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 "دةتمهي" 
 

 : منه أهمية هذا الدليل والغاية
 

يعد التعذيب بف ريب أحد أبشع االنتهاكام لحقوق اإلنسان ، إذ ينطةوي  لة   ةدوان سةافر       
ا  مع حقه في األمان  ل  كلي ضالجسدية و النفسية ، وبالتالي يتناق اإلنسانووحشي  ل  سفمة 

 العيش بكرامة ، األمر الذي يستلزم ح ره في جميع األوقام وتحم كل ال روف . شخصه و
 

نجةةةد اليةةةوم إجما ةةةا  دوليةةةا  غيةةةر مسةةةبوق  لةةة  ح ةةةر التعةةةذيب حيةةة  تةةةم تجريمةةةه فةةةي سةةةائر       
  فقةد تمةةم إدانةة التعةةذيب  لة  نطةةاق واسةةع ، اإلنسةةاناالتفاقيةام الدوليةةة الرئيسةية المتعلقةةة بحقةوق 

منعا  مطلقا  كل وثيقة ذام صلة بحقوق اإلنسةان منةذ اإل ةفن العةالمي لحقةوق ونصم  ل  منعه 
إال أنه وبن رة سريعة  ل  التقارير الواردة  ن مقةرر األمةم المتحةدة المعنةي  ،1948اإلنسان  ام 

التعذيب ما زال  اهرة تنتمةي  إني هر بجفء والتقارير الواردة  ن الجهام ذام الصلة  بالتعذيب
 فةي من قبل أي مسةؤول أمةرا  غيةر مقبةول  فبينما يعد أي دفاع  لني  ن التعذيب ،ر إل  الحاض

  أيامنةا هةةذه  فإنةةه ال يمكةةن إنكةةار حقيقةةة أن التعةةذيب  ومةةا يقتةةرن بةةه مةةن أ مةةال وحشةةية ال إنسةةانية
، فصةار التعةذيب 1ممارسته بعيدا   ةن األ ةين واألسةماعقد أغلقم دونه األبواب في هدوء لتستمر 

يةةةق الجنةةةائي ، وفةةةي ء التحقامةةةع أشةةةكال أخةةةرى مةةةن سةةةوء المعاملةةةة  بصةةةورة ا تياديةةةة أثنةةة يسةةةتعمل
األمةةاكن  ، وفةةي كثيةر مةن لقةد أصةةبح التعةذيب ببسةاطة وأثنةاء النزا ةةام المسةلحة  مكافحةة اإلرهةاب

 .  ة طبيعية لفرض القانونأدا
 

وغالبةا  مةا   التي تكمن وراء اللجوء إل  التعذيب متنو ة بتنوع األساليب المتبعة األسبابإن       
ام للمعاقبة  ل  أفعال أو معتقد أوأو للحصول  ل  معلومام   رافيستخدم التعذيب النتزاع ا ت

  .   سكانية معينة أوقة مجمو ة  رقية أو دينية معينة  أو حت  لتخويف أو مضاي
 
 

                                                 
ها وفقا للنظام الدولي لحماية حقوق االنسان "  كامي " دليل التبليغ  1 عن قضايا التعذيب : كيفية توثيق ادعاءات التعذيب والرد علي

 .3، ص 2000جيفارد ، مركز حقوق االنسان ، جامعة إسكس ، المملكة المتحدة ، 
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ود  ديةدة ةتبةذل للقضةاء  لة  التعةذيب منةذ  قة حثيثة أن جهودا  نجد   الدولي على المستوى      
 لةة  مسةةتوى الهيئةةام الرسةةمية التةةي تجمةةع الحكومةةام ، أو  لةة  مسةةتوى مجتمةةع حقةةوق  ، سةةواء  
 . الدولي اإلنسان

 
التعةةذيب بةةأي منةةه  فةةي المةةادة الثامنةة األردنةيالدسةةتور ح ةةر  فقةد  وعلىىى المسىىتوى الىىو ني      
ً  من األششكل    . كال سواء أكان بدنيا  أم معنويَا

 
 ا  منةةه تجريمةة  208فةةي المةةادة  1960نة لسةة  16رقةةم  األردنةةيكمةةا تضةةمن قةةانون العقوبةةام       
تعريفةا  شةامف  للتعةذيب مسةتمدا  مةن التعريةف  القةانون  التةي تشةكل جريمةة التعةذيب ، وتبنة لألفعال

،  1991والتةةةي انضةةةمم اليهةةةا المملكةةةة  ةةةام  1984الةةةوارد فةةةي اتفاقيةةةة مناهضةةةة التعةةةذيب لسةةةنة 
للمحكمةة وقةف تنفيةذ العقوبةة المحكةوم بهةا  وبة راد ة  ل  مرتكبها كما لم يجةز المشةرعوفرض  ق

، وقةد تةم العمةل  لة  تةدريب كةوادر النيابةة الجريمةة  بحق مرتكب تلةكأو األخذ باألسباب المخففة 
 مثل هذه الجريمة .ب صدي والتحقيقالعامة للت

 
 إن المعايير الدولية توجب  ل  القضاة بوجه  ام العمل  لة  ضةمان حمايةة حقةوق األفةراد      

ل السةلطة ( من  مبادئ األمم المتحدة األساسية بشةأن اسةتقف6إذ ينص المبدأ رقم )  ،حرياتهم  و
 في  ل ن ام يكفةل لهةا االسةتقفلية" تمارس السلطة  القضائية اختصاصها  القضائية   ل  أن :

القضائية بعدالة ، وان تحترم حقةوق األطةراف " . كمةا  اإلجراءام، ويتطلب منها أن تضمن سير 
  مةنصقد ( من  مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أ ضاء النيابة العامة  15أن المادة ) 

"  ل  أ ضاء النيابة العامة إبداء االهتمام الواجب للمفحقام القضائية المتصلة بالجرائم التةي  :
سةةةةاءة اسةةةةتعمال السةةةةلطة ، و  يرتكبهةةةةا مو فةةةةون  موميةةةةون ، وال سةةةةيما مةةةةا يتعلةةةةق منهةةةةا بالفسةةةةاد وا 

 ،  دولي "القةانون الة ااالنتهاكام الجسيمة لحقوق اإلنسةان وغيةر ذلةك مةن الجةرائم التةي يةنص  ليهة
التحقيةةق فةةي جةرائم التعةةذيب  و العمةةل التصةدي و  أ ضةةاء النيابةةة العامةة مسةةؤولية  لة  و ليةه فةةإن

 نم صفتهم .ا ل  مفحقة مرتكبيها جزائيا  أيا  ك
 

وتتطلب مكافحة التعةذيب مةن المةد ين العةامين ان يسةتخدموا درع وسةيف القةانون معةا  ، أمةا      
الوقائيةة الوطنيةة لحمايةة األشةخاص المحةرومين مةن حةريتهم مةن  اإلجةراءامالةدرع فيضةمن احتةرام 

ممثلةةي السةةلطة العامةةة ، وأمةةا  بعةةض التعةةرض للتعةةذيب ومةةا يماثلةةه مةةن سةةوء المعاملةةة  لةة  أيةةدي
  .  للعدالة مالسيف فيضمن مفحقة مرتكبي هذه الجرائم و تقديمه
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ومةةةن خةةةفل مشةةةروع  األردنةةةيي د هةةةذا الةةةدليل و تعديلةةةه فةةةي إطةةةار الجهةةةد الةةةوطنالقةةةد تةةةم إ ةةةد     
حالةةةة مرتكبيهةةةا إلةةة  القضةةةاء و  2كرامةةةة ينةةةالوا لعمةةةل  لةةة  أن المنةةةع واستقصةةةاء جريمةةةة التعةةةذيب وا 
مبةةدأ سةةيادة القةةانون الةةذي يفةةةرض  لةة  كةةل مسةةؤول رسةةةمي  إلرسةةةاء، فهةةو خطةةوة مهمةةة  همجةةزاء

أل ضةةاء النيابةةة العامةةة  ثمينةةةوبالتةةالي فإنةةه يشةةكل أداة حتةةرام القةةانون و التقيةةد بأحكامةةه ،واجةةب ا
تمكنهم من فهم أبعاد جريمة التعذيب ومحاربتها . فهو من جهة يجمع بين المعايير و التوصةيام 

الصادرة  ن مؤسسام األمم المتحدة وغيرها من المن مام اصة بمنع التعذيب وسوء المعاملة الخ
 .  ذام الصلة األردنيةية ومن جهة أخرى يضم النصوص القانونية واالجتهادام القضائ ، الدولية

 
النيابةةةة العامةةةة  أ ضةةةاءمةةةن قبةةةل  إتبا هةةةاالتةةةي مةةةن شةةةأن  اإلجةةةراءامويتنةةةاول هةةةذا الةةةدليل       

 المساهمة في مناهضة جريمة التعذيب وذلك من خفل : 
 

ة وغيةةر المعلنةةة ألمةةاكن االحتجةةاز والتةةي ن خةةفل الزيةةارام التفقديةةة المفاجئةةمةة :الوقايىىة -1
 اإل دادحي  يوضح الدليل كيفية  ،تدخل أساسا  ضمن مهام النيابة العامة بنص القانون 

للزيةةارة وتنفيةةذها كمةةا يعةةرض الجوانةةب التةةي ينب ةةي ان ت طيهةةا بوصةةفها " زيةةارة تفا ليةةة " 
ف إلةةة  التأكةةةد مةةةن تهةةةدام القائمةةةة  لةةة  أمةةةاكن االحتجةةةاز بةةةين النيابةةةة العامةةةة و السةةةلط

تعميةةةق احتةةةرام حقةةةوق  إلةةة  باإلضةةةافة ق للقةةةوانين فةةةي أمةةةاكن االحتجةةةاز ،التطبيةةةق الةةةدقي
الةةدليل المةةد ي العةةام " بقائمةةة مراجعةةة أو  اكمةةا يةةزود هةةذ ، لةةدى القةةائمين  ليهةةا اإلنسةةان

 ليهةةةا  اإلجابةةةةفحةةةص " تتضةةةمن أسةةةئلة شةةةاملة ت طةةةي كافةةةة جوانةةةب االحتجةةةاز وتعكةةةس 
الوقائي الهام الذي يضطلع  إل  الدور أيضاالدليل  أشارلمحتجزين كما ل يالوضع الحقيق

ل القيةةام مةةن خةةف وفريةةق الرصةةد الةةوطني " اإلنسةةان" المركةةز الةةوطني لحقةةوق  كةةل مةةن هةةةةب
  .بزيارام ألماكن االحتجاز

إذ يبةةين الةةدليل اإلجةةراءام  :التحقيىىق فىىي ق ىىايا التعىىذيب ومكحقىىة مرت  يىىه    -2
بعةد ورود إخبةار  أول الزيارة التفقديةة الواجب اتخاذها  ند اكتشاف واقعة تعذيب من خف

و أو بناء  ل  تقارير المركز الةوطني لحقةوق االنسةان أبجريمة التعذيب او شكوى تتعلق 
بمةةا فةةي  اإلجةةراءاموقةةد تةةم التأكيةةد  لةة  أهميةةة السةةر ة فةةي تنفيةةذ  ، فريةةق الرصةةد الةةوطني

المجنةةي  ليةةه للفحةةص الطبةةي ، وضةةبط شةةهادام الشةةهود، و تحريةةز األدلةةة  إخضةةاعذلةةك 

                                                 
هضة التعذيب و تحسين المعاملة وأوضاع األشخاص المحرومين من حريتهم في 2 رامة  مشروع " منا األردن" و المعروف بمشروع ك

ء هم :  هضة التعذيب ، ويضم المشروع مجموعة من الشركا بدأ بمبادرة و تمويل من وزارة الخارجية الدنماركية والمعهد الدنماركي لمنا
، ويهدف المشروع  وزارة العدل و النيابة العامة ، المركز الوطني لحقوق اإلنسان ومجموعة القانون من اجل حقوق اإلنسان ) ميزان(

هيل الضحايا  إلى دعم جهود المملكة األردنية الهاشمية في مكافحة التعذيب الواقع على األشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة تأ
 وتقديم الدعم لهم. 
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وحف هةةةا كةةةل ذلةةةك فةةةي إطةةةار مةةةن االهتمةةةام الخةةةاص بةةةالمجني  ليةةةه ن ةةةرا  لحساسةةةية هةةةذه 
العةام  األمةنفةي مديريةة  مكتب الشةفافية وحقةوق اإلنسةانالجريمة . كما تم إبراز دور 

 . ة في تقصي جرائم التعذيب ومفحقة مرتكبيهاعامالذي يت افر مع دور النيابة ال

 
اإلطةةار القةةانوني  األولم محتويةةام هةةذا الةةدليل إلةة  قسةةمين : يتنةةاول القسةةم يلقةةد تةةم تقسةة      

لجريمةةةة التعةةةذيب ، فيمةةةا تةةةم تكةةةريس القسةةةم الثةةةاني لةةةدور النيابةةةة العامةةةة فةةةي التصةةةدي لجةةةرائم 
 التعذيب . 

 
مفحةق تةم ضةمها للةدليل لمةا لهةا مةن أهميةة مرجعيةة و مليةة  خمسةةإلة   باإلضةافةهذا       
 وهي: 

 .( نموذج تقرير زيارة تفتيشية إل  مكان احتجاز 1الملحق رقم )
 . ( نموذج تحقيق في اد اء واقعة تعذيب أو إساءة معاملة2الملحق رقم )
 . ( اجتهادام قضائية3الملحق رقم )
غيةرة مةن ضةروب المعاملةة او العقوبةة القاسةية او ( اتفاقيةة مناهضةة التعةذيب و 4الملحق رقم )

 . 1984الفنسانية او المهينه لسنة 

  : دليل التقصي و التوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من استنبولبروتوكول  (5الملحق رقم )
. ةو المهنيأالقاسية أو الإلنسانية ضروب المعاملة أو العقوبة 



10 
 

 القسم األول
 :اإل ار القانوني لجريمة التعذيب 

 
  تةوفير الحمايةة لكرامةة األفةراد الهمن خف طيع الدولةتيعتبر اإلطار التشريعي المكنة التي تس     

 وسوف نتناول من خفل هذا القسم : وحقوقهم ،
 

 .لمناهضة التعذيب  الدولي التشريعي اإلطار -

 .اإلطار التشريعي الوطني لمناهضة التعذيب -
 

 :الدولي لمناه ة التعذيب التشريعي اإل ار -أوال : 
 

مسةةيئة يعةةد إن حةةق اإلنسةةان فةةي  ةةدم التعةةرض للتعةةذيب وغيةةره مةةن ضةةروب المعاملةةة ال      
الةدولي العرفةي ، ويشةكل معيةارا  قطعيةا  فةي القةانون الةدولي العةام ، و  قا دة من قوا د القةانون

أكانم أطرافا  في المعاهدام التي تتضمن ح ر التعذيب  بالتالي فهو ملزم لجميع الدول سواء  
وهةةةذا الحةةةق ال يمكةةةن االنتقةةةاص منةةةه و ال يجةةةوز أبةةةدا  وقةةةف العمةةةل بةةةه و التةةةذرع بأيةةةة  ،أم ال 

  . روف استثنائية كمبرر للتعذيب 
 

لتعةةةذيب يةةةة الثانيةةةة أدانةةةم األمةةةم المتحةةةدة او قةةةب انتهةةةاء الحةةةرب العالم 1948فةةةي  ةةةام       
العةةةالمي  اإل ةةةفنانتهاكةةةا  صةةةارخا  لحقةةةوق اإلنسةةةان وحرياتةةةه األساسةةةية التةةةي رسةةةخها با تبةةةاره 
" ال يجةةةوز إخضةةةاع أحةةةد للتعةةةذيب وال  مادتةةةه الخامسةةةة أنةةةه : الةةةذي جةةةاء فةةةي اإلنسةةةانلحقةةةوق 

وقةةد  قةةب ذلةةك العديةةد مةةن  ، للمعاملةةة أو العقوبةةة القاسةةية أو الفإنسةةانية أو الماسةةة بالكرامةةة "
 ية التي ح رم التعذيب ومنها :يام الدولاالتفاق

 
 ةو العقو ىة القاسىية أو الكإنسىانيإتفاقية مناه ة التعذيب وغيىر  مىن  ىروب المعاملىة أ*

 تةةةةاري       2246 صةةةةفحة  ( مةةةةن الجريةةةةدة الرسةةةةمية4764فةةةةي العةةةةدد ) منشةةةةر  ) ، أو المهينىىىىة
15/6/2006: ) 

ينتج  نةه ألةم أو  ةذاب شةديد، " أي  مل  : أن  ل  وقد نصم في المادة األول  منها      
بشةةخص مةةا بقصةةد الحصةةول مةةن هةةذا الشةةخص ، أو مةةن  جسةةديا  كةةان أم  قليةةا  ، يلحةةق  مةةدا  
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شخص ثال  ،  ل  معلومام أو  ل  أي ا تراف ، أو معاقبتةه  لة   مةل ارتكبةه او يشةتبه 
هةةةو أو أي شةةةخص ثالةةة  ، أو  إرغامةةةههةةةو أو شةةةخص ثالةةة  و تخويفةةةه أو  ، فةةةي أنةةةه ارتكبةةةه

ا يلحةةق مثةةل هةةذا األلةةم او العةةذاب ألي سةةبب مةةن األسةةباب يقةةوم  لةة  التمييةةز أيةةا  كةةان  نةةدم
 نو ةةه ، أو يحةةرض  ليةةه أو يوافةةق  ليةةه أو يسةةكم  نةةه مو ةةف رسةةمي أو أي شةةخص آخةةر 

فقةةةط  ةةةن  قوبةةةام  و العةةةذاب الناشةةة  أيتصةةةرف بصةةةفته الرسةةةمية ، وال يتضةةةمن ذلةةةك األلةةةم 
 . 3" الذي يكون نتيجة  رضية لهاو المفزم لهذه العقوبة أو أقانونية 

 ومن أهم ما جاءم به هذه اإلتفاقيه :
، تحترم كرامتهم  المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية معاملة جميع األشخاص •

 كقا دة جوهرية واجبة التطبيق. 

معاملة السجناء معاملة الئقة وبما يكفل إ ادة تأهيلهم وفقا  للمعايير الدولية بهذا  •
 . (1957والتي بينتها مجمو ة القوا د النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )  الخصوص

، أو أية  ، أو قضائية فعالة ، أو إدارية تتخذ كل دولة طرف إجراءام تشريعية •
 . إجراءام أخرى لمنع أ مال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي

جرائم بموجب قانونها تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أ مال التعذيب  •
  ، تعاقب المو فين الذين يرتكبون التعذيب الجنائي، وضرورة إيجاد نصوص قانونية

 . ومحاكمتهم أمام محاكم  ادلة
في أي إقليم يخضع لواليتها  تضمن كل دولة طرف ألي فرد تعرض للتعذيب •

لطام وأن تن ر هذه  الس  الحق في أن يرفع شكوى إل  سلطاتها المختصة القضائية
في حالته  ل  وجه السر ة وبنزاهة واتخاذ الخطوام الفزمة لضمان حماية 
مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه 

 .  أو ألي أدلة تقدم
                                                 

نل االنجليووز  لتعريووف التعووذيب ، والوووارد فووي المووادة ) 3 نل العربووي المقابوول للوو هنووا إلووى أن الوو اتفاقيووة مناهضووة  ( موون "1نووود االشووارة 
مون قوانون العقوبوات ، لويس   208والوذ  اقتبسوا المشورع االردنوي فوي الموادة  4764التعذيب " المنشورة في عدد الجريدة الرسومية رقوم 

هوا أك ور وضووحا وتأديوة  ل االنجليوز  للتعريوف موع ترجموة نرا ا . لوذا نوورد فيوا يلوي الون ا إلوى الوضوو دقيقاً ، ويفتقور الجوزء األريور منو
 عنى :للم

For the purposes of tis Convention, the term" torture" means any act by which severe pain or suffering, 
whether physical or mental' is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from 
him or a third person information or a confession, punishing him for an act e or a third person has 
committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or 
for any reason based on discrimination of any kind, wen such pain or suffering is inflicted by or at the 
instigation of or with the consent or acting in an official capacity". 

ا و  ل : إما بقصد الحصول منو ا معاناة أو لم شديد جسدياً أم عقلياً يلحق عمًد بشخ هذه المادة يقصد " بالتعذيب " أ  فعل ينتج عن  لغايات 
،يوره ، أو بقصود من شخل ارر ، على معلومات أو على اعتراف ، او بقصد مع هوو أو  اقبتا على عمل ارتكبا او يشوتبا فوي أنوا ارتكبوا 

ا،  هذا األلم أو المعاناة أل  سبب يقوم علوى التمييوز أيواً كوان نوعو ل م ل  ،يره ، أو عندما يلحق بالشخ هو أو  ل و قهره  هذا الشخ ترويع 
   شخل يتصرف بصفتا الرسمية ".وذلك عندما يقترفا او يحرض عليا او يسمح با او يسكت عنا موظف رسمي أو أ
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وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في   إنصاف من يتعرض لعمل من أ مال التعذيب •
وفي حالة  وجه ممكن ذلك وسائل إ ادة تأهيله  ل  أكملتعويض  ادل ومناسب بما في 

، يكون لألشخاص الذين كان يعولهم  وفاة المعتدى  ليه نتيجة لعمل من أ مال التعذيب
 . يضالحق في التعو 

تضمن الدولة أن تكون جميع اال ترافام التي جاءم تحم وطأة التعذيب أو   •
 .  يببن   ليها حكماإلكراه باطلة وليسم لها أية قيمة قانونية وال

، وطرق ممارسام وترتيبام  ساليب االستجوابأتضمن الدولة إبقاء قوا د و  •
معاملة األشخاص المعرضين ألي من أشكال العنف أو االحتجاز أو السجن قيد 

ن توفير الحماية  ،، وذلك لمنع حدو  أي حاالم تعذيب  المراجعه المنت مه الدورية وا 
 . للمحتجز تقتضي أيضا إتاحة الوصول إليه بشكل  اجل ومنت م

 
نشةةةر فةةةي العةةةدد  )،  1966العهىىىد الىىىدولي اللىىىا   ىىىالحقوق المدنيىىىة والسياسىىىية لسىىىنة *
 : (15/6/2006تاري   2227صفحة  ( من الجريدة الرسمية4764)
 

للتعةذيب وال للمعاملةة أو العقوبةة حةد أال يجةوز إخضةاع  "وقد تضمن فصله السةابع انةه       
 . "أو الفانسانية أو الحاطة بالكرامة  القاسية

 
فةةةي العةةةدد  منشةةةر  ) ، االتفاقيىىىة الدوليىىىة للق ىىىاء علىىىى  افىىىة أشىىى ال التمييىىىز العنصىىىري *
 : (15/6/2006تاري   2220صفحة  ( من الجريدة الرسمية4764)
 

التدابير الفورية الرامية إل  القضاء  باتخاذ من خفل هذة اإلتفاقية الدول األطرافتلتزم       
 مييةةةزالت   تبةةار كةةةل نشةةةر لألفكةةار القائمةةةة  لةةةبا كمةةةا تتعهةةةد،  لةة  التمييةةةز والتحةةةريض  ليةةه

مةن أ مةال  العنصري أو الكراهية العنصرية وكل تحةريض  لة  التمييةز العنصةري وكةل  مةل
أو أصةل  كب ضّد أي  رق أو أيةة جما ةة مةن لةونالعنف أو تحريض  ل  هذه األ مال يرت

 . جريمة يعاقب  ليها القانون  إثني آخر
إنسةان فةي األمةن  لة  شخصةه وفةي  الةدول األطةراف بضةمان حةق كةل أيضةا   تتعهد و       

مةةو فين رسةةميين أو  ةةن أيةةة  حمايةةة الدولةةة لةةه مةةن أي  نةةف أو أذى بةةدني يصةةدر سةةواء  ةةن
 . ( من االتفاقية 5و  4الفصلين  )جما ة أو مؤسسة 
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 3993صةةفحة  ( مةن الجريةةدة الرسةةمية4787فةةي العةةدد ) منشةر  ) ، اتفاقيىىة حقىىوق ال فىىل *
 : ( 16/10/2006تاري  
       
 :  ل  أن الدول األطراف تكفل (37)تنص االتفاقية في فصلها و       

القاسةةةةةية أو املةةةةةة أو العقوبةةةةةة أال يعةةةةةرض أي طفةةةةةل للتعةةةةةذيب أو ل يةةةةةره مةةةةةن ضةةةةةروب المع -
وال تفرض  قوبة اإل دام أو السجن مةدى الحيةاة بسةبب جةرائم يرتكبهةا   أو المهينة إنسانيةالف

 . أ مارهم  ن ثماني  شرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج  نهم أشخاص تقل
ويجةةب أن يجةةري ا تقةةال  ,  يتةةه بصةةورة غيةةر قانونيةةة أو تعسةةفيةأال يحةةرم أي طفةةل مةةن حر  -

للقةةانون وال يجةةوز ممارسةةته إال كملجةةةأ أخيةةر وألقصةةر فتةةةرة ازه أو سةةجنه وفقةةةا احتجةة الطفةةل أو
 . زمنية مناسبة

أن يعامةةل كةةّل طفةةل محةةروم مةةن حريتةةه بإنسةةانية واحتةةرام للكرامةةة المتأصةةلة فةةي اإلنسةةان،  -
يفصةةةل كةةةل طفةةةل   وبوجةةةه خةةةاص ، ترا ةةةي احتياجةةةام األشةةةخاص الةةةذين بل ةةةوا سةةةنه وبطريقةةةة

،  ي خفف ذلكةما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضل  تقتض بال ين ن ال محروم من حريته
، إال فةي  ارامة لة  اتصةال مةع أسةرته  ةن طريةق المراسةفم والزية ويكون له الحق في البقةاء

 . ال روف االستثنائية

أن يكةةون لكةةل طفةةل محةةروم مةةن حريتةةه الحةةق فةةي الحصةةول بسةةر ة  لةة  مسةةا دة قانونيةةة  -
فضةف  ةن الحةق فةي الطعةن فةي شةر ية حرمانةه مةن الحريةة  ، المناسةبةمن المسا دة  وغيرها

أن يجري البم بسةر ة فةي أي   ل ، و  سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى أمام محكمة أو
 . ، من هذا القبيل إجراء
قةةد را ةة   2014لسةةنة  32وتجةةدر اإلشةةارة إلةة  أن قةةانون األحةةدا  سةةاري المفعةةول رقةةم       

 . امجميع هذة اإللتزام
 
 ( من الجريدة الرسمية 4675نشر في العدد ) )،  الميثاق العر ي لحقوق اإلنسان

 : (16/9/2004تاري   4475صفحة

 
 : نهأمنه  ل   (8)حي  نصم المادة 

يح ر تعذيب أي شخص بدنيا  أو نفسيا  أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة  -1
 . بالكرامة أو غير إنسانية

 

تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لواليتها من هذه الممارسام، وتتخذ التدابير  -2
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الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفام أو اإلسهام فيها جريمة يعاقب  ليها ال تسقط 
 . بالتقادم

 

كما تضمن كل دولة طرف في ن امها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه      
 . تبار والتعويضبحق رد اال 

 
 : اإل ار التشريعي الو ني لمناه ة التعذيبثانيا : 

 
لقةةةةانون احرصةةةا  مةةةن المشةةةرع األردنةةةةي  لةةة  حمايةةةة كرامةةةةة الفةةةرد وسةةةفمته فةةةةي إطةةةار دولةةةة      

وحرياتةه األساسةية ، فقةد أرسة  الدسةتور األردنةةي  اإلنسةةانوالمؤسسةام القائمةة  لة  احتةرام حقةوق 
 (8)دةاحيةة  تةةم ح ةةر التعةةذيب وفةةق أحكةةام المةةاللبنةةه األساسةةية لحقةةوق وحريةةام المةةواطنين 

 : أنه نصم  ل والتي 
 ال يجوز أن يقبض  ل  أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إال وفق أحكام القانون. .1
بس أو تقيد حريتةه تجةب معاملتةه بمةا يحفة   ليةه كرامةة . كل من يقبض  ليه أو يوقف أو يح2 

اإلنسان, وال يجوز تعذيبه, بأي شكل من األشكال, أو إيذاؤه بدنيا  أو معنويةا , كمةا ال يجةوز حجةزه 
في غير األماكن التي تجيزها القوانين, وكةل قةول يصةدر  ةن أي شةخص تحةم وطةأة أي تعةذيب 

  . أو إيذاء أو تهديد ال يعتد به
 

مةةن  (208)حيةة  نةةص فةةي المةةادة  وجةةرم األفعةةال التةةي تعةةد تعةةذيبا ،ثةةم جةةاء المشةةرع الجزائةةي      
 : أنه قانون العقوبام  ل 

و  لةةة  أقةةةرار بجريمةةةة إنةةةواع التعةةةذيب بقصةةةد الحصةةةول  لةةة  أي نةةةوع مةةةن أ . مةةةن سةةةام شخصةةةا  1
 ل  ثف  سنوام .إشهر أمعلومام بشانها  وقب بالحبس من ستة 

 و معنويةا  أ و  ةذاب شةديد جسةديا  ألةم أي  مل ينةتج  نةه أ. ل ايام هذه المادة يقصد بالتعذيب 2 
و  لة  ا تةراف أخر  ل  معلومام آو من شخص أبشخص ما بقصد الحصول منه  يلحق  مدا  

و أو تخويةةف هةةذا الشةةخص أو غيةةره أنةةه ارتكبةةه هةةو أو يشةةتبه فةةي أو معاقبتةةه  لةة   مةةل ارتكبةةه أ
ي سةةبب يقةةوم  لةة  و العةةذاب ألألةةم و  نةةدما يلحةةق بالشةةخص مثةةل هةةذا األأغيةةره  وأرغامةةه هةةو إ

و اي أو يسةةكم  نةةه مو ةةف رسةةمي أو يوافةةق  ليةةه أو يحةةرض  ليةةه أكةةان نو ةةه ،  يةةا  أالتمييةةز 
 شخص يتصرف بصفته الرسمية . 

 ش ال الشاقة المؤقتة . و جرح بليغ كانم العقوبة األأل  مرض إذا افض  هذا التعذيب ا  . و 3
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( مةةن هةةذا القةةانون ال يجةةوز للمحكمةةة 100( مكةةرر و)54.  لةة  الةةرغم ممةةا ورد فةةي المةةادتين )4
خةةةذ يجةةةوز لهةةةا األ وقةةةف تنفيةةةذ العقوبةةةة المحكةةةوم بهةةةا فةةةي الجةةةرائم الةةةواردة فةةةي هةةةذه المةةةادة كمةةةا ال

 باالسباب المخففة .
 
 
 :األردنيأر ان جريمة التعذيب وفقًا للقانون  ثالثًا: 

خةةةاص القصةةةد ال ضةةةرورة تةةةوافر، مةةةع  العامةةةة للجريمةةةةاألركةةةان  تقةةةوم جريمةةةة التعةةةذيب بتةةةوافر     
 :  ا  لما يليقوفو ام  الع الجرمي دباإلضافة للقص

 الر ن الشرعي أو القانوني : . أ

ل ويفةرض  قوبةة  لة  مقترفةه ، وهةو وهو الركن الذي يستلزم توفر نةص قةانوني يجةرم الفعة      
ي وضةةع القا ةةدة القانونيةةة التةةي والةةذ( مةةن قةةانون العقوبةةام االردنةةي 208نةةص المةةادة ) تضةةمنهمةةا 

 تجرم التعذيب وتفرض  قوبة  ل  مرتكبه .
 :الر ن المادي  . ب

 المادي بالعناصر التالية :  نويتمثل الرك
 :السلوك الجرمي  .1

 وحسةةب ، فجريمةةة التعةةذيبإن السةةلوك المفضةةي لقيةةام جريمةةة التعةةذيب لةةيس سةةلوكا  إيجابيةةا        
بالقيةةام بعمةةل او باالمتنةةاع  ةةن  مةةل ، و ليةةه فةةإن التعةةذيب يقةةع  لةة  سةةبيل  اكانةةم سةةواء تةةنهض

ل مشابهة وباالمتنةاع  ةن إشةباع حاجةام أساسةية أو ضةرورية للمجنةي االمثال بالضرب وبأية أفع
 4انة معتمة . ليه كالحرمان من الطعام أو الماء أو النوم أو الحجز اإلنفرادي داخل زنز 

 كما يشترط في هذا السلوك أن :
يسةةكم  نةةه مو ةةف  ةةام أو أي شةةخص يتصةةرف يقترفةةه أو يحةةرض  ليةةه أو يسةةمح بةةه أو       

 بصفته الرسمية . 
 :النتيجة الجرمية ) المعاناة واأللم الشديد (  .2

تتحقةق النتيجةةة الجرميةةة بحصةةول المعانةةاة و األلةةم الشةةديد الجسةةدي أو العقلةةي للمجنةةي  ليةةه       
 بسبب ممارسته التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة الفإنسانية أو القاسية . 

 
 
 

                                                 
هنية" من " 4 ،يره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم هضة التعذيب و دليل تطبيق اتفاقية األمم المتحدة لمنا

  19ص-2008-منشورات مركز عدالة لدراسات حقوق اإلنسان / األردن 
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 :. العكقة الس  ية  ين السلوك والنتيجة الجرمية 3
و العذاب الةذي لحةق بةالمجني  ليةه ناشةئا  األلم أ يجب أن يكون هذا ، لقيام العفقة السببية      

 للعقوبةة المحكةوم بهةا زم، وال يعد تعذيبا  مجةرد األلةم النةاتج أو المةف  ن سلوك جرمي أتاه الجاني
 . أو الذي يكون نتيجة  رضية لها ،
 

 : الر ن المعنويج. 
يعنةةةي  والةةذي الةةركن المعنةةةوي ، قيةةةامتتطلةةب  لةة  حيةةةز الوجةةود ،إن الجريمةةة حتةة  تةةةنهض إ      

العةةةام  هةةةذا الةةةركن القصةةةد القصةةةد ا ثةةةم أو نيةةةه ارتكةةةاب الجريمةةةة  لةةة  مةةةا  رفهةةةا القةةةانون ويشةةةمل
 : وذلك  ل  الوجه التالي ن استوجب القانون ذلك ،إوالقصد الخاص 

 
 : القصد العام .1

  المعانةةاة للمجنةةي  ليةةهيشةةترط لقيةةام جريمةةة التعةةذيب أن تكةةون األفعةةال التةةي سةةببم األلةةم أو       
، إذ البةةد أن تتجةةه  القةةائم  لةة  اإلهمةةال المحةةض ال يةةدخل فةةي  ةةداد التعةةذيبفالسةةلوك  متعمةةدة ،

 . بكينونته وآثاره ب الشديد وهو  الماالجاني للقيام بالسلوك المسبب لأللم أو العذ إرادة
 
 القصد اللا  :  .2

 ندما ينص القانون  ل  إ تباره من   ل  إرتكاب الجريمة لدافعاوهو  القصد الخاص      
 ( من قانون العقوبام  ل  :67قد نصم الماده )،و   ناصرالركن المعنوي فيها 

 و ال اية القصوى التي يتوخاها . أ. الدافع : هو العلة التي تحمل الفا ل  ل  الفعل  1
 قانون .حوال التي  ينها الال في األإمن  ناصر التجريم  . ال يكون الدافع  نصرا  2

لكن المشرع األردني قد إ تد به في   نصرا  من  ناصر الجريمة ، دافعواألصل أن ال يعد ال
كما  ، ةةلوجود الجريم وتارة   لتشديدها جاء كشرط لتخفيف العقوبة وتارة   بعض األحوال فتارة  

 في حال جريمة التعذيب.
 
فإنه يعتبر كمعيار  القصد الخاص يعتبر ركنا  لقيام جريمة التعذيب ، ن فوة  ل  أ      

التعذيب من جهة وبين المعاملة الفإنسانية أو القاسية من جهة أخرى   جريمة التمييز بينللتفرقة و 
 .  إذا استهدف مرتكبها من ورائها قصدا  خاصا   سيئة ال تصل إل  حد التعذيب إالّ مفالمعاملة ال

       
 

 الخاص الذي يعتد به لقيام جريمة التعذيب وفقا  للقانون األردني يتضمن :  والقصد       
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 . جني  ليه أو من شخص ثال مالحصول  ل  ا تراف أو معلومام من ال . أ
 . معاقبة المجني  ليه  ل   مل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره  . ب

 . بعمل أو االمتناع  ن  مل إلجباره  ل  القيام ترويع المجني  ليه أو قهره هو أو غيرهج.  
   . التمييز ألي سبب من األسباب . د

 
 أنها : حي  ال ترق  إل  حد التعذيب جريمة سوء المعاملة  تجدر االشارة ال  انو       
   يةنكانم  قلية أو بد تعريض متعمد  الم و معاناة غير  ادية ، سواء . 
  أو يسكم  نها ايوافق  ليها أو يسمح بها أو يحرض  ليهيرتكبها مو ف  ام بنفسه أو 

. 
  

 : نب وغيره من ضروب سوء المعاملة يكمو ليه فإن الفرق األساسي بين التعذي      
درجةة المعانةةاة الناجمةة ، حيةة  يتسةم التعةةذيب بشةةدة مةا يةةتم إلحاقةه بةةالمجني  ليةه مةةن الةةم  .1

 . ومعاناة
لهةةذه   نصةةرا  وا تبةةاره  الةةدافع أو ال ايةةةتةةوفر القصةةد الخةةاص فةةي التعةةذيب ، أي  نصةةر  .2

الجريمةةة بينمةةا ال يشةةترط ذلةةك فةةي جريمةةة سةةوء المعاملةةة فيجةةب أن يسةةتهدف الجةةاني مةةن 
أمةا إسةاءة  ،وراء التعذيب تحقيق أمر معين كانتزاع ا تراف أو الحصةول  لة  معلومةام 

يض المجني  ليه  الم أو لمعانةاة غيةر  اديةة مةن خةفل المعاملة فتقوم بمجرد تعمد تعر 
هانته . وسلوك يرمي إل  هدر كرامته    5إذالله وا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الثاني القسم

                                                 
 .11ص" دليل التبليغ عن التعذيب " مرجع سابق ،  5
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 :دور النيا ة العامة في التصدي لجرائم التعذيب 
 

التعةةذيب وسةةوء المعاملةةة يكةةون فةةي أ لةة  درجاتةةه خةةفل فتةةرة االحتجةةاز لةةدى الشةةرطة ،  إن     
ومةةن هنةةا تةةأتي  ذ دون وجةةود محةةام فةةي أغلةةب الحةةاالمأقةةوال الشةةخص المحتجةةز تؤخةةن أوخاصةةة 

أصةةول المحاكمةةام  نوناقةةأهميةة تفعيةةل الةةدور الرقةةابي الةةذي أناطةةه المشةرع بالمةةد ين العةةامين فةةي 
 إجةراءاممةن أن  تحقةقالحتجةاز وذلةك للافةي التفتةيش  لة  أمةاكن  1961لسةنة ( 9)الجزائية رقم 

 ح  األولي تتم بصورة تتفق وأحكام القانون .التحقيق في مرحلة الب
 

ة ةلسن (11)رقم وتعديفته ن المشرع بموجب قانون نقابة المحامينأومن الجدير بالذكر        
حي  ولي لدى الضابطة العدلية المسا دة األ أضاف حماية للمحتجز في مراحل البح , 1972

 : جاء فيهاوالتي  (32المادة ) وفقا  ألحكامبتوكيل محامي وذلك  منحه الحق
للمحامي األستاذ والمتدرب الذي ينيبه تعقةب جميةع المعةامفم لةدى المراجةع القضةائية واإلداريةة  "

 . " ةةكافة ولهما أن يحضرا مجتمعين ومنفردين التحقيقام امام الشرطة والنيابام العام
لنيابةة العامةة دورا  جوهريةا  فةي حمايةة األشةخاص المحتجةزين مةن لن أوفي كل األحوال نجد       

وتتخذ هذه الحمايةة التةي تةنهض بهةا النيابةة  ,و الصور األخرى لسوء المعاملة أالتعرض للتعذيب 
 :  العامة م هرين أساسيين

       ةةةةن طريةةةةق الزيةةةةارام التفتيشةةةةية المنت مةةةةة  لةةةة  مراكةةةةز اإلصةةةةفح : الوقايىىىىة مىىىىن التعىىىىذيب .1
في المراكز األمنية )الن ارام( ، ومن هنةا تةأتي أهميةة تفعيةل دور  اكن اإلحتجازوالتأهيل وأم

ن ةةةارام( وذلةةةك ال)االحتجةةةاز  المةةةد ين العةةةامين للنصةةةوص القانونيةةةة فةةةي التفتةةةيش  لةةة  دور
الشةةةرطية  لإلفةةةادامالتةةةزام أفةةةراد الضةةةابطة العدليةةةة بأحكةةةام القةةةانون  نةةةد ضةةةبطهم للتحقةةةق مةةةن 
 للمحتجزين .

 : التعذيب في الحالتين التاليتين يمةلمرتكبي جر  : المكحقة الجزائية .2

  تعذيب أو إساءة معاملة من خفل الزيارام التفتيشية التةي يقةوم بهةا اكتشاف وقوع جريمة
 و  ن طريق تقديم إخبار أو شكوى للنيابة العامة بوقةوع جريمةة تعةذيبأالمد ين العامين 

. 
 التةةي انتز ةةم تحةةم التعةةذيب وذلةةك  لألدلةةةد محكمةةة الموضةةوع سةةتبعا لةةم النيابةةة العامةةة بإ

  ند صدور قرار قضائي قطعي يقضي بذلك .
مىىن لىىكل الزيىىارات التفتيشىىية المنتأمىىة علىىى أمىىا ن  : الوقايىىة مىىن التعىىذيب والً أ

 :االحتجاز 
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المراكةز  اإلحتجةاز فةيوالتأهيةل وأمةاكن  اإلصفحكز ا ن طريق الزيارام التفتيشية  ل  مر       
 األمنية .
حةق كةل فةرد فةي الحريةة واألمةن  لة   اإلنسانمن المبادئ الراسخة ضمن من ومة حقوق و       

حريتةه إال ألسةباب يةنص  ن أحةد مةناشخصه ، فف يجوز االحتجاز بشكل تعسفي وال يجةوز حرمة
 رم الدولةةةة شخصةةةا مةةةن حريتةةةه فعليهةةةا واجةةةب حمايةةةة ذلةةةك الشةةةخص وتحةةة ا ليهةةةا القةةةانون. و نةةةدم

. كمةا  األردنةيمته . وتجد هذه الحقةوق الدوليةة صةداها فةي التشةريع االمحاف ة  ل  سفمته و كر 
أو حبسةةه إال  إنسةةاننةةص قةةانون أصةةول المحاكمةةام الجزائيةةة  لةة  أنةةه ال يجةةوز القةةبض  لةة  أي 

 6. بأمر من السلطام المختصة بذلك قانونا
 

( مةةةةن 4رفةةةةم المةةةةادة )اكن االحتجةةةةاز"   مةةةةتحديةةةةد دقيةةةةق لمفهةةةةوم "أ ابتةةةداء  ، ال بةةةةد لنةةةةا مةةةةن      
" أي مكةان يخضةع  كن االحتجةاز بأنهةا :ا" أمةالبروتوكول االختياري " التفاقية مناهضة التعةذيب 
محرومةةةون أو يمكةةةن أن يكونةةةوا محةةةرومين مةةةن لواليةةةة الدولةةةة و لسةةةيطرتها ويوجةةةد فيةةةه أشةةةخاص 

و سةكوتها أبموافقتهةا  أومنها  عازإيمة أو بناء  ل  احريتهم إما بموجب أمر صادر  ن سلطة  
. ويعني الحرمان من الحرية أي شكل مةن أشةكال احتجةاز األشةخاص أو سةجنهم أو إيةدا هم فةي 

ص للتوقيف وال يسمح لهم فيه بم ادرته بحرية ، بأمر من أي سلطة قضةائية أو امكان  ام أو خ
 أو غيرها ". إدارية

 
 الةذكر ، لفاإلختيةاري سةاومع األخذ بعةين اإل تبةار أن المملكةة لةم تنضةم إلة  البروتوكةول       

 : قد تم تن يمها و ل  النحو التالين اإلحتجاز وفق المن ومة التشريعية األردنية إال أن أماك
 من قانون أصول المحاكمام الجزائية  ل  : (104) نصم المادة -1
 وتعين بمراسم قانونية."تن م السجون ومحال التوقيف  "
 2004 ةةلسنة (9)رقةم ه ةوتعديفتةفح والتأهيل ةمراكز اإلص ونةقان( من 3ونصم المادة )        

 : أن  ل 
 ي مكةان فةي المملكةة مركةزا لفصةفح والتاهيةلأن يقرر ا تبةار أللوزير بتنسيب من المدير  "    

 . "با فن صادر  نه او ان يقرر ال اءه بالطريقة ذاتها 
 

 :  ل  أن  2014لسنة (32) قانون األحدا  رقم من (2)المادة نصم كما       

                                                 
ا  انسان او حبسا اال بامر من السلطات المختصة بذلك  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية :"103المادة ) 6 ال يجوز القبض على 

 "قانوناً .
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 ألحةةةةدا  الموقةةةةوفين وتةةةةأهيلهم وفقةةةةا  دار تربيةةةةة األحةةةةدا  :  الةةةةدار المنشةةةةأة أو المعتمةةةةدة لتربيةةةةة ا "
 ألحكام هذا القانون . 

دار تأهيل األحدا  :  الدار المنشأة أو المعتمدة إلصفح األحدا  المحكومين وتربيتهم وتأهيلهم 
 وفقا  ألحكام هذا القانون . 

دار ر ايةةة األحةةدا  :  الةةدار المنشةةأة أو المعتمةةدة ل ايةةام إيةةواء األحةةدا  المحتةةاجين للحمايةةة أو 
 . "الر اية وتعليمهم وتدريبهم 

مةةن قةةانون أصةةول المحاكمةةام الجزائيةةة بةةأفراد الضةةابطة  (8) المشةةرع وفةةي المةةاده وقةةد أنةةاط      
هذه الجهام حتجاز لدى ن بمفهومه الحرمان من الحرية باالالعدلية صفحية القبض والذي يتضم

والتةةي  -مةةن ذام القةةانون (100)كمةةا ورد فةةي نةةص المةةادة  -سةةا ة  (24ة)لمةةدة حةةددها القةةانون بةة
 . رضه  ل  جهة قضائية مختصةيتم خفلها  ن أيجب 
 و ليه تعتبر األماكن التالية أماكن احتجاز بالمفهوم الذي أوردناه أ فه :      

، خةفل  المشتك   ليه بعد القبض  ليةه حتجازاإلحتجاز لدى الشرطة التي يتم فيها اأماكن  .1
 .  ملية التحقيق األولي ) االستداللي (

فيهةةا التوقيةةف سةةواء خةةفل مرحلةةة التحقيةةق االبتةةدائي أمةةام مراكةةز اإلصةةفح والتأهيةةل التةةي يةةتم  .2
 . أو التوقيف اإلداري ل مرحلة المحاكمةالمد ي العام  أو خف

 التأهيل التي يقضي فيها المحكوم  ليهم العقوبام الصادرة بحقهم .اإلصفح و مراكز  .3
 .  اية األحدا ور  تأهيلو  تربية دور .4
 

التةةي تجريهةةا النيابةةة العامةةة  لةة  أمةةاكن االحتجةةاز وأمةةاكن  7تلعةةب الزيةةارام التفقديةةة  و مليةةا        
إذ أن لهةا أثةرا  راد ةا  قويةا  ، خصوصةا   نةدما تةدرك  ,التوقيف دورا  حاسما  في الوقاية من التعةذيب 

تها  السلطام القائمة  ل  أماكن االحتجاز ان النيابة العامة جادة وموا بةة  لة  ممارسةة صةفحيا
في التفتيش  ل  أي مكان احتجاز وفي أي وقم وبدون إ فن مسبق، واالطفع  ن كثب  لة  

 .  روف االحتجاز ، وأحوال المحتجزين والتحد  مع أي منهم  ل  انفراد
 

فهةةةذه  , إن الطبيعةةةة الوقائيةةةة لهةةةذه الزيةةةارام هةةةي التةةةي تعطيهةةةا مفهةةةوم " الزيةةةارة التفا ليةةةة "      
كل أساسةةي  لةة  التعةةاون الفعةةال بةةين النيابةةة العامةةة و السةةلطام المسةةؤولة  ةةن الزيةةارام تبنةة  بشةة

   أمةةةاكن االحتجةةةاز ، وذلةةةك بهةةةدف الوقايةةةة مةةةن التعةةةذيب ، األمةةةر الةةةذي يميزهةةةا مةةةن حيةةة  ال ةةةرض 
مةةةاكن االحتجةةةاز، والتةةةي العامةةةة ألوم بةةةه النيابةةةة والمةةةنهج  ةةةن أنةةةواع الزيةةةارام األخةةةرى التةةةي قةةةد تقةةة

                                                 
هيول ومراكوز التوقيوف ودور  7 ا و التأ هنوا إلوى أن للمركوز الووطني لحقووق االنسوان الحوق فوي زيوارة مراكوز االصوال من الجدير بالتنويوا 

 2006( لسنة 51/أ(  من قانون المركز الوطني لحقوق االنسان رقم )10رعاية األحداث وذلك وفقاً للمادة )
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فهذا النةوع  , واقعة أو شكوى معينة وتوثيقها من أجل ضمان محاكمة الجناةتستهدف التحقيق في 
األخير مةن الزيةارام يجةري " كةرد فعةل " فقةط بعةد تلقةي إخبةار أو شةكوى محةددة  ةن وجةود واقعةة 

ولهذا تعتبر الزيارام الوقائيةة اجةراء اسةتباقي ، فهةي جةزء مةن تطلةع نحةو  ,تعذيب أو سوء معاملة 
 و روفه وأحوال المحتجزين من جميع جوانبها .  زااإلحتجستمرة لتحليل ن ام المستقبل و ملية م

التي يقوم بها أ ضةاء النيابةة العامةة تعتبةر مةن أهةم وأنجةع 8وهكذا نجد أن الزيارام التفقدية       
جراؤهةا  لة  إثةر شةكوى إاجراءام الوقاية من التعةذيب ، ناهيةك  ةن و يفتهةا الثانيةة ،  نةدما يةتم 

 . او الكشف  نه اإخبار ، في تقصي اد اءام التعذيب ورصدهأو 
 

جةه الخصةوص  لة  النيابةة  لة  و  ويقع  بء مراقبة أماكن وأوضاع االحتجةاز فةي األردن      
لعامة صفحياتها في التفتيش  لة  أمةاكن االحتجةاز مةن قةانون أصةول اإذ تستمد النيابة  العامة ،

مةةن رئةةيس النيابةةة العامةةة و النائةةب العةةام ورؤسةةاء المحةةاكم المحاكمةةام الجزائيةةة ، الةةذي خةةول كةةل 
و االسةةتئنافية حةةق تفقةةد مراكةةز االصةةفح و التأهيةةل ومراكةةز التوقيةةف الموجةةودة ضةةمن  االبتدائيةةة

 اختصاصهم مرة  ل  االقل كل شهر وذلك للتأكد من األمور التالية : 
 . دم وجود موقوف أو محتجز بصفة غير قانونية  
 أخةةذ و  مةةذكرام المحكوميةةةالتوقيةةف و  دفةةاتر مراكةةز اإلصةةفح و لةة  قةةرارم   لةة اإلطةفع

 . صور  نها
  9إل  أي شكوى منه يبديها لهم  االستماعو  تجزبأي موقوف أو محاإلتصال.  

 
  وزيةر العةةدل لة  حةق قةانون مراكةةز اإلصةفح و التأهيةل  ( مةن8المةادة )نةص فةي كمةا ورد       

ورؤسةةاء محةةاكم االسةةتئناف و البدايةةة و الجنايةةام الكبةةرى كةةل فةةي منطقةةة  أ ضةةاء النيابةةة العامةةة و 
إلة  مةا تضةمنه القةانون نفسةه مةن  باإلضافة  ,والتأهيل بالدخول إل  مراكز اإلصفح اختصاصه 

االختصةةةاص والخبةةةرة مةةةن الحقةةةوقيين فةةةي وزارة  الةةةنص  لةةة  صةةةفحية وزيةةةر العةةةدل بتفةةةويض ذوي
 ، وذلك للتحقق مما يلي :  10التأهيلاإلصفح و  ل  مراكز  للقيام بالزيارام التفقدية العدل 

 .  دم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية . أ
                                                 

ها بأنهوا زيوارات ذات طبيعوا محوددة  8 تتعرض أدلة مكافحة التعذيب المختلفة إلى مفهووم " زيوارات الرصود الوقائيوة " والتوي يمكون وصوف
وعهوا والوى تحسووين ظوروف االحتجواز وذلووك مون روالل و سوويلتين يوتم تطبيقهموا بصووورة تسوعى إلوى منوع التعووذيب وسووء المعاملوة قبوول وق

 مشتركة :
 الحوار البناء مع المسؤولين على أساس التوصيات المستخلصة من التحليل الموضوعي لظروف االحتجاز. .1
 الردع بناء على زيادة احتمال التفتيش في المستقبل من رلل الزيارات المفاجئة. .2

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية.106المادة )  9
هيوول " فووي وزارة العوودل فووي عووام  10 ا و التأ ، كخطوووة تمهيديووة لنقوول االشووراف علووى مراكووز   2009تووم تأسوويس " وحوودة مراكووز االصووال

ا و التأ هيوول إلووى وزارة العوودل حيووو تتووولى الوحوودة العموول علووى ضوومان ان تووتم معاملووة نووزالء مراكووز االصووال ا و التأ هيوول ضوومن االصووال
هاكوات لح ها االتفاقيات الدولية التي وقعوت عليهوا المملكوة االردنيوة الهاشومية ، توثيوق أ   انت قووق المعايير و الحدود الدنيا التي نصت ع لي
ا ، توفير المساعدة القانونية الضرورية للنزالء ، و تعزيز التعواون موع مختلوف الجهوات المعنيوة لموا جهوة االنسان تقع في مراكز االصال

هيل النزالء . ا وتأ اجا عملية إصال  التحديات التي تو
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 تنفيذ قرارام المحاكم و النيابة العامة  ل  النحو الوارد فيه .  . ب
ج.  ةةةدم تشةةة يل أي نزيةةةل لةةةم يقةةةض الحكةةةم الصةةةادر بحقةةةه بتشةةة يله إال إذا كةةةان لمقاصةةةد 

 تأهيله .
فئة من النزالء  ن الفئة ألخرى و معةاملتهم  لة  هةذا األسةاس وفقةا ألحكةام د.  زل كل 

 القانون .
 . هة. إ داد السجفم بطريقة من مة

 إخبةةارو. متابعةةة أي شةةكوى مقدمةةة مةةن أي نزيةةل تتعلةةق بةةأي تجةةاوز تةةم ارتكابةةه ضةةده أو 
 .   ن فعل تم ارتكابه ضد غيره بصورة غير قانونية

 
 لةة  كةةل مةةن  لةةم  جةةد أن قةةانون أصةةول المحاكمةةام الجزائيةةة قةةد أوجةةبمةةن  ناحيةةة أخةةرى ن      

محتجةةز بصةةفه غيةةر قانونيةةة أو فةةي محةةل غيةةر مخصةةص للتوقيةةف أو  أوبوجةةود شةةخص موقةةوف 
ينتقةل فةورا  إلة   أنالحبس ، أن يخبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابةة العامةة الةذي  ليةه بمجةرد  لمةه 

ء التحقيةةق وأن يةةأمر بةةاإلفراج  ةةن أي از  وأن يقةةوم بةةإجر المحةةل الموجةةود فيةةه الموقةةوف أو المحتجةة
ذا أهملةوا بمةا تقةدم  بة  محتجز بصةفة غيةر قانونيةة  وأن يحةرر محضةرا  بكةل ذلةك دوا شةركاء فةي وا 
 .11جريمة حجز الحرية الشخصية وجرم المفحقة بهذه الصفة

 
ل كجوانب االحتجاز  فهي تش لكافةوتوصف الزيارام التفقدية بأنها  ملية الفحص المنت م       

ن أ، و  اإلنسةةةانمراقبةةة أوضةةاع االحتجةةاز للتحقةةةق مةةن أنهةةا تتوافةةق مةةةع المعةةايير القانونيةةة لحقةةوق 
المحتجزين يعاملون باحترام وضمن المبادئ األساسية لمعاملة السجناء التةي أقرتهةا األمةم المتحةدة 

 في القوانين ذام الصلة .  األردنيوالتي تبناها المشرع 
       

 
 

( من قانون مراكز 8المحاكمام الجزائية و ) أصول(  من قانون 106وفي ضوء المادتين )      
 لي :ةم التفقدية تنصب  ل  ضمان ما ياالتأهيل يمكن القول بأن أهداف الزيار اإلصفح و 

نونيةة و إداريةة داخةل مكةان االحتجةاز ب ةرض حمايةة الشةخص المحتجةز و اتوفر تدابير ق .1
جةود سياسةه واضةحة في الحياة و السفمة البدنية و النفسةية ، بمةا فةي ذلةك و  ضمان حقه

                                                 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية .108المادة ) 11
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م سهل لتقديم الشكاوى يتسم بالسرية ار ن يومعلنة لمكافحة العنف بين المحتجزين ، وتوف
. 

 ل فترة االحتجاز.خف اإلنسانيةمرا اة األوضاع المعيشية الفئقة و  .2
 والدولية . األردنيةانسجام  روف االحتجاز مع المعايير القانونية  .3

 لفزمة للنزالء .االر اية الطبية  .4
 

فإنهةةا تتضةةمن  او إخبةةار  وسةةواء أكانةةم الزيةةارة تفقديةةة وقائيةةة  أم تحقيقيةةة بنةةاء  لةة  شةةكوى      
  ددا  من المراحل الواجب مرا اتها : 

 
 : "اإلعداد للزيارة " المرحلة االولى 

 و المحكومين . ألنزالء الموقوفين امعلومام  ن  دد  مثلجمع المعلومام المتاحة ،  .1
مثل: تدقيق السجفم ،  اتحديد أهداف الزيارة التفقدية و الجوانب التي ستنصب  ليه .2

زيارة المهاجع ومفح ة  روف االلتقاء مع الموقوفين أو النزالء واالستماع لشكاويهم ، 
اكت ا  ون افة وغير ذلك باالضافة لتفقد الجوانب الصحية و مرافق  االحتجاز العامة من

 ن االحتجاز . اكأم

تن يم فريق الزيارة مةن حية  اصةطحاب طبيةب شةر ي و كاتةب  فمةن الضةمانام المهمةة فةي  .3
ن ام الرقابة  ل  مراكز االحتجاز اصطحاب المد ي العام لطبيب شةر ي أثنةاء قيامةة بزيةارة 

وذلةك لرصةد العفمةام  ، فةي المراكةز االمنيةة اإلحتجةازمراكز االصفح و التأهيةل أو أمةاكن 
 .12شأنها أن تدلل  ل  وقوع جريمة التعذيبواإلصابام التي من 

 
 
 
 

 :المرحلة الثانية " تنفيذ الزيارة" 
 مقابلة مدير مركز اإلصفح و التأهيل أو المسؤول  ن مكان االحتجاز . .1
 . وأماكن الحبس االنفرادي و المبن  و المرافق بشكل  امأماكن اإلحتجاز  تفقد .2
التوقيف و مذكرام المحكومية و سةجفم االجةراءام التأديبيةة بحةق  وقرارامتدقيق السجفم  .3

 . أي من النزالء إن وجدم

                                                 
هيل و النظارات في المراكز األمنية طبيب شرعي ، بناء على تنسيق بين يرافق المدعي العام رال 12 ا و التأ ل زيارتا لمراكز االصال

 21/1/2008تاريخ 723/ب/17/5عالي وزير العدل رقم وزارتي العدل و الصحة وبموجب كتاب م
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االطفع  ل  التقارير الخاصة بالحاالم التي تم فيها استعمال القوة ضد أي من المحتجةزين  .4
. 

اجةةراء مقةةابفم شخصةةية مةةع أي مةةن المحتجةةزين  لةة  انفةةراد و خصوصةةا  أولئةةك الخاضةةعين  .5
 دي .االنفرا جزللح

 . مقابلة بعض العاملين في المركز .6
 مقابلة أخيرة مع مدير المركز .  .7
 
، مشةتقة أساسةا  مةن ن يسةتعين " بقائمةة فحةص " أثناء تنفيذ الزيارة أويمكن للمد ي العام         

، نوردها هنا  ل  سبيل الحقوق والمعايير المنصوص  ليه في قانون مراكز اإلصفح و التأهيل 
جانةةةب مةةةن جوانةةةب االحتجةةةاز يةةةراه  يال يوجةةةد مةةةا يمنةةةع المةةةد ي العةةةام مةةةن تفقةةةد أ االسترشةةةاد إذ

نها تهدف في النهاية إلة  تمكةين حي  أ، حت  لو لم يرد في هذه القائمة ضروريا  ل رض  الزيارة 
المةةةد ي العةةةام مةةةن تحديةةةد ال ةةةروف الراهنةةةة لمكةةةان االحتجةةةاز الةةةذي يةةةزوره  وتشةةةمل هةةةذه القائمةةةة 

 ليهةةةةا وصةةةةفا شةةةةامف  للوضةةةةع فةةةةي مكةةةةان  اإلجابةةةةةتشةةةةكل  أنمجمو ةةةةة مةةةةن األسةةةةئلة التةةةةي يمكةةةةن 
 الحتجاز:ا

 ة ةالمعاملة إسةاءةب أو : هل هناك شكاوى من المحتجةزين تتعلةق بممارسةة التعةذي المعاملة
؟ هةةل يوجةةد تقةةارير فةةي المركةةز بخصةةوص اسةةتخدام القةةوة ضةةد المحتجةةزين أو بخصةةوص 

 االنفرادي ؟ جزأماكن الح أوضاعلعنف بين المحتجزين ؟ ما هي ا
 ؟ ما هي العقوبام أو  التأديبية بحق المحتجز اإلجراءام: ما هي  تدا ير الحماية

إجراءام لتقديم شكاوى من قبل المحتجزين ؟ هل يتم ؟ هل هناك  الجزاءام المتخذة
 الفصل بين المحتجزين ؟

 ما هي الطاقة االستيعابية لمكان االحتجاز ؟ ما هو العدد الفعلي  الأروف المادية :
، التهوية، الن افة   اإلنارةلكل  نبر ؟ ما هو وضع  ش الاإلللمحتجزين ؟ ما هو معدل 

المرض ، أو أصحاب االحتياجام  ءلغ  دد النزالالصحية؟ كم يبالمرافق وال روف 
 الخاصة ؟ كيف يمكن وصف الطعام من حي  الجودة و الن افة والتنوع و الكمية ؟

 الزوجة و األوالد ؟ ما  األقارب: هل يسمح بزيارام األهل ،  االتصال  العالم اللارجي ،
 13متاحة ؟ ؟ هل المراسفم والمحادثام الهاتفية مدى انت ام مثل هذه الزيارام

 
  : المرحلة الثالثة نتائج الزيارة

                                                 
 2004جنيف  –( aptللتوسع يمكن الرجوع إلى " مراقبة أماكن االحتجاز ، دليل عملي " من اصدارات " جمعية منع التعذيب " )  13

 www.apt.chحيو تتوفر نسخة باللغة العربية منا على الموقع االلكتروني للجمعية : 
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  يتضمن كل  14بعد االنتهاء من الزيارة يقوم المد ي العام بإ داد تقرير مفصل  نها
، بشأن  ته ومفح اته وتوصياته وما اتخذه من إجراءام ، في حدود صفحياتهامشاهد

جراء ما أوجه القصور التي لمسها  ثم يرفع التقرير إل  النائب العام الذي يقوم بمراجعته وا 
رئيس النيابة العامة ، يراه الزما  ومن ثم يحيله مع بيان اإلجراءام المتخذة بشأنه إل  

الذي يدقق التقرير مرة أخرى وما تم اتخاذه من اجراءام فإذا رأى أنها كافية وأن النيابة 
تها معالجة المخالفام الواقعة في أماكن االحتجاز أ اد العامة تستطيع وفقا  لصفحيا

التقرير إل  النائب العام للمتابعة و إطف ه  ل  ما يستجد، و إال فيرسل التقرير كامف  
مع كل ما أتخذ بشأنه من إجراءام إل  وزير العدل الذي يخاطب، بناء   ل  ذلك ، 

والطلب اليه إجراء ما يلزم إلزالتها و  وزير الداخلية في حال كانم هناك تجاوزام للقانون
 . محاسبة المسؤولين  نها

  الزيارام الذي ين مه متابعة تنفيذ توصيام الزيارة من خفل الزيارة التالية بحسب جدول
المد ي العام و يقدر فيه الوقم الفزم بين كل زيارتين لتنفيذ التوصيام . وتستهدف 

 . توصيام السابقة ، وبالتالي قياس أثر الزيارة األول الزيارة الثانية التأكد من تنفيذ ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيًا: المكحقة الجزائية لمرت ب جريمة التعذيب
 

 نىىاًء علىىى شىى وى أو إل ىىار أو  عىىد إ تشىىاف وقىىوأ جريمىىة تعىىذيب أو إسىىاءة  15المكحقىىة -أ
 .معاملة من لكل الزيارات التفتيشية

                                                 
 نموذج تقرير زيارة تفتيشية إلى مكان احتجاز.( 1ملحق رقم ) 14
 

 ويراعى النوع االجتماعي اذا ما دعت الحاجة لذلك. 15
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 16تد و ال  اال تقاد بأن  مل من ا مال التعذيب قد ارتكةب و  ندما توجد اسباب معقولةأ     
 ند اكتشاف أي حالة مةن حةاالم التعةذيب مةن قبةل المةد ي العةام الةذي باشةر الزيةارة التفتيشةية  , 

او تةوافرم اسةباب  أو  ند ورود إخبار أو تسجيل شكوى لةدى النيابةة العامةة بوقةوع جريمةة تعةذيب
 17لعامة االجراءام التالية :ا، فيتخذ ممثل النيابة  معقولة تدفع لف تقاد بوجود جريمة تعذيب

االسةةتماع فةةورا  إلةة  شةةهادة المشةةتكي أو الشةةخص المشةةكوك بتعرضةةه للتعةةذيب و  .1
حالتةةه إلةة  الطةةب الشةةر ي  و أو/ضةةبطها وفقةةا  لألصةةول المتبعةةة فةةي التحقيةةق ، وا 

لتنسيق مع إدارة المركز  ل  وجه السر ة لتن يم تقرير بحالته با 18الطب النفسي
. وفةةةي حالةةةة تلقةةةي إخبةةةار بوقةةةوع تعةةةذيب ينتقةةةل المةةةد ي العةةةام فةةةورا  إلةةة  المكةةةان 
مصةةطحبا  طبيبةةا  شةةر يا  و كاتبةةا  للضةةبط للمباشةةرة بةةالتحقيق و اتخةةاذ مةةا يلةةزم مةةن 

المحاكمام الجزائية ( من قانون أصول 43ذلك تطبيقا  لحكم المادة )و إجراءام . 
التي نصم  ل  أنةه " إذا اطلةع المةد ي العةام بطريقةة اإلخبةار أو بصةورة أخةرى 
 ل  وقوع جناية أو جنحة في منطقته أو  لم بأن الشخص المعةزو إليةه ارتكةاب 

بنفسه إل   ة فيتول  إجراء التحقيقام والتوجهتالجناية أو الجنحة موجود في منطق
األمةةةر ليةةةن م فيةةةه المحاضةةةر المقتضةةةاة طبقةةةا  إلجةةةراءام مكةةةان الحةةةاد  إذا لةةةزم 

 التحقيق المنصوص  ليها في القانون".
، بأرقةةةام متسلسةةةلة ،  ل خةةةاص بقضةةةايا التعةةةذيبجتسةةةجيل قضةةةية تحقيقيةةةه فةةةي سةةة .2

 وتن يم محضر و السير في إجراءام التحقيق وفقا  لألصول.

المسةتعملة فةي  االستماع إل  شهادة شةهود اإلثبةام وجمةع األدلةة وضةبط األدوام .3
( 82)ةادة ة له بةنص المةةام المخولةا  للصفحيةالتعذيب حسب األصول  وذلك وفق

 من قانون أصول المحاكمام الجزائية التي جاء فيها  :
" مع مرا اة األحكام السابقة ، يحق للمد ي العةام أن يقةوم بالتحريةام فةي جميةع 

كتشةافهم ا د اكتشةافها أو األمكنة التي يحتمل وجةود أشةياء أو أشةخاص فيهةا يسةا
 . "  ل   هور الحقيقة

                                                 
،يرة من ضر وب المعاملة او العقوبة القاسية او الالنسانية 13و  12هذا يتوافق مع ما ورد في المادة   16 هضة التعذيب و من اتفاقية منا

هينا.  او الم
هذا  17 اإلطار إلى أن مكتب " الشفافية وحقوق اإلنسان " فوي مديريوة األمون العوام يتلقوى بودوره شوكاوي التعوذيب حيوو تجدر اإلشارة في 

هذا المكتب باستقبال و متابعة الشكاوي والمظوالم التوي تورد مون الموواطنين بشوأن التجواوزات و الممارسوات الخاطئوة للعواملين فوي  يختل 
هووذا  اس بحقوووق المووواطنين و حريوواتهم الشخصووية . يقوووم الموودعونجهوواز األموون العووام ، والتووي تووؤد  إلووى المسوو العووامون الشوورطيون فووي 

، في حالوة ورود شوكوي متعلقوة بكرتكواب أ  مون أفوراد األمون العوام جريموة تعوذيب ، بوالتحقيق فيهوا حسوب األصوول المتبعوة لودي المكتب
بمنوع المحاكموة ، أو برفوع أوراق التحقيوق إلوى مودير إدارة الشوؤون المدعين العامين النظاميين . ومن ثوم يوتم إصودار القورار المناسوب إموا 

الذ  يتخذ بدوره القرار النهائي فيما يتعلق بكحالة الفرد أو األفراد المشتكى علويهم إلوى محكموة الشورطة . موع  القانونية في األمن العام ، و 
نل المادة )  فعلى النيابة العامة في األمن العام إقامة دعووي  1965( لسنة 38( من قانون األمن لعام رقم ) 83اإلشارة إلى أنا و بحسب 

ها إال فوي األحووال المبينوة فوي ا مودعياً شخصوياً. وال يجووز تركهوا أو وقفهوا أو تعطيول مودير ا نفس  الحق العام إذا أقام المتضرر أو من يم ل
 القانون.

 .استنبولمن بروتوكول  104هذا ما اكدت عليا الماده  18
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األدوام المضبوطة إلة  النائةب العةام، التحقيق مرفقة باألدلة الجرمية و رفع أوراق  .4
الةةذي لةةه صةةفحية إحالتهةةا إلةة  مةةدير األمةةن لعةةام لتةةتم مفحقةةة الجنةةاة مةةن خةةفل 

.  لة  أن  النيابة العامة لدى األمن لعام و التي لها إحالتهم إل  محكمة الشرطة
 اميصةةةار فةةةي كةةةل األحةةةوال إلةةة  إ ةةةفم وزيةةةر العةةةدل بكافةةةة اإلجةةةراءام و القةةةرار 

بهةةةذا الخصةةةوص ، و إرسةةةال نسةةة  منهةةةا إلةةة  وحةةةدة مراكةةةز اإلصةةةفح و  هالمتخةةةذ
التأهيةةل فةةي وزارة العةةدل لتقةةوم بمتابعةةة مةةا يتخةةذ بشةةأن القضةةية مةةن إجةةراءام لةةدى 

 األمن العام . 

وألسةةباب مفهومةةة  يسةةيطر ائم التعةةذيب أن مناخةةا  مةةن الصةةمم جةةر  مةن المفحةة  غالبةةا  فةةي        
 ليهةةةا  خصوصةةةا  مةةةن قبةةةل المسةةةؤولين  ةةةن أمةةةاكن االحتجةةةاز ومةةةن األفةةةراد المشةةةتبه فةةةي تةةةورطهم 

الشةةهود لثنةةيهم  ةةن تقةةديم  أوتحةةد  محةةاوالم لتخويةةف المجنةةي  ليةةه  أنبارتكابهةةا . كةةذلك يمكةةن 
بقةةاء  لةة  صةةمتهم  ممةةا يجعةةل التعامةةل مةةع هةةذه القضةةايا الشةةكوى أو اإلدالء بالشةةهادة وبالتةةالي اإل

 أكثر صعوبة من غيرها . 
 

 ماإلجةةراءاولتسةةهيل األمةةر  لةة  المةد ي العةةام  يمكةةن إيةةراد مجمو ةةة مةةن وبةالرغم مةةن ذلةةك       
التةةي  فةةي حةةال إتبا هةةا بدقةةة خةةفل التحقيةةق فةةي جريمةةة تعةةذيب  يمكنهةةا أن تسةةا د المةةد ي العةةام 

 . المنشودة من التحقيق الذي يجريه بلوغ ال اية ل  
  أ فه من قانون أصول المحاكمام الجزائية   إليهما( المشار 82( و)43المادتين ) حسب

خضةةا ه  كمةةا  ,فحةةص طبةةي فةةوري لالقيةةام وبأقصةة  سةةر ة بضةةبط شةةهادة المجنةةي  ليةةه وا 
ينب ةي محاولةةة التعةةرف  لةة  مةةن يمكةةنهم اإلدالء بالشةةهادة  ثةةم االسةةتماع فةةورا  إلةة  أقةةوالهم 

ة للتعامةل مةع التركيةز  لة  األهميةة الخاصة ,ة لتحديد زمان ومكان و كيفيةة وقةوع الجريمة
بدرجة  الية مةن االهتمةام مةع المجنةي  ليةه و مةع الشةهود ن ةرا  للحساسةية الخاصةة لهةذه 

 .الجريمة 
 
وينب ي  ل  المد ي العام الحصول  ل  أكبر قدر من المعلومام التالية خفل سةماع       

 شهادة المجني  ليه : 
  ،وصف وقائع التعةذيب بمةا فةي ذلةك األدوام المسةتخدمة فيةه  و  ةدد مةرام حصةوله

 االحتجاز. أومع وصف لمكان التوقيف 
   بمةةا فةةي ذلةةك تةةاري  آخةةر مةةرة وقةةع تحديةةد التةةواري  واألوقةةام التقريبيةةة لوقةةوع التعةةذيب

 فيها التعذيب.
  المشاركين في التعذيب.وصف مفصل لألشخاص 
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 .بيان ما إذا كان قد وقع أي ا تداء جنسي  ل  المجني  ليه 
 . وصف اإلصابام البدنية التي حدثم للشخص أثناء التعذيب 

 . 19هوية من شهدوا أحدا  التعذيب 
ألقوال المجني  ليةه و الشةهود و إن كانةم  تشةكل مصةدرا  ويجب االنتباه إل  أن االستماع      

و  ليةةةةةه يجةةةةةب االهتمةةةةةام باألدلةةةةةة  ,دلةةةةةة إال أنهةةةةةا ليسةةةةةم المصةةةةةدر الوحيةةةةةد لأل ا للمعلومةةةةةام مةةةةةها
تتوافةةق األدلةةة مةةع بعضةةها مةةع مرا ةةاة أن أن الموضةةو ية كالتقةةارير الطبيةةة والمخبريةةة  كمةةا يجةةب 

و بالضةةةرورة أن االد ةةةاء غيةةةر صةةةحيح  فقةةةد يكةةةون   ةةةدم التوافةةةق بةةةين المعلومةةةام ال يعنةةةي دائمةةةا
المجني  ليه مصدوما  أو خائفةا   وقةد يكةون قةد تعةرض لضة وط حتة  يعطةي إفةادة غيةر صةحيحة  

 . له الشكوى حت  أصبح ال رف أكثر أمانا   أو قد يكون قد تأخر في تقديم
ا أو العبةة  بهةةا  وكمةةا هةةو متبةةع فةةي كةةل تحقيةةق جنةةائي  وخوفةةا  مةةن ضةةياع األدلةةة أو طمسةةه      

يجب جمع كل األدلة المادية و ت ليفهةا و  نونتهةا حسةب األصةول ، كمةا يجةب ضةبط أيةة أدوام 
تسةةا د فةةي كشةةف الحقيقةةة  أنثةةار أو أمةةاكن يمكةةن آاسةةتخدمم فةةي التعةةذيب وفحةةص أيةةة مةةواد أو 

      وذلةةةك سةةةندا  لةةةنص المةةةةادة المسةةةةاس بهةةةا أو ضةةةيا ها أوووضةةةعها فةةةي مكةةةان أمةةةين لمنةةةع تلوثهةةةا 
ائيةةة التةةي جةةاء فيهةةا :" يصةةطحب المةةد ي العةةام كاتبةةه ( مةةن قةةانون أصةةول المحاكمةةام الجز 87)

ويضةةبط أو يةةأمر بضةةبط جميةةع األشةةياء التةةي يراهةةا ضةةرورية إل هةةار الحقيقةةة ويةةن م بهةةا محضةةرا  
و التةي أكةدم  لة  العنايةة ذاتةه القةانون (  مةن 35ويعن  بحف ها ". وكذلك سةندا  لةنص المةادة ) 

األشةةةياء المضةةةبوطة بالحالةةةة التةةةي كانةةةم  ليهةةةا ، حيةةة  تحةةةزم أو توضةةةع فةةةي و ةةةاء إذا  بحفةةة  
 اقتضم ما هيتها ذلك و تختم في الحالتين بخاتم رسمي .

مها ان كةل المعلومةام قةد تةم فحصةها وتوثيقهةا وذلةك بهةدف اسةتخدأال بد من التأكد من و      
 ة االسترشادية  ل  وسائل توثيق األدلةكبينة قانونية أمام المحكمة  ويمكن إيراد بعض األمثل

 : 
تصوير المجني  ليه باألشعة السينية و استخدام الوسائل الحديثة للكشف  ن اإلصابام  .1

 .  ن المجردةةالدقيقة مثل رضوض األ صاب وأي إصابة ال يمكن رؤيتها بالعي
خدمم يةة مفبةس أو أدوام اسةتأفحص أية آثةار أو دمةاء أو سةوائل أخةرى للجسةم وكةذلك  .2

 .  في التعذيب وتصوير ذلك فوتوغرافيا  
 . تسجيل هوية كل األشخاص المتواجدين في مكان وقوع الجرم .3

                                                 
: دليل التقصي و التوثيق الفعوالين استنبولبروتوكول  (5ي موضوع األدلة الطبية على التعرض للتعذيب أنظر" الملحق رقم )للتوسع ف 19

هنية والذ  يعتبر أول أداة دولية وضعت لمساعدة المحوامين و ،يره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية او الم  للتعذيب و
هم فوي وضوع األطباء للتأكد من أ ها كوذليل أموام المحكموة . وقود سوا و تكون صوالحة لتقوديم ن شخصاً ما تعرض للتعذيب و توثيق آثاره بحي

هوذا البروتوكوول إلوى  75منظموة دوليوة وكوذلك أك ور مون  40هذا الدليل أك ور مون  ربيوراً فوي القوانون والطوب وحقووق اإلنسوان . وقود قودم 
حيو تم اعتماده كوثيقة من وثائق األمم المتحدة في نفس السونة  9/8/1999وق اإلنسان بتاريخ المفوض السامي لألمم المتحدة المعني بحق

. 
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االطفع  ل  التقرير الطبةي ألول فحةص أجةري  لة  المجنةي  ليةه وكةل التقةارير التاليةة   .4
 . 20ومقابلة األطباء والممرضين وسؤالهم  ن الفحص و التقرير

 
 انتىزأ هق ائي ق عي يق ي  إ  ال اعتراف و أي دليل آلر ث ت أنالمكحقة إثر صدور قرار   - ب

  واس ة التعذيب .

ريم التعةذيب حةنابعةة مةن ت أساسةيةبواسةطة التعةذيب هةو قا ةدة إن بطفن اال تراف المنتةزع       
ففةةي العديةةد مةةن    أكبةةر حةةوافز التعةةذيببموجةةب القةةانون الةةدولي. وم ةةزى ذلةةك هةةو منةةع واحةةد مةةن 

يكون ال ةرض الذي يرتكبه أفراد من الشرطة   يتعلق بالتعذيب ماوجه الخصوص بو ل   لحاالما
منةةه انتةةزاع ا تةةراف بنيةةة ضةةمان اإلدانةةة  وتضةةع هةةذه القا ةةدة واجبةةا   لةة  الةةدول بةةأن تضةةمن أن 
اال ترافةام المنتز ةة  ةن طريةق التعةذيب ال يمكةن اسةةتخدامها تحةم كةل ال ةروف  وانةه لةن يكةةون 

هةةو هةةذا وقةةد اوردم اتفاقيةةة مناهضةةة التعةةذيب اسةةتثناء وحيةةدا   قانونيةةة مإجةةراءالهةةا قيمةةة فةةي أي 
وبالتةةالي فةةإن 21  إمكةةان اسةةتخدام اال تةةراف المنتةةزع تحةةم التعةةذيب ضةةد المتهمةةين بارتكةةاب تعةةذيب

 ل  الدول اتخاذ إجةراءام لتطبيةق هةذه القا ةدة بشةكل فعةال  إذ  ينب ةي أال تعطةي التشةريعام أو 
 نونية لف ترافام أو شهادام الشهود التي تؤخذ تحم التعذيب .امة قالقضائية قي اإلجراءام

 
 
 

 ة  ل  :ة( من قنون أصول المحاكمام الجزائي159وفي التشريع االردني ، نصم المادة )      
و ال نين او المشتك   ليها فةي غيةر حضةور المةد ي العةام أ)إن االفادة التي يؤديها المتهم      

بارتكابةةه جرمةةا  تقبةةل فقةةط إذا قةةدمم النيابةةة بينةةة  لةة  ال ةةروف التةةي أديةةم فيهةةا و و يعتةةرف فيهةةا 
. ومةؤدى ذلةك  اقتنعم المحكمة بان  المةتهم او ال نةين أو المشةتك   ليةه أداهةا طو ةا  و اختيةارا (
 باطف . يعد  دم قبول اال تراف المنتزع تحم التعذيب كونه صدر  ن إرادة غير حرة وبالتالي

( ورقةةةةم              107/2003د حةةةةددم محكمةةةةة التمييزاألردنيةةةةة بهيئتهةةةةا العامةةةة فةةةةي قراريهةةةةا رقةةةةم ) لقةةة      
 ( الشروط الواجب توافرها ، و تحم طائلة البطفن ، في اال تراف القانوني:1463/2004) 

 أن يكون صريحا  واضحا  ال لبس فيه و ال غموض وال يحتمل التأويل. .1
ً  أن يكون صادر  .2  صحيح النفس .سوي مميز   ن إنسان ا 
 . هكون صادرا   ن إرادة حرة غير معينة وال مكرهي أني .3

                                                 
" مكافحة التعذيب ، دليل للقضاة و المدعين العموميين " مونور فولي ، مركز حقوق اإلنسان في جامعة إسكس ، المملكة المتحدة ،   20

هذا الدليل من رالل الموقع االلكتروني لبرنامج إدارة الحكم في الدول ( وما بعده . ويمكن الرج59، ص)  2003الطبعة االولى وع إلى 
 WWW.ARAB-NIABA.ORGالعربية :

ما اورده المشرع  االردني بعدم االعتداد باالعتراف المنتزع نتيجة التعذيب يتماشى مع ما ورد في الماده ) 21 ( من اتفاقية 15ان 
هضة التعذيب .والمادة   العربي لحقوق االنسان. من المي اق 8منا
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 . أن يكون مطابقا  للواقع متوافقا  معه .4
 مع البينام المقدمة في الد وى غير متناقض معها . يكون متوافقا   أن  .5

 
و ليه فإن اال تراف الذي يحتج به  ل  المتهم هو اال تراف الذي يكون مسةتوفيا  لشةروطه       

القانونية و يحوز  ل  ثقة المحكمة طبقا  للقا دة أن الحكةم و جةدان الحةاكم وان القاضةي الجزائةي 
 ( من قانون أصول المحاكمام الجزائية. 147يحكم وفق قنا ته الشخصية بمقتض  المادة )

 
 ترافةام قةد تكةون خاليةة مةن الوبالرغم من أن القضايا التةي يسةتخدم فيهةا التعةذيب النتةزاع ا      

 طةةفن اال تةةراف المنتةةزع بواسةةطة أي دليةةل آخةةر غيةةر اال تةةراف ، أال أنةةه تجةةدر االشةةارة إلةة  أن ب
ع التعذيب ال يمتد أثره ليطال البينةام األخةرى . إذ أن أثةر الةبطفن يقتصةر  لة  اال تةراف المنتةز 

خةرى موضةو ية تؤيةد االتهةام وتكفةي لإلدانةة ابواسطة التعذيب فقط. فإذا وجةدم فةي الةد وى أدلةة 
 تناد اليها في الحكم وال يؤثر  ل  حجية هذه األدلة بطفن اال تراف . سفللمحكمة اال

 
 
 
 

وفةةةي كةةةل األحةةةوال و نةةةدما تقةةةرر المحكمةةةة اسةةةتبعاد أيةةةة بينةةةة ثبةةةم لهةةةا أنهةةةا انتز ةةةم تحةةةم       
 التالية :  اإلجراءامعذيب فينب ي إتباع الت

 يرسةةل رئةةيس النيابةةة العامةةة أو النائةةب العةةةام ، حةةال وصةةول ملةةف القضةةية إليةةة متضةةةمنا   .1
القرار الصادر فيها والقاضةي باسةتبعاد األدلةة المةأخوذة تحةم التعةذيب  صةورة  ةن القةرار 

ديةه فةي السةجل المذكور إل  المةد ي العةام المخةتص ليصةار إلة  تسةجيل قضةية تحقيقةه ل
الخاص بقضايا التعذيب ومباشرة إجراءام التحقيق فيها وجمةع األدلةة وفقةا  لألصةول ومةن 

الذي يقوم بعد مراجعة اإلجراءام ب فيها ورفع الملف للنائب العام  ثم اتخاذ القرار المناس
 المتخذة من قبل المد ي العام بالموافقة  ل  قراره أو بفسخه حسب مقتض  الحال.

لنائةب العةام الملةف كةامف  إلة  مةدير األمةن ال تقرير وجود قضةية تعةذيب ، يحيةل اوفي ح .2
لعةةام إلحالتةةه بةةدوره إلةة  مةةدير إدارة الشةةؤون القانونيةةة فةةي األمةةن العةةام الةةذي يحةةرك د ةةوى 
الحق العام ويقرر إحالة المشتك   ليه إل  محكمة الشرطة. وفةي كةل األحةوال ال بةد مةن 

 لعدل. اقيقي إل  وزارة إرسال صوره  ن الملف التح
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 . الميثاق العربي لحقوق اإلنسان -11
معاملةة دليةل التقصةي و التوثيةق الفعةالين للتعةذيب وغيةره مةن ضةروب البروتوكول استنبول:  -12

 . أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية او المهنية
كةةامي جيفةةارد ،  دليةةل التبليةةغ  ةةن قضةةايا التعةةذيب : كيفيةةة توثيةةق اد ةةاءام التعةةذيب والةةرد  - 13

مركةةةز حقةةةوق االنسةةةان ، جامعةةةة إسةةةكس ،   ، ليهةةةا وفقةةةا للن ةةةام الةةةدولي لحمايةةةة حقةةةوق االنسةةةان 
 . 2000المملكة المتحدة ، 

تطبيق اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة دليل  -14 
مةةن منشةةورام مركةةز  دالةةة لدراسةةام حقةةوق اإلنسةةان / األردن  ،القاسةةية أو الفإنسةةانية أو المهنيةةة

2008 . 
 –( aptدليةةةل  ملةةةي "مراقبةةةة أمةةةاكن االحتجةةةاز  مةةةن اصةةةدارام  جمعيةةةة منةةةع التعةةةذيب " )  -15

 .2004جنيف 
مركز حقوق  ،مونور فولي ، مكافحة التعذيب ، دليل للقضاة و المد ين العموميين  -16

 .2003اإلنسان في جامعة إسكس ، المملكة المتحدة ، الطبعة االول 
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 المفحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1ملحق رقم )
  نموذج تقرير زيارة تفتيشية إل  مكان احتجاز

 
 رقم التقرير:__________ 
 تاري  التقرير:__________
 اليوم الشهر السنة

 
 اسم المد ي العام الذي قام بالزيارة ومركز  مله : __________________________
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 الجهة المقدم إليها التقرير : ________________________________________

 
 تاري  وصول التقرير :___/____/_____

 شهر   سنه    يوم   
 

  أوال : معلومام  ن الزيارة
 
 إسم مكان االحتجاز وموقعه :_____________________________________. 1
 
 . تاري  الزيارة: ___/___/_____ يوم / شهر /سنه2
 
 . أسماء أ ضاء فريق الزيارة : 3

 الطبيب الشر ي :________________الكاتب ___________                
 . اسم ورتبة مدير مكان االحتجازأو المسؤول  نه : ________________________4
 .التعاون من جانب إدارة مكان االحتجاز وصعوبام الزيارة: ___________________5

___________________________________________________________
___________________________________________________________

_______________________________________________ . 
 
 
 

 ثانيًا: وصف أو اأ م ان االحتجاز وأروف المحتجزين : 
 
 حالة مكان االحتجاز بشكل  ام :  -1
 

 الحالة العامة البيئة المحيطة  مر البناء ونو ه
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  السجفم:-2
 

التن يم 
 والترقيم

مذكرام 
 التوقيف

مذكرام 
 المحكومية

الموقوفين  المحكومين
 اداريا

 الموقوفين
 قضائيا  

ذوي  المرض 
االحتياجام 
 الخاصة

 األجانب

 
 
 
 

        

 
 
 
 
 العزل والتصنيف :-3

 مفح ام هل ن ام العزل متبع وفقا للقانون؟ ن ام التصنيف المطبق؟
 

  أحدا  محكومين موقوفين خطرين جدا   خطرين
 
 

 
 

   

 المهجع وغرف االحتجاز: حالة  -4
 

 دد 
النزالء 
 المهجع

مساحة 
 المهجع

 األغطية االسرة التدفئة  االنارة التهوية االرتفاع
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 الضوضاء التلو  التصدع الرطوبة المياه المراحيض الحمامام الن افة
 
 
 

       

 
 المساحام الخاصة بالتشميس : المساحة ، الوقم: -5
 

 المدة وقم التشميس مكان التشميسمساحة 
 

 
 
 

  

 الر اية الطبية :  -6
 

المركز  التمريض األطباء
 الصحي

 دد  التجهيز
 األسرة

األمراض 
المعدية 
 والسارية

 المناوبة األدوية اإلدمان

 
 
 
 
 
 

        

 الطعام و الشراب :   -7
 

األطعمة  التقديم النو ية الكمية الن افة األدوام  اال داد الطعام المطب  
 الخاصة

مياه 
 الشرب
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 المعاملة :  -8
 

 شكاوى
 التعذيب

شكاوى 
إساءة 
 المعاملة

شكاوى 
 التمييز

المعاملة 
  ند القبض

المعاملة 
 ند 
 التحقيق

المعاملة 
 ند 

 االستجواب

المعاملة 
  ند النقل

المعاملة 
 ند دخول 
المركز 
 ألول مرة

 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 االنفرادي :الحبس  -9
 

 وضع ال رف  العدد األسباب   دد النزالء وأسماؤهم
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 :االجراءام التأديبية  -10
 

 العقوبام االجراءام التقارير
 
 
 
 
 

  

 
 العنف بين المحتجزين : -11
 

 النتائج األضرار االجراءام التقارير الحاالم
     

 
 
 
 
 

 
 اإلضرابام و الش ب : -12
 

 النتائج االجراءام األسباب  التقارير التعامل الحاالم
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 حاالم الوفاة : -13
 

 االجراءام االسباب االسماء األ داد
 
 
 
 
 
 

   

 
 مدة االحتجاز:  -14
 

 مدة االحتجاز قبل االستجواب
 

 مدة التوقيف االداري مدة االحتجاز قبل المحاكمة

 
 
 
 

  

 االتصال بالعالم الخارجي :  -15
 

 االتصاالم المراسفم الزيارام
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 ان مة المركز وآليام الشكوى : -16
 

 النتائج السرية آليام الشكوى تعميمها وضوح األن مة
 
 
 
 
 
 

    

 
 التعليم و التدريب : -17
 

 المدرسة
 

 السفمة العامة االنتاج المستفيدون المشاغل

 
 
 
 
 

    

 
 الترفيه و الثقافة : -18
 

 الرياضة
 

الصحف  التلفاز الراديو المكتبة
 والمجفم
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ثالثا: الموا يع التي تمت مناقشتها مع إدارة م ان االحتجاز في نهاية الزيارة ورد االدارة 
 :اعليه

 
 الموضوع : 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 رد االدارة:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

  
 الموضوع : 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 رد االدارة:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

 الموضوع : 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 رد االدارة:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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التي اتخذها المد ي العام القائم بالزيارة بشأن أوجه القصور أو مخالفة  اإلجراءام –رابعَا 

 القانون التي لمسها خفل الزيارة :
 

 اإلجراء : 
 
 
 
 
 

 تاريخه :      /        /            
 

 اإلجراء : 
 
 
 
 
 

 تاريخه :       /         /       
 

 اإلجراء: 
 
 
 
 
 

خا :       /         /         تاري
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 خامسا  : نتائج الزيارة 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_______________________________________________ 
 
 
 

 سادسا  : توصيام المد ي العام : 
 
 
 

 (: 1توصيه رقم ) 
 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_______________________________________ 
 
 

 (: 2توصيه رقم ) 
 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
_______________________________________ 

 
 

 (: 3توصيه رقم ) 
 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
_______________________________________ 

 
 

 تاريخ اإلحالة إلى النائب العام : 
ها النائب العام بناًء على توصيات  –سادساً _____/_____/_____ اإلجراءات التي اتخذ

 المدعي العام السابقة : 
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ها النائب العام بناءً  االجراءات  على توصيات المدعي العام السابق : التي اتخذ
 اإلجراء : 

 
 
 
 
 
 
 

خا :      /        /              تاري
 

 اإلجراء : 
 
 
 
 
 
 
 

خا :       /         /         تاري
 

 اإلجراء: 
 
 
 
 
 
 
 

خا :       /         /         تاري
 

 : نتائج الزيارة  سابعاً 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_______________________________________________ 
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 سابعا: توصيات النائب العام :

 
 

 ( :1توصية رقم )
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_______________________________________ 
 
 

 ( :2توصية رقم )
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_______________________________________ 
 
 

 ( :3توصية رقم )
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
_______________________________________ 

 
 
 
 
 

 تاريخ اإلحالة إلى رئيس النيابة العامة :
_____/____/____ 
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ة :  ثامناً : مالحظات رئاسة النيابة العام

 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
 

 االجراء:
 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

_______________________________ 
 
 

خا  : _____/____/_____ تاري
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 : راصة بوزارة العدلثامناً : مالحظات 
 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
 

 االجراء:
 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_______________________________ 
 
 

خا  : _____/____/_____ تاري
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 تعبئة تقرير الزيارة :مالحظات بشأن 
 

  وبناًء على  بعد االنتهاء منهاوإنما  أثناء تنفيذ الزيارةال يفضل تعبئة هذا التقرير
ل المالحظات التي يكون المدعي العام قد دونها رالل الزيارة  باالستعانة بقائمة الفح

الواردة في الدليل  وكذلك بعد االطالع على جوانب االحتجاز ال ماني عشرة  االسترشاديا
 الواردة في التقرير والتي يفترض ان تغطيها الزيارة .

 
 ( 14عند بعض الجوانب يُكتفى بذكر المخالفات أو التجاوزات إن وجدت . م ال : البند )

،ير المتعلق بمدد االحتجاز يتم فقط ذكر تفاصيل أية حالة كانت  مدة االحتجاز فيها 
 قانونية أو طويلة بشكل ،ير مبرر .

 
  ( يتم فقط 11،  12،  13عند الجوانب المتضمنة عمود راص بالتقارير ) م ال الجوانب

ن هل التقارير الموجودة أم ال وحالتها .  تدوي
 

 ( المتعلق بالمعاملة ، يذكر تحت كل عمود عدد الشكاوي أو عدد 8عند الجانب رقم )
أما تفاصيل الشكوي أو االدعاء بوجود التعذيب أو حظات المتعلقة بسوء المعاملة  المال

إساءة معاملة فيتم تفصيل ذلك في النموذج الخاص والمسمى : ) نموذج تقرير واقعة 
ا بناًء على شكوي مكتوبة او مقابلة شخصية  تعذيب أو إساءة معاملة ( الذ  يمكن تعبئت

 . مع المجني عليا
 

  احتجاز تابع لمركز أمني ) نظارة توقيف ( يتم ملئ الجوانب عند تنفيذ زيارة إلى مكان
 .   المالئمة لهذا المكان و ترك الجوانب األرري المتعلقة فقط بمراكز االصالا

 
 
 

 مرفقات التقرير : يمكن أن يتم  إرفاق ما يلي مع التقرير :
 

 ( : 1المرفق رقم )
 

مواد تساعد على توضيح المخالفات أو التجاوزات في أوضاع مكان  ) يتم إلحاق أ  وثائق أو
 االحتجاز أو معاملة المحتجزين او التوصيات (.

 
 

 ( :2المرفق رقم ) 
 

 ) قائمة بالمحتجزين أو الموظفين في مكان االحتجاز الذين أجريت مقابالت شخصية معهم ( . 
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 (2ملحق رقم )
 تعذيب أو اساءة معاملةنموذج تحقيق في ادعاء واقعة 

 
 
 
 

 رقم تقرير  الواقعة : ________________  
 

 تاريـــخ التقريـــر  : _____/_____/_____
 يوم         شهر       سنا                        

 
 

 اسم ومكان عمل المدعي العام الذ  نظم التقرير : __________________________ 
 
 
 

طبيعة التقرير : بناء على شكوي / اربار                رالل زيارة تفقدية /مقابلة 
 
 بيانات المجني عليا :  -1
 

 االسم االول :________أسم األب :_______ اسم الجد :_______ اللقب :_________
 

ذكر       أن ى
 

 
بالغ    حدث  

 
 

 الجنسية : 
 

 اليوم ______ الشهر ____ السنة _____ المكان _________تاريخ ومكان الميالد : 
 

 الحالة االجتماعية : ______________
 

ـــة : ____________________________________________  التعليم والمهنـ
 

ــالد : _________________  مكان الميــــ
 

 مكان االحتجــاز :______________
 :___________________________________________________سببا 

 
 مدتا :____________________________
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 الوقائع :  -2
 
 

 وصف للوقائع :  -
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________ 

 
 

 تاريخ ووقت ومكان وقوع التعذيب : -
 اليوم _______الشهر ______السنة _______ الوقت _______

 
 المكان ______________________________________

 
 

هي لحظة وقوع التعذيب ؟  ما
 
 لحظة التوقيف   
 

 اثناء النقل
 
 اثناء االحتجاز 
 
 اثناء االستجواب  
 

 ،ير ذلك ) يرجى التحديد ( : 
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 تفاصيل عن أجزاء الجسم التي استهدفها التعذيب :
 

اليدين    القدمين
 

األعضاء الجنسية         البطن والصدر  الظهر         الرأس 
 

 ،ير ذلك ) حدد ( : 
 
 
 

 تفاصيل عن طبيعة التعذيب :
 
 ضرب  

 شبح
 جلد

 صعق كهربائي 
،تصاب / اعتداء جنسي  ا

 تهديد 
 رنق

 تعليق
 فرض العزلة

هانة المشاعر الدينية / القومية   ا
 ضوء

 حرمان من النوم 
 :،ير ذلك ) حدد ( 
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دمة في التعذيب :   األدوات المستخ
1-  
 
2-   
  
3- 
 
4- 
 
 ___________________________________عدد مرات حصول التعذيب  -

 
 اليوم ______الشهر ______ السنة _______ الوقت _______

 
 المكان ______________________________________________ -

 
 اليوم ______الشهر ______ السنة _______ الوقت _______

 
 المكان ______________________________________________ -

 
 
 
 

 عدد األشخاص المسؤولين عن التعذيب :  -
 
1 O 2O 3O 4O 5O 6-10 O 11-15 O 16-  اك رO 
 
 
 

نعم                               ال    هل يمكن للمجني عليا تحديد هوية أية من مرتكبي االنتهاك ؟    
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 هوية مرتكب / مرتكبي التعذيب 
 :________________________________االسم / اللقب : أو أ  تسمية أرري  -1
 أوصافا :________________________________________________-2

محقق                 ضابط / مسؤول  شرطي             الوظيفة :   -3
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 االسم / اللقب : أو أ  تسمية أرري :________________________________ -1
 أوصافا :________________________________________________-2

محقق                 ضابط / مسؤول  شرطي             الوظيفة :   -3
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 االسم / اللقب : أو أ  تسمية أرري :________________________________ -1
 أوصافا :________________________________________________-2

محقق                 ضابط / مسؤول  شرطي             الوظيفة :   -3
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 االسم / اللقب : أو أ  تسمية أرري :________________________________ -1
 ____________________________أوصافا :____________________-2

محقق                 ضابط / مسؤول  شرطي             الوظيفة :   -3
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

ذ  كان يصدر األوامر بالتعذيب ؟  من ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كم عدد األشخاص الذين وقعوا ضحايا لنفس االنتهاكات أثناء تلك الواقعة ؟ 
 
1 O 2O 3O 4O 5O 6-10 O 11-15 O 16-  اك رO 
 
 

ن هؤالء المجني عليهم ؟  هل  يمكنك التعرف على أ  م
 

هم والقابهم :   أسماؤ
1- 
 
2- 
 
3- 
 

 تاريخ الكشف الطبي األول على المجني عليا : 
 

 الساعة _______اليوم_______الشهر ________السنة _________
 
 

 هل تبدو على المجني عليا أ  آثار بدنية أو نفسية للتعذيب في تاريخ الكشف عليا : 
 

نعم          ال 
 

 وضحها إن وجدت : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________ 
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اهد رقم )......(:  الش
 
 

 : ______ اللقب :_________ االسم األول : _____إسم األب : ______ اسم الجد
 

 تاريخ ومكان الميالد : اليوم ______ الشهر ______ السنة ______المكان _______
 

 تاريخ االدالء بالشهادة :____/___/____يوم /شهر/سنة
 

 الشهادة : 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
______________  
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 إجراءات المدعي العام : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التاريخ : ____/_____/_____
 
 

 مرفقات التقرير / يرفق وبحسب كل حالة ما يلي :
  

 تقارير طبية . -
،رافية/ إكس إ  / شخصية. -  صور أشعة / فوتو
 تقارير مخبرية . -
 شهادات .افادات /  -
،يرها ( . -  أدلة ) أسلحة أدوات أو 
اها النيابة العامة ضرورية . -  أية مرفقات أرري تر
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  (3الملحق رقم )
  اجتهادام قضائية

 
إن التعذيب يفسد الدليل ويهدر القيمة القانونية لإل تراف , هذا هو المبدأ العام الذي استقر       

م , إذ أن اال تراف الذي يعول  لية ويصلح بالتالي االعديد من القرار   لية االجتهاد القضائي في
 كبينة قانونية في الد وى هو اال تراف الصادر  ن إرادة حرة غير معيبة وال مكره .

 
وتسهيف   ل  مستخدمي هذا الدليل الرجوع ال  هذه المبادئ القانونية كل ما د م الحاجة     

ال  ذلك رأينا أن نقدم في ما يلي  ددا  من القرارام واالجتهادام التمييزية الجزائية ذام االهمية 
 القضية .الخاصة في موضوع اال تراف المأخوذ تحم التعذيب وأثره  ل  إنتاجية هذه البينة في 
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 4/5/2010)هيئة لماسية( تاريخ  280/2010قرار مح مة التمييز االردنية )جزاء( رقم 
  منشورات مر ز عدالة

. ان حق الدفاع هو حق مقدس وحي  أن المتهم وفي  ل تقرير المختبر الجنائي اد   أنه لم 1
للضرب والتعذيب  ند الشرطة وتعرض للتهديد من قبل يرتكب الجرم المسند إليه وأنه تعرض 

الشرطة في مكتب المد ي العام لهذا فإنه كان  ل  محكمة الجنايام الكبرى أن تستد ي 
نما  ل  ال روف التي  المد ي العام كشاهد دفاع ليس للشهادة  ل  التحقيقام الصادرة  نه وا 

بتقرير المختبر الجنائي ولما لم تفعل فإن قرارها  أحاطم أخذ إفادته وأن تزن البينة الفنية المتمثلة
 حري بالنقض.

 
 

)هيئة لماسية( تاريخ  263/2007قرار مح مة التمييز االردنية  صفتها الجزائية رقم 
8/4/2007 

  منشورات مر ز عدالة
. اذا استمعم محكمة الجنايام الكبرى إل  شهادة المحقق ، حي  ذكر أن المتهم قد تعّرض 1

قبل التحقيق معه وقبل أن يدخل مكتبه وبأنه لم يضرب أثناء وجوده في مكتب الشاهد للضرب 
المحقق وبأنه لم يذكر ذلك للمد ي العام  ندما أدل  بشهادته ألن المد ي العام لم يسأله فيما إذا 
كان المتهم قد تعّرض للضرب أم ال . و ليةةه فقد ا تبرم محكمة الجنايام الكبرى أن أقوال 

هم أمام المحقق الشرطي قد انتز م منه يدل بهذه األقوال بطو ه واختياره وفي ضوء ذلك المت
طرحم تلك األقوال . وحي  أن ما توصلم إليه محكمة الجنايام الكبرى من  دم التعويل في 
تكوين  قيدتها  ل  شهادة المجني  ليه وا تراف المتهم الشرطي قد جاء مستخلصا  استخفصا  

فقا  للقانون با تبار أن هاتين البينتين ال تصلحان لبناء حكم  ليها وال يستأهفن ثقة سائ ا  وموا
 المحكمة .

 
)هيئة لماسية( تاريخ  256/2006قرار مح مة التمييز االردنية  صفتها الجزائية رقم 

17/5/2006 
 منشورات مر ز عدالة 

ية انه يشترط شرطين لألخذ من قانون أصول المحاكمام الجزائ (159). يستفاد من المادة 1
أّن النيابة العامة تقدم البينة  ل   -باال تراف الذي يدلي فيه المتهم لدى الشرطة . األول :

أن تقنع المحكمة أّن المتهم قد أدل   -والشرط الثاني : -ال روف التي أديم فيها تلك اإلفادة 
قد قدمم المحقق الشرطي الذي أخذ إفادة بهذه اإلفادة طو ا  واختيارا  . وحي  أّن النيابة العامة 
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. تيارها لكن المحكمة لم تقنع بذلكالمتهمة د اء والذي أفاد أّن د اء أدلم بأقوالها بطو ها واخ
و ليه وحي  أّن محكمة الموضوع استعملم صفحيتها بعدم االقتناع بأّن اإلفادة التي أدلم بها 

تيارها . لذا يكون طرحها لهذا اال تراف هو من المتهمة د اء لدى الشرطة لم تكون بطو ها واخ
 صفحيتها وال تثريب  ليها .

 
)هيئة لماسية( تاريخ  820/2003قرار مح مة التمييز االردنية  صفتها الجزائية رقم 

23/11/2003 
  منشورات مر ز عدالة

ةام بتارية  وتةم توديعهةم ال  المد ي الع 2001/ 8/ 11* اذا تم القبض  ل  المتهمين بتارية  
، فان بقاءهم في مركز االمن مدة تسعة ايام تعتبر في حكم المنطق والعقل  2001/ 8/ 20

القانوني السليم دليل  ل   دم صحة ا ترافهم لدى الشرطة ، الن المنطق يقضي ان ال يحتجز 
ا ترافهم المتهمون طيلة هذه المدة في ن ارة الشرطة وان يرسلوا فورا  ال  المد ي العام لو كان 

اّل فما هو الدا ي لهذا االحتجاز امام صراحة نص  امام الشرطة بطو هم واختيارهم ، وا 
من قانون اصول المحاكمام الجزائية ، التي توجب  ل  مو ف الضابطة العدلية ( 100)المادة

ان يسمع فورا  اقوال المشتك   ليه وان يرسله ال  المد ي العام المختص خفل اربع و شرين 
 ة. واالستنتاج الذي يتفق مع المنطق والعقل انهم ا ترفوا نتيجة الضرب والتعذيب واحتجزهم سا

افراد الضابطة العدلية لديهم بموجب مذكرة توقيف ادارية حت  تختفي آثار التعذيب  ن اجسادهم 
وبعد تسعة ايام في الحجز تم توديعهم ال  المد ي العام ، الذي ارسلهم ال  الطبيب الشر ي 
للمعاينة بناءا   ل  طلبهم واحتصلوا  ل  التقارير الطبية المحفو ة في ملف التحقيق والتي 
اثبتم تعرضهم للضرب والتعذيب ، و ليه فان الوقائع المستفادة تشير ال   دم صحة وسفمة 

من قانون اصول  (159)ال روف التي ضبطم بها هذه االقوال وفق مقتضيام المادة 
ة و ليه فان اال تماد  ليها كبينة للنيابة في اثبام التهم ضد المتهمين يكون المحاكمام الجزائي

خففا  للقانون وتجاوزا   ليه وما كان لمحكمة االستئناف أن تركن ال  هذه البينة ويكون قرارها 
 المميز حقيقا  بالنقض لورود هذه االسباب  ليه .

 
 
 
 

)هيئة لماسية( تاريخ  450/2004رقم  قرار مح مة التمييز االردنية  صفتها الجزائية
17/3/2004 
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  منشورات مر ز عدالة
* تخضع ا ترافام المتهمين شأنها شأن باقي االدله في المواد الجزائيه ، لتقدير القاضي وقنا ته 

 من قانون اصول المحاكمام الجزائيه ،  (147 )الشخصيه بصحتها  مف  بأحكام المادة
* اذا توصلم محكمة الموضوع ال  ان ا تراف المتهم لدى الشرطه اخذ في  روف توجب 
الشبهة في صحتها واثناء ما كانم اثار الضرب والتعذيب بادية  ليه فإن من حق تلك المحكمة 
ان ال تأخذ بهذا اال تراف ا ماال  لسلطتها في تقدير االدله التي ال تخضع لرقابة محكمة التمييز 

ان الطعن في سلطة المحكمة في هذا التقدير ال يدخل في  داد االسباب التي تصلح  ما دام
 .من قانون اصول المحاكمام الجزائيه  274للطعن التمييزي  مف  بأحكام المادة 

 
)هيئة لماسية( تاريخ  1513/2003قرار مح مة التمييز االردنية  صفتها الجزائية رقم 

4/5/2004 
  منشورات مر ز عدالة

شر م البينة الدفا ية لخدمة دفاع المتهمين  ن أنفسهم والتوصل منها إلثبام براءتهم  مف   .
( من قانون أصول المحاكمام الجزائية فإذا دفع المتهم بأّن ا ترافه أمام الشرطة قد 232بالمادة )

نام والتدقيق وقع تحم اإلكراه والتعذيب وقدم البينة  ل  ذلك فإّن  ل  المحكمة معالجة هذه البي
فيها وأّن  دم تعرض المحكمة لشهود الدفاع يل ي دور هذه البينة مما يعتبر إخفال  خطيرا  
بحقوق الدفاع يستوجب نقض الحكم طالما أّن البينة التي ا تمدم  ليها محكمة أمن الدولة في 

  . إدانة المتهمين والحكم  ليهم هو ا ترافهم أمام المحقق
 
 

)هيئة لماسية( تاريخ  51/1998يز االردنية  صفتها الجزائية رقم قرار مح مة التمي
23/3/1998 

  1/1/1998بتاري   3من  دد المجلة القضائية رقم  403المنشور  ل  الصفحة  
اذا ثبم بما ال يدع مجاال للشك بان اقوال المميز )المتهم( اخذم باالكراه والتعذيب وبدون  *

 .هذه االقوال من  داد البينة لعدم صحتهاارادة حرة منه فيجب استبعاد 
اذا كانم شهادة واقوال المشتكي مشكوك في صحتها فف يمكن ان يبن   ليها حكم الن الشك  *

يفسر لمصلحة المتهم دائما ويتعين اسقاط اقوال المشتكي من  داد البينة وباسقاطها يسقط ما 
الذي انهارم شهادته اذ باستبعاد شهادة بني  ليها وهي شهادة الشاهد التي سمعها من المشتكي 

 .المشتكي تستبعد شهادة هذا الشاهد المبنية  ليها والمنقولة  نها
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)هيئة لماسية( تاريخ  746/1997قرار مح مة التمييز االردنية  صفتها الجزائية رقم 
20/1/1998 

  منشورات مر ز عدالة
الضرب بدليل وضعه في الن ارة مدة تزيد يعتبر ا تراف المميز لدى الشرطة وليد االكراه و  .1

( من قانون اصول المحاكمام الجزائية 100 ل  اسبوع مع ان ذلك مح ور بموجب المادة )
التي ال تجيز لمو ف الضابطة العدلية ابقاء المقبوض  ليه في ن ارة الشرطة مدة تزيد  ل  

إبقاءه هذه المدة بالن ارة يعني ثماني واربعين سا ة يتوجب بعدها ارساله ال  المد ي العام ، ف
  . تعريضه لممارسة وسائل اإلكراه لحمله  ل  اال تراف

 
 

)هيئة خماسية( تاري   327/1994قرار محكمة التمييز االردنية بصفتها الجزائية رقم 
22/8/1994 

  1/1/1995من  دد مجلة نقابة المحامين بتاري   2744المنشور  ل  الصفحة  
ا تراف المتهم امام الشرطة اذا جاء وليد التعذيب واالكراه وانكره المتهم امام المد ي ال يعتبر  *

العام وامام المحكمة ويتناقض مع ما ورد في كشف الداللة وتقرير الخبير الفني المقبول  قف وال 
 .يتفق مع منطق االمور

 
 


