
 1 

                                                             

 
 

 الخامس التقرير الدوري

 وضاعحول أ
 التوقيف المؤقت  أماكنو   لمراكز اإلصالح و التأهي

 المملكةفي  
 2007لعام  

 صادر عن وحدة شؤون مراكز األصالح والتأهيل
 المركز الوطني لحقوق االنسان

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2 

 راكز االصإلح والتأهيل في المممكةأوضاع م
 التقرير الدوري الخامس

 
  زز ا ا عززصا مراكززا او ززهي  الي تهززا الخززصم   ان المركززا الزز لحق ل ازز ا اوحوززصن  تزز  ه ززدر يارهززر  الززد ر 

  كزز ل  السااي ي ادارة المرفاا عمزز   القااايمي  لهثمن كصفزز  الودزز د المة  لزز  مززن فةززا،فززق المممكزز  مراكززا الي فهززم الم فزز   
صووزم اودصمص   مةصدرا  ةعز  م ووزص  المويمزل المزدحق اليزق عممز   مزص االز  يعمزا فزق تز ا اويوزص  او احز  ه زعر ة

الز ارد  فزق كصفز  يازصرهر  الد رهز  الوزصةا   التوصايات اليزص  اليزق يةزدهدص ةعز  الودزص  المعحهز  ة ز نالتياهل  ال دهد لوهصو 
فق الي كهد عم  اتمه  اوخ  ةيم  الي  هص  لعزمصن احوزصي  اوزيدام  م زصرهل  ا رغة  مح  اليق وهعصد  كرتص فق يارهر  ت 

لزرغ  مزن  زد ر عرةعز  عمز  ا  ، او هي فزق الم ووزص  الوزوحه   لي  هزا يمز  الودزص  عمز  الاهزص  ةموز  لهصيدص الاصح حهز 
از ا اوحوزصن   زد ر يازصرهر حق ل  عزصا مراكزا او زهي  الي تهزا مزن فةزا المركزا الز لخص ز  ة فةا ت ا اليارهزر ياصرهر 
يويمززل الموحزز  العمهززص له ززهي  الي تهززا يح هزز ا    كززص  لزز   ، عززصا يمزز  اومززصكنمحظمززص  د لهزز   اخززرة  لحهزز   زز ا ع عززن

 عزل الوهصوز  العصمز  لمعصممز  هازل عمز  عصيادزص  اليزق 2004لوح   9من فصح ن مراكا او هي  اليصتها رف   (32)المصد  
  عززل خلززل او ززهي  ةززراما يززدرهت الحززاوو  ي ززيهمد   اوزز  يزز فهر الرعصهزز  اوويمصعهزز   ،يزز تهمد الحززاوو  ا ززه د    

 . الرعصه  ال  ه  الرعصه  اله ا  
ويؤكد المركز الوط ي لحقو  اال سا  بهذه الم اسبه بأ  اليهود المبذولة فاي كافاة المياادي  الخاصاة باصا ح         

تمرار غياب استراتييية واضاحة تأخاذ باالبتباار السايا  اللااد لملدالاة الي ايياة فاي السيو  ، ستبقى قاصرة في ظل اس
  االرد  بابلادها التشريلية وااليتمابية باالضافة الى الملايير الدولية ذات الل قة.

لعزص  لودز دت    از ا اوحوزصن فزق مدهرهز  ا مزن ا كر ال   ركصئحص فق مكيزت المظزصل   و ه  يحص ةد   المحصوة  ان ح و  ال
الي فهزم و ن  امزصكن وزا عزصا الال صدف   ال ز صف  فزق يوزدها مدمز  المركزا الز لحق ل از ا اوحوزصن فزق مرافةز   ميصةعز  

 .ف الم  
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 م هيية ابداد التقرير
 

الي فهم  الم ف فهن   امصكن  هي  اليصتها  الحاوومراكا ا  تقييد ايلوص  ال   ي  ةم وة  ععداد ت ا اليارهر من إن ا 
 الزيااارات الميدا يااة هك ززم عحدززص تزز ا اليارهززر، يزز  اوززيحصدا الزز  افززا المر   مزز الن العززعم  الخمززا اليززق يعززصحق محدززص تزز  

الااى تماام االماااك  بالتلاااو  والت سااي  مااابي  مكتااب المظااالد وحقااو   (2007( زيااارة هااذا اللاااد 53) والبالغااة)الفياييااة
التوثيقياة الخاصاة د وفري  المركز الوط ي لحقو  اال سا  المكما  بالزياارات وكاذلم التقارير اال سا  /مديرية األم  اللا

 االدارةوالقااايمي  بمااى  والموقااوفي  خ لهااا االلتقااال بااال زاللالمراكاالمحي ززر  فززق المممكزز   اليززق وززرة مززن مززن   مركااز بكاال
اهعزص  أسس التقييدكمص  فد اويحد  ، والموقوفي   اللالملاممة التي يتمقاها ال ز  االط ع بمى الممارسات وطريقة ك ل  
المااد ي، كمااا     ، و شااطال ماا  الميتماا يلحاااليوالمااوقفي  ا سااابقي ، وأسااربلض ال اازالل ومااوقفي  االلتقااال ب اازاللعمزز  

كاوى وأيضاا الشا وبلاض االدارات االم ياة  وتمت االستلا ه ببلض الملمومات التي قدمتها أدارة مراكز األص ح والتأهيل
 .لممركز الوط ي لحقو  اال سا  وطمبات المسابدة المقدمة

 
 

 م هيية ت فيذ الزيارات
 

 المراكززا  ةعزز  العززصممهن فهدززص  مززن ثزز  يزز  اولززها عمزز  ع عززصا الحززاوو المعه ززه  داخززا يمزز   وةززدع  الاهززصرا  ةماززصو مززدرا
ا فراد  فد ي  خها الاهصرا  اولياصو مل الحاوو عم   المراكا،  ع عصا يم  المركا ةصلماصرح  مل المعصههر الد له   ال لحه  

عن  وز د  وتد االستماع الى شكاويهد وطمباتهد اضافة الى االط ع بمى القيود والسي ت الخاصاة باال زالل لمتحقا  ما 
 الم ف فهن  الم ك مهن فق يم  الوو ن مي ا مل ع كص  الا احهن  ا حظم  المرعه . 

 ال تتاي  التحقا  الفلماي ما  مادد التوقيا  وا قضاالها، لم زالل  السيرة االيتمابيةسي ت ال تتضم  لقيود والبممًا بأ  ا
وا تهاات الزيااارات بااللتقااال ماا  ماادرال تماام الساايو  ألب مهااد بم حظااات الفرياا  وملاليااة بلااض القضااايا التااي يمكاا  

التشاااميس، ايااارالات  قااال ال ااازالل  ملاليتهاااا ضااام  حااادود وصااا حيات تمااام االدارات )االتصااااالت الهاتفياااة ، ساااابة
 لممستشفيات والمحاكد، وويبات الطلاد(
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 اع السيو  واماك  التوقي  المؤقتتقييد اوض
 
 

 : مراكز االص ح والتأهيل في المممكة.: القسد االول*
 
 ، المح آ  ،مرافا الخدمص   يودهاتص،  موي ة الخدمص  المادم .(.ا ةحه  ةهئ  الوو ن) -1
  عصا الووحصو فق الوو ن  م كهيد  .ع -2
 . دارا   الاصئم  عم  الوو ناإل -3
 .المه ظص  -4
اتز  او زداا الخص ز   -زتز .الي يزه  عمز  الوزو ن-د .اعزراةص  الوزو ن-ج . فهزص  الوزو ن -ت . يت الوو ن -ع )

 . ( 2007ةصلوو ن خها عص  
 
  ماك  التوقي  المؤقتأ -:أ  الثا يالقسد   *
 
 ا ةحه  ، المح آ  ،مرافا الخدمص   يودهاتص،  موي ة الخدمص  المادم .( )  امصكن الي فهم الم ف  هئ ة -1
 .فق مراكا الي فهم الم ف م ف فهن  اةرا اوحيدصكص  ا عصا ال-2
 .ف ال فهص  فق مراكا الي فهم الم   -3
 .أماك  التوقي  لدى مديرية المخابرات اللامة  -ب
 
 ال تايج والتوصياتلقسد الثالث : ا*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 هيل في المممكةمراكز االص ح والتأ -: االول القسد
 لمراكا اإل هي   الي تهزا  عزددتص   المفاييةاهصرا  وموم  من ال ة وراو  اليق هيلهدص اليارهر خها ال ير  ال لحق ل ا ا اوحوصن فص  المركا

( ةدزدم ي ازد الخصموز  (   لز  عزمن ةرحزصما الاهزصرا  الد رهز  )2/5/2007ةيزصره  فرع ر  وو ن )ةعد اغها وون الو ر  افييصي وون المز  
عززززن ع عززززصا يمزززز  المراكززززا خززززها ال يززززر  المميززززد  مززززن الراةززززل  ززززد ر اليارهززززر الززززد ر   ياهززززه  الموززززيودا  فهدززززص محزززز ع عززززصا يمزززز  المراكززززا   

ص ززر مززل /مكيززت المظززصل    ازز ا اوحوززصن فززق مدهرهزز  ا مززن  وززرة يح هزز  تزز   الاهززصرا  ةصليعززص ن  اليحوززها المة،31/10/2005-31/10/2006
 . 1يرا    مد  الاهصرا  مص ةهن ثهث  وصعص  إل  وي  وصعص العص ،  ها 

   -و مستوى الخدمات المقدمة ) بيية السيو ( األب ية والم شآت ومراف  الخدمات وتيهيزاتها. 1
 هودا ال   ا الهدص ومهعزص عزن لرهزا  زةك  الحازا الحضري التيملات السك ية م اط  يغرافية قريبة م  التيم  يال معظ  الوو ن عمن 

 7/5/2007( حاهزا ةيزصره  50 اوزياةا ا ا دفعز  مزن الحزاوو  عزددت  ) 2/5/2007افيزي  ةيزصره   الز   ) اللقباة والماوقرالعص  ةصويثحصو ووحق 
امزص اهزصريد   تحزص  معصحزص   اهاهز  لمزا ار  الم زصمهن عحزد  الحازا العزص    ها هال ت ان المركاان فق امصكن ةعهد  عن اليومعص  الوكحه    ةك (

 ةوةت اري صا اليكم   المصده   و ر الحاا ا لةعد الموصف .
 الكزر    معزصن    وزو ن فزق كمزص تز  ال زصا وضاي  المسااحة الكمياة المخصصاة لهاا مشاكمة صاغر حياد اب يتهااةع  الوو ن مزن  تلا ي 

ةزراما رهصعززه  كيةز  ا ةززراما م ز  اومهز  ا  اهزز  ) عزد  يزز فر مة زكا مةص زر عمزز  م د دهز  مرافززا الخزدمص  عكز   لزز    فززد اح  العاةز  الةمازصو
 م د ده  وص ص  الي مه  فق وزون تهمه  فق وون معصن   ح صلص  رهصعه  ا  يرفهده  ا  ي عها يرفهده  فق وون الكر   ك ل  عد   و د 

 كمزص تز  ال زصا فزق وزون الكزر   واللازل تطبي  ملايير تص ي  ال زالل ال هم لز  د ن اد  ال   الوو ن فق ت    كمص ان ت   الم كم  ،العاة 
 .العاة   معصن   الةماصو  الوو ن اوخرة كمص ت  ال صا عمه  فق وون   م د ده  الي حههم فق ا

 ف ا ززص ،ةعزز  المدززصول فززق  و هززد /روصا ،ةهززرهن،  كمززص تزز  ال ززصا عمهزز  فززق وززون الةماززصو،  الرطوبااة احي ززصر مززنالوززو ن  اةحهزز  ةعزز   تلااا ي
الزز  احةعززصا الززر ائ  الكرهدزز  مززن ةعزز  المدززصول خص زز  فززق ادة  ةالتهويااة الصااحية واالضااال باادد تااوفراعززصف  الزز  ان الكر  وزز اف ،معصن،

 زهصح  العزر ره  المي ا ززم  ت ال فزق ظزا غهززص وزمةص عمزز   ز    وزهم  الحززاوو ةصليزصلق الحظصفز   هزحعك   لزز ةمعززصههر الوزو ن اليزق و يياهزد 
 . ص  اهع

 ف ا صو هد  /روصا  اليودهاا  المحصوة  مثا وون  لمةحه  الي يه  ال  ه   المرافاالوو ن ةع   تفتقر ،. 
ق ل از ا عن فرها المركا ال لح اليارهر ال صدر  فق ع و ضرورة ممحة هاغ قمن  وعا ريال/تهالم الب ية التحتية في سي  يويدة  ان      
حيهوزز  فززد   اال سااا يةا او عززص تااردي صغها تزز ا الوززون ةوززةت  الزز   دعززص الزز  اووززراا ةزز 2007-7-18ةيززصره  وحوزصن المكمززم ةصلاهززصرا  ا

 .المةصحق  يرد  الةحه  الي يه  
  ملياار بماى ساتيلابية االاللصفز   الملةزا  صلهزص  لي دهزدمعهزصر ال هاي زر  لز   وزةصت ميعزدد     ظاهرة االكتظاظمعظ  الوو ن من  تلا يو كمص

م  ال احية الواقلية كما ا   دقي  غيرغيرصحي  او وهذا مليار   أو حيد االمك ة المخصصة لمبيت ال زاللبدد ااّلسرة المويودة في المركز 
فزق  ززهن ان ، صر هزا عن حوزة  ا ززيصا ةعز  المرافزا ي زز ا اومكحز  اليزق ه فرتزص تزز ا المعهز،مزن  و هزي  اوليزاا  ةزز  حزز  إن  ز  ف المعهزصر تز ا 

حصاة -جحيد االمك ة المخصصة لممبيت  ب_بدد االسرة -أ :ميعدد   تزقع اما ةل ةهريييب ا   الطاقة االستيلابية لمسي  ي دهد معهصر 
ال زيال ما  المرافا  الرياضاية والصاحية والتلميمياة وصااالت تقاديد الطلاااد وحصاته ما  اال شاطة التأهيمياة والتدربياة وحصاته ما  المساااحة 

تفاو  تضاد ابادادًا وا هاا  سايو الفزق معظز   اكتظاظااً  ا ا مص ي  اخ  ت   الع اما مويم  فق ي دهد اللصف  اووزيهعصةه  حوزد ان تحصلز  مية الك
                                                 

 -كز تقا  ضام  ساتة ما  محافظاات المممكاة وهاي : )قفقفااامر 10)) ة األم  اللاد وتدار م  قبل إدارة مراكز اإلص ح والتأهيل . بددها يمي  المراكز التي تمت زيارتها تابلة لمديري. 1
محافظة اللاصمة(  –، )سواقة محافظة اللاصمة(  – لمحافظة اللاصمة( ،) اليويدة/ سا –محافظة الزرقال( ، )اليويدة/ريال  –محافظة البمقال( ، )بيري   –يرش( ، )البمقال  محافظة

 محافظةاللاصمة ( -محافظة اللقبة( ، )الموقر  –محافظة ملا (  ، )اللقبة –محافظة الكرم( )ملا   –، )الكرم 
والتأهياال( وذلاام لسااهولة اإل شااال ح يسااتخدد فااي هااذا التقرياار مصااطمحات : )سي /ساايو ( ، )إدارة السااي ( لمداللااة بمااى )مركز/مراكااز اإلصاا ح والتأهياال( و)إدارة مركز/مراكااز اإلصاا 

في  استخددع التي يحددها القا و  ... وقد والحفاظ بمى الدالالت القا و ية والمغوية واإل سا ية التي ي طوي بميها مصطم . )السي ( بوصفه مكا ًا مخصصًا لحيز الحرية ضم  األوضا
 مقتضيات التمييز بي  الموقوفي  والمحكومي . باالبتبارذات الدالالت ، م  األخذ التقرير مصطم  )السي ال( كردي  لمصطم  )ال زالل( في بدة مواض  ل
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ياا لكس االكتظاااظ بصااورة مباشاارة بمااى ال ااواحي بااذلم  وكصفزز  ووززيهعصت يمزز  اوعززداد  وززيخد  المرافززا الوززوحه ا  هززا هززي  ،طاقتهااا االيواييااة
 وب ج  وغيرها . و ظافة وصحةلحياة السي ال م  اقامة و ود المختمفة 

 الحا  فاي  دمات"  والرشاوة والمحساوبيةاالكتظاظ اسهد في  شول ظاهرة بارزة تتمثل في " بي  حا  اساتلمال التيهيازات" "وبيا  الخا ا  كما(
 باي  الساي البادد تطبيا  اللازل فزق  وزةةص  مةص زرا   اهعص  اوكيظصظ  هعيةر  استلمال سرير ، االبفال م  الخدمة في الغر  ، الدوش، ....(  

 حزز ا الورهمزز  المريكةزز   هززا هززي  الومززل ةززهن الم فزز فهن  الم كزز مهن مززن ودزز   ةززهن او ززخص  الم كزز مهن  عمزز  اوززص  الخلزز ر  الورمهزز  
 .ن ود  اخرةةصلوحصهص   الوح  من ود  ثصحه   ةهن ا  صت الو اةا  المكررهن  ال هن هريكة ن الورهم  و ا مر  م

  التلميمياة حيث ترايلت البارامج ،والثقافية الرياضية التلميمية و البرامجبمى  ا تكاسة حقيقيةم  ،2007 هذا اللاد  با ت السيو   فد  ات
مه اي بارامج التادريب الامزص ( سي  الكارم و بياري  واللقباة وملاا )فق معظ  الوو ن  ل  هي  يح ه تص فق وو ن اخزرة  )د را  م   اومه (
عزد   مزرد  تز ا  مزن الحزاوو ،فياة قميماة يخزد     وز اف ، ف ا زص، و هزد  حوزصو، ةهزرهنفزق كزا مزن وزون  ييركزامص اال  فدق   اوالمشاغل الحرفية
بسابب الا قص فاي بادد الادورات  اووضااع ال فساية وااليتمابياة السايية لبلضاهد ،تحاا  باأي ما  تمام الادورات بسابب اال رغبة ال زيال باالل

    .بالقياس م  بدد السي ال التي يتد ت فيذها والبرامج

 

 -أوضاع السي ال/ ال زالل : .2
دورات محاو بدد ا لقاد ركز الوط ي لحقو  اال سا  مختم  ال زالل وفي كافة السيو  ، حيث رصد الم بي األمية بمختم  درياتها  ا تشار -1

، وقد بمغ بدد المستفيدي  م  االخرىالدورات تلقد في بقية السيو     هذهة ريال ، الكرم ، اللقبة( وابدد م  السيو  )يويداالمية في 
( زيااال ،ساااي  39(  زيااال ، ساااي  ملاااا  )109بماااى ال حاااو التاااالي: ساااي  ساااواقة)وذلااام  ( ااازي ً 257)2007بااااد خااا ل  تمااام الااادورات

مساتفيدي  ما  تمام   الم حظ ا  ابداد ال(  زيل . وم21( زيل ، سي  الموقر )49سي  البمقال)،(  زيل 22( زيل ،سي  قفقفا )20بيري )
 الدورات م حفض بشكل ممحوظ .

القاا و  ما  ايال ) تقادد ميموباة   لمساي ال باساتث ال ساي  يويادة  ساالالمقدماة   قا و ية )مشورة أو تمثيال قضاايي(المسابدة ا لداد ال -2
إمااا بساابب فقاارهد أويهمهااد بأهميااة مثاال هااذه المسااابدة لاام خدمااة المشااورة والمسااابدة القا و يااة لم اازي ت ( ،وذ" مياازا  حقااو  اال سااا  "
ا  وقد ساب  لممركاز الاوط ي لحقاو  اال سا هذا ،الخدمة داخل السيو  م ظمات الميتم  المد ي بتقديد هذهحيث ال تقود  وامكا ية توفيرها

راكاز االصا ح والتأهيال لفريا  المركاز بلاد ورود طمباات المساابدة المقدماة ما   ازالل م  2007-7-29وا  خاطب  قابة المحامي  بتاريخ 
و الوط ي لحقو  اال سا  المكم  بالزيارات م  ايل توفير المسابدة القا و ية المتمثمة بالحصول بمى محاد لغايات التمثيل اماد المحااكد ا

ال قاباة لمطمباات   استيابة لد تتدو   امات لغايات السير بااليرالات القا و ية المتلمقة بمتابلة ايرالات الكفالة او دمج اللقوبات او دف  الغر 
  ي  ت ا اليصره . المقدمة م  قبل هؤالل السي ال

  ل  من  ها ووحق و هد  روصا  حوصو  م د دهيدص فق فق ومهل الوو ن  ة كا عص    لمسي ال خدمات الرباية االيتمابية المقدمة تردي -3
: 

 .(  الم فرمحاوو فق كا من وون ) العاة ،  معصن، ان الرعصه  اوويمصعه  مص اال  غهر مي فر  ل -ع
العما عم  ي فهر حظصر  ا  كروق مص اال  ياي ر عم     عن لرها محد ةق اليحمه  العصممهن فق الوو ناليق ياد   ان الخدمص  اوويمصعه   -ت

ئمز  الوزوهن عمز  ال  ز ا عمز  رايزت  زدر  اوراو ةع  دراوزص  ال صلز  لعزدد مزن الوزوحصو مزن اوزا موزصعد  عصلةق لحاها غهر مايدر  ا  
 الموصعدا  المصله   اليق ياد   ور الحاوو و ياد  او عمن  صو  فمهم  ودا  . مل العم  ان  و   من  حد ا المع ح  ال لحه  

كما  )التكرار(اللود لميريمةو اسباب ا اليريمة  اسباب لم ف م عمز  اويمصعه  عم  الحاوو دراسات  اار  اليحمه  اوويمصعه  ةصوراو ع لد تقد  -ج
 .   من اوا اعداد الحاها لمر م  مص ةعد الها ورا   الرباية ال حقةبخص   ةراما يح ه  اه  ولد يتد 

 زز  ي ياززرمعظ   الوزو ن الز  عهزصدا  لةهز  ميكصممزز  هيوزح  لملز اف  اللةهز  المعصهحز   ال  ا   المقدماة لم ازالل الرباياة الصااحيةخادمات تاردي  -4
حدص ي يار ال  اليودهاا  العر ره  الهام  لد   اليصه   ي دد الرعصه  ال  ه  يدحهص   اع ص  فق  ان  ود  يم  ال  دا  ف لممرع  من الحاوو 

ن الكصدر اللةق العصما داخا ال  دا  اللةه  اعصف  ال  الحا  ال صد فق خدمص  لت اووحصالمادم  لمحاوو  من  ها حا   الخدم  موي ة
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 الحا  ال صد ةعدد اوور  المخ    لموو ن فق الموي  هص  العصم   ععم او رام ال  ق عم  حظصف  المركا  لعص  الحاوو  ، الومده  
اعزصف  الز  احي زصر ةعزز   مهةوزد   عزد  يز فهر ةعز  اود هز   العهوزص  لموززوحصو  اليز خهر فزق اوزراو العممهزص  الورا هز  لعززد  يز فر اووزر  

 الومده    اوليدصةص  ال دره  فق الوو ن المكيظ   .اومرا  
 فززق ةعزز   اال سااا ية مدمززيد ةعززن الاهززص  الةززصو الوززو ن ةعزز   تقااابس المعحززق ةصلاهززصرا  ل ازز ا اوحوززصن لزز لحقرهززا المركززا ا فززد ر ززد ف

( عمز  الزرغ  مزن  2007-8-26  ةيزصره  ةعزد ا زداا وزون وز افد  الوو ن) عد  ياده  الرعصه  اللةه  لةع  الحاوو الز هن فزصم ا ةصهز او اح وز
 ي اود لةهت الوون.

االدوية ذات االسلار المرتفلة ال يتد تأمي ها ما  قبال وزارة الصاحة  ها داخل الوحدات الصحية لم زالل بي مافيتد صرف االدوية والل ياتامزص  
 .لعدد مخيمم من اومرا   (ول او بروف وم  الم حظ تقديد  وبيات ادوية محددة لم زالل )ب اد ا ما بمى  فقة ال زيل و 

  عوزة عه عم  اهصر   ياي ر   ( ، الموقر) الكرم ،ملا  ، اللقبةم لدمة في بلض السيو  فهي شبهلمووحصو  المادم  ال فسية الرباية اما 
 زز   ال كزز مق الزز  العززص  فززق الوززون ا  المركززا ال زز ق ا  الموي لةهززتالمززن لةهززت ح وززق  كزز مق ع  عحززد الي  هززا مززن  وززو ن اخززرةفززق 
 .تتوفرفيها هذه الخدمة الالوو ن اليق  فق   ل لملت الح وق  ال لحق  مركاال

هوززصت  ة ززكا ساارير( 55)لمصااحة ال فسااية  فااي المركااز الااوط يلمسااي ال  ساارة المخصصااةاألباادد محدوديااة و ةززد مززن ان ح ززهر الز  ان كمزص   
يو  بدال م  وضلهد في المركز الوط ي لمصحة ال فسية بدبوى بدد توفر بدد م  المرضى ال فسيي  داخل الس في استمرار ويود اوصوق

زالوا ماافاي مركاز اصا ح وتأهيال ساواقة بحاياة الاى وضالهد فاي المركاز الاوط ي لمصاحة وال فساية و   (  ازي ً 80اذ ا  ه اام ) اسرة لهؤالل
ا  ه اام  3/10/2007مركاز الاوط ي لمطاب ال فساي بتااريخ هذا وقد بمم اا بتااريخ زياارة ال)، بسبب بدد توفر االسرة  زالل السي  المذكور

 .(( سرير 55بدال ب  ) اً ( سرير 150مشروع توسلة لزيادة بدد االسرة في هذا المركز لتصب  )
ل فساي (  زيل م   زالل مراكز االص ح والتأهيل يت اولو  االدوية ال فسية وال يتمقاو  االرشااد ا200واليدير بالذكر ايضا ا  ه ام حوالي ) 

اذ ما زالت خدمات الطب ال فسي المقدمة فاي السايو   ، داخل السيو  للدد توفرهد اال في سي  يويدة  سال م  قبل االخصايي  ال فسي 
، وما  االساباب التاي تحاول دو  ة إلاى  اإلصا ح واباادة التأهيال لد تدخل مرحمة الخدمات الهادفا و قاصرة بمى الخدمات الطبية الل يية

 -:اذلم اهمه
 .اً طبيب 35ال قص الحاد بالكادر الطبي ال فسي في وزارة الصحة إذ ال يتياوز بدد األطبال ال فسيي  في الوزارة ب   -أ 
 إلى يا ب الطبيب ال فسي .  بدد توفير أخصاييي   فسيي   باممي  في السيو  لمتابلة أوضاع ال زالل  فسياً  -ب

% م   زالل مراكز اإلص ح والتأهيل يلا و  ما  االضاطرابات الشخصاية وخاصاة 30فأ    وحسب احصاييات المركز الوط ي لمطب ال فسي
د ما  )المكرري  م هد( وا ه اذا كا  البد م  ت فيذ برامج بهد  إبادة تأهيل ال زالل م  ال احية ال فسية إلى يا ب ال واحي األخرى فا ه البا

 ج السموكي الى يا ب الطبيب الذي يقود بمهمة الل ج باألدوية .متابلة ال زالل م  قبل أخصايي  فسي يقود بمهمة الل 
 2007-7-29بتاريخ  بميمل الم حظات الواردة اب هصحة لالحقو  اال سا  خاطب ملالي وزير  بمما با  المركز الوط ي . 

ير ماواد الت ظيا  والتلقايد وشا  الميااة في ملظد السيو  وا تشار بلض االمراض اليمدية الملدياة بسابب بادد تاوف تد ي مستوى ال ظافة   -5
 وبدد توفير المياه الساخ ة. 

 

ز الموقاوفي  ياما  بادد تميسوال المحكاومي  او الموقاوفي  وبادد م يماة تمام الم باس لمقاسااتهد ال قص الحاد بالم بس الخاصة بال زالل  -6
 . في بدد م  السيو  ب  المحكومي  م  حيث المباس

 

ةوزةت يزدحق موزي ة الحظصفز   وز و اليد هز   احي زصر الرل ةز  فزق عزدد مزن الوزو ن اعزصف  الز    السايو لكريهاة  فاي بلاض ا تشار الرواي  ا -7
 مركا ا هي  ي تها و هد  /روصا.(  الموصر   و د م صكا فق  ةك

 

 .فق معظ  الوو ن م  حرامات وفرشات واغطيةال قص باحتيايات ال زالل  -8
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لحاهزا  ان  وزد  تز   المكيةزص  فزق ةعز  الوزو ن  ا يثاهزم  هاما من اتمه  الوعق ال  يد هت   ل  من الوو ن فق عدد بدد ويود مكتبات -9
 . فق ةع  الوو ن فدق  عةصر  عن خااح  خ ةه  ي    موم ع  ةوهل  من الكيت  فق  صل  هرث  لدص

 

 ززيصا ا فززص  ال ززراا لززدة الحززاوو ممززص هعزز د عمززهد  ة صئززد   و ن فززق عززدد مززن الوزز مرافاا  ل  شااطة الرياضااية والثقافيااة والترفيهيااةعززد  يزز فر  -1. 
 اليزق لهوزم ا زة   عزصد   ) المز ال ( ه رفد  عن الي كهر ةصلمصعق ا ورد ف   اوح رام ا  ممصرو  ةع  الممصروص  الوحوه  الوزهئ 

 .الووحصو عدد من محي ر  ةهن 
 وتفلياال  ظاااد الد اهززص  مزن ممصروز  ت اهززصيد   يحمهز  فزدرايد  فززق موزصو  كثهزر    مزن ال مز ا الماير ز  تززق ي عهزا الةزراما اليززق يمكزن ا ز صت

 الهام  فق معظ  الوو ن.االمك ة ي فر ع و ال ارد عمن فصح ن مراكا او هي  الي تها فق الخموة الشربية 
ت اري زصا دروز  ال زرار   يزدحق موزي ة   لز  ةوزةت فحز ا  ال زرم ال ز ق فزق وزون)و هد  روزصا( ا  ةوزة ا تشار بلض الحشارات والزواحا  -11

 الحظصف .
 

 ‘تحت يممة مبررات تتلم  بلدد كفاية االب ية وال قص باالمراف  الخمط غير المبرر لم زالل داخل المراكز المختمفة وبدد التقيد بمبدأ التص ي  -12
 صت الوزز اةا عززن الم كزز مهن لممززر  او لزز ( )الم كزز مهن عززن الم فزز فهن(   )ا زز تصاا ي  ال اازالل وباازل كاال فيااة ماا هد باا  االخاارىا  ان 

ة كا  )الوحصهص  عن الوح (    غهرتص من معصههر الي حهم ) العمر   ح ا الورهم    درو  الخل ر    مد  العا ة  ( و هي  الياهد ةدص عممهص 
 .دفها 

 اال تهاكات والمخالفات التي يتلرض لها السي ال ابرز .3
 .ة القاسية اوال  سا يةالضرب والتلذيب والملامم  -1

وتحوالت خطيرة فاي مياال وقاوع ا تهاكاات التلاذيب والتصادي لهاا ما  قبال مديرياة االما  اللااد وخاصاة احداثًا هامة  2007بادشهد
)وصادور تقريار المركاز 26/8/2007قة بتااريخ وتحديدًا بلد احاداث الشاغب فاي ساي  ساوا  2007خ ل الرب  االخير م  هذا اللاد 

سيد ما فريد  وفام ( وتقاارير با  لدولية )تقرير مقرر التلذيب ا يرتقار صدور  بلد .وكذلمقو  اال سا  حول تمم االحداث(الوط ي لح
باا  بلااد ا  ساام  لهااا بزيااارة خمسااة ساايو  خاا ل هااذا اللاااد ( وتقااارير  "اال سااا  م ظمااة مراقبااة حقااو تقرياار "م ظمااات دوليااة ) 

 ابية والم ظمة اللربية لحقو  اال سا  ( .ريات ال يم ظمات اهمية وط ية ) لي ة الح
 ان تحزص  رةلزص  ةزهن تز ا الم عز ا  م عز ا  زيت الوزو ن و ظحزص    اها  اومر  عحد ال دها عزن ادعزصوا  العزرت  اليعز هت فزق الوزو ن

 ن  اعززراةص  فززق  ززيت الوززواالسااباب الرييسااة  هااذا التقرياار (فأحااد التلاارض لااذلم تحاات ب ااد م حظااات ضاام  ) ساايتد  اعززراةص  الوززو ن
الوةت الرئه   لملاممة القاسية وال  سا ية وتلريض ال زالل لمضرب،  فد كصح  ا اليق هماصتص الحاوو داخا الوون شكل الملاممة الوو ن تق

 خها ال در )اعرات عن اوياةصا الا ار  فق وون و اف واضرابات  زالل الت ظيمات غير المشروبة (26/8/2007)احداث سي  سواقةفق 
فاي ساي   احداث شغب سي  بيري  واضرابات الت ظيمات غير المشاروبة الوةت الرئه  فزق كصح  وسول الملاممة ،   (او ا من ت ا العص 

 ) اعراةص  ومصعه  عن اللعص  ( .يويدة 
  اً تزايادتباي  ا  ه اام  حياثدارة القايماة بماى المرفا  الساي ي اباداد الشاكاوى واال ما  حياثر ايضا ا  ه اام ربطاًا ما   اوع اخاالحظ ا كما 

كماا ا  ، ب د وياود تمام االدارةالكفاؤه  وت اقصًا بتمم االبداد وتييد التلامل م  ال زالل ب دما ال تكو  االدارة القايمة كفولةشكاوى بابداد ال
د حادثة فارار  ازيمي  ما  دة( وذلم بل)سواقة ويويم  السي ال ادرات السي بلض ل والتي اتبلتها سياسات التلامل م  ال زالتغيير موضوع 
م  قبل  زالل)الت ظيمات غير المشاروبة (فاي  ازدياد ادبالات التلرض لمضرب وسول الملاممةادت الى  19/6/2007يويدة بتاريخ  سي  

   .سي  سواقة ويويدة
 م ااذ بدايااة هااذا اللاااد  و رصااد فرياا  المركااز الااوط ي لحقااو  اال سااا  وماا  خاا ل زيارتااة الفياييااة وماا  خاا ل الشااكاوى الااواردة اليااهكما

المقدماة م  قبل ال زالل ضد مرتبات السيو  واستمرار شاكاوى ساول الملامماة  سول الملاممةبالخاصة  الفردية شكاوىالبلض  وروداستمرار 
ل القايد بمى حراستهد وحتى م تص  بداية شهر ايمول حيث ا حفضت تمم الشكاوى بشاك  زالل الت ظيمات غير المشروبة م  الحرس م  
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 مديرياة االما  اللااد يدياةو م  التأكيد ايضا بمى ا  المركز الوط ي لحقو  اال سا  رصد كاذلم  ،ممحوظ خ ل الرب  االخير م  هذا اللاد
 الاى محكماة الشارطة متابلتها واحالة المتهمي و بمى أي م  تمم اال تهاكات والتحقي  فيها  وبدد السكوتيميلها  بتمم الشكاوى التحقي ب
 ازالل الت ظيماات غيار وخاصاة وازالة اثارها بشكل فوري وتحسي  االوضاع المليشية لم زالل  االيرالات ال زمة لملالية تمم الشكاوىاتخاذ و 

 . )سيتد االشارة اليها(االحداث بلد سواقة  سي   زالل و المشروبة
بالقادر الا زد لت فياذ الوايباات التاي حاددها  ما  اللااد اساتخداد القاوة ما  قبال مرتباات األباصادار ماذكرة خاصاة بقاد مدير األما  اللااد كما 

بمااى اهميااة التقيااد بااالقوا ي  ذات ( 13/8/2007وقاد شاادد بمذكرتااه) تاااريخ حتااى ال يكو ااوا برضااة لممساااللة اليزاييااة و قاا و  االماا  اللاااد 
ياتد تلمايد  وتحرص مديرياة األما  اللااد بماى مااالل قة وتدريب االفراد بمى استخداد القوة وايرال التحقيقات فاي حاال المياول الاى ذلام ، ك

ما  القاا و  االصامي بموياب التلاديل  208واخرها التلديل الاذي طرأبماى الماادة  هايمي  التلدي ت التي تطرأبمى القوا ي  بمى كافة مرتبات
 2007./6/12( لس ة وذلم بتاريخ 49بالقا و  المؤقت رقد )

 م ظماة المراقباة الدولياة"خا ل زياارة وفاد   2007-8-26تاريخ وقلت تمم االحداث ب ، احداث سي  سواقة("Human Rights Watch 
أي م ذ تولي مدير السي  ا ذام مهامه ،  2007-8-22لمسي  المذكور بسبب تدهور االوضاع اال سا ية داخل السي  وذلم م ذ تاريخ (

تلريضاهد الاى الضارب والتلاذيب  بسابب بواساطة قطا  السايراميمحيث وق  هياج يمابي بي  صفو  ال زالل  تيية قياامهد باياذال ا فساهد 
بواسطة الكيب ت الكهربايية واللصي م  حم  شلر الرأس والمحياة واساتخداد اللباارات التهديدياة واالساتفزازية ما  قبال مادير وضاباط وافاراد 

وبلاد زياارة فريا  المركاز الاوط ي  ، زيال 360 اتج با  تمام االحاداث اصاابة ماا يتيااوز با   المركز المذكور  بمى  ازالل هاذا الساي  وقاد
تد ك  يد مدير السي  ما  قبال مادير أألما  اللااد وتاد تشاكيل هيياة تحقيا  حياث  2007-8-27لحقو  اال سا  لمسي  المذكور بتاريخ 

بمياه باللقوباات  حكماتفاراد الاى محكماة الشارطة حياث تمات ادا اة مادير الساي  الماذكور و لضاباط واالتمت احالة مدير المركز وبادد ما  ا
 .) بمد المركز الوط ي لحقو  اال سا  ا  اللقوبة كا ت الحبس لمدة شهري  فقط( المقرره قا و اً 

االحااااداث   زرات واليهاااات المل يااااة  بخصااااوص تماااامماااًا بااااأ  المركااااز الااااوط ي لحقااااو  اال ساااا  خاطااااب دولااااة رياااايس الااااوزرال والااااو مب
 (.28/8/2007)بتاريخ

  الساي ال سياساات التلامال ما  فاي  المركز الوط ي لحقو  اال سا   تغييارًا ياذرياً  رصد مدير يديد له ليي  وت  المذكورسي  البلد احداث
لاممة بل وغابت ب  بدد ما  السايو ، وماا كما وترايلت شكاوى التلرض لمضرب وسول الماالرد ية كافة السيو  سي  سواقة وفي  في 

 .التي تقود بالحراسة قايمة ومستمرة    سول ملاممة )قوات األم  الخاصة (زالت فقط شكاوى  زالل الت ظيمات غير المشروبة م

   ا الضارب وساول قضاايم  اللاد والخاصة بفي مديرية األ كتب المظالد وحقو  اال سا  وادارة الشؤو  القا و ية مالواردة بمغ بدد الشكاوى
محاكمة اماد قايد الوحادة  شكوى ( 4)م   محاكمة  و( شكوى 5)و  م ها الى محكمة الشرطة شكاوى (6( شكوى ، تد احالة )15الملاممة )

. 
 ( 1( شاكاوى خاارج االختصااص، )3م هاا ) -:( شاكوى38الخاصاة بالسايو  ) حقاو  اال ساا  بمغت الشكاوى الواردة الى المركز الوط ي ل

وى قياد المتابلاة، باساتث ال الشاكاوى (  شاك23) ،الاى  تيياة مرضايةفيهاا التوصال شاكاوى تاد ( 11محاكماة امااد محكماة الشارطة،)شكوى 
اليمابية المقدمة م  ال زالل خ ل حاالت الشغب واالضراب، وشكاوى  زالل الت ظيمات غير المشروبة في سي ي يويدة وسواقة ،وشكاوي 

 . 26/8/2007 زالل سي  سواقة الخاصة بالتلرض لمتلذيب بتاريخ 

 
 

   الموقوفي  القضايي طول مدة التوقي  القضايي وارتفاع ابداد  -2 
فرهززا المركزا الزز لحق ل ازز ا اوحوززصن  اهززصرا   فيزر خززها  ت عززدد الم فز فهن الاعززصئههن  هززا   زا عززدداي زدد الوززو ن اوردحهزز  اري صعزص فززق 

اوحةهز  اخزرة ص  مزن  ممز  وحوزهص  عرةهز    م ف فز( 402)ةصوعصف  الز   من الم الحهن اوردحهن  فعصئهص م ف فص( 3260)المكمم ةصلاهصرا  ال  
 .  ل  ل وصت الم صك    المدعهن العصمهن
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  ا  كزصن عزدد هزر الوزصةا عزن اليار  ( م ف فزص فعزصئهص 79) ةزز م ف فهن فعصئهص  ل وصت الم صك  ا  اري زل تز ا الزرف اري صا اعداد ال اويمرار هه ظ
الم فز م  -1) لد وو ييرا ي مص ةهن اوة ا الز  ثهثز  وزح ا كمص ان مدد الي فهم م ف فص فعصئهص، (3181)الم ف فهن الاعصئهن ةصليارهر الوصةا 

/ل وزصت الم فز م  . ا -3حزاهه مركزا ا زهي  ي تهزا وز اف ،   صل وزصت مزدعق عزص  م كمز  عمزن الد لز   تمز /الم فز م  .ت -2ا.ن   
ساابلة اشااهر دو     د  مززدد يوززص ا  يزز  اولياززصو ة  ززخص  معزز  عمزز  يزز فه م كمزز  عمززن الد لزز   لززدة دائززر  المخززصةرا  العصمزز  (مززدعق عززص  

عم  الرغ  ان اوويمرارفق  ) م كم  عمن الد ل   م كم  الوحصهص  الكةرة (كمة او ال ظر  في قضاياهداتسممهد اليحة اتهاد اوتقديمهد لممح
 الي فهم ه ثر ومةص عم  كصف  الح ا ق اوفي صده   اوويمصعه   الح وه  الخص   ةصلحاها  اوري   .

 سببها األول توس  المدبيي  اللامي  في التوقي  ما  أ  القاا و  يشاير إلاى أ  المادبي اللااد أو ما  يقاود مقاماه يصادر قارار لز  ت   ال ص
  قارار التوقيا  يصادر ببداياة مراحال التحقيا  أف ه وبالواق  إال أالتوقي  إذا ويد ما ييلمه يري  ارتكاب المشتكى بميه لميرد المس د إليه 

شااع اساتخداد التوقيا  وتيدياده كوسايمة ضاغط بماى األشاخاص ما  ايال  هلد يتد بها توقي . إضاافة إلاى أ ام  الحاالت  قميمة وا    سبة
وي حظ ا  ه ام سهولة كبيرة فاي حصاول الخصاود بماى تقاارير طبياة بلاد االدبالامااد الشارطة بتلرضاهد  ،السلي إلى مصالحة خصومهد

  ايضا في ارتفاع ابداد الموقوفي  قضاييًا بصورة ممحوظة.ل يذال بهد  توقي  الطر  األخر مما اسهد 
    حوززد احزز  وةززد لموززمل  الاعززصئه  مززن عززر ر  اووززراا ةدراوزز  تزز ا الم عزز ا فززق عزز و المعززصههر الد لهزز   ال لحهزز   اليززق مززن  زز حدص  عمهزز  ف ححززص

لم صكمزز   اهوززصد ال مزز ا المحصوززة    دراوزز  اوززةصت عززد  عززمصن يميززل الم فزز فهن ةصلعززمصحص  الاصح حهزز   عززمصحص  الم صكمزز  العصدلزز  خززها فيززر  ا
 الم كمزز المززد  ه ززدر فززرار  تزز   ةعززد لزز ا  ع هصحززصمززد  العا ةزز    مززدد الي فهززم ييوززص ا ا  وززرع  الةزز  فززق الاعززصهص المعر عزز  عمزز  الاعززصو 

 اعصفهص . ص  عتو مصلهالد ل    ه كا ،كمص ان الي فهم من   ح  ي مها خاهح  عد  المو  له   ع المخي   ةصلةراو    

  أ  إدارات مراكاز اإلصا ح والتأهيال ال تماارس وظيفتهاا القا و ياة   دهمار وهاذا  البقال في السي  بلاد ا قضاال المادةالحالة الثا ية  فهي أما
وما   احياة  ، بإخراج م  ا تهت مدة توقيفاه أو بقوبتاه بال يقوماوا با تظاار كتااب إفاراج ما  اليهاة التاي أصادرت أمار التوقيا  أو الساي 

باذل ب اال البحاث فاي بالمكمفاو  باللمال توفره حتى ال يقاود رغد لدى تمم االدارات  استخداد الحاسوباحد االسباب هو بدد  أخرى قد يكو 
 او الموقوفي . وتتض  هذه المشكمة بال سبة لألشخاص الذي  ال يويد م  يتاب  أمورهد خارج السي .مدة إقامة ال زالل 

  ارياالدالتوقي   -3
ص مزن المز الحهن م ف ف ز (707الز  ) فيزر  اهزصر  فرهزا المركزا الز لحق ل از ا اوحوزصنخزها  ارتفااع اباداد الموقاوفي  االداريا لوحظ هذا اللااد   -أ 

عززدد الم فزز فهن  ا  كززصن ادارهززص   ( م ف فززص  117عززن اليارهززر الوززصةا ت) اري ززصا اعززداد الم فزز فهن ادارهززص  هه ززظ    اوحةهززص   ( م ف فززص  179 )ن هاوردحهزز
 ادارهص .ً   ( م ف فص590اودارههن فق اليارهر الوصةا)

  ها ةمغ عدد الم ف فص  ادارهزص ةيزصره  اهزصر  مركزا ا زهي  ايضا لوحظ ازدياد بدد الموقوفات االداريات  2007 فق يل ر  اع  ت ا العص  ،
 . يا متلددةخمفية قضااداره  عم  ( م ف ف  81ال  )  1/10/2007 ي تها و هد  /حوصو 

   ( م ف فزص  ادارهزص  مزحد  313الز  ) 18/7/2007وصت  اري صا اعداد الم ف فهن اودارهن فق مركا ا هي  ي تها و هزد  روزصا ةيزصره  الاهزصر   فد
  الي فهززم اودارهزز  وممزز  مززن او ززكصلهص  الاصح حهزز   ال افعهزز  ةوززةت م ززكم  اوكيظززصظ ، ا ا عممحززص ان فيززراالزز  خمززا  ص  اوحةهزز ص  ادارهزز ص  ( م ف فزز32)
( 32فزق  ززهن ان )( م ف فزص مزحد  مززص ةزهن اوزة ا الزز  ارةعز  ا زدر  فززد وزصو وزةت الي فهززم تز  عزد  الززيمكن مزن يازده  الك صلزز  الملم ةز  291)لزز

معزز  عمزز  ي فهززم ةععززد  ثهثزز  وززح ا  اوحةهززصم ف فززص   ةزز  ةزز مر مززص ةوززةت عززد  الززيمكن مززن ياززده  الك صلزز  ا  ل ززهن اوززراوا  اوةعززصد ا  الإ ً 
 الم ف م  ت ا كم  ةصلحيهو  هوصت  فق ي مها خاهح  الد ل  يكصله ص  معصع  .

  .سياسة االبلاد : ملا اة اضافية لمسي ال وباي تهد  -ت
عصئمز  الوزوهن فعزه فق المحلا  اليق يالن فهدزص عم  الرغ  من ي اا الوو ن فق معظ  م صفظص  المممك  ةمص هعحق  و د وون عم  اوفا 

 وزز د، وززو ن ةصلم صفظززص  الارهةزز  ، فاززد دعت ةعزز  ال كززص  اودارهززهن   ادارا  ةعزز  الوززو ن ا هصحززص عمزز  اهزز او الم فزز فهن اودارهززهن  عززن
 ل يرا  ل هم  فق محصلا ةعهد  عن مكصن وكن عصئهيد  ، ة  ر  ر يحه   مويمر  من وزون  خزر ،ممزص هريزت كم ز  مصدهز   معح هز   اعزصفه  

 . كمص  و يخلر عصئهيد   ا هصحص  موةاص  ةصلحاا الم صو و لمووحصو من وون  خر. عم  اور  الحاها
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و زدة  اليزق يوزص ا  فزق وزون الو هزد  /حوزصو التوقيا   دطول ماد م  قبل الحكاد االداريي  في استلمال سمطة التوقي  م  حيث التلس  - ج
وهاذا ه رعدص ال صك  اودار  د ن ان همم  ال ه ه  الاصح حه  ة رعدص  ةبقوبهوعا من الي فهم اودار   ل   )خمو  ع ر  عصمص ( الحاهه  
ظاهرة ابادة م  امضوا مدة محكوميتهد الى التوقيا  ماره اخارى الاى مركاز اإلصا ح  شير الى ، كما في تطبي  القا و  خرقا يسيماً يشكل 

صت الوزز اةا ا  المكززررهن   احدزز  ه ززكم ن خلززرا عمزز  ةززدع ة ان تزز وو مززن ا زز  باا  الحكاااد االداريااي بمااى ضااول مااذكرات توقياا  صااادره 
 ةياده  يعدد ا  ك صل  ا  الاهص  ةصلياامص  اويمصعه  ا  فصح حه  )   ال م  الع صئر ( . الالمويمل ة ها و هي  اوفراج عحد  ا

 لبلض الموقوفي  بقرار إداري التوقي  الياير -د

 أخرى لمتوقي  اإلداري م  أمثمتها:فقد سيمت حاالت  إضافة إلى ما سب  بيا ه حول التوقي  اإلداري   
 توقي  تيار خضار احتيوا بمى ملاممة مراقبي األسوا  لهد.  

  توقي  بابة متيولي  بلد إلقال القبض بميهد. 

  توقي  أشخاص بسبب قضايا م ظورة أماد المحكمة. 

   مهدتوقي  أشخاص إليبارهد بمى مصالحة خصومهد رغد بدد ابترافهد بح  خصو 

 اهزر الداخمهز  ةعزر ر  اعزصد  الحظزر ةيلةهازص  فزصح ن محزل الوزرائ   22/7/2007المركا ال لحق ل ا ا اوحوصن ةكيصة  المز ر  فزق خصلت  فد 
 اليق يع  كا من  اهر العدا )رئه  الموح (  عع ه  كا من  اهر الداخمهز   مزدهر ا مزن  فق ع و الي  هص  ال صدر  عن الموح  الم كم 

 كزصن   30/8/2006 م زصفظ العص زم   محزد ت المركزا الز لحق ل از ا اإلحوزصن   اليزق فصمز  ةرفزل ي  زهصيدص الز  رئزه  الموحز  ةيزصره  العص  
 يم  الي  هص  :اةرا من 

صت وزر  ةز ن ال زخ  عمز    ز  اريكزالشاتباه ا  ا ميرد الشامالدع   إل  عد  لو و ال كص  اإلدارههن ليلةها ع كص  فصح ن محل الورائ  عم  -1
 ا زيةص   ملموماات مؤكادة( ةا عمز   1فار   3ع  الموصعد  عم  اريكصة  ةم وت ال ه ه  الممح    لم صك  اإلدار  عمن ت ا الاصح ن) المصد  

 .الواقلة بمى اإل سا  فقط   رتص عهعص ةصلورائ  الخلهر   يرايد خطيرةف   ةصن ال خ  عم      اريكصت 
ا  زز ا ح وززدص ضاارورة اتباااع مززن  هززا 1954مززن فززصح ن محززل الوززرائ  (5)ل كززص  اإلدارهززهن ةمززص وززصو ةززح  المززصد  الززدع   إلزز  عززر ر  اليززاا  ا-2

 .القضال اإلداريمن فةا حرية باإللغال يوعمدص  بليوبم  ة   قراراتهد  ي  و يك ن المحاكد البداييةالميةع  فق اإلوراوا  لدة 
ةدو من اوعيمصد عم  الوز اةا لزدة الودزص  ا محهز  ،مزن   أحكاد قضايية مبرمةدا مةحق عم  لدة  اار  الع إ شال سيل بدليالدع   إل   -3

محزل  اوا اليح ه  الومه    كزص  الازصح ن  الز  عن هزي  إح زصو تز ا الوزوا ع  ز  الموحز  ال كزص  اإلدارهزهن ةعزد  الموز و  إلز  يلةهزا ع كزص  فزصح ن
 قارارات المحااكديكزت الوزر  موزددا  ةزا عن هلمزت ال كزص  اإلدارهز ن مزن الودزص  ا محهز  إرفزصا ةز ن تز ا ال زخ  فزد هر  لميرد االحتمالالوزرائ  

 اليق ي كد اعيهصد ال خ  اريكصت ت ا الح ا من الورائ  .

، فد  ويملالم عم خطرا اويحصدا  إل  اح  ه كا   ع   خ  ال كص  اإلدارههن إل  يلةها ع كص  فصح ن محل الورائ  عمبدد ليول الدع   إل   -4
لم كزص  اإلدارهزهن هزي  مزن خهلدزص ةهزصن الحالز  الاصح حهز  الخص ز  ةدز ا الم عز ا   مزدة ي ثهرتزص  دوراتع    الموح  ةد ا اإللزصر عزر ر  عازد 

بااالتحقي  لكززق همصروزز ا د رتزز   ال يابااة اللامااة أبضااال،كمززص  دعزز  الموحزز  عهعززص إلزز  عززر ر  ي عهززا  ززه هص   ضااحايا اليريمااةعمزز   ازز ا 
  عمه  . مل الم يك  اشرةمب
 الااى االضااراب باا  الطلاااد فااي يمياا  الساايو  االرد يااة   ليااول  اازالل مراكااز االصاا ح والتأهياال  ايضااا وقااد لااوحظ خاا ل هااذا اللاااد

 . السيو ( وسيتد االشارة الى ذلم تحت باب ) اضرابات والمتخذه بحقهد يايرةالالقرارات االدارية  بمى احتيايا ً 

 فوات اليمسات  -4

م الياود أو أل اه ال توياد سايارة سيمت حاالت ال يأتي الموقاو  لحضاور يمساات محاكمتاه بسابب بادد وياود مكاا  لاه فاي السايارة فاي ذلا
حيهوز   وز د عزدد كةهزرمن الحزاوو  ا     ا ا راا اليةمهغ الز  الوزون او بددخصصة في ذلم اليود لمتويه إلى المحكمة التي فيها يمسته م

 م صك  مخيم   ا  ال  الموي  هص .إل  ال هن هي  ي اهعد  فق وهصر  الوون   
 طمب اإلبادة-  5
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إرفا  م حظة م  مم  ال زيال ما  قبال المركاز األم اي الاذي  هوطمب اإلبادة ببارة ب  سموم م  قبل المراكز األم ية ومديريات الشرطة و 
  كاا  موقوفاًا أو بلاد إلى مركز األم  بلد إخ ل سابيمه إهيل وتسميمه القي القبض بميه ابتداًل يفيد بإبادة ال زيل م  مركز اإلص ح والتأ

 .اإلفراج ب ه أ  كا  محكومًا 
خزها اإلعزصد  إلز  مدهرهز  ال زرل  لهيوزمم  المركزا ا محزق هزصد  ها  هزي  افمص فق لمت اإلعصد  اح  هدمر ح وه  الحاهزا الز   هحيظزر  رهيز   عو ع 

ه همز  إلز  ال زصك  اإلدار  الز   ةزد ر  هلصلةز  ةيعدزد ع  إوزراو  زم  كمدزص عمز ر ي مزا اوعيزرام ةوزر     ا  هحظر فق عمر  ف مص ان هخمزق وزةهم
 .م  هاتي  الصورتي  صورة الذي يحصل  بمى الحكد بالبرالة ويطمب م ه مثل هذا اإلقرار سوأواألفممص هك ن افيرف  

 التشغيل الميا ي وغير الميا ي  -6

ة القايمي  بماى المركاز دو  مقابال واشاتكى الابلض ايضاا ا اه  هد يقومو  بأبمال الت ظي  وأبمال الطبخ وخدماشتكى بلض ال زالل م  أ
 ( دهحصرا  درهص15-14)يتد تشغيمهد في الطهي والمخبز ومراف  أخرى بمركز اإلص ح والتأهيل مقابل اير اقل بكثير م  الحد األد ى لأليور

 قا و  اللمل. ولسابات بمل أكثر م  المسموح به في
 رف  أسلار الحاييات داخل المركز -7

د تقود بقالة مركز اإلص ح والتأهيل ببي  الغيارات الداخمية والسياير وأدوات الح قة بسلر يزيد با  سالر الساو  لم ازالل الاذي  لايس لاديه
 .خيارات أخرى 

 لحرما  م  الحقو  السياسية ا -8

  اتهد في أي ا تخابات حتى قبل صدور احكاد بميهد وهد موقوفو  مما يخل بمبدأ بارالة الماتهد ليس متاحًا أماد ال زالل اإلدالل بأصو
 2007خ ل باد خابات البمدية او ال يابية التي يرت ، حيث لد يشارم أي  زيل باال تحتى تثبت أدا ته وح  المشاركة في الحياة السياسية

ي ال فاي بلاض السايو  بسابب بادد تاوفر سااحات التشاميس )ساي  الكارم(او قصر مدة التشميس في بلض السيو  وبدد تشاميس السا -9
 ارتفاع دريات الحرارة  ) سي  الموقر واللقبة(.

 ان حاززا الوززوهن ةدزز   ال زز ر  هحلزز   عمزز  فوزز    ا وا اعززصف  الزز  احزز  مزز ل    خاا ل ال قاال الااى المحاااكد والمستشاافياتمشااكمة التقييااد  -10
كمززص ان لرهازز  الياههززد ) وززت الخلزز ر ( يعرعززد  لمكززدمص  حيهوزز   الفقااري ض صاادرية او مشاااكل باااللمودامااراله ززخص  الزز هن هعززصح ن مززن 

التاي يساتغرقها  قال ال ازالل ما   ما  الفتارة ايضااً الملا ااة ال ف م الم صو و ا  يعرعد  لمملةزص    ا الوهصر  )الاحااح ( عم  اثراوحاوا داخ
حيث ياتد )الز زا اة(ت طويماة بسابب تلادد اليهاات التاي تقصادها السايارات المخصصاة لا قمهد سايو هد الاى المحااكد و التاي قاد تمتاد ساابا

المحاكد المختمفة فاي كافاة ا حاال المممكاة وذلام كماه بسابب الا قص الحااد فاي بادد المركباات المخصصاة ل قال هاؤالل  إلىالسي ال  إيصال
 المطموبي  الى اليهات المختمفة  .

 
 ، وبدد كفاية ويبات الطلاد المقدمة. رب في بلض السيو بدد ص حية المياه لمش -11

 

مزن  اثحزصو الخزر ج  العز د ة كا ومصعق )حاوو اليحظهمص  غهر الم ر ع ( ا  ال رد   )اليعره (لبلض السي ال ة التفتيش االستفزازيايرالات -12
 و اليحظهمص  غهر الم ر ع  من الحوصو .  ك ل  اوراوا  ي يه  ا ار حاو عحد افي ص  اليرم  ال  الم صك  ا  الموي  هص  

 

 . بتمم الزياراتباستث ال ال زالل االيا ب حيث يسم  لهد  م  زيارات االصدقال واالقاربالسي ال  حرما   -13

 

 مرفصةز   و هزي يخعزل ل كمااا  المراسا ت البريدياة،  وخضاوبها لمرقاباة المشاددة  قصر مدة ايرال المكالمات الهاتفية المساموح بهاا لم زيال -14
 المراوه .يم    ال  صظ عم  وره

 
 .االدارات القايمة بمى السيو 
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يي ص   اودارا  الاصئم  عم  الوو ن ةصلخةرا  ال ظه ه   الي تها الملم ت  دار  المرفا الووحق ،  عم  الرغ  مزن يمازق ةعز  العزةصل 
فزق العمزا يازم عصئازص امزص  عممهز  اوزيدام   بادد الرغباةو ان ن اودار  ، إيميعد  ةصلك صو    وزلميدرهت الي وهوق لمعما فق ت ا المرفا   

 . اليل هر  الي دها اليق يحيدودص مدهره  ا من العص 
   اليق  اا   بدد ثبات بلض االدارات ان ييههرا  مويمرا  ودارا  الوو ن   2007ر د المركا ال لحق ل ا ا اوحوصن خها عص

الززد ر اوكةززر فززق ي وززهن ا عززصا يمزز  المرافززا    ا عززصا الوززو ن ة زز ر  عصمزز ،  هززا يمعززت اودار  الك زز و احوزصاا  وهززد  ، احعكزز  عمزز
المرافا  مص محص ت ادار  يم   المدراوفاد يامد عدد من حوح  ظر م الوون ، ةهحمص ه  ا العك  عحد ي لق ادار  غهر ك  و   لم اها   ع

 .را  المدحه   ال ظه ه  العصله  ال  وصحت  ون اودار  ةصلخة ةععد  هيميل  رع  عمم  عم  ةععد  ااا 
  ةزا ان كافيًا الفضل الكفالات والل اصر لمت افس ل قبال بميها  المرف  ال تشكل حافزاً مازالت الخدمة في هذا ا ه  له ومما يؤس

ادرايد   ل ر د  ةيز لق محص زت فهصدهز  ،  عمز  فومص  كةهرا  من روصا ال رل  مص اال ا هح ر ن من الخدم  فق الوو ن  هعيةر حدص يامه ص  ل
الرغ  من مح  العصممهن فق ت ا المرفا ةع  اوميهصاا  ،او احدص مص اال  و ييحصوت   و  الموزئ له  اليزق يازل عمز  عزصيا العزصممهن مزن 

 عممد   اليق يحل   عم  فدر كةهر من الخل ر   اورتصا الح وق .   ها لةهع
فازد فصمز  ادار  مراكزا او زهي  الي تهزا  محز  التأهيال لملمال فاي هاذا المرفا  وبماى مساتوى االفاراد اللااممي  ، اما م  حيث التدريب و 
ععداد  يصتها  العصممهن فق مراكا او هي  الي تها   ل  ةصليعص ن  اليحوها مل  مةعاد د را  ي وهو  ةدد 2007ال در او ا من عص  

 ركا ال لحق ل ا ا اوحوصن .الموح  الد له  لم مهت او مر  الم
ةدزدم   2007قامت مديرية االم  اللاد باستحداث مشاروع مكتاب تطاوير مراكاز االصا ح والتأهيال  خا ل شاهر حزيارا  ما  بااد كما 

 ةدززدم ميخ  زز  عززل اووززيرايهوهص   اعززداد الخلززل  اولهززص  الع ززره  لي اهززا تززدم او ززهي  الي تهززا   لزز  ةصو ززيرا  مززل  ززرك  
د  الحظزززر ةصووززز   المعزززصههر الميعماززز  ةصخيهزززصر مريةزززص  مراكزززا او زززهي  الي تهزززا صالعزززصممهن فزززق مراكزززا او زززهي  الي تهزززا ،  اعزززيزززدرهت 

يلزز هر  اعززصد  ي تهززا الةحزز  الي يهزز  لمراكززا او ززهي    المعززصههر الد لهزز   ا  العهفزز  فززا   يلزز هر الةززراما اليدرهةهزز  الخص زز  ةززصلمراكا
 .ا  فق ل ر اوح صو المراوع   اوعداد الم ير  مل الخةراو لممةصحق اليق وياص  الي تها الماصم    

ال ر ز  اليدرهةهز  او لز  لمزدراو ةصليعزص ن مزل مكيزت المظزصل    از ا اوحوزصن  المركزا الز لحق ل از ا اوحوزصن   فد ح ز  المكيزت المز ك ر  
 .28/10/2007مراكا او هي  الي تها ةيصره  

 
 الم حظات  .4
االشاارة الاى بادد ما  المواضاي  تبادو ل اا بماى درياة ما  ولغايات اتماد وص  الحالة الخاصة بالسيو  والسي ال  يد ا ه ال باد ل اا ما   

 :االهمية وهي 
 شغب السيو . أ. 

وساي   وقوع حاالت م  الشغب بي  صفو  السي ال وذلم في كل م  سي  بيري  2007خ ل باد  رصد المركز الوط ي لحقو  اال سا 
 سواقة.

  ( ةصلدهوزززصن  الع زززهصن 50 هزززا فصمززز  موم عززز  مزززن الحاوو عزززددت  ) 2007-3-10 فعززز  يمززز  او زززداا ةيزززصره  ، احاااداث ساااي  بياااري
مهمزص  مزن  هزا عزد  الوزمصي لمحزاوو هزا اليعةيلة  زددي زلهت اح وزد  ةوزةت المعصممز  الوزهئ  اليزق هما حدزص  اليلهرامه  وز اويخدا  فلل ةزهل ال

فززد  حززاهه   35،  فززد حززيا عززن  لزز  ا ززصة  مززص هاهززد عززن   ، ةوززةت عززد  وزز د  اللعززص   عززد  الي ززمه  ل فزز  كززصم   الرهصعزز دو  ةزز ةصريززداو
 فدم  لد  الرعصه  اللةه  فق الموي  هص  ال ك مه  فق  هحدص  ا ي م ا عم  ياصرهر مرعه  ي عر ة ن  صليد  العصم   وح  .

حيث يرى تكمي  مدير السي  باتخاذ االيرالات القا و ية واالدارية بح  الضباط واالفراد والمتلمقاة تد تشكيل هيية تحقي  في هذه االحداث 
 بالتقصير بادال الوايب ومحاكمة يمي  ال زالل بتهد التمرد واللصيا  والحا  االذى بأ فسهد.

 (تمت االشارة اليها )داث سي  سواقةاح. 
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المسااايولي   موضاااوع شاااغب السااايو  مااا  الموضاااوبات التاااي يياااب ا  تمقاااى اهتماماااًا مااا  يلتقاااد المركاااز الاااوط ي لحقاااو  اال ساااا  ا  
الخبرالوالمختصي  في هذا الميال  فم  الم حظ ا  شغب السيو  وقياد ال زالل بالهياج و اياذال ا فساهد  اوحتاى قياامهد باالضاراب با  و 

وب ادما ال اي اليهاات المل ياة لشاكواهد ما ال تصاغب ادو ل السايو  داخاوضاع القايماة بمى األ لوفة ردود افلال حتمية ومأ تيية هو  الطلاد
 ييدو  طريقة اليصال تمم التظممات الى المل ي  خارج اسوار السي   .

 وفيات السيو  . ب
 )مززحد  لةهعهزز   16 فززد اعيةززر   فززص   ،احي ززصر فززق مركززا ف ا ززص  ص فززص  مززن عززمحدص  صليزز  صلزز  (17)2007خززها عززص  ةميزز   فهززص  الوززو ن 

، ا  يز افر  الوزهر  فق ع و ياصرهراللت ال زرعق  فزرارا  لوزصن الي اهزا الم زكم     ل  (ةصويثحصو ظر م  فص  الحاها )م.ا( من وون العاة 
 الياصرهر .يم  المرعه  لد  ة وت 

اللقباة كاا  وزون  .ز( ما ث ثة وفيات اخرى الى يا ب ) ظرو  وفااة ال زيال  ان تحزص   من وصحة   هعياد المركا ال لحق ل ا ا اوحوصن  
 -ةدص ة كا ا ول  تق : ييب ا  يتد التحقي 

 زصةدص ةعز  ال زةدص    لز  ة زدصد  وزوحصو المركزا المز ك ر او ان  اليزق 2007ت خزها  زدر   فاي ساي  ساواقة)ع.ط(  زيل  ظرو  وفاة  -1
لوط ي لمطب الشربي لرفضاة تزوياد المركاز بالتقاارير وليس م  المركز ا مديرية األم  اللاد ) تد الحصول بميه  م يارهر اللةهت ال رعق 

 (  كر ان ال فص  لةهعه ،كمص  ان لوح  الي اها الم كم  فق ظر م  فص  الحاها الم ك ر خم   ال  ت   الحيهو  اهعص . الطبية الشربية
  ا  الي اها .ةاهد من ال ت   ال صل  مدعص  لم ما بمى اال تحار في سي  قفقفامي  المذي  اقدظرو  وفاة  ال زي -2    

مريزت الوزون  ا صل  الم يك  عمهد  مزن ها يم    اليق ي  ي كها تهئ  ي اها فق اوةصت ال فص  ظر م  فص  الحاها) م.ا(فق وون العاة   
ت(  مزص االز  مزصا فزق اداو ال اوزمز   ، اوزصو  اوزيعمصا الوزمل ، اوتل رل  ةيدم  ) العرت الم عق الز  االم ك ر لمم صكم  امص  م كم  ال

 .الاعه  فهد الحظر
( وفياات م هاا 5( وفااه، اللقباة وفااه  ) .ز( ، قفقفاا )1( وفياات ،بياري  )9الوفيات بي  السيو  بمى ال حو التالي : ساواقة )قد توزبت و 
 ( وفاه .1( ا تحار ،يويدة  سال )2)

مر ا  ةوززةت اوتمززصا ال زز ق ا  عززد  الودهزز  فززق اليعصمززا مززل  ززصو  ال فززص  داخززا الوززو ن يعزز د ةموممدززص امززص الزز  الياززد  ةززصلعمززل العمزز  ان 
 طبيااة شااربيةوالمطمااوب تقااارير  ،ال فزز  المحصوززت ا  ةوزةت اليعزز هت ال عزل ال زز ق لموززوهن مزن  هززا عززد  اوزعصف  ةصل زز ر  الملم ةزز   فزق

 .واكثر حيادية ات تحقي  اكثرتخصصاً وهيي
 ذيب وهااو دور م اااط ايضااا محتيااز او الساايي  يهااد  بال تييااة الااى م اهضااة التلاالق ابت ااا ا  التوثياا  الطبااي المتلماا  سااوال بحالااة ال و

ات التاي بشأ  المخاطب لممركز الوط ي لمطب الشربي  لمتلاو  يوية دبوته م  يديد  المركز الوط ي لحقو  اال سا   باالطبال ولذلم فأ 
والتاي ساب  وا  خاطاب شربية لغايات توثيا  تمام الحااالت ية البمى التقارير الطب وط ي لحقو  اال سا  لمحصولتويه اليهد م  المركز ال

لساا ة 51قااا و  المركااز الااوط ي لحقااو  اال سااا   رقااد  ( ماا 8المااادة ) حكاااددو  أي اسااتيابة ، خ فااًا البخصوصااها المركااز المااذكور 
تمام اليهاات تزوياد  الزماتالل قاة و والتي ابطت المركز حا  طماب الملموماات او البيا اات ال زماة لتحقيا  اهدافاة ما  اليهاات ذات 2006
  تأخير.ابطال او  بها دو  المركز 

 
 

 ب  استقبال الزوار. ات.. اضربات اليوع  واضراباضربات السيو  ج. 
مززن حززاوو اليحظهمززص  غهززر  ( حززاهه  50اعمززن مززص هاززصرت )  ، فمزز  هكززد هةززدع تزز ا العززص   يزز   يهززر  تزز   اوعززراةص 2007ي ززصعد  خززها عززص  

 زدد  فد  المعه ه  داخا الوون ، كمزص اعراةص  م ي  ص  عن اللعص    ي  ي اها ملصلةد   ا يوصوص  عم  ظر  سي  يويدة ريالفق  الم ر ع 
 عزصا الوزوحه   المعصممز  اليزق ةوزةت وز و او حزاهه   (119) هزا اعزرت  وون و اف  اعراةص من ح ا اخر  ت  اوعرات عن اوياةصا الا ار

  العزص  ةز   الد  الوزهئ  ةوةت رغة  الووحصو فق اعه  الرع.  ه يق ي صعد يم  الظصتر   (من الحوصو )اوراوا  الي يه ا رات   خص   هيماصتص 
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 تيياة طاول مادد ا  ةوزةت معصحزصيد   اوزرت   االدارياي  القارارات االدارياة الياايرة ما  قبال بلاض الحكاادداخا الوون ا  ا يوصوزصعم  ةعز  
 . التوقي  القضايي واالداري

  ةصلمعززرةهن   اولززها عمزز  ا زز الد  المعه ززه  داخززا الوززون   ززكا  ايزز   الياصئزز مززن خززها اهصر  ززد المركززا الزز لحق ل ازز ا اوحوززصن  فززد ر
 ت ا  احز   ةصلحيهوز  هزي تحص  م كم   اها  ه اوددص ت وو الووحصو عحد المو و لهعزرا المعصمم  اليق هماصتص ا ارت   انالمعصمم  اليق هما حدص ا  

الظززر م المعه ززه  داخززا الوززون   ززكا المعصممزز  اليززق هوززت ان هخزز   فهمززصيعيةززر فصح حهزز   اوصوززه  )  خص زز    اهززا ةعزز  ملززصلةد   اليززقي
 و هد   و اف   ( . و اليحظهمص  غهر الم ر ع  فق وونهعصمم ا ةدص  خص   حاو

  فازد ةميز  يمز  اوعزراةص    يز   ،متدادها الى يمي  السيو حيد االضرابات وااادهزصد ر د المركا ال لحق ل ا ا اوحوصن ت ا العص  كمص
( ةصوزيثحصو  ، او االفاراج ب اه، او  قماه الاى مركاز اخار باأمر ال زياليع د الز  الةز   دصمومم اووةصت فق  ( اضراباً 867)31/10/2007يصره  

)  وزز اف  (2007و ا  ال ززدر اوخهززر مززن عززص  ومصعهززصن خززها ال ززدرا ن)اعززراةصو هد  اعززراةص  حززاوو اليحظهمززص  غهززر الم ززر ع  فززق وززوحق
عززن ( حززاوو 5 الثززصحق اعززرات)2007عززص  خها ال ززدر او ا مززن حززاهه   (119)ثهثزز  اعززراةص  ومصعهزز ) او ا عززن اوززياةصا الززا ار مززن فةززا 

 وضااربهد  لاممااةمسااول ال  لزز  ةوززةت  ززكا المعصممزز ) اهززران  يمزز ا   خززها  ززدر  ( حززاهه  25  الثصلززا اعززرات ) 31/1/2007اللعززص  ةيززصره  
يوياادة ماا  الت ظيمااات غياار ل سااي  الاث ااي  ماا    ااز  مرتااب الشاارطة الخاصااة وذلاام بلااد فاارار افاارادالمرتااب القااايد بمااى حراسااتهد و قباال  ماا  

يعز د مزص ك،  (بالسااب ما   ازالل هاذا المهيا   تولت مرتبات ادراة المراكز وادارة االم  الوقايي االتلاملحيث  19/6/2007المشروبة بتاريخ 
،  محززل ال زز م  الكيززت  اوفززه   )لعص  ،يدفئ ،اي ززصو  مهص ،ي ززمه يززرد  ا عززصعد  المعه ززه  داخززا الوززوناوززةصت اعززراةد  ةصلمومززا الزز  

(  ةحيهوز  ، اوراوا  ي يه د   ي يه  ا ارت  من الحوزصو ، عزد  الوزمصي ةصدخزصا المهةز  لدز  ، ف زر مزد  اوي زصو  الدصي هز  معصمم  ا ارت  
مدهره  اومن العص  مل ملصلةد  الاصح حهز   لز  ظ ي وزن ا ز الد  المعه زه  داخزا يمز  الوزو ن )وز اف  (   لز  خزها    اوعراةص  اويوصة ت 

د  المعه زه  وزهئ  /روزصا  الز هن مزص يزااا ا ز ال  ةازق ان هزي  ي وزهن ا ز اا حزاوو يمز  المدزصول فزق وزون و هزد   2007الرةل اوخهر من عص  
 .14/12/2007( حاوو من يم  المدصول لهعرات عن اللعص   ةيصره   10)فل   ل  مص د

( 28(، الكارم)87ملاا  )(،119، ساواقة )( 92،بياري  )(289يويادة رياال )-الح ز  اليزصلق : فد ي اع  يم  اوعزراةص  فزق الوزو ن عمز   
) بسابب حرماا هد ما  2007  الثاا ي ما  هاذا اللااد ( وما  ضام ها اضارابات االسارى االربلاة خا ل شاهر تشاري93، قفقفاا )0(53اللقبة )

 . حيهو  اري صا عدد يم  اوعراةص  (24(يويدة  سال )53،الموقر )(29االيازات (،البمقال )
  خصلزت المركزا الز لحق ل از ا اوحوزصن مدهرهز  ا مزن  ، ةوةت اووزراوا  اليزق ييخز  مزن فةزا ادارا  يمز  الوزو ن لميعصمزا مزل المعزرةهن

 عززعد  ةزصل وا اوح زراد   يز  الروزز ا عزن اوعزرات ل يززرا  عصمزا مزل الحززاوو المعزرةهن مزن  هزا ي ر  اعزصد  الحظززر ةزصوراوا  الالعزص  ةعزر 
 ةزدو مزن ‘ يز مهن او زرام اللةزق  ( 2004لوزح   9فصح ن مراكا او هي  الي تها رف   من 38المصد   خهف    كص )ل هم  ييوص ا اووة ا 

التلامال ما  هاذه الحااالت ما  قبال خبارال ومختصاي   فسايي  وايتماابي  بهاد  حفاظ التاواز  ال فساي عر ر  ةلمركا ا    ا ت ا اووراو
واليسادي لهاد ما  خاا ل اساتغ ل طاقااتهد وبماا يحفااظ ال ظااد داخال السايو  والتقمياال ما  الاردود السامبية واللداييااة التاي ما  الممكاا  ا  

ع بماى ا اه مخالفاة تساتويب هذا وقد دريت تمم االدارات بمى التلامل م  هذا الموضاو فرادي ، تصدر ب  ال زالل  تيية بقوبة الحبس اال 
/س ما  قاا و  مراكاز االصا ح  37)خ فاا لمماادة  بسابب مخالفاة التلميماات الخاصاة بمركاز االصا ح والتأهيال   بقوبة بح  ال زيلايقاع 

  ضاارابات  ، وكمااا ظهاار ممااا سااب  فااأ ح والتأهياال لااد يلااالج موضااوع االصاا( ماا  اللمااد ا  قااا و  مراكااز اال 2004لساا ة 9والتأهياال رقااد 
وبالتالي فأ  التلامل م   االشخاص المضربي  بمى ا هد مخالفي  لتلميمات مراكز االص ح والتأهيال  ،موضوبية وحقيقية  اً ضراب اسبابألل

لمملاايير الدولياة واهمهاا و يشاكل خرقاا لمقاا و  ، كماا ا اه  ولووضلهد بالحيز اال فرادي لفتارات تتيااوز الفتارات القا و ياة اصاب  غيار مقبا
والتااي تشااي  بمااى الغااال بقوبااة الحيااز اال فاارادي او الحااد ماا   1990لملاممااة السااي ال  ة( ماا  ميموبااة المبااادىل االساسااي7المباادأ )

  المد ياة والسياساة اشاارالى ا  الحابس م  اللهد الادولي الخااص باالحقو 75بمى المادة  20/44استخدامها  ،كما ا  التلمي  اللاد رقد )
. في حي  ذهبت المي ة االوروبية لم   التلذيب الى ابلاد ما  ذلام اذ ابتبارت هاذا  ظورةحاال فرادي لمدد طويمة قد ي درج ضم  االفلال الم

  االيرال يرقى الى حد الملاممة ال  سا ية و المهي ة.
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 .التفتيش بمى السيو د. 
( زياارة بماى 49) 2007-10-31حتاى تااريخ و  اللااد ي  اللاامي  واليهاات القضاايية لمراكاز االصا ح والتأهيال هاذازياارات المادب ةمزغ عزدد

( زيااارة ، 4( زيااارة، اللقبااة)10( زيااارة ، الكماارم)5( زيااارة ، ملااا  )2( زيااارات، بيااري )4( زيااارات ،سااواقة)9ال حااو التااالي: سااي  يوياادة )
 . ( زيارة4( زيارة ، يويدة  سال)2الموقر)( زيارة، 5( زيارة، البمقال)4قفقفا)

( مززن 8عززدد الاهزصرا  الاعززصئه  لموززو ن عمزز  الززرغ  مزن ال ززه هص  اليززق مح يدززص المززصد  ) ا خفاااض هه زظ المركززا الزز لحق ل ازز ا اوحوززصن 
الوزوه  ..عزاا كزا فئز   ازد لماعصو من  ها الرفصة  عم  الوو ن  محصتع  اليع هت  ي 2004لوح   9فصح ن مراكا او هي  الي تها رف  

و ان تزز ا الززد ر مززص ااا غهرفعززصا ةصل ززكا الملمزز ت كمززص تزز   اعزز  مززن ارفززص  او  ززصئه  اعززه ، ا  احزز   عمزز  الززرغ  مززن  وزز د عززن اوخززرة(إ
 . مص ااا ه ياد اوله  ال اع   لهك ن ا رافص د رهص    الح  الاصح   ال   هك ا ت ا او رام  ه و  ل  او اح

  29 ه    لز  ةيزصره    الاعزصئق ةعزر ر  ي عهزا تز   ال زهمعصلق رئه  الموم ق ل ا ا اوحوصن  ان خصلتكا ال لحوةا لممر ت ا  فد-
 صكمز   م زكم  مي د  لم صكا الووحصو الميعما  ةل ا امد اووراوا  الاعصئه   ل ا مدد الي فهزم الاعزصئق فةزا  اثحزصو الال ةددم7-2007

  ميصةع  ا عصا الووحصو. ال  مرافة  م اعهدتص  م صكا اليةمهغ ةهن الم صك   الوو ن اعصف  الم كم  فق عد   ع ر وموص  
 . 2007التطورات االييابية والسمبية التي وقلت في السيو  خ ل باد  اهد.اه
 االييابية: -أ

 . 2007/ا ار 27ها ( ةيصره  في  اة ات مركا  و اف   الم فر امص  محد ةق  وصئا اوعه  الم مه   اووحةه  )عهن ال ا -1

عممزص ةز ن تز ا  ( حاهزا الهز 1000 حازا ) 7/5/2007( د ح   ةيزصره  90( ك    عم  موص   )55عم  ةعد) افييصي مركا ا هي  ي تها الم فر -2
 ./الم راةةحصو وون ودهد فق محلا  ا  الم ل  ه  كمص  ي  الةدع الوون حم  وق    هد  فا م ا  ص  عصل

 فزد يز  ر زد  2007الز  وزون ف ا زص خزها  زدر يمز ا  1990  اورة اردحهن هاع ن عا ة  الم ةد فق الوو ن اووزرائمه   محز  عزص  ا ارةعحا -3
تز وو عمز   ريزداو مهةز  الوزون(ت ا  فزد افزد صة الياهزد مخيم   عن ةاه  الحاوو) اوصاا  خصرج الوون ، عد اليق هما حدص  اليق يعيةر  معصمم ال

للعص  خها  در ي رهن الثصحق من ت ا العص  ةوةت  رمصحد  من اووصاا   فد خصلت المركا ال لحق كا مزن  اهزر الخصروهز  اوعرات عن ا
مه   فززق هك مزز  اووززرائيوززمه   ةززهن ال ك مزز  اوردحهزز   ال  مززدهر ا مززن العززص  لم فزز م عمزز  ال عززل الاززصح حق لدزز وو اووززرة فززق عزز و اي صفهزز  ال

 .   2004لوح   9كا او هي  الي تها رف  ع و ا كص  فصح ن مرا
 من العص . عل  حصدها  كص ة فق ومهل مراكا او هي  الي تها ه رم عمهدص مكيت المظصل    ا ا اوحوصن/ مدهره  ا  -4
، العاة (  اولياصو ةصلحاوو  ةاهصر  خمو  وو ن ) الم فر ، و اف  ، الةماصو، ف ا صHuman Rights Watch " لمحظم  المرافة  الد له  "الومصي  -5

 عم  اح راد .
  الي تها )يم  او صر  ال  د ر  افييصي مكيت يل هر مراكا او هي -6
 يا هد مكيةص  الوو ن ةكيت اوحه  لمحاوو اووصحت  رفد المكصيت ةكيت ودهد . -7
 ( الم دهحصر .47ةملع   الكةد ال ةصئق عم  ح ا   اار  ال    ةكم   ) يلعه  كصف  الحاوو  -8
 .ةي اهل مل هص  عم  الحاوو عحد ادخصلد  يةهن  ا فد    اوةصيد  الةدع -9
 .مخدر   ةمحل اويخدا  الخر ا لمحاوو الم ية  ةد  ة هصايد  م اد الخص    يعمهمص الا دار  -10
 . الومصي للهت الدراوص  العمهص ةصدخصا الكيت  المراول  اعداد دراويد  العممه  -11
ق المدززن كزا ليز فهر مهعزت رهصعززه   يوزدها ممصروز  ت اهزص  الحزاوو الرهصعزه   ال حهزز   يلز هر خلز ل اوحيزصج فزايعمهمص  لمزدراو المر الا زدار  -12

 رفه  )حوصر ... داد (  اعمصا اوحيصج ال ه احق .ال 
 السمبية -ب

.ن( م كززز   ع ززر وزززح ا  ةوزززر  اليخلززهل لماهزززص  ةعممهززز  ارتصةهززز  ( تمزززص اوردحزززق ) 19/6/2007فززرار حزززاهمهن مزززن وززون و هزززد  روزززصا ةيززصره  ) -1
  مز اد م رفعز   المز امر  لماهزص  ةعممهزص  عوزكره  ،  فزد يز  الازصو الازة  عمز  الحاهزا اوردحزق ،  يز  ا صلز  ، العرافق ) .ن( م كز   م ةزد ل هزصا 
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 اوتمزصا ةعزد  اف زصا اوةز ات  اوتمزصا فزق ي يزه  امصحزص  (  رلهص  من مريت وون و اف  ال  م كم  ال رل  ) ةيدمز  اوتمزصا ةصل اوزت 17)
يوزصر  ، الحاوو  مخصل   او امر  اليعمهمص  (فهمص اوحد لمميد  الرئهوق ةرية  عرهم يدم  )يدم  الر    ، يودها فرار م كز   ، يعزصلق اعمزصا ال

 .اوصو  اويعمصا الومل  المخ ل  ل  ، مخصل   او امر  اليعمهمص (
  يت ةهرهن)يم  او صر  الهدص(. ا داا -2
 ا داا  يت و اف  )يم  او صر  الهدص (. -3

 .اماك  التوقي  المؤقت -:الثا ي  القسد
 لدى االم  اللاد  المؤقت التوقي  اماك  أ.

  الة زا الوحزصئق، ادار  ا مزن  تق حظصرا  المراكا اومحه   مدهرهص  ال زرل   حظزصرا  اودرا  اومحهز  ) ادار  مكصف ز  المخزدرا   الياههزم، ادار 
 ال فصئق ، ادار   مصه  اوور  (  مركا ي فهم اووصحت .

و يحي زر الحظزصرا  اومحهز   حظززصرا  مزدهرهص  ال زرل   فززق كصفز  م صفظزص  المممكزز  ،  يعيةزر تز   اومززصكن مازرا  ا يوزصا يح زز  فهدزص ا امزر الاززص
 زه ه  الازة  عمز   العدلهز   وزصع  ،كمزص  هوز ا لمعزصةل  24مراكزا اومحهز  لمزد  الاة   العةل  هوها الاصح ن ا يوصا او زخص  فزق ال

اليق يخي  ةدزص م كمز  عمزن الد لز  ، عممزص  او خص   او ي صظ ةد  لمد  وةع  اهص  عيد العر ر  فق  صل  او يةص  ةصريكصةد  ع  من الورائ  
ةعززدتص ا ززصليد  الزز  وززصع  هززي   24 ن ا زز ا الم صكمززص  الواائهزز   تززق مززد  صحتزز   ال ززه ه  يعيةززر مخصل زز  له ززا العززص  الزز    ززدد  فززةزز ن 

لمد  ييوزص ا اووزة ا ل وزصت ال زصك   فهن اهعص    هي  او ي صظ ةصلم ف  الودص  الاعصئه  المخي  ) ل وصت الم صك   المدعههن العصمهن ( ، كمص 
 . 1954وت فصح ن محل الورائ  لوح  اودار  ةم  

 هزا ( ساابة 24بمى ال ص المتلم  بمدة القابض القا و ياة والبالغاة ) ارض الواق  ا  ه ام تياوزات وتحاي ً  وما يحدث فلميا بمى 
حياث الاصح ن. اهي  اوويمرار ةصو ي صظ ةصلم يك  عمهد  ل يرا  ل هم  ييوص ا ا وة ا إويحصدا  لاصح ن محل الورائ ،  ع هصحص  د ن اوويحصد إل  ت 

راكاز األم ياة أ  ه ام حالة ابتاد بميها ال اس بويود مذكرات توقيا  فاي الم ، ي لحقو  اال سا  المل ي بالزيارات رصد فري  المركز الوط
التحقي  وبصدور أمر م  الحااكد اإلداري باساتمرار  بحية م  الحاكد اإلداري لتمديد احتياز األشخاص أسبوبا تمو أسبوعواالدارات االم ية 

ى هذه المدة،كما ويتد احيا ًا كثيرة   قل الموقاو  الاى بادد ما  المراكاز االم ياة حتاى ياتد التحايال بماى الا ص حيز المطموبي  له زيادة بم
 المتلم  بمدة القبض القا و ية .

 مركز توقي  االيا ب
صاادرةب  الحكااد ب اال بماى ماذكرات حياث ياتد احتياازهد في اللاصمة بما  وهو ملد الحتياز األيا ب تمهيدا ألبلادهد ، يويد هذا المركز

 ل المممكة  أو  لحي  تقديد كفيل .االداريي  تمهيدًا ألبلادهد الى دولهد وذلم اما  لمخالفتهد شروط اإلقامة داخ
  ليسوا مقيدي  بشروط اإلقامة ، وه ام بادد ما  االشاخاص اساتمر حيازهد  اً م  الحاالت شممت أشخاص اً وم  اليدير بالذكر أ  كثير

كفيل وملظد اإليرالات التي يتلرض لها هؤالل تكو  م  باب توس  الشرطة والحاكد اإلداري وبلض اليهات االم ياة فترة طويمة للدد ويود 
 .خ ل هذا اللاد ( شخصاً 6240بص حياتهد، وهذا وقد بمغ بدد االيا ب الذي  تد ابلادهد ب  المممكة م  ك  الي سي  )

 آت ،مراف  الخدمات وتيهيزها،  مستوى الخدمات األب ية ، الم ش ) بيية اماك  التوقي  المؤقتة  -1
 اكتظااظ  يعيةر معظ  ت   المةصحق فدهم   يحي ر فزق معظمدزص الرل ةز   كمزص احدزص م زد د  الموزص   ممزص هز د  الز  -: المبا ي

 يم  ا مصكن  ةصلم ف هن.
  را  اا  اود ومحزق ا  مدهرهز  ال زرل ي وزد اغمةهز  الحظزصرا  فزق اللزصةا اورعق)اليوز ه ( لمةحز  المركزا ا :مواق  ال ظاارات

 للةهعه   ة  معد دم  فق معظمدص .اومحه  ،ممص ه ثر ومةص عم  درو  ال رار   اليد ه    ه ص    يصوا  ،كمص  ان اوحصر   ا
 :صرا  فزق حظز وهزد  فزق معظز  حظزصرا  المراكزا اومحهز   مزدهرهص  ال زرل  ،  ماة لز يعيةزر الحظصفز   ال ظافة والمراف  الصحية

اووزر  (  مركزا  اودارا  اومحه ) ادار  مكصف   المخدرا   الياههم، ادار  الة زا الوحزصئق، ادار  ا مزن ال فزصئق ، ادار   مصهز 
 .ي فهم اووصحت
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 ال   ا الهدص ةود ل  .فق امص المرافا ال  ه  فه يي فرمعظمدص  داخا الحظصرا  احمص خصرودص ممص ه كا  ع ة  عم  الم ف فهن 
 هي  يخ زه   وةز   ا زد  لمم فز فهن فزق ومهزل الحظزصرا  ، امزص  وةيزق ال لز ر   الع زصو فهي ممدزص الم فز م عمز  _ : الغذال

  وصة  الخص  .
  امزص حظزصرا  الحوزصو  او زداا  ق عةزصر  عزن فر زص  اوز حا   رامزص ،مي فر  فق  معظز  الحظزصرا   تز -: الفراش و االغطية

 مص     ل  فق عدد من مدهرهص  ال رل  .فيي فر داخمدص اوور    ال را
  : و ييز فر يمز  اومزصكن فزق عزدد كةهزر مزن مزدهرهص  ال زرل   المراكزا اومحهز   هزا هزي  او ي زصظ   ظارات ال سال واالحاداث

ن ةصلحوصو فق مركا ي فهم الحوصو /و هد  ، امص او داا فهي  او ي صظ ةدز  فزق مركزا  امزن الات ر/عمزصن ، مركزا عمزن ال وز
 /الارفصو ، مركا امن العاة  ، امص او داا من ال يهص  فهي  او ي صظ ةد  فق مركا الخحوصو .

  ا  مفصمز  ال زعصئر الدهحهز    العةزصدا   يز دة ال زو ه وزد عمزصكن مخ  ز    -: االماك  الخاصة ألقامة الشلاير الدي ياة 
 داخا الحظصرا  .

 : ا الموي  هص  ال ك مه  عمن محلا  اوخي ص .ياد  عحد العر ر  من خه -الرباية الصحية 
 يصرهخز   اوز  العزصةل الز   ا زدر صرا  وزوه  محظمز  يةزهن او يوزصا   ه وزد فزق ومهزل الحظز -: السي ت وحفظ االما اات

 عمر او ي صظ ، كمص ه ود عمصكن خص   ل  ظ اومصحص  .
  و يي فرمهص  ال رت داخا الحظصرا  . -ه :الميا 
    ايةزصا ع  مزن معزصههر الي زحهم اليزق ك ميدزص المعزصههر الد لهز   ال لحهز  عحزد او ي زصظ ةزصلم ف فهن عمز   و هي   -:التص يي

 اوص  الخل ر  الورمه  .
،مركز أما  صاويم  ،... مركز أم  طار  /طبرباور)   موذيية أماك  حيز مؤقتةبإ شال 2007باد مديرية األم   اللاد خ ل قامت -

لمقامة وياهزياة المرافا  كز وف  الملايير الدولية والوط ية ذات الل قة م  حيث األب ية ااالمر وا شيت هذه  فر (ومركز أم  رحاب/الم
في  م  األحداث وال سال وتوفير الغر  الخاصاة با تظاار المارايلي   لممركاز و ومراباة توفير األماك  الخاصة باالحتفاظ بالموقوت وبها 
 األم ي.

 ومشك تهد . في اماك  التوقي  المؤقت موقوفي اوضاع  ال -2 
التااي قااد تحاادث فااي بلااض االماااك  ماا  قباال  التياااوزات الااى يا ااب بلااض م هااا بييااة اماااك  التوقياا  المؤقاات  تييااة لمساامبيات التااي تلااا ي

التاي ال تهاكاات ا،  فقاد سايل المركاز الاوط ي لحقاو  اال ساا  بلاض  الى يا ب قصور بلض التشاريلات الوط ياةالقايمي  بمى االدارة  ، 
 .-تلتبر تياوزات بمى حقو  المحتيزي  التي كفمتها الملايير الدولية والوط ية ذات الل قة  وم ها :

في  م  حيث ويبة الطلاد المقدمة والفراش واألغطياة التاي ياتد تزوياد الموقاو  بهاا و يتد توفيرها لمموق يال قص الحاد بالخدمات الت -1
 في تمم االماك  .   االكتظاظ ظارة  تيية الداخل 
الدززصي ق  ا  رمصحزز  ع هصحززص مززن عوززراو اوي ززص  اوززياةصا الززا ار مززن  افززراد عوززري   ع ززدفصئ  االتصااال باللااالد الخاااريي فقاادا  المحتيااز  -2

 . ارا  اومحه  ة و  وره  الي اها ةع  اود لدة ة وري   عهمدص عن مكصن  و د 

التحقياا  لازز احهن ا ردحهزز  المعحهزز  لزز  يزز فر تزز ا ال ززا لمم ززيك  عمهزز  إو فززق مر مزز  ، إ  عن احرما ااه ماا  حاا  االسااتلا ة بمحاااد     -3
مل الم يك  عمه  د ن عن هك ن ل  ال ا فق  بالتحقي من ال رل   لريال الضابطة اللدليةال ا ت ا فال  ة ل  ععل   االبتدايي والمحاكمة

 خها فير  الي اها ا  لق. االستلا ة بمحاد

والتااي تخمااو ماا  المرفاا  الصااحي و ت لاادد فيهااا اإلضااالة الطبيليااة والتهويااة فززق احااحزز  ال وززا اوح رادهزز  شااتكى بميااه االحتفاااظ  بالم -4
خزها مر مز  الي اهزا  اإلدارات األم ياة لمدد ل هم  ييوص ا ا وة عهن)ةم وت م كر  ي فهم  صدر  عن ال صك  اإلدار   لزدة ةعز  الصحية 
  ا  لق (.
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 يهدد الح  في الحرية واألماا   و ايرالً مقمقة ول الى قا و  م   اليرايد في ميال الضبط القضايي أصب  ظاهرة وم  الم حظ ا  المي
الدولياة والوط ياة، وتلسافًا ما  قبال  رالشخصي وبذلم فأ  تطبي  قا و  م   اليرايد بالصورة التاي تاتد بهاا، يشاكل إخا اًل واضاحًا بالملاايي

 د ( مزززح 12178) 2007-10-31 يززز  يزززصره  مومززز ا الززز هن يززز  يززز فه د   ةم وزززت فزززرارا  ادارهززز    فزززد ةمزززغ ا ا عممحزززص احززز الحكااااد اإلدارياااي 
 .من وحوهص  اخرة  (1964  ) اردحهص   ص  م الح( 10214)

فزصح ن ع ز ا الم صكمزص   ( ما 100مخالفة بلض موظفي الضابطة اللدلية لمقا و  وتياوز الص حيات المم وحة لهد بمويب الماادة ) -5
الم ززدد  فصح حزص،  تززق وزمصا عفزز اا   ةززدو مزن الياهززد ة زه هيد عمزهد  المشااتكىباسااتيواب  ززه ه  المزدعق العززص  الخص ز    لواائهز   ممصروزا

 ( وصع .24الم يك  عمهد   ا صليد  إل  المدعق العص  المخي  خها مد  )

توفيرهاا لممحتياز   ات المحاكمة اللادلاة التاي يياب ل خرقا لضماوللل هذه المخالفة  ابرز اال تهاكات التي يتلرض لها المحتيز والتي تشك
 .( التحري واالستدالل في مرحمة التحقي  األولي)

التحقيا  األولاي لم ياباة  اللدلياة خا ل فتارة ةبدد إيداع أورا  التحقي  ومحاضر الضبط )حياز القضاايا( التاي ي ظمهاا موظفاو الضاابط -6
إ  هزي   وزا  رهززص  ا  زخص   ع راا الي اهزا لزدة ال زرل   عزد  إةزها الحهصةزز   ختصاة لفتارات طويماة،اللاماة التاي هاي سامطة التحقياا  الم

( من فصح ن ع  ا الم صكمص  الواائه   فد درو  ةعز  اودارا  اومحهز  عمز   لز  49العصم    ل  ةوةت غهصت إوراو رادا لمخصل   المصد  )
 .الم الحهن من الخصروهن عن الاصح ن عم  رعودص   ظ عمن  وهم   ي   عد  اعيةصرا 

الميول إلى تودي  القضايا الخاصة بالمطموبي  م  ذوي األسبقيات إلى القضال تبابا ولحاي  ت فياذ حكاد الساي  فاي كال قضاية بمفردهاا -7
 ".الوط ية المصال والدفاع ب  " أم  الميتم  بحية حماية

الات ضبطية بحقهد بحية االبتبارات األم ياة وحفاظ أما  الميتما  بموياب قاا و  الميول إلى حيز حرية األشخاص واإليلاز باتخاذ إير -8
 . م   اليرايد وم  خ ل طمبات اإلبادة

شتد وتحقير( خ ل مرحمة التحقي  االبتدايي ) التحاري واالساتدالل ( لادى بلاض سب و  التلرض الى الضرب والتلذيب وسول الملاممة)  -9
تستمزد اتخاذ إيرالات فورية لضما  احالة المسؤولي  با  ت   المو ل  من الموصئا اليق ه عت اثةصيدص  اليق  ،ا  مص اال االدارات االم ية  

لس ة  49د بمويب القا و  المؤقت رق  208، وبمى الرغد م  ايرال التلدي ت التشريلية بمى المادة  المختصتمم التياوزات الى القضال 
 لب اثباتهاا بماى ارض الواقا  فاي ظاليب لدى تمم اليهاات ما  الحيثياات االيرايياة الهاماة والتاي يصاواقلة التلذ تبقى  مسألة اثبات2007

 اللوامل التالية :
 . قرارات التوقي  اإلداريةةم وت  إطالة مدة التوقي -1
  اختفال آثار الل   اليسدي لطول مدد التوقي  لدى تمم اليهات بمويب مذكرات التوقي  االدارية -2
الشااربيةً ،  تييااة فقاادا  االتصااال باللااالد الخاااريي والساارية التااي ترافاا  مرحمااة التحقياا   اسااتحالة ويااود الشااهود أو التقااارير الطبيااة - 3        

 االبتدايي) التحري واالستدالل (.
اإلفاادة  ةصليصلق يعيةزر يمز  فمن همصر  اإلكرا  و هي ل  عةل اإلفصد   لشخصية الي اة م  أفراد الضابطة اللدلية صلوبة ملرفة الضحايا -4

 . بطوبه واختيارهفصلعص  ةعد ومصا عف اا محظ  العةل ةصن ال خ  عداتص  قا و ية ودلي  
غياااب الرقابااة القضااايية الفلالااة بمااى أماااك  التوقياا  )ال ظااارات ( يساااهد إلااى حااد كبياار فااي تلااريض المحتياازي  إلااى سااول الملاممااة -5

ما  شاأ ه الحيمولاة دو  محكماة الشارطة تقاديد الي ااه الاى فاأ  اساتمرار الرقاباة توفرت تمم  ا ،كما ا ه و والتلرض لإلكراه البد ي وال فسي 
 تقديمهد الى المحاكد ال ظامية المستقمة .

  ع  إلز  إفزصد اإلدا اة  مل عن ع كص  فصح ن العا ةص   ع  ا الم صكمص  الواائه   اويدصدا  م كم  اليمهها  اعز   ة ز ن عزد  وز اا اوزيحصد  
لزدة الودزص  المخي ز   يازده  ال زكص ة  خزها فيزر  الي اهزا ا  لزق لزدة ال زرل  الحرما  م  الح  فاي الاتظمد  إو عنباإلكراه   اعيرام اخ 

حظرا لموره  اليصم  اليق يو د الي اهزا  الخز م مزن ممثمزق ال زرل  مزن الير زد لدز  ثصحهز  عن تز   يازدم ا ة زك ة  لاحصعز  ةععزد  ةعزد  وزد ة 
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 ده  ال كص ة لدة ا ودا  ا محه  ك حدص  ص ة  اوخي ص  ةإوراو الي اها  ةصليصلق لن ها   م ظ   العصةل  العدله  ةإ زدار فزرارا  يزدهنيا
 امهئد  .

ةصلعززصل   فزق ظزا غهزصت الرفصةزز  الاعزصئه  ال عصلز  عمز  يمز  اومزصكن  فازدان الم فز فهن اوي زصا  العممزق فزق امزصكن الي فهزم الم فز  ن ال افزلإ 
مززن  208ق مززن  زز حدص الوززمصي ة فزز ا ورهمزز  اليعزز هت )المززصد  يززالخززصروق خززها فيززرا  الي اهززا او لززق  هوززصت  فززق يزز افر الظززر م  الع امززا ال

 (.2007لوح   49لاصح ن الم ف  رف  فصح ن العا ةص  ةم وت ا
  مزن   ،ةزصلم ف فهن ا  افزراد اوزرت   ئز الياص   الي فهم الم ف ا ر د المركا ال لحق ل ا ا اوحوصن  من خها اهصري  ال وصئه  ال  مراك فد

 ودارا  اومحهز   ان تحزص   ز را  يال من فةا الم ظ هن المكم هن ةصح ص  الازصح ن فزق ةعز  ا تياوزات فردية ال كص ة ال ارد  اله  ان تحص خها 
وذلاام  ذد وتحقياار، ضارب بالفمقااة، الشااب  ...(اودارا  ) ميعزدد  مزن اليعزز هت الز   همززصر  عمز  الم ززيك  عمزهد  ا  الم فزز فهن ل وزصت يمزز  

 بهد  الحصول بمى افادة او ابترا  .
   يعمزه  اي صفهز  اداريةان تحص  اوراوا  2007عص     لحق ل ا ا اوحوصن ر د اهعص خها لال  ان المركا اةصلماصةا   وةد من او صر(

يدص عمن المحصتا الي وهو   الم صعرا   اخيةصرا  اليرفه (  ايخ   داخا ودصا ا مزن من العص   ادرومحصتع  اليع هت عم  كصف  مريةص  ا 
اليق ياز   ةدزص اودارا  المعحهز  داخزا تز ا الودزصا لمي اهزا ةصل زكص ة الخص ز  ةوز و   بهد  م   التلذيب الى يا ب االيرالات القا و ية العص 

بهااد  م حقاة المتهمااي  واحاالتهد الااى محكماة الشاارطة وايقااع اللقوبااات القا و يااة  المعصممز  ا  اليعز هت  هززا ياز   ةي زكها تهئززص  الي اهزا
 بحقهد .

 ممموسًا وترايلًا بابداد الشكاوى وادبالات التلرض لمضرب وسول الملامماة خا ل  ا  وقد ال حظ المركز الوط ي لحقو  اال سا  ا خفاض
 .2007الرب  االخير م  هذا اللاد 

 خباار ضاد المراكااز 45التاي بمغات )باددًا ما  الشاكاوى  2007لحقاو  اإل ساا   خا ل هاذا اللاااد  وقاد تمقاى المركاز الاوط ي ( شاكوى وا 
 ياة األم ية واإلدارات األم ية المختمفة  لدى مديرية األم  اللاد  وقد يرى التحقي  األولي فيها م  قبل المركز وتمات مخاطباة اليهاات المل

( شاكاوى 3)تاد احالاة و  للادد ثباوت اال تهاام ( شاكوى 16و تد إغ   )بمى طمب المشتكي  (شكوى  ب ال 2) تد حفظحيث بخصوصها  ، 
 (شكوى قيد المتابلة .19بي ما بقيت ) ( شكاوى تد الوصول فيها  الى  تيية مرضية5الى محكمة الشرطة و)

-بماى ال حاو التاالي: أ ( شاكوى 405)2007 باادخا ل بمغت ابداد شكاوى مديرية األما  اللااد  التاي تتلما  باالياذال والملامماة السايية  
محاكماة امااد قاياد الوحادة ، ( شاكوى 2، )م   محاكماة ( شكوى 14م ها )( شكوى بمى ال حو التالي :87مكتب المظالد وحقو  اال سا  )

 ( شكوى قيد المتابلة.42احالة اماد محكمة الشرطة وما  زالت )(شكوى 8شكوى حفظ،) (21)
 ( شكوى الى محكمة الشرطة زالت البقية قيد المتابلة.57الة )( شكوى تمت اح318و ية فقد تمقت )ادارة الشؤو  القا  -ب

المتمثماة بساول  االيارالات والتصارفات غيار القا و ياة اوفزراد الز  ةعز   ض ذوي المحتيازي لار تر زد المركزا الز لحق ل از ا اوحوزصن كمص 
 ارات األم ية المختمفة والمتمثمة بما يمي :الملاممة وذلم ب د مرايلتهد المراكز األم ية واإلد

  يحي ززر تزز  ماا  سااب  وشااتد وتحقياار احيا ااا اوابتماااد سياسااة تياهاال الماارايلي  وباادد تقااديد االيابااات ال زمااة  ةالملاممااة ال إ سااا ي -1
 ملظد المراكز األم ية ومديريات األم  المختمفة. لدةالظاهرة 

فق كثهزر مزن ا  هزصن ةوزةت  حامز  ةزهن حظزصرا  المراكزا ا محهز  ع  مزدهرهص  ال زرل  المخيم ز   ز مصير المحتيالي  ا إل  معرف   صلوبة-2
. 

الم يوا لزدة  ةعز  اإلدارا  ا محهز   الرغاد ع هصحص  حيز حريتهدمل  أو المهي ة ةالملاممة القاسية أو ال إ سا ييعر      الحاها إل  -3
 من اوا  مصه  عوري  من يم  اوحيدصكص  . التحقي  ياده  المعم مص  الخص   ةوهر  عم

 ظصتر   وا ال ثصئا ال خ ه  الخص   ةصلملم ةهن ا  ك هئد  خهفص  لماصح ن   ل   لدة المراكا اومحه   اودارا  اومحه  المخيم   . -4

 .وفيات داخل مراكز التوقي  المؤقتال-
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وقاد  مركاز اما  البياادر  فيات م  ضام ها حالاة ا تحاار واحادة )أ.ج( فاي  ظاارة( و 5) 2007باد بمغت وفيات مراكز التوقي  المؤقتة خ ل 
، وماا زالات فاي ضاول التقاارير الطبياة الشاربية وقارارات لياا  التحقيا  المشاكمة )ما  ضام ها حالاة اال تحاار(  وفيات طبيلية ( 4)ابتبرت 

 قيد التحقي .  الغويرية/ الزرقال  داخل  ظارة مركز أم 2007/ 5/4ظرو  وفاة ال زيل )ع.ع( المتوفي بتاريخ 
 
 لدى  مديرية المخابرات اللامة . أماك  الحيز المؤقت -ب

  ةيزصره  10/4/2007    لز  ةيزصره ح   فرها مزن المركزا الز لحق ل از ا اإلحوزصن ثهثز  اهزصرا   إلز  عمزصكن الي فهزم اليصةعز  ليمز  اإلدار      
ا عمز   ع عزصا عمزصكن او يوزصا  ا  عزصا الاصح حهز  لمم يوزاهن  اولزها عمز  ع زكصا ورة خهلدص اوله25/10/2007    13/8/2007

اليازز  ال رهززا   الرعصهزز   م ا زز ص  ةهئزز  الوززون  ح عهزز  اللعززص   لرهازز  إعززداد   يادهمزز   موززي ة الرعصهزز  ال زز ه   خززدمص  ال زز   الح وززه   
 ويهد .ا فراد وتد االستماع الى مطالبهد وشكاةصلم ف فهن ومهعد  عم  

 ي( ، مع  عمز  يز فه د  فيزرا  مخيم ز  ييزرا  12(   فق الاهصر  الثصلث )22( امص فق الاهصر  االثصحه  )15ةمغ عدد الم ف فهن  فق الاهصر  او ل  ")
 ا ةم وززت ةززهن  عوززة ا   ثهثزز  وززح ا    ززد الم فزز فهن  تزز  الم فزز م  خززرهن )الم فزز م   .ا ( ومهززل الم فزز فهن  الزز هن يمزز  ماززصةميد  ع ف زز

ةو و المعصممز   اليعزر  لمعزرت داخزا مركزا  ( شكاوى3)،كمص يما  فرها المركا  مذكرات توقي  صادرة ب  مدبي باد محكمة أم  الدولة
 فزق  هحدزص ) يمز  ميصةعيدزص عزمن الي فهم لدة المخصةرا  العصم     ل  خها الاهزصر  الثصحهز  لمزدائر   ، فزد يمز  مخصلةز  الزدائر  ةيمز  ال زكص ة

  (2007ال كص ة اليق يماصتص المركا عص  
  ييمخ   كص ة الم ف فهن لدة المخصةرا  العصم  ةمص همق : 

 حالة اللزلة في الغر  اال فرادية داخل مركز التوقي  . -1
 .ثة س واتفه ب  ث  طول فترات التوقي  والتي تترواح ما بي  اسبوع الى سبلة اشهر باستث ال الموقو  )د.ع(والذي  زادت فترة توقي -2

 بدد السماح لمموقوفي  بايرال االتصاالت الهاتفية م  ذوويهد . -3

 بدد السماح لم زالل باال فراد بزوارهد خ ل الزيارة. -4

اليق ياد  ةدص المركا ال لحق ل ا ا اوحوصن ةددم ي وهن ا عصا ظص   الي  هص  المه دائر  المخصةرا  العصم  ال  عدد من  فد اويوصة  
 حص   من عمحدص :الم ف فهن ت

 زيادة بدد الكتب في المكتبة.-1
 تزويد الموقوفي  بالصح  اليومية وباق د واورا  . -2
 زيادة مدة الزيارة االسبوبية الى  ص  سابة بدال م  رب  سابة .  -3
 اطالة مدة التلرض لمشمس)التشميس( لمدة  ص  سابة.-4

خدماة  مركاز التوقيا  بهاد  ضاما  تاأمي  الل اياة الطبياة الكامماة  لمموقاوفي  فاي مركاز بافتتاح بياادة اسا ا  لادارة المخابرات كما قامت 
 التوقي  الى يا ب الخدمات الطبية ال فسية ايضا والتي تقدد يميلها م  قبل الخدمات الطبية الممكية .

  الى مركز التوقي  لدى الادايرة وياتد ات م تظمة صميب االحمر بزيار الى يا ب زيارات المركز الوط ي لحقو  اال سا  تقود المي ة الدولية لمو
 االلتقال م  ال زالل بمى ا فراد .

 لم ظمة مراقباة حقاو  اال ساا  الدولياة" وفي خطوة غير مسبوقة سمحت مديرية المخابرات اللامة "Human  Rights Watch  وممثماي
 ت ما  الموقاوفي  بماى حياث تاد ايارال المقااب 2007اللااد  اب  م ظمات اهمية وط ية بزيارة مركز التوقي  لاديها خا ل شاهر اب ما  هاذ

 ا فراد وف  تقارير تمم اليهات .
   المخززصةرا  العصمزز   فززد وززصو  عمزز  الح زز  اليززصلق :   (   ززك ة عززد دائززر 28) 2007كمززص  يمازز  المركززا  الزز لحق ل ازز ا اإلحوززصن خززها عززص

حفظات شاكاوى ( 3خارج اختصاص المركاز، ) شكوى  (2)قيد المتابلة،  ( شكاوى8 تيية مرضية، )الى فيها الوصول تد ( شكوى 13م ها)
 بشأ ها حيث تد ابلاد المتضرري  خارج االرد . بدد التوصل الى  تيية مرضيةشكوى  (2للدد ويود ا تهام ،)
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 ت التوصياال تايج و سابلًا:  
إيرالات تشريلية وت فيذية وقضايية فلالة لتحسي  اتخاذ  ضرورةيرى المركز الوط ي لحقو  اال سا   في ضول األوضاع المتقدد وصفها     

  -:بمى ال حو التاليأوضاع السيو  وملاممة السي ال في المممكة
ماا  اللماال ب ظاااد الشاارطة القضااايية ويلهااد اليهااا بأبمااال الضاابط  ادارة مسااتقمة لمراكااز االصاا ح والتأهياال تابلااة لااوزارة اللاادلا شااال  -1

   .لتي تلي  سير اللدالة وت فيذ االحكادالقضايية وساير المهاد ا
 لي وهن ا عصعد   رفل من موي ة ي تهمد . ايرال دراسات وابحاث بممية ميدا ية متخصصة حول وض  اللاممي -2
ل موزي ة لرفزةعزد اعيمزصد معهزصر  لحزق لي دهزد عزدد الكزصدر  فازص لعزدد الحزاوو   فازص  د ارتز   اختيار اللدد الم اساب ما  اللااممي  فاي المراكاز-3

 مل عمصن يماهد  اليدرهت المحصوت . اوداو فق م ع ا الي تها
لموزو ن ه خز  ةصإلعيةزصر وممز  مزن الع امزا  الظزر م  العهفزص   ا  عزصا المصدهز   ضرورة إبتمااد ملياار  اوبي لتحدياد الطاقاة اإلساتيلابية-4

  الاصح حه  مثا :

الخززدمص  ، الموززص   المخ  زز  إلدار  الوززون، الموززص   المخ  زز  لمةهزز  كززا حاهززا ، الموززص   الكمهزز  لموززون ، الموززص   المخ  زز  لمرافززا 
ة  عززصا  وزز  إدار  المركززا ةصلحوززة  لعززدد الحززاوو ، ح عهزز   موززي ة المرافززا  الخززدمص   ع ززكصا الرعصهزز  المادمزز  لمحززاوو ،  اوةززص  الودززص  المعحهزز  

دار   الوو ن ،مدد الي فهم )الم ك مه (  ك ل  العصدا   الاه  اإلويمصعه   غهرتص مزن الع امزا اليزق يمكزن مزن يلةهزا المعزصههر الد لهز  فزق ةحزصو  ا 
 الوو ن  معصمم  الووحصو .

 (ةصوويحصد ال   عل الم ك   عمه   مدة خل ري  عم  المويمل   خ هي   عمر   وحو .د  ي حهم الوو ن )خلهر، خلهروداصاع -5
واستبدالها بالتدابير االحترازية واللقوبات المالياة والتشاغيل خاارج الساي ،  بلاد اساتحداث  يرة المدةالحد م  اللقوبات السالبة لمحرية قص -6

 ذلم في بدد م  المخالفات و الي   بهد  ملالية مشكمة االكتظاظ داخل السيو  .التشريلات الخاصة بالتدابير البديمة غير االحتيازية ،و 
بأخرى مصممة ضم  اسس مليارية تمك  م  توفير الرباية والحماية و التأهيل و التفكير با شاال تحديث السيو  القايمة او استبدالها  -ب

يحوزو   ال كزر العازصةق ال زدها  يعمزا عمز  ال زد مزن م زكم  ا ماط و ماذج يديدة م  السيو  ) السيو  المفتوحة والسيو  شبه المفتوحة( 
شريلي  الخاص بوق  تفليل ال ص التلميما   دتص  خاهح  الد ل  لهح صا عم  الوو ن ااوكيظصظ اعصف  ال  خ   اليكصلهم الةصتظ  اليق ييكة

 .استحداث  ظاد قاضي ت فيذ اللقوبة ضم  التشريلات اليزايية  م   ت فيذ اللقوبة
ر  لحززق لممززد  الوززعق إلعيمززصد معهززصمززن خززها وطااول امااد التوقياا  القضااايي قباال وأث ااال المحاكمااة،  ملاليااة موضااوع التوقياا  القضااايي-7

المعا ل   وراو الم صكم ،  العما عم  يل هر الي رهعص   الممصروص  الاعصئه  من اوا اليورهل فق اوراوا  الم صكمزص ،  ال زد مزن م زصكا 
و لميودهزد د  الموز  اليةمهغ ةهن الم صك    الوو ن،   ي دهزد  لهز   اعز   مزل الي كهزد عمز  يودهزد مز كرا  الي فهزم عزمن الم اعهزد الاصح حهز   عز

 ة كا يماصئق  ي عها اله  اليي يه  عم  الوو ن من فةا الومل  الاعصئه .
القضااايية بمااى قاارارات  الرقابااةبسااط  أ-:ماا  خاا ل وازدياااد باادد الموقااوفي  االدارياا  فااي الساايو  التوقياا  االداري موضااوع  ملاليااة -8

أو بادد المسايولية  باالبرالةالقضاايية و األحكااد ال هايياة  القراراتراد حتضما  ا-ب التوقي  اإلداري وص حيات الحكاد اإلداريي  الضبطية.
  قال -د  ما  قبال الحكااد االدارياي  بمبدأ م يمة اإليرال الضبطي و الخطورة اليرمية ب د فارض اإلقاماة اليبرياة األخذ -ج بها االلتزادو 

حاكد اإلداري ب  إيرالات التحقي  التي تقود بهاا الشارطة بحياث ال رف  مظمة ال-ها القضايية. السمطة إلى اليبريةص حية فرض اإلقامة  
وضارورة  -و ره با  الحكااد اإلدارياي  يسم  باإلستمرار بحياز األشاخاص والتحقيا  ملهاد لمادد طويماة باإلسات اد لماذكرات التوقيا  الصااد

التازاد الحكااد اإلدارياي  ضارورة  -ا م صكمزص  الواائهز  .فزصح ن ع ز ا ال  الم ية  ةد  لإلدعصو العص  عمن المد  الم دد  فق إحالة المتهمي 
إصادار باإلداري وذلام فيماا يخاتص  التوقيا حياث اإليارالات الواياب اتبابهاا ب اد المياول إلاى  ما م  قا و  م   اليرايد  (4)المادة ب ص

قاا و  م ا  اليارايد والسالي لساربة  دراساة وتحميال -حماذكرات التوقيا  اإلداري . إصادارمذكرة القابض وساماع أقاوال األشاخاص وما  ثاد 
 .تلديمه أو إلغايه
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القاساية و ال  ساا ية  ضرورة ملالية الشكاوى المتكررة حول طايفة ما  إ تهاكاات رياال الشارطه والخاصاه باالتلرض لمضارب والملامماة-9
 :والمهي ة وهو أمر يستدبي األخذ بالمقترحات  التشريلية واإليرايية التالية

 اهن من فر   اوي صا ةصلعصل  الخصروق و او ةصوري  ا م صمه .يمكهن الم يو-ع 
عززمصن ياهززد المزز ظ هن الموززئ لهن عززن اح ززص  الازز احهن ا  العززصممهن فززق الالززصا اللةززق الزز هن ه ززصرك ن فززق ا يوززصا ع  فززرد ه ززر  مززن  رهيزز  -ت

 ةصل ظرالملما لميع هت.

الضاحية أو المتضارر ما  التلاذيب بإقاماة دباواه أمااد القضاال المخاتص بشاكل  أمااد الفرصةالتلدي ت التشريلية الكفيمة بإتاحة  إيرال-ج
 .مباشر

 .وتفليل هذا المم  الطبي  االحتياز السي  او  طبال لكل م  هد ره الم  قبل أ الم تظمةالفحوص الطبية   ظادإدخال  -د

واباد اال ضاباط فاي الساي  و الطار  المساموح بهاا تزويد السي ال لادى دخاولهد الساي  بملموماات مكتوباة حاول اال ظماة المطبقاة وق-ها
 لطمب الملمومات وتقديد الشكاوى.

يقااعلي ة قضايية مستقمة م  ايل التحقي  بحوادث التلذيب وتقاديد المساؤولي  لمقضاال  إ شال-و اللقوباات بمايهد ما  ضاما  حصاول  وا 
 .الضحايا بمى تلويض بادل 

سالة الملاممة رسمياً  شيب-ز  والمقرولة. والمسموبةم  خ ل حم ت اإلب د المريية  وبم ياً  أبمال التلذيب وا 
أي  شاربيةوالتركياز بماى بادد  والموقاوفي  الساي البرام  إب مية لمتوبية باألسااليب القا و ياة والحضاارية لمتلامال ما   إط  -ح

 .ممارسات خ فًا لمقا و ، بما فيها التلذيب بصوره وأشكاله المختمفة
 السيو  وذلم م  خ ل:  الرباية الطبية وال فسية المقدمة م  قبل وزارة الصحة لم زالل داخل ضرورة تحسي -10

 االهتماد بايرالالفحوص )الفحص الطبي الشامل(بمى  زالل مراكز االص ح والتأهيل .  -أ
 الوط ي لمطب ال فسي . المستشفيات الحكومية والمركز\زيادة بدد األسرة المخصصة ل زالل مراكز اإلص ح والتأهيل في -ب

 م  فت  بيادة اس ا  داخل هذا السي . في سي  يويدة/ سالو  سايية  تخصص باد و ضرورة توفير  طبيب /ة-ج
 زيادة بدد الكادر الطبي اللامل في السيو ) باد/اس ا /يمدية/ فسية(.-د 

 صحية. فت  وحدات صحية متكاممة في السيو  التي ال تتوفر فيها هذه الوحدات ال -ها
 ز الوحدة الصحية في سي  اللقبة بااليهزة الطبية وبالكادر الطبي حتى يتد تقديد الرباية الصحية ل زالل المركز.يتيه -و

 توفيريمي  األدوية بمختم  أ وابها واسلارها ليمي  ال زالل ميا ًا . -ز
وتلياي  اخصااييي   فسايي  ليقوماوا بمهماة ،ابي  بامراض  فسية يي  الذي  يقومو  بمتابلة اوضاع ال زالل المصزيادة بدد االطبال ال فس -ح

 الل ح السموكي.

 
 ضرورة تحسي  الرباية اإليتمابية لمسي ال ب  طري  : -11
يعاهززا فعصلهزز  د ر اوخ ززصئق اوويمززصعق فززق الوززو ن عززن لرهززا عاززد الم صعززرا  اليثاه هزز   زز ا خززدمص  الرعصهزز  اإلويمصعهزز  اليززق   -أ

ليحمه  اإلويمصعه  داخا الوو ن مل ي فهر ح را  يعره ه  يعل  لكا حاها عحد دخ ل  ع  من مراكا او هي   الي تها يةهن يادمدص  اار  ا
 ح عه  ت   الخدمص .

اهزززصد  فعصلهززز  خزززدمص  الرعصهززز  اوويمصعهززز  داخزززا مراكزززا او زززهي   الي تهزززا ة هزززا هزززي  ي وزززهل م دززز   دراوززز  ال صلززز  اليزززق هاززز   ةدزززص  -ت
ق اإلويمصعق لمحاها  عوري   ةهصن حيصئا عممه  ت   الدراو    اتمهيدص فق إلصر إعصد  دما الحاها فق مويمع  مزن ودهزد   لز  ةعزد اإلخ صئ

 يح هززز  الدراوزززص   .مزززل خمزززا  يززز مهن  فزززر  العمزززا المحصوزززة  لززز  ةعزززد الخزززر ج  عزززمصن احدمصوززز  مزززل عوزززري  مزززن ودهزززد خر وززز  مزززن الوزززون
ةحزصو عمز  دراوززص   %(32%(  ةزهن الروززصا) 42يكرار)العزز د لمورهمز  ا  ان حوزة  العز د لمورمهزز  ةزهن الحوزصو )اوويمصعهز  لمعصلوز  م زكم  ال

 مدهره  ا من العص  (.
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 ةصل راك  فهمصةهن  اار  اليحمه  اوويمصعه   محظمص  المويمل المدحق.برامج الرباية ال حقة و ابداد ال زيل لمخروج تلزيز  -ج
 -لضما  المحافظة بمى حقو   زالل مراكز االص ح والتأهيل م  خ ل :اتخاذ االيرالات -12
 كصف  الوو ن.لموي اهدص من الحاوو فق الوو ن اليق ي  يودها اومصكن المخ    ل ل  فق  تفليل  ظاد الخموة الشربية -ع

 ت_معصلو  م كم  الاهصرا  من  ها ل ا احيظصر الا ار  لرها  ي يه د  .
 م كم  اوي صو  الدصي ه .  عل اله  ل ا -ج
 ، ف ا ص ، و هد (.فق الوو ن الكةهر  )و اف  ،ةهرهنمعصلو  م ع ا ياده   وةص  الي او  الع صو معص  لمحاوو -د

 ( من فصح ن مراكا او هي  الي تها .32لهعلها ةمدصمدص المح    عمهدص ةصلمصد  ) ور المي ة اللميا لإلص ح والتأهيلد ي عها -13
توبية الرأي اللاد حول دور مراكز االص ح و التأهيل و اللاممي  بها في بممية االصا ح والتأهيال ما  التأكياد بماى دور الميتما   -14

 في هذه اللممية المستمرة بلد خروج ال زيل م  السي  وذلم م  خ ل الوسايل االب مية المختمفة.
 


