حقوق اإلنسان ملمارسات حماكمة
املدنيني أمام حماكم عسكرية (انظر الفقرات  95- 97أعاله) .ثانيا ،اعتمد على انتقاد دويل حمدد حملكمة أمن الدولة األردنية و الذي ارتكز
على :احتمالية احلجز املنفرد ملدة طويلة بدون مراجعة قضائية (و حيث كان املدعي العام ضابط خمابرات) ،كما اعتمد على إخفاق حمكمة أمن
الدولة بالتحقيق بشكل مالئم مبزاعم التعذيب باإلضافة إىل افتقارها لالستقاللية و احلياد .كما اعتمد أيضا على انعدام العدالة فيما يتعلق
بالقوانني األردنية خبصوص األدلة املتعلقة باالعرتافات .و حىت باالعتماد على أدلة السيدين خليلة و جنداوي  ،فيبدو أن حمكمة التمييز اختذت
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هنجا مفاده أنه يف حال تكرار االعرتاف أمام املدعي العام ،فيقع على املتهم عبء إثبات تواطؤ املدعي العام يف انتزاع االعرتاف منه باإلكراه .و
ما مل يثبت املتهم هذا األمر ،يعترب الدليل مقبوال بصرف النظر عن أي إساءة تصرف من قبل دائرة املخابرات العامة.
 .290يف هذا السياق ،أقر أن حمكمة أمن الدولة األردنية مدعاة للتساؤل أكثر مما رأته حمكمة أمن الدولة الرتكية يف قضية إرجني (رقم )6
املذكورة أعاله .فقد اقرتحت املؤيد املذكورة أعاله و دروزد و جانوسيك ضد فرنسا و إسبانيا بتاريخ  26حزيران  ، 552السلسلة أ رقم ، 240
أن احملاكمة من قبل حمكمة عسكرية ستؤدي حبد ذاهتا إىل انتهاك صارخ للمادة .6
 .29و فيما يتعلق بشكواه خبصوص القبول احمل تمل لألدلة اليت انتزعت حتت وطأة التعذيب ،اعتمد مقدم الطلب على أدلة أخرى حصل
عليها (املوجزة يف الفقرات  09- 02أعاله)و اليت تبني  ) ( :أن اعرتافات اهلماشر و أبو هاوشر هي األساس يف إداناته يف احملاكمات
األصلية )2( ،مت احتجاز هذين الرجلني و متهمني آخرين انفراديا حيث تعرضوا للتعذيب و مل حيصلوا على مساعدة قانونية .و احتفظ مقدم
الطلب برأيه القائل أن دليل السيدة رفاعي كان صحيحا :فاستخدام بصمات األصابع على وثيقة اعرتاف دليل واضح على أن االعرتاف مغلوط
(انظر الفقرة  04أعاله) .حيث أن بصمة اإلصبع ليست ببساطة -كما يقرتح السيدين خليلة و جنداوي –دليال على أن املعرتف أمي ،ففي
قضية أبو هاوشر  ،ما كان اختذ ضده هو قراءته للكتب اليت ألفها مقدم الطلب.
 .292أقر مقدم الطلب كذلك بأن أي ُتييز ممكن بني التعذيب و ضروب سوء املعاملة األخرى (سواء يف القانون الدويل أو االتفاقية) غري
مهم لسببني :أوال ،رأى أن سوء املعاملة اليت تعرض هلا اهلماشر و أبو هاوشر كانت شديدة لدرجة وصلت للتعذيب .ثانيا ،هناك انتهاك للمادة
 6حيثما مت اللجوء لسوء املعاملة للحصول على اعرتاف ،و قد كان من الواضح أن اهلماشر و أبو هاوشر تعرضا لسوء املعاملة هلذا السبب.
 .291استخدام دليل انتزع حتت وطأة التعذيب يعد انتهاكا ضارخا للعدالة ،فكما يرى مقدم الطلب  ،حيظر استخدام دليل انتزع حتت
وطأة التعذيب كجزء من اآللية الدولية اليت يعترب حظر التعذيب من خالهلا قاعدة آمرة .و قد نص على هذا احلظر يف املادة  9من اتفاقية
األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،و قانون دعاوى هذه احملكمة .كما جيب أن تقرأ القاعدة االستثنائية يف املادة  9باالرتباط باملادة  2من
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،و اليت تفرض واجب التحقيق حيثما وجد أساس معقول لالعتقاد بارتكاب التعذيب .كما كان من
الواضح من خالل تقارير هيئات األمم املتحدة و املنظامات غري احلكومية (املوجزة يف الفقرات  24- 06أعاله) أن املدعي العام األردين
أخفق يف التحقيق مبزاعم التعذيب ،كما أنه مل يقم بالتحقيق عندما قدمت هذه املزاعم لدى حماكمة مقدم الطلب غيابيا.
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و كنتيجة لذلك ،و بينما قبل أن انتزاع األدلة بواسطة التعذيب مل يظهر يف موازنة االحتماالت  ،إال أن موازنة االحتماالت أظهرت مبا ال يدع
جماال للشك أن األردن لن تقوم بالتحقيق يف املزاعم اليت قدمت يف هذه القضية.
 .294مل يكن من الصواب أن تقرتح احلكومة أن القانون األردين يتوافق مع القانون اإلجنليزي فيما يتعلق بتطبيق معايري اإلثبات ،حيث ال
يقبل القانون اإلجنليزي دليال يف إجراءات جنائية حىت يثبت االدعاء العام أن األدلة مل تنتزع حتت وطأة التعذيب (أنظر مشتاق يف الفقرة 19
أعاله) .إضافة إىل ذلك ،فإن رأي جملس اللوردات يف أ و آخرين (رقم ( )2انظر الفقرة  16و  17أعاله) قد استند على فرض أن احملكمة
املستقلة –اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة -يف اململكة املتحدة ستحقق بشكل صائب يف أي مزاعم بأن األدلة انتزعت حتت وطأة التعذيب .و
هذا الفرض ال يعترب صحيحا بالنسبة حملكمة أمن الدولة األردنية ،إذ يقع على عاتق املتهم عبء إثبات أن االعرتاف انتزع حتت وطأة التعذيب.
و ليس األمر عادال إذ ال تصاحبه آليات احلماية الرئيسية ضد سوء املعاملة مثل تسجيل االستجواب و حتديد فرتات االحتجاز و الوصول إىل
حمامني أو أطباء.
 .299و كنتيجة لذلك ،و بناء على هذه األسباب ،مل يكن من العدل أن يتوقع منه أن يثبت مبا ال يدع جماال للشك أو مبا يرجح يف موازنة
االحتماالت أن الشهداء الرئيسيني تعرضوا للتعذيب.
 .296و فيما يتعلق باستنتاجات احملاكم احمللية ،رأى مقدم الطلب أن حمكمة االستئناف اختذت هنجا صحيحا بالنظر إىل قضية مقدم
ا لطلب بكليتها  ،كما قارنت بشكل صحيح اخلطر الفعلي من أن يكون االعرتاف قد انتزع حتت وطأة التعذيب ضد "ترنيمة انعدام احلماية
األساسية" يف اإلجراءات اجلنائية األردنية .و خالفا لذلك ،أخطأ جملس اللوردات بالرتكيز على خطر أن يكون الدليل قد انتزع حتت وطأة
التعذيب كما مل يكن عادال يف الربط بني هذا و بني النقائص اإلجرائية اليت اعتمد عليها مقدم الطلب .مل يكن جملس اللوردات مصيبا يف
اعتماده على مامتكولوف و أسكروف املذكورة أعاله .و قد اصطبغ تقييم الغرفة الكربى يف تلك القضية بعالقته باملادة  ،14فلم تكن املواد
املتوفرة أمامها حمددة و مفصلة كما هو احلال يف قضيته  ،كما مل جتتمع عدة عوامل كما هو احلال يف قضيته.
ب .المقبولية
 .297أشارت احملكمة إىل أن هذه الشكوى ال تقوم على أساس واه باملعىن الوارد يف املادة  19القسم  1من االتفاقية ،كما أشارت أيضا
أهنا ال ترفض بناء على أي أسباب أخرى  ،و عليه فيجب اإلعالن عن مقبوليتها.
ج .مبرزات القضية
 .3المبادئ العامة
94

___________________________________________________
رقم اإليداع لد دائرة املكتبة الوطنية ()2012/3/1230

أ .اختبار "االنتهاك الصارخ للعدالة"
 .299ثبت يف قانون دعوى احملكمة أن من املمكن إثارة قضية بشكل استثنائي مبوجب املادة  6من خالل قرار ترحيل أو تسليم يف ظروف
حيث عاىن اهلارب فعليا أو من احتمال خطر االنتهاك الصارخ للعدالة من قبل الدولة اليت تطلبه .و قد مت استعراض هذا املبدأ يف سورينغ ضد
اململكة املتحدة بتاريخ ُ 7توز  595القسم  ، 1السلسلة أ  ،رقم  6كما مت التأكد الحقا من قبل احملكمة يف عدد من القضايا (انظر
يف مجلة أمور إىل ماماتكولوف و أسكروف املذكورة أعاله األقسام  50و  ، 5و ألسادون و مفدي ضد اململكة املتحدة رقم
 61498/08القسم  ، 45احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان .)20 0
 .295يف قانون دعاوى احملكمة  ،يرتادف مصطلح "االنتهاك الصارخ للعدالة" مع حماكمة تتناىف بشكل واضح مع أحكام املادة  6أو
املبادئ الواردة هناك (سيجدوفيك ضد إيطاليا  ،رقم  56581/00القسم  ، 94احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  -2006ثانيا،
ستويكوف املذكورة أعاله القسم  ، 96درودز و جانوسيك املذكورة أعاله القسم  .) 0و بالرغم من أنه مل يطلب بعد تعريف املصطلح
بطريقة حمددة ،إال أن احملكمة أشارت إىل أن مناذج معينة من انعدام العدالة قد تؤدي إىل انتهاك صارخ للعدالة ،و تشمل:

 اإلدانة الغيابية  ،دون وجود احتمالية الحقة لتحديد مربزات القضية اليت قام عليها القرار (إينورن املذكورة أعاله القسم  ،11سيجدوفيكاملذكورة أعاله القسم  ،94ستويشكوف املذكورة أعاله القسم .)96
 حماكمة ال تعدو يف طبيعتها أن تكون موجزا  ،و يتم فيها التغاضي كليا عن حق الدفاع (بدر و كانبور  ،املذكورة أعاله القسم .)47 االحتجاز دون إمكانية الوصول إىل حمكمة مستقلة و حيادية لتتم مراجعة قانونية االحتجاز (املؤيد  ،املذكورة أعاله القسم .) 0 الرفض ااملتعمد و املنهجي للوصول إىل حمام  ،خاصة حملتجز يف دولة أجنبية (املرجع نفسه). .260و من الجدير بالذكر ،أنه منذ اثنين و عشرين سنة من قرار سينغ  ،لم تجد المحكمة أن الترحيل سيشكل انتهاكا للمادة .6
و عندما تؤخذ هذه الحقيقة بعين االعتبار مع األمثلة التي قدمت في الفقرة السابقة فإنها تؤكد على رأي المحكمة الذي يفيد بأن
"االنتهاك الصارخ للعدالة" يعد اختبارا متشددا النعدام العدالة ،حيث أن االنتهاك الصارخ للعدالة يتعدى مجرد المخالفة أو انعدام
ضمانات الحماية في إجراءات المحاكمة  ،مما يمكن أن يؤدي إلى انتهاك للمادة  6في حال وقع في الدولة المتعاقدة نفسها .و
المطلوب هو انتهاك لمبادئ المحاكمة العادلة التي تضمنها المادة  ، 6و التي تعتبر أساسية جدا بحيث قد تؤدي إلى إبطال الحكم ،
أو تقويض أساس الحق الذي تمنحه المادة.
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 .26و يف تقييم ما إذا كان االختبار قد طبق فعال ،ترى احملكمة أن نفس املعايري و عبء اإلثبات جيب أن تنطبق كما هو حمدد يف قضايا
الرتحيل مبوجب املادة  .1و عليه ،فإن ملقدم الطلب أن يقرر فيما إذا أراد أن يديل بدليل يقدر على إثبات أنه سيتعرض النتهاك صارخ للعدالة
فيما إذا مت ترحيله من دولة متعاقدة .و حيث يتم اإلدالء بدليل كهذا ،فإن للحكومة أن تبدد أية شكوك هبذا الصدد (انظر موتاتيس موتانديس،
سعدي ضد إيطايل  ،املذكورة أعاله القسم .) 25
 .262أخريا ،و يف ضوء احلقائق املاثلة يف القضية احلالية ،ال ترى احملكمة ضرورة لتحديد فيما إذا كان االنتهاك الصارخ للعدالة سينشأ يف
احملاكمة املعنية فقط يف حال تعرض مقدم الطلب لعواقب وخيمة .كما أن هناك قاعدة مشرتكة يف القضية احلالية مفادها أن األحكام اليت
صدرت حبق مقدم الطلب غيابيا  ،و اليت سيتعرض هلا يف أي حماكمة تعد أسبابا رئيسية للسجن.
ب .هل يعد قبول أدلة انتزعت بواسطة التعذيب انتهاكا صارخا للعدالة؟
 .261تتفق احملكمة مع حمكمة االستئناف أن املوضوع األساسي يف هذه القضية هو خطورة أن تقبل األدلة اليت انتزعت من
أطراف ثالثة حتت وطأة التعذيب يف احملاكمة .و بناء عليه ،فمن املناسب أن ينظر يف البداية إىل إمكانية أن يؤدي استخدام ألدلة
انتزعت حتت وطأة التعذيب إىل انتهاك صارخ للعدالة .و بالتوافق مع حمكمة االستئناف (انظر الفقرة  9أعاله) ترى احملكمة أن
األمر كذلك.
 .264ص رح القانون الدويل كما هو القانون العام مبعارضته القطعية لقبول أدلة انتزعت بواسطة التعذيب ،و هناك أسباب قانونية
و أخالقية قوية تدعو لذلك .و األمر صحيح ،فكما رأى اللورد فيليبس يف قرار جملس اللوردات يف القضية احلالية ،أحد دوافع
حظر استخدام أدلة انتزعت بواسطة التعذيب هو أن تقف الدولة موقفا حازما ضد التعذيب بأن تستثين األدلة اليت انتزعت
بواسطته .و بالفعل ،فكما وجدت احملكمة يف جالوه املذكورة أعاله القسم  ، 09قبول أدلة انتزعت بواسطة التعذيب من شأنه
أن يضفي بشكل غري مباشر شرعية على التصرفات املشجوبة اليت سعى مؤلفو املادة  1من االتفاقية إىل حترميها .و مع ذلك،
فهناك أسباب قاهرة أخرى الستبعاد األدلة اليت انتزعت بواسطة التعذيب .فكما رأى اللورد بينهام يف أ و آخرين رقم  2القسم
 ،92فإن األدلة اليت تنتزع بواسطة التعذيب تستبعد ألهنا "ليست ذات مصداقية ،كما أهنا مهينة ملعايري اإلنسانية االعتيادية و
اآلداب ،كما أهنا ال تتوافق مع املبادئ اليت من شأهنا أن حتيي حمكمة تسعى إلدارة العدالة" .و تؤيد احملكمة هذه األسباب :فقد
وجدت أن األقوال اليت مت احلصول عليها فيما خيالف املادة  1تعترب أساسا غري مقبولة (سويليميز ضد تركيا  ،رقم
 46661/99القسم  ، 22بتاريخ  2أيلول  .)2006و بالفعل ،فقد أظهرت اخلربة دائما أن ضحية التعذيب سيقول أي
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شيء بصرف النظر عن صحته ليتخلص من التعذيب .و أساسا ،ال ميكن ألي نظام قانوين يقوم على سيادة القانون أن يؤيد أو
يقبل أدلة انتزعت بواسطة معاملة وحشية أو تعذيب–بغض النظر عن مقبوليتها .تعد احملاكمة حجر أساس لسيادة القانون ،
بينما يقوض الدليل املنتزع بواسطة التعذيب هذه العملية بشكل ال ميكن إصالحه ،حيث تستبدل القوة سيادة القانون كما تشوه
مسعة أي حمكمة تقبل هبكذا أدلة .و عليه ،يتم استبعاد األدلة املنتزعة حتت وطأة التعذيب حلماية نزاهة عملية احملاكمة و بالتايل
محاية نزاهة سيادة القانون نفسها.
 .269تؤكد هذه األسباب على هيمنة حظر األدلة املنتزعة بواسطة التعذيب يف نظام االتفاقية و القانون الدويل ،بالنسبة لنظام
االتفاقية ،ففي قراراها مؤخرا يف جافجن ضد أملانيا ،رقم  22978/05األقسام  ، 67- 69احملكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان  ، 20 0أكدت احملكمة وجوب تطبيق اعتبارات حمددة فيما يتعلق باإلجراءات اجلنائية القائمة على أدلة انتزعت خالفا
للمادة  ،1و قد رأت أن:

"إن استخدام مثال كهذا يؤدي إىل انتهاك ألسس احلقوق اليت ُتنحها االتفاقية ،كما أهنا تؤدي إىل إثارة قضايا تتعلق بعدالة
اإلجراءات و إن مل يكن قبول أدلة مثل هذه حامسا يف االلتزام باتفاقية .و عليه ،وجدت احملكمة فيما يتعلق باالعرتافات من هذا
القبيل  ،أن قبول أقوال انتزعت حتت وطأة التعذيب أو ضروب أخرى من سوء املعاملة كأدلة خبالف أحكام املادة  ، 1من أجل
الوقوف على احلقائق يف إجراءات جنائية تؤدي إىل اعتبار اإلجراءات بكليتها غري عادلة .تطبق هذه النتيجة بغض النظر عن
القيمة اإلثباتية للبيانات وبصرف النظر عما إذا كان استخدامها حامسا يف تأمني إدانة املدعى عليه .أما بالنسبة الستخدام دليل
فعلي انتزع حتت وطأة التعذيب أو ضروب سوء معاملة أخرى مبا خيالف املادة 1يف احملاكمة ،فقد نظرت احملكمة إىل جترمي هذه
األدلة خاصة إذا ما وصفت األعمال اليت ُتت النتزاعها بأهنا تعذيب ،و حيظر االعتماد عليها كإثبات لذنب املتهم  ،و ذلك
بصرف النظر عن قيمتها اإلثباتية (حذف املرجع)".
و تعرب جافجن عن موقف واضح و ثابت و ال لبس فيه من هذه احملكمة فيما يتعلق باستخدام أدلة انتزعت حتت وطأة
التعذيب .و تؤكد ما وضعته حمكمة االستئناف يف القضية احلالية موضع تقدير :حظر استخدام أدلة انتزعت حتت وطأة التعذيب
بشكل أساسي .كما تؤكد جافجن على رأي حمكمة االستئناف الذي يفيد بوجود فرق جوهري بني انتهاك املادة  6بسبب قبول
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أدلة منتزعة حتت وطأة التعذيب ،و انتهاك املادة  6بااالعتماد ببساطة على نقائص يف إجراءات احملاكمة أو تكوين احملكمة اليت
تقوم على احملاكمة (انظر الفقرة  45-49من قرار حمكمة االستئناف املذكورة يف الفقرة  9أعاله).
 .266و يوجد دعم قوي هلذا الرأي يف القانون الدويل ،فهناك معايري دولية عدة مرتبطة حبق احملاكمة و هي أكثر جوهرية من
استبعاد أدلة مت احلصول عليها حتت وطأة التعذيب .هناك عدة معاهدات دولية تتطلب دعما واسع النطاق مثل اتفاقية األمم
ا ملتحدة ملناهضة التعذيب ،حيث يصل عدد الدول األطراف يف هذه االتفاقية و بنودها مائة و تسعة و أربعني ،مبا فيها الدول
األعضاء يف جملس أوروبا (انظر الفقرة  29أعاله) .و تعكس اتفقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب الرغبة الواضحة للمجتمع
الدويل يف إغناء القاعدة القطعية حلظر التعذيب من خالل اختاذ تدابري جدية للقضاء على التعذيب و إزالة أي دوافع ملمارسته.

و قبل كل شيء ،هناك املادة  9من بنود اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب و اليت حتظر بصفة مطلقة تقريبا قبول األدلة اليت انتزعت
بواسطة التعذيب ،كما و تفرض التزاما واضحا عهلى الدول ،و كما أوضحت اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب فإن نطاق املادة 9
واسع .و مت تفسري ذلك بأنه ميكن أن تطبق على أي إجراءات مبا فيها على سبيل املثال إجراءات الرتحيل (ب.ي .ضد فرنسا  ،ج.ك .ضد
سويسرا و إيراستورزا دورونسورو  ،انظر الفقرات  10و  12أعاله) .تبني ب.ي .و ج.ك .أيضا أن املادة  9تنطبق على "أي أقوال" تبني

أهنا انتزعت كنتيجة للتعذيب و ليس فقط يف التعذيب الواقع فعليا و إمنا أيضا يف مزاعم التعرض للتعذيب (انظر أيضا يف هذا اجملال ،هاروتتينيان
ضد أرمينيا  ،رقم  36549/03القسم  ،95احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان -2007ثامنا ،و مثيمبو ضد الدولة  ،قضية رقم
 379/2007يف  ،2009زاسكا  9املذكورة يف جافجن  ،و الواردة أعاله القسم  .)74و فعال ،فإن االستثناء الوحيد هلذا احلظر الذي
تسمح به املادة  9هو عند اإلجراءات املقامة ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب.
 .267لألسباب السابقة ،ترى احملكمة أن قبول أدلة انتزعت حتت وطأة التعذيب خمالف بشكل واضح ،ليس ألحكام املادة  6فقط  ،بل
ملعظم املعايري الدولية األساسية للمحاكمة العادلة .لن جيعل قبول أدلة انتزعت حتت وطأة التعذيب احملاكمة كلها غري قانونية و غري أخالقية
فحسب ،و لكنه سيجعل استنتاجها منعدم املصداقية .و عليه ،سيكون يف قبول أدلة كهذه يف حماكمة جنائية انتهاك صارخ للعدالة .و ال تستثين
احملكمة أن تنطبق اعتبارات مماثلة فيما يتعلق بأدلة انتزعت بواسطة ضروب أخرى من سوء املعاملة ال تصل إىل حد التعذيب .و مع ذلك ،فإن
حقائق القضية احلالية (انظر الفقرات  27 -265أدناه) تتطلب التقصي ،و ليس من الضروري البت يف هذا السؤال.
 .1قضية مقدم الطلب
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 .269زعم مقدم الطلب أن إعادة محاكمته قد تصل إلى حد انتهاك صارخ للعدالة لعدة أسباب ،بما فيها عدم وجود محام خالل
االستجواب و سوء سمعته و تكوين محكمة أمن الدولة (انظر الفقرة  144أعاله) .و مع ذلك ،و كما رأت المحكمة فإن المسألة
األساسية في القضية هي قبول أدلة انتزعت تحت وطأة التعذيب  ،و عليه ،فستنظر بداية إلى هذه الشكوى.
أ.

األدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب

 .265قدمت األقوال اليت جترم مقدم الطلب من قبل اهلماشر يف حماكمة اإلصالح و التحدي  ،و أبو هاوشر يف حماكمة مؤامرة
األلفية (انظر الفقرات  20 -5أعاله) .و وجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن هناك على األقل خطرا فعليا من أن هذه األقوال
قدمت بناء على معاملة دائرة املخابرات العامة و اليت تنتهك املادة  ،1و قد تكون وصلت أو مل تصل إىل حد التعذيب (انظر الفقرة
 420من القرار و املذكورة يف الفقرة  49أعاله).
 .270مل يكن من الواضح يف قرار اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة السبب الذي مل جيعلها تصل إىل نتيجة فيما إذا كان سوء املعاملة قد
وصل إىل حد التعذيب ،فزعم أبو هاوشر حمدد و يفيد بأنه تعرض للضرب يف أمخص قدميه لدرجة أن جلده تساقط كلما استحم
(انظر الفقرة  01أعاله) .و تتوافق الندب على جسد أبو هاوشر مع نفس ضرب سوء املعاملة (انظر الفقرة  02أعاله) .و يهدف
سوء املعاملة هذا –يف حال حد فعال -إىل انتزاع املعلومات و االعرتافات .إضافة إىل ذلك ،فإن الضرب على أمخص القدمني أو ما
يعرف بالضرب بالعصا أو الفلقة ممارسة نظرت احملكمة يف شأهنا ،و تتسبب يف أمل شديد و معاناة للضحية يف حال مت اللجوء إليها
للعقاب أو انتزاع االعرتافات ،حيث مل ترتدد احملكمة يف تصنيفها على أهنا تعذيب (انظر ضمن عدة سلطات قضايا سلمان ضد تركيا
 ،رقم  ، 21986/93األقسام 4

و9

 ،احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان -2000سابعا ،فالرييو و نيكوال روسكا ضد

مولدوفا رقم  41704/02القسم  ،64بتاريخ  20تشرين األول  ،2005و مراجع أخرى هناك ،ديري ضد تركيا  ،رقم
 68351/01األقسام  ، 46-42بتاريخ ُ 1توز  ،2007مامادوف ضد أذربيجان  ،رقم  34445/04األقسام  69و
 ، 65بتاريخ

كانون األول  .)2007و كنتيجة لذلك ،فهناك كل سبب يدعو إىل اجلزم بأنه يف حال تعرض أبو هاوشر و اهلماشر

هلذ النوع من سوء املعاملة  ،فقد وصل سوء املعاملة إىل حد التعذيب.
 .27و تعين هذه النتيجة أن القضيتني األخريني املتبقيتني و اللتني يتعني على احملكمة النظر هبما مها ) ( :فيما إذا كانت تكفي
تكفي املخاطرة الفعلية لقبول دليل انتزع بواسطة التعذيب )2( ،و إن كان كذلك ،فيما إذا توجبت إثارة انتهاك صارخ للعدالة يف هذه
القضية.
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 .3هل تكفي المخاطرة الفعلية لقبول دليل انتزع بواسطة التعذيب؟

 .272يف سبيل البت هبذا السؤال ،ستبدأ احملكمة باإلشارة إىل أن الدليل املاثل أمامها بأن أبو هاوشر و اهلماشر قد تعرضا للتعذيب
قاهر أكثر من الوقت الذي قررت خالله اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة .و تعد تقارير السيدين خليلي و جنداوي يف املعظم متوازنة و
موضوعية ،و يتم صراحة تقييم نقاط القوة و الضعف في نظام محكمة أمن الدولة األردنية  ،و اإلقرار مبحاوالت مديرية املخابرات
العامة النتزاع االعرتافات من املشتبه هبم .و مع ذلك ،فإن الفجوة الرئيسية يف التقرير أن كاتبيه ال ينظرون هم أنفسهم يف مزاعم
التعذيب اليت قدمها املتهمون باالشرتاك مع مقدم الطلب .و عليه ،فإن التقرير يسجل ببساطة استنتاجات محكمة أمن الدولة في
كل محاكمة و التي تفيد بأن المتهمين لم يتعرضوا للتعذيب .و في الجانب اآلخر ،هناك مالحظات السيدة رفاعي التي
سافرت مرتين لألردن لمقابلة المحامين و المتهمين في محاكماتهم األصلية :تقدم أقواهلا يف املرتني تفصيال عن مقابالهتا  ،و
تسجيال مفصال ملزاعم التعذيب اليت قدمها املتهمون .و هناك كل ما يدعو لألخذ باألدلة اليت قدمتها يف هذه املرحلة بدال من
االستنتاجات األكثر عمومية للسيدين اخلليلي و جنداوي .إضافة إىل ذلك ،ففي حماكمة مؤامرة األلفية ،ال بد من وجود بعض التأييد
يف مزاعم أبو هاوشر يف تقرير منظمة العفو الدولية لعام  ،2006و الذي استعرض استنتاجاته اليت تفيد بأن أربعة من املتهمني مبن
فيهم أبو هاوشر قد تعرضوا للتعذيب .و تعد مزاعم تعرض أحد املتهمني –رائد حجازي -للتعذيب بشكل خاص مقنعة ،و ليس
ذلك فقط ألن عدة شهود رأوا حارسني يسندانه لئال يسقط عند إعادة بناء مسرح اجلرمية ،كما ورد يف أقوال السيدة بريس كانت
معاملته موضوع احتجاج دبلوماسي من قبل الواليات املتحدة (انظر الفقرات  01و 4

أعاله) .أخريا ،ال بد من االعتماد على

على حقيقة أن التعذيب شائع و روتيين يف األردن .و قد كان األمر أسوأ عند اعتقال املتهمني اآلخرين و استجواهبم ،حيث أن طبيعة
التعذيب املنهجي الذي ُتارسه مديرية املخابرات العامة (آنذاك و اآلن) ،ال ميكن إال أن تؤيد املزاعم املفصلة و احملددة اليت قدمها أبو
هاوشر و اهلماشر.
 .271و مع ذل ك ،فحىت عند قبول استمرار وجود خطر قبول أدلة ضد مقدم الطلب مت انتزاعها حتت وطأة التعذيب  ،ترى احملكمة
لألسباب التالية أن من غري املنصف أن يفرض عليه عبء إثبات أكرب.
 .274أوال ،جتد احملكمة أن اختبار موازنة االحتماالت الذي طبقته األغلبية يف جملس اللوردات يف قضية أ .و آخرين (رقم  )2ليس
مالئما يف هذا السياق ،إذ تتعلق القضية بإجراءات أمام اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة لتحديد فيما إذا كان اشتباه وزير الدولة بأن فردا
متورطا باإلرهاب هو اشتباه يف حمله .و تعترب هذه اإلجراءات خمتلفة جدا عن إجراءات قد يتم مبوجبها احلكم على املتهم بالسجن
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ملدة طويلة يف حال ُتت إدانته –كما هو احلال يف هذه القضية .و على أي حال ،فقد وجد جملس اللوردات يف قضية أ  .و آخرين
(رقم  )2أن اختبار موازنة االحتمال هو شأن على اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن تطبقها بنفسها :فعلى املستأنف أمام اللجنة

اخلاصة لطعون اهلجرة فقط أن يقدم سببا مقبوال مفاده أن األدلة انتزعت حتت وطأة التعذيب .و عليه ،ال تعترب احملكمة قضية أ  .و
آخرين (رقم  )2سلطة حتدد االقرتاح العام الذي يفيد بأن األدلة اليت انتزعت حتت وطأة التعذيب ستقبل من قبل اململكة املتحدة بناء
على اختبار موازنة االحتماالت ،على األقل يف اإلجراءات اجلنائية (انظر القسم  )2( 76من قانون الشرطة و األدلة اجلنائية لعام
 594و ر .ضد مشتاق  ،الفقرة  19أعاله).

 .279ثانيا ،ال ترى احملكمة أن قانون الدعاوى الكندي و األملاين الذي قدمته احلكومة قد قدم أي دعم للموقف (انظر الفقرات ، 11
 91 ، 40 ، 15 ، 19أعاله) .فقد اتفق األطراف يف قضية سينغ على أن املزاعم جيب أن تثبت يف موازنة االحتماليات  ،و مل يكن معيار
اإلثبات هو موضوع اجلدل يف تلك القضية .أما يف قضية حمجوب ،و هي قضية تتعلق باألمن القومي و تتضمن مواد مل يكشف عنها
للمستأنف فقد اتبعت النهج الذي اتبعه جملس اللوردات يف قضية أ و آخرين (رقم  ،)2و هو النهج الذي جتده احملكمة غري مالئم يف القضية
احلالية .و يف قضية املتصدقُ ،ت كنت حمكمة استئناف هامبورغ من النظر يف تقارير عامة مبزاعم مفادها أن السلطات األمرييكية عذبت إرهابيني
مشتبه هبم  ،و يف كافة األحوال مل تصل إىل "استنتاج جترمي أو تربئة" من خالل الدليل املعين (انظر املتصدق ضد أملانيا املذكورة أعاله) .إضافة
إىل ذلك ،ال يبدو أن مسألة معيار اإلثبات اليت طبقتها حمكمة استئناف هامبورغ قد استخدمت يف استئناف حمكمة العدالة الفدرالية أو احملكمة
الدستورية  ،كما مل تشكل جزءا من شكاوى املتصدق املقدمة هلذه احملكمة .أخريا ،فإن من الواضح من منطق حمكمة دوسلدورف لالستئناف
أهنا مل تطبق اختبار موازنة االحتماالت يف مزاعم الشخص املطلوب .بدال من ذلك ،اكتفت بوجود خطر فعلي من احتمال عدم احرتام تركيا
للمادة  9من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،و أن هناك دليال معقوال لالعتقاد أن األقوال اليت قدمها املتهمون قد انتزعت حتت وطأة
التعذيب  ،و أن هناك خطر يستند على دليل متني بأن أقوال املتهمني قد تستخدم يف إجراءات ضد الشخص املطلوب يف تركيا.
 .276ثالثا ،و هو األهم  ،وجوب إعطاء اعتبار كاف لصعوبة إثبات مزاعم التعذيب ،فالتعذيب يتميز بشروره بسبب تعسفه و بسبب
الفساد الذي يضفيه على العملية اجلنائية ،كما تتم ممارسته سرا  ،كما تتم ممارسته عادة من قبل مستجوبني ذوي خربة يتأكدون عادة من أن
تعذيبهم لن يرتك آثارا بادية على الضحية .و يف العادة فإن أولئك الذين تناط هبم مسؤولية التأكد من عدم وقوع التعذيب من حماكم و مدعني
عامني و موظفني طبيني هم الذين يتواطؤون إلخفاء وقوع التعذيب .و يف نظام عدالة جنائية حيث تكون احملاكم مستقلة عن السلطة التنفيذية،
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و حيث تتم املقاضاة حبيادية ،و حيث يتم التحقيق يف مزاعم التعذيب بضمري حي ،قد يتصور املرء أن يطلب من املتهم أن يثبت مبعيار مرتفع
أن األدلة اليت انتزعت منه  ،قد انتزعت حتت وطأة التعذيب  .و مع ذلك ،يعترب طلب معيار إثبايت يف إطار نظام عدالة جنائية حيث يتم
التواطؤ يف نفس املمارسات اليت وجدت لتحول دون وقوعها ،أمرا غري مالئم بتاتا.
 .277و يعتبر نظام محكمة أمن الدولة األردنية مثاال حيا على ذلك ،فليس التعذيب فحسب هو الشائع في األردن و إنما أيضا
استخدام أدلة انتزعت تحت وطأة التعذيب في المحاكم األردنية .في استنتاجاتها حول المادة  35من اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة
التعذيب ،عبرت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء تقارير تفيد بشيوع استخدام االعترافات المنتزعة باإلكراه في المحاكم (انظر
الفقرة  311أعاله) .و قد وصف املقرر اخلاص أن النظام يرى أن "افرتاض الرباءة أمر ومهي" و أن "انتزاع االعرتافات هو األولوية" (انظر الفقرة
0

أعاله) ،و قد دعمت تقارير منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش هذا الرأي .و قد وجدت منظمة العفو الدولية أن

محكمة أمن الدولة "خاملة بشكل كبير" فعندما يتعلق األمر بمزاعم تعذيب ،على الرغم من أن مائة متهم ادعوا أمام محكمة أمن الدولة
بتعرضهم للتعذيب النتزاع االعترافات في العشر السنوات التي سبقت عام  ، 1115بينما سجلت أربعة عشر ادعاء يف حالة مماثلة يف
عام  2009وحده (انظر الفقرة 1

أعاله) .و يصور تقرير هيومن رايتس ووتش لعام  2006النظام كمكان يتم فيه تناقل املتهمني ذهابا و

إيابا بني موظفي دائرة املخابرات العامة و املدعي العام حىت يتم احلصول على اعرتاف مقبول (انظر الفقرة 6

أعاله) .أخريا ،عرب املركز الوطين

حلقوق اإلنسان يف تقارير متتالية عن قلقه إزاء استخدام احملاكم األردنية ألقوال انتزعت باإلكراه كأدلة (انظر الفقرات  2و  22أعاله).
 .279تقر احملكمة بأن القانون األردين ينص على منح عدد من الضمانات للمتهمني يف قضايا أمن الدولة ،و حيظر استخدام أدلة انتزعت
حتت وطأة التعذيب  ،كما يقع عبء إ ثبات أن األدلة املقدمة لدائرة املخابرات العامة مل تنتزع بواسطة التعذيب على املدعي العام  ،إال يف
احلاالت اليت يقدم فيها االعرتاف أمام املدعي العام فعندها يقع عبء اإلثبات يف حال انتزاع أدلة بواسطة التعذيب على املتهم .و مع ذلك ،يف
ضوء األدلة املوجزة يف الفقرة السابقة ،جتد احملكمة أن هذه الضمانات القانونية ليست ذا قيمة يف حيز التطبيق العملي .فعلى سبيل املثال ،إذا
أخفق املتهم يف إثبات تورط االدعاء يف انتزاع قسري لالعرتافات ،فإن االعرتاف يعد مقبوال مبوجب القانون األردين بصرف النظر عن أية
ضروب سابقة من سوء املعاملة  ،او أي إساءة تصرف من قبل دائرة املخابرات العامة .و يعترب هذا الرتكييز مثريا لإلشكالية بالنسبة للقانون
األردين و ذلك يف ضوء صلة االدعاء العام الوثيقة بدائرة املخابرات العامة .إضافة إىل ذلك ،فبينما تملك محكمة أمن الدولة سلطة استبعاد
دليل انتزع بواسطة التعذيب ،إال أنها بالكاد أبدت استعدادا الستخدام هذه السلطة .بل إن مدى تحقيق محكمة أمن الدولة في مزاعم
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التعذيب مشكوك فيه ،و يعد انعدام استقاللية محكمة أمن الدولة ذا أهمية بالغة في هذا الصدد .و كما وجدت اللجنة الخاصة لطعون
الهجرة (في الفقرة  441من قرارها المذكور في الفقرة  46أعاله) فإن الخلفية للقضاة في محكمة أمن الدولة:
"قد جتعلهم متشككني يف شأن مزاعم االعتداء من قبل دائرة املخابرات العامة و اليت أثرت على األقوال اليت أديل هبا أمام املدعي العام ،و عادة
ما يعمدون إىل تبين وجهة النظر اليت ترى يف زعم التعرض للتعذيب آلية دفاع لتربير جرم اآلخرين .كما أن اإلطار القانوين غري جمهز للكشف
عن مزاعم التعرض لالعتداء و التصرف بناء عليها ،كما يبدو من النهج الذي تقبل بواسطته األدلة يف املواد اليت لدينا انعدام وجود حتقيق دقيق
يف األدلة املشوبة باالعتداء".
 .275و عليه ،و بينما يتاح يف أي إعادة حماكمة ملقدم الطلب أن يطعن يف قبول أقوال أبو هاوشر و اهلماشر و أن يطلب أدلة تدعم ذلك ،إال
أن الصعوبات اليت سيواجهها للقيام بذلك بعد عدة سنوات من وقوع احلد  ،و أمام حمكمة ترفض هذا االدعاء كما ترفض مجيع االدعاءات
املماثلة ،جوهرية بالفعل.
 .290و عليه ،ترى احملكمة أنه يف ضوء غياب وجود دليل واضح حول ادعاءات أبو هاوشر و اهلماشر مت النظر فيه بشكل مالئم من قبل
حمكمة أمن الدولة  ،يعترب أن مقدم الطلب قد حترر من عبء إثبات أن الدليل ضده انتزع حتت وطأة التعذيب.
هل سيكون هناك انتهاك صارخ للعدالة في هذه القضية؟

 .29وجدت اللجنة اخلاصة لطعون اهلجرة أن هناك احتماال كبريا يف قبول أدلة أبو هاوشر و اهلماشر يف احملاكمة ضد مقدم الطلب ،و أن
هذه األدلة ستكون ذات أمهية كبرية بل و مفصلية ضد مقدم الطلب (انظر الفقرة  49أعاله) ،و تؤيد احملكمة هذه االستنتاجات.
 .292وجدت احملكمة أن انتهاكا صارخا للعدالة سيثار يف حال قبول دليل انتزع حتت وطأة التعذيب يف إجراءات جنائية .بني مقدم
الطلب أن هناك خطرا فعليا يف أن يكون أبو هاوشر و اهلماشر قد تعرضا للتعذيب ليدليا باعرتافيهما  ،و قد وجدت احملكمة أنه لن يرتتب على
مقدم الطلب عبء اإلثبات األكرب و الذي ميكن أن يفرض عليه .و بالنظر إىل هذه االستنتاجات ،جتد احملكمة مؤيدة حمكمة االستئناف أن
هناك خطرا فعليا يف أن تصل إعادة حماكمة مقدم الطلب إىل حد انتهاك صارخ للعدالة.
 .291و تود احملكمة أن تضيف أهنا مدركة أن الغرفة الكربى مل جتد أن االختبار قد طبق يف قضية ماماتكولوف و أسكروف ،األمر الذي
كان ذا أمهية بالنسبة الستنتاج جملس اللوردات بعدم وجود انتهاك صارخ للعدالة يف القضية احلالية.
 .294و مع ذلك ،و كما أقر مقدم الطلب ،فإن تركيز قرار الغرفة الكربى يف قضية ماماتكولوف و أسكروف كان على األثر اإللزامي
ملضامني القاعدة  15و ليس على املسائل الرئيسية اليت تثار يف هذه القضية مبوجب املادة  .6ثانيا ،كانت الشكوى اليت قدمها مقدم الطلب يف
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تلك القضية خبصوص انتهاك للمادة  6عامة و غري حمددة ،و زعم مقدمو الطلب وقت ترحيلهم بأهنم ال يتصورون أبدا أن يتلقوا حماكمة عادلة
يف أوزبكستان .ثالثا ،وجدت احملكمة أنه بالرغم من املعلومات املتوفرة وقت ترحيل مقدم الطلب ،إال أن هناك أسبابا لالعتقاد بأهنم لن يتلقوا
حماكمة عادلة يف أوزبكستان .و مل يكن هناك دليل كاف ليبني أن أي خمالفة يف احملاكمة تكفي ألن تصل إىل حد انتهاك صارخ للعدالة .فقد
ن ظر إىل حقيقة أن احملكمة منعت من احلصول على معلومات إضافية تساعدها يف تقييم ما إذا كانت تركيا ستخفق يف االمتثال للقاعدة ، 15
من قبل احملكمة ،على أنه أمر ليناقش يف إطار الشكوى مبوجب املادة  14من االتفاقية.
 .299و خيتلف األمر يف القضية احلالية ،فقد قدمت أدلة شاملة من قبل األطراف فيما يتعلق بإعادة حماكمة مقدم الطلب يف األردن ،كما
مت النظر فيها مليا من قبل احملاكم احمللية .إضافة إىل ذلك ،و يف إطار إجراءات هذه احملكمة  ،قدم مقدم الطلب أدلة متينة و قاهرة تفيد بأن
املتهمني تعرضوا للتعذيب ليقدموا أدلة ضده .كما بين أيضا أن محكمة أمن الدولة أثبتت أنها غير قادرة على التحقيق في مزاعم التعذيب
و استبعاد األدلة التي انتزعت تحت وطأة التعذيب كما تتطلب المادة  35من اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب .و شكواه
ليست عامة و غري حمددة كما هو احلال يف قضية ماماتكولوف و أسكروف ،بل إنها ثابتة و لهجومها على نظام محكمة أمن الدولة ما
يبرره  ،حيث ستقوم هذه احملكمة مبحاكمته فيما يشكل خرقا لواحد من أهم املعايري األساسية للعدالة اجلنائية الدولية ،و هو حظر استخدام
األدلة اليت مت انتزاعها حتت وطأة التعذيب .يف هذه الظروف ،و خالفا ملقدمي الطلب يف ماماتكولوف و أسكروف  ،فقد التزم مقدم الطلب
احلايل بعبء اإلثبات املطلوب إلظهار أن هناك خطرا فعليا من انتهاك صارخ للعدالة عند ترحيله إىل األردن.
ب .شكاوى مقدم الطلب المتبقية بخصوص المادة 6

 .296ترى احملكمة أن النتائج السابقة غري ضرورية (إال إذا كانت كما ذكر أعاله) للنظر يف شكاوى مقدم الطلب املتعلقة بغياب احملامي
عند االستجواب  ،و النتائج الضارة املرتتبة على سوء مسعته ،و تكوين حمكمة أمن الدولة  ،و الطبيعة املشددة لطول مدة احلكم الذي سيواجهه
يف حال ُتت إدانته.
ج .النتيجة الكلية للمادة 6

 .297جتد احملكمة أن ترحيل مقدم الطلب سيؤدي إىل انتهاك للمادة  6من االتفاقية.
سادسا :تطبيق المادة  43من االتفاقية
 .299تنص املادة  4من االتفاقية على :
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"إذا وجدت احملكمة أن كان هناك انتهاكا لالتفاقية أو الربوتوكوالت امللحقة هبا ،وإذا كان القانون الداخلي للطرف السامي املتعاقد املعين
يسمح جبزء إنصايف فقط ،فعلى احملكمة ،إذا لزم األمر ،أن تقدم ترضية عادلة للطرف املتضرر"
 .295مل يسلم مقدم الطلب مطالبة برتضية عادلة
سابعا :المادة  14من الئحة المحكمة
 .250تذكر احملكمة أنه و مبوجب املادة  44القسم  2من االتفاقية  ،فلن يكون القرار احلايل هنائيا إال إذا( :أ) أعلنت األطراف أهنا لن
تقدم طلبا بإحالة القضية للغرفة الكربى .أو (ب) بعد ثالثة أشهر من تاريخ اختاذ القرار مل تتم خالهلا طلب إحالة القضية إىل الغرفة الكربى.
أو (ج)رفضت جلنة الغرفة الكربى أي طلب إحالة مبوجب املادة  41من االتفاقية.
 .25و قد رأت أن الدالئل اليت قدمت للحكومة مبوجب املادة  15من الئحة احملكمة (انظر الفقرة  4أعاله) جيب أن تبقى سارية
املفعول حىت يصبح القرار احلايل هنائيا  ،أو حىت توافق جلنة الغرفة الكربى للمحكمة على أي طلب إحالة يقدمه أحد أو كال الطرفني  ،إلحالة
القضية للغرفة الكربى مبوجب املادة  41من االتفاقية.
هلذه األسباب ،فإن احملكمة باإلمجاع:
 .تعلن عن قبول الطلب
 .2ترى أن ترحيل مقدم الطلب إىل األردن لن يؤدي إىل انتهاك للمادة  1من االتفاقية
 .1ترى عدم وجود انتهاك للمادة  1مقرونة باملادة  1من االتفاقية
 .4ترى أن ترحيل مقدم الطلب إىل األردن لن يؤدي إىل انتهاك للمادة  9من االتفاقية
 .9ترى أن ترحيل مقدم الطلب إىل األردن سيؤدي إىل انتهاك للمادة  6من االتفاقية  ،و ذلك للمخاطرة الفعلية يف قبول أدلة ضد مقدم
الطلب ،انتزعت من أطراف ثالثة حتت وطأة التعذيب (عند إعادة حماكمة مقدم الطلب) .
مت حتريره باإلجنليزية  ،و اإلبالغ اخلطي به بتاريخ  7كانون األول  ،20 2عمال باملادة  77األفسام  2و  1من لوائح احملكمة.
ليخ جارليكي رئيسا

لورنس إيريل مسجال
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