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 المقدمـة
 

 

خالؿ الفترة التي يغطييا ىذا التقرير تطورات متعددة في مجاؿ األبنية والمنشأت السجنية  مراكز اإلصالح والتأىيؿشيدت 
تمؾ المراكز مف خالؿ الدورات لمقوى البشرية العاممة في  الحديثة والتي تتفؽ والمعايير الدولية وفي مجاؿ التدريب والتأىيؿ

ىذا  ساىـ وقد .الذي انشأ ليذه الغاية مراكز اإلصالح والتأىيؿالتدريبية المتخصصة التي ينظميا مركز تدريب وتطوير 
تجاه ساىـ في تغيير النظرة السمبية  والعامميف فييا مما مراكز اإلصالح والتأىيؿالمركز بدوره في رفع الكفاية المؤسسية ل

 .مراكز اإلصالح والتأىيؿ يف في قطاعالعامم
بحاجة إلى  اإلصالح والتأىيؿ ىذا وىو يعمـ تماما أف جيود يصدر المركز الوطني لحقوؽ االنساف تقريره الدوري السابع

مف  32)المادة  المعنية بالشأف السجني األخرىفاعمة مف قبؿ الجيات ومشاركة  ،وبشرية كافية دعـ مستمر، و موارد مادية
لضماف  تيا القانونيةعمى تمؾ الجيات القياـ بمسؤوليا والتي أوجبت (2004لسنة  9رقـ  مراكز اإلصالح والتأىيؿوف قان

في يكمف  اإلصالح والتأىيؿ . إال أف التحدي األكبر في مجاؿواستدامتيا إنجاح مشاريع اإلصالح في المؤسسات السجنية
، وىذا كمو ال يتأتى في ظؿ في مجاؿ التشريعات القائمةير والتحديث السياسات واإلجراءات المطبقة وفي استمرارالتطو 

إعادة النظر في  تأخذ بعيف اإلعتبارمعنية بالشأف السجني و ستراتيجية وطنية يشارؾ في وضعيا كافة الجيات الغياب ا
 األخرى القطاعات اإلنمائيةع مربط بيف نظاـ العدالة الجنائية ال، والعمؿ عمى السياسة العقابية القائمة بقصد تقييـ أثرىا

وذلؾ تفعياًل لمتوصية الخامسة عشرة لممؤتمر الثامف لألمـ المتحدة لمنع  ،حة وغيرىا مف المياديف ذات الصمةكالتعميـ والص
وضرورة إتباع  ،عمى التنمية الجريمة ومعاممة المسجونيف بشأف التعاوف الدولي في منع الجريمة بإعتبارىا خطرًا حقيقياً 

يؤدي إلى دمج سياسات منع الجريمة في التخطيط اإلنمائي الوطني  بما جي في مجاؿ التخطيط لمنع الجريمةوب منيإسم
 .إستنادًا الى التقييـ الشامؿ لمقوانيف الجنائية الموضوعية واإلجرائية

ؿ متواضعًا وبحاجة إلى مزيد مف زاال  ،ف العمؿ فيياإ، فمف العاـأما فيما يتعمؽ بأماكف التوقيؼ المؤقت التابعة لمديرية األ
أو  في مجاؿ األبنية والمنشأت، أوفي مجاؿ تدريب وتأىيؿ القوى البشرية العاممة في تمؾ األماكف،سواء  الجيد والتطوير

ر الدولية والوطنية ذات لممعايي اً وتشكؿ انتياكالتي تؤثر سمبًا عمى حقوقيـ و مجاؿ معاممة األشخاص المحتجزيف  في
تخاذ إجراءات إل ف األوافآفقد ىذه المالحظات في جميع تقارير المركز طيمة السنوات الماضية،  نظرًا لتكرارو  .العالقة

وضمف ىذا اإلطار فإف المركز الوطني  كففورية مف قبؿ مديرية األمف العاـ لحماية حقوؽ المحتجزيف لدييا في تمؾ األما
دخا ،االجراءات الالزمة لتعديؿ التشريعاتالجيات المعنية بضرورة إتخاذ  لحقوؽ اإلنساف يدعو ؿ بدائؿ العقوبات السالبة وا 

يجاد و  ،لمحرية الرأي عمى ، وانفتاح المؤسسة السجنية عمى محيطيا و ة ضمف تشريعاتنا الوطنية القائمةقاضي تنفيذ العقوبا 
  .ضربًا مف التمني او حبرًا عمى ورؽ اإلصالح والتأىيؿخطط  العاـ حتى ال تبقى
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مف اف نقرع ناقوس  ًا و في ظؿ تنامي ظاىرة العنؼ المجتمعي في األونة االخيرة فالبد لنا ونحف نصدر ىذا التقريرواخير 
مواجيتيا والحد مف الجيود في وتكثيؼ  الخطر وندعو لضرورة التصدي إلى ىذه الظاىرة الدخيمة عمى مجتمعنا األردني،

 بالتعامؿ مع نتائجيا فقط. وعدـ اإلكتفاء سبابيا وجذورىاأتنامييا ومعالجة 
الشكر إلى شركائنا في مكتب المظالـ وحقوؽ االنساف في مديرية األمف العاـ لجيودىـ النياية إال أف نوجو وال يفوتنا في 

 مراكز اإلصالح والتأىيؿالصادقة والشفافة في تسييؿ ميمة المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف في مراقبة ومتابعة أوضاع 
وأماكف التوقيؼ المؤقت  مراكز اإلصالح والتأىيؿوالشكر الموصوؿ أيضًا لمقائميف عمى إدارة  .يؼ المؤقتوقوأماكف الت

 وتعاونيـ مع المركز . مف قبميـ والعامميف فييا عمى كافة الجيود المبذولة
 
 

 الدكتور عدنان بدران
 

 مناء س األرئيس مجم
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 ملخص
 

       

وأماكف التوقيؼ المؤقت في المممكة خالؿ الفترة مف  مراكز اإلصالح والتأىيؿلسابع حوؿ أوضاع يصدر التفرير الدوري ا
التي طالت تمؾ السمبية  ومسمطًا الضوء عمى جممة اإلجراءات والتطورات اإليجابية  30/6/2010وحتى  1/1/2009

والتي تستند إلى  2004الدوري االوؿ عاـ األماكف، ضمف منيجية دأب المركز الوطني عمى اتباعيا منذ اصداره التقرير 
التي ترد لممركز سواء مباشرة  الشكاوى وطمبات المساعدة الىو ،ا الزيارات الرصدية الميدانية الفجائية وغير الفجائية مني

مف خالؿ او  ،اوخالؿ زيارات فريؽ المركز الوطني لحقوؽ االنساف لتمؾ األماكف والتقاءىـ بالنزالء والموقوفيف عمى انفراد
عمى  المعمومات التي قدمتيا اإلدارات القائمةوكذلؾ إلى  ف خالؿ بعض نشطاء المجتمع المدنيم أو ،ذوييـ أو محامييـ

 (33و) مراكز اإلصالح والتأىيؿ( زيارة الى 68نفذ المركز الوطني خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير )وقد  .ماكفتمؾ األ
جرى مف خالليا تقييـ أوضاع تمؾ األماكف ورصد اإلنتياكات واإلحتياجات وتقييـ كفاءة  زيارة إلى مراكز التوقيؼ المؤقت

 .داءاإل
بانتياجيا منذ ما يزيد عف عاميف مف حيث  الخطوات اإليجابية التي استمرت مديرية االمف العاـالتقرير إلى أشار 

البشرية العاممة في  القوى واالستمرار بتدريب وتأىيؿ ،ليةو ؽ والمعايير الديد المراكز الجديدة والتي تتفاالستمرار ببناء وتشي
وتبني البرامج التثقيفية والترفييية واالجتماعية والثقافية الخاصة بالنزالء ضمف رؤية ساىمت في انسنة ، تمؾ االماكف

كما  مؤسسة عقابية.قت بو باعتباره ورة النمطية والتقميدية التي التصبعدًا جديدًا بعيدًا عف الص ظروؼ السجف واعطاء
او في اماكف  مراكز اإلصالح والتأىيؿوصؼ التقرير مالمح البيئة االحتجازية مف ابنية ومنشأت ومرافؽ خدمات سواء في 

والمتمثمة بصغر حجـ األبنية وضيؽ  ماكفىـ مشاكؿ البنى التحتية في تمؾ األوالقى الضوء عمى أ ،التوقيؼ المؤقت
ستيعابية لكؿ مركز ير عممية دقيقة لتحديد الطاقة اإلوعدـ اتباع معاي ،ة لتمؾ المراكزرض المخصصالمساحة الكمية لأل

الضوء عمى مشاكؿ التقرير  مكنة المخصصة لمبيت النزالء. وسمطسرة الموجودة ومساحة األاأل واالعتماد عمى معيار عدد
 .وصعوبة تصنيفيـ لمقدمة لمنزالءضعؼ بالخدمات ا في تمؾ االماكف وما ينجـ عنيا مف االكتظاظ

ماكف التوقيؼ المؤقت وىي نظارات المراكز االمنية يئة االحتجازية التي تعاني منيا أىـ مشاكؿ البأعرض التقرير 
دارة مكافحة المخدرات والتزييؼ وادارة البحث الجنائي و ادارة األمف كإ األخرىمنية اإلدرات األومديريات الشرطة ونظارات 

والمتمثمة بقدـ المباني ومحدودية المساحة ووجود تمؾ االماكف في ، االسرة ومركز توقيؼ االجانبالوقائي وادارة حماية 
 و .وما يترافؽ مع ذلؾ مف اكتظاظ شديد في بعض تمؾ االماكف ،سمبا عمى درجة الحرارة والتيوية طوابؽ التسوية مما يؤثر

 ،صالح وتأىيؿ جديدةشييد مراكز إؿ والمتمثمة ببناء وتمف العاـ في ىذا المجاببعض اجراءات مديرية األ التقرير رحبي
 وغيره. /طبربورالمؤقتة عمى غرار مركز أمف طارؽ و ترميـ مراكز التوقيؼستمرار ببناء أإلى اإلمف العاـ ويدعو مديرية األ
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الى كافة  ،مركز( 14وعددىا ) "، مراكز اإلصالح والتأىيؿوضاع النزالء ومشاكميـ داخؿ أ" تحت عنواف تناوؿ التقرير 
حيث جرى رصد ، ( وفؽ احصائيات مديرية االمف العاـ8500-7500عددىـ مف ) دمات المقدمة لمنزالء والذيف تراوحالخ

ما  مراكز اإلصالح والتأىيؿف نزالء إ إلىونوه ، وتقييـ شكؿ ونوع الخدمات المقدمة ومستواىا وفؽ المعايير الدولية والوطنية
، حية الرعائية والوقائية والنفسيةومحدودية خدمات الرعاية الص مات الرعاية االجتماعية،مف ضعؼ خد زالوا يعانوف

استمرار مشاكؿ  ، اضافة الىامج التعميمية وبرامج محو االميةومحدودية البر ،واستمرار ضعؼ خدمات المساعدة القانونية 
ومعاناتيـ  ،الخاصة بطوؿ امد التوقيؼ القضائيء التوقيؼ االداري وارتفاع اعداد الموقوفيف االدارييف، ومشاكؿ النزال

، ومشكمة عدـ كفاية وتقييدىـ االدارية التي ترافؽ عممية نقميـ المستمرة عند النقؿ الى المحاكـ والمستشفيات واالجراءات
 .لمياه وغيرىاوانتشار الحبوب المخدرة ومشكمة انتشار الحشرات بسبب قمة النظافة وا ،جبات الفطور والعشاء المقدمة ليـو 

ومحاوالت االنتحار وقدـ  مراكز اإلصالح والتأىيؿداخؿ وفيات الجممة المالحظات الخاصة ب سمط التقرير الضوء عمىكما 
 .لحموؿ الخاصة بذلؾتوصياتو لمجيات ذات العالقة بأىمية التصدي لمشكمة إقداـ النزالء عمى محاولة االنتحار ووضع ا

د لمتعبير ومشاركة الرأي ات النزالء وأسبابيا وأىمية معالجتيا بإعتبارىا سالح النزالء الوحيكما اشار التقرير إلى إضراب 
وعرض معيقات عدـ  مراكز اإلصالح والتأىيؿإلى قضية التصنيؼ في  األنتباهوضاعيـ وحاجاتيـ، كما لفت التقرير العاـ بأ
 . تطبيقيا

قوفوف في أماكف التوقيؼ المؤقت والتي مف أىميا فقدانيـ االتصاؿ شار التقرير الى أىـ المشاكؿ التي يعاني منيا المو وأ
ستدالؿ( ومشاكؿ التوقيؼ التحري واالخالؿ مرحمة التحقيؽ االولي ) وحرمانيـ مف حؽ االستعانة بمحاـٍ  ،بالعالـ الخارجي

عبر كما .ازية وسوء التيويةايضًا معاناتيـ داخؿ تمؾ األماكف مف حيث عدـ صالحية البيئة االحتج ورصد التقرير ،االداري
دعاءات التعرض لمضرب والتعذيب وغيره مف ضروب سوء  القمؽ بشأف التقرير عف استمرار ارتفاع وتيرة الشكاوى وا 

 ،2008عاـ  ( شكوى41حيث بمغت ) منيةمنية والمراكز األرات األدلدى بعض اإل الموقوفيف المعاممة مف قبؿ بعض
 .2010النصؼ االوؿ مف عاـ ى خالؿ ( شكو 33، و)2009عاـ  شكوى (51)و

واستمرار انخفاض إدعاءات  مراكز اإلصالح والتأىيؿفي  النزالء معاممةالتقرير التحسف المحرز في مجاؿ  وبالمقابؿ ثمف
عاـ ى ( شكاو 6) ،2008عاـ  ( شكوى37التعرض لمضرب والتعذيب وغيره مف ضروب سوء المعاممة، حيث بمغت )

 .2010النصؼ االوؿ مف عاـ خالؿ ( شكاوى 3، و)2009
األمف  كافة إدارات مديريةمديرية األمف العاـ لالخطط االصالحية تشمؿ بعد اصدار ىذا التقرير اف المركز الوطني أمؿ وي

وتدريب وتأىيؿ القوى البشرية أالبنى التحتية سواء تعمؽ ذلؾ بذات العالقة بأماكف التوقيؼ المؤقت  العاـ وخاصة اإلدارات
دعاءات التعرض لمضرب والتعذيب وغيره مف ضروب سوء التصدي إلرتفاع إبيدؼ وذلؾ في تمؾ األماكف  العاممة
 .المعاممة
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تخاذ بعض اإلجراءات مف أجؿ تالفي القصور في بعض التشريعات الجيات المعنية إلدعى التقرير في النياية  دوق
الى ضرورة و  ،ا التعذيب وغيره مف ضروب سوء المعاممةواإلجراءات اإلدارية والتنفيذية وخاصة في مجاؿ التصدي لقضاي

حالتيـ لمقضاء وتوفير برامج حماية  عنيا نتصاؼ الوطنية الخاصة بتمؾ القضايا ومحاسبة المسؤوليفليات اإلتعزيز آ وا 
 .عادة تأىيميـوالضحايا وايجاد مراكز متخصصة إل الشيود
مع وضرورة مواءمة التشريعات الوطنية  مراكز اإلصالح والتأىيؿعمى  نوه التقرير إلى ضرورة تفعيؿ الرقابة القضائيةكما 

ثمف و  .، وشدد عمى ضرورة ادخاؿ نظاـ قاضي تنفيذ العقوبة والعقوبات البديمةت الدولية التي التـز بيا االردفاالتفاقيا
قامة يجابية في مجاؿ البرامج الترفييية والرياضية والتثقيفية والفنية التقرير التطورات اإل وافتتاح الحدائؽ ومحطات المعرفة وا 

مف العاـ في ، ورحب بإجراءات مديرية األتعاوف والتفاىـ مع عدد مف الجياتالعروض الفنية والمسرحية وتوقيع مذكرات ال
وشدد دعوتة لكافة الجيات ؼ النزالء. خرى لممحكوميف والبدء بوضع خطة لتصنيأمجاؿ تخصيص مراكز لمموقوفيف و 

 .باعتباره مسؤولية مشتركة يتقاسميا الجميع عاوف والتنسيؽ لتحقيؽ ىدؼ االصالحبضرورة الت
خذ بتوصيات المركز الوطني لحقوؽ عوة الجيات المعنية إلى ضرورة األبد انتيى التقرير وكعادة التقارير الدورية السابقة

 .اإلصالح والتأىيؿ داؼات ولتحقيؽ اى، ولمتأكيد عمى التطور ، لتالفي المالحظات واالشكالياتاالنساف
تمؾ التوصيات  يجابية مع مالحظاتو وتوصياتو، واف تجدصدر تقريره ىذا اف يتـ التعامؿ بإويأمؿ المركز الوطني وىو ي

 .التي نفذتيا مديرية األمف العاـ واصبحت في بعضيا حقيقة واقعيةالسابقة عمى غرار التوصيات  ،طريقيا لمتنفيذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10 
 

 منيجية إعداد التقرير .1
وضاع يره والتي يتـ مف خالليا تقييـ أسس واضحة إلعداد تقار حقوؽ االنساف عمى اتباع منيجية وأدأب المركز الوطني ل

   والنزالء، وتحديد مواطف الضعؼ والخمؿ التي تعاني منيا ىذه المرافؽ، وتستند ىذه المنيجية إلى: مراكز اإلصالح والتأىيؿ
بيف مكتب المظالـ وحقوؽ اإلنساف في  دانية الفجائية وشبو الفجائية إلى تمؾ المراكز بالتعاوف والتنسيؽ ماالزيارات المي .1

 وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف. مديرية األمف العاـ وفريؽ
 المنتشرة في المممكة. التقاريرالتوثيقية الخاصة بكؿ مركز مف المراكز .2
 لنزالء والموقوفيف والقائميف عمى اإلدارة.اإللتقاء با .3
 المعاممة التي يتمقاىا النزالء والموقوفوف.مى الممارسات والخدمات المقدمة و اإلطالع ع .4
 ، ونشطاء مف المجتمع المدني.الحالييف بعض النزالء والموقوفيف قوفيف سابقيف وأسرومو  الءااللتقاء بنز  .5
ومكتب المظالـ وحقوؽ اإلنساف وبعض  إدارة مراكز اإلصالح والتأىيؿالتي تقدميا اإلستعانة ببعض المعمومات  .6

 .األخرىاإلدارات األمنية 

 .مراكز اإلصالح والتأىيؿامميف في اإلطالع عمى المناىج التدريبية المصممة لمع .7
 دراسة وتحميؿ الشكاوى وطمبات المساعدة المقدمة لممركز الوطني لحقوؽ اإلنساف. .8

  
  اتمنيجية تنفيذ الزيار  .2

مراكز اإلصالح ( زيارة الى 68) 30/6/2010ولغاية  1/1/2009نفذ المركز الوطني خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير مف 
 ( زيارة إلى المراكز األمنية واإلدارات األمنية ومديريات الشرطة.33)و والتأىيؿ

طالع عمى أوضاع النزالء والموقوفيف المعيشية تبدأ الزيارات عادة بمقاء مديري المراكز وبعض العامميف فييا ومف ثـ اال
ويتـ خالؿ الزيارات االلتقاء مع النزالء  داخؿ تمؾ المراكز، وأوضاع تمؾ المراكز بالمقارنة مع المعايير الدولية والوطنية

بيـ لمتحقؽ  ، إضافة إلى االطالع عمى القيود والسجالت الخاصةاتيـوالموقوفيف عمى انفراد واالستماع الى شكاوييـ وطمب
و/أو أماكف التوقيؼ المؤقت متفؽ مع أحكاـ القوانيف  مراكز اإلصالح والتأىيؿمف أف وجود الموقوفيف والمحكوميف في 

 . 1واألنظمة المرعية
 

                                                 
 اف القيود والسجالت ال تتضمف الحالة االجتماعية لمنزالء وال تتيح التحقؽ الفعمي مف مدد التوقيؼ.    1

 

 

 المنهجٌة
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المراكز األمنية واإلدارات األمنية إلعالميـ بمالحظات و  مراكز اإلصالح والتأىيؿوتنتيي الزيارات بااللتقاء مع مديري 
، دارات )االتصاالت الياتفيةؽ والطمب بمعالجة بعض القضايا التي يمكف معالجتيا ضمف حدود وصالحيات تمؾ اإلالفري

 .ساعة التشميس، إجراءات نقؿ النزالء لممستشفيات والمحاكـ، ووجبات الطعاـ...(
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كات والتحقؽ مف شكؿ المعاممة والرعاية التي يمقاىا النزالء ورصد االنتيا اإلصالح والتأىيؿ مراكزإف تقييـ أوضاع 
داء مف األمورالتي تحتاج ألكثر مف مجرد أسموب الزيارة، اذ ال بد كذلؾ مف االطالع عمى واالحتياجات وتقييـ كفاءة األ

جراء تقييـ فردي الدائيـ ومسٍح دورٍي الحتياجاتيـ مف  اإلصالح والتأىيؿ راكزمالمنياج التدريبي الخاص بالعامميف في  وا 
وكيفية إنفاقيا، ودراسة العالقة بيف كفاية المخصصات  اإلصالح والتأىيؿ مراكزناحية، ومعرفة حجـ الموازنة المخصصة ل

 و األداء مف ناحية اخرى.
يغطييا التقرير بإجراء سمسمة مف الزيارات المفاجئة وغير المفاجئة  نساف خالؿ الفترة التيإلقاـ المركز الوطني لحقوؽ ا

وذلؾ  ،نتشرة في كافة محافظات المممكةماكف التوقيؼ المؤقت والمأ، وعددىا اربعة عشر مركزًا، و مراكز اإلصالح والتأىيؿل
صدور التقرير الدوري السادس  ضمف برنامج زياراتو المستمر بيدؼ تفقد أوضاع تمؾ المراكز وتقييـ المستجدات فييا منذ

، وقد تـ تنفيذ ىذه الزيارات بالتعاوف والتنسيؽ المباشر مع مكتب المظالـ وحقوؽ 2008حوؿ أوضاع تمؾ المراكز عاـ 
( زيارة الماكف 33و) مراكز اإلصالح والتأىيؿ( زيارة، ل68االنساف في مديرية األمف العاـ، حيث قاـ فريؽ المركز ب)

 .2تراوحت مدة الزيارة ما بيف ساعتيف إلى ست ساعاتالتوقيؼ المؤقت 
وأماكف التوقيؼ ينبغي أْف يكوف موضوعيا وشامال وأْف يتـ بمنيجية  مراكز اإلصالح والتأىيؿإّف التقييـ الدقيؽ ألوضاع 

 عممية سميمة، لذا فأف ىذا التقرير سيغطي معظـ ذلؾ إْف لـ يكف كافة الجوانب.
 

 

 
 

يقـو النظاـ السجني في األردف عمى أساس النظاـ الجمعي )نظاـ الجمع بيف السجناء نيارًا وفي المبيت خالؿ الميؿ( 
أما مف حيث النمط  ويعتبر ىذا النظاـ مف أقدـ األنظمة المعروفة ويمتاز بقمة النفقات مف حيث التأسيس أو اإلدارة.

عؿ السجوف في األردف سجونًا مغمقة. تقـو أنماط السجوف المغمقة عمى أساس السجني المطبؽ فيو النمط المغمؽ ما يج
عزؿ المحكـو عمييـ عف المجتمع باعتبار أف العزؿ التاـ يتضمف معنى الردع الذي ىو أحد اىداؼ العقوبة. وقد يبدو 

                                                 
 ( مركز تقع ضمف ثمانية مف محافظات14جميع المراكز التي تمت زيارتيا تابعة لمديرية األمف العاـ وتدار مف قبؿ إدارة مراكز اإلصالح والتأىيؿ. عددىا )   2

  –محافظة العاصمة(، ) الجويدة/نساء –محافظة الزرقاء(، )الجويدة/رجاؿ  –محافظة البمقاء(، )بيريف  –جرش(، )البمقاء محافظة -المممكة وىي: )قفقفا
 -1محافظة العقبة(، )الموقر –محافظة معاف(، )العقبة –محافظة الكرؾ(، )معاف –محافظة العاصمة(، )الكرؾ –محافظة العاصمة(، )سواقة
 -محافظة البمقاء(، )سمحوب -محافظة معاف(، )ارميميف -محافظة المفرؽ(، )معاف الجديد -محافظة العاصمة(، )اـ المولو -2محافظةالعاصمة(، )الموقر

 محافظة جرش(.

 

مراكز اإلصالح والتؤهٌلأوالً: تقٌٌم الوضع القائم فً   
 

 

 دنالنظام السجني في األر  .1
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لشرىـ، إال  مى المجتمع تحسباً لموىمة االولى أف مؤسسة السجف المغمقة تصمح لممحكـو عمييـ الذيف يمثموف خطورة كبيرة ع
ضطرابات النفسية بسبب العزلة التي يعيشيا عف المجتمع تمثؿ في تعرض النزيؿ لإلصابة باإلأف عيوب ىذا النمط ت

وبالتالي عدـ قدرتو عمى التكيؼ مع مجتمعو مف جديد بعد اإلفراج عنو مما يؤدي إلى تعذر بموغ ىدؼ العقوبة األمثؿ أال 
التي تعيب ىذا النمط فتتمثؿ بالتكمفة المالية المرتفعة مف حيث تشييد األسوار ووضع  األخرىا الجوانب وىو التأىيؿ. أم

القضباف الحديدية والعدد الكبير مف الكوادر البشرية، مما دعا عمماء العقاب إلى التفكير بنماذج حديثة مف السجوف مثؿ 
 السجوف المفتوحة و شبو المفتوحة.

 

 

 :مف الناحية اإلنشائية ىو ما يمي مراكز اإلصالح والتأىيؿأىـ ما يمحظ عمى إفَّ 
 وتأىيؿ ومركز إصالح  2والموقر 1وتأىيؿ الموقر ثناء مركز إصالحمعظـ المراكز قريبة مف التجمعات السكانية باست

 ، األمر الذي يشكؿ صعوبة لمزوار، كما يؤدي إلى طوؿ فترة التنقؿ ما بيف المركز والمحاكـ.العقبة

 الكرؾ وبيريف والبمقاء مف صغر حجـ أبنيتيا وضيؽ المساحة الكمية لألرض المخصصة  تعاني مراكز إصالح وتأىيؿ
نزالء واإلدارة عمى حد سواء مما يؤدي إلى بشكؿ مباشر عمى محدودية مرافؽ الخدمات لم سليا، وىو أمر انعك

 مشكمة االكتظاظ ويحوؿ دوف تصنيؼ النزالء وعزليـ إلى فئات حسب الخطورة الجرمية لكؿ منيـ. 

  تعاني مراكز إصالح وتأىيؿ البمقاء وقفقفا وبيريف وجويدة رجاؿ مف الرطوبة وعدـ توفر إضاءة جيدة وتيوية صحية
مات معظـ ىذه المراكز وتسرب المياه العادمة إلى المياجع أو الى أجزاء مف المبنى كما لوحظ أف ىناؾ مشاكؿ بحما

 .(ؿ)ميجع التنظيمات بسواقة، جويدة/رجا يرتادىا النزالء

  مف انخفاضيا عف منسوب األرض )قفقفا( مما يستمـز  مراكز اإلصالح والتأىيؿتعاني الزنازيف الفردية في بعض
جراء تعديالت ىندسية عمييا.إجراء صيانة عامة ليذه المبا  ني وا 

   حيث ما زاؿ النزالء في  مراكز اإلصالح والتأىيؿلـ يتـ تحديد حجـ وطبيعة ونوعية المرافؽ الواجب توفرىا في
بعض المراكز يقوموف بغسؿ مالبسيـ وأغطية أسّرتيـ في دورات المياه بأيدييـ وبالطرؽ البدائية بينما تستخدـ بعض 

 .الكيربائية في عممية الغسيؿاالت المراكز الغس

  ال زالت الطاقة االستيعابية لمركز اإلصالح تحدد وفؽ معيار عدد ااّلسّرة الموجودة في المركز أو حجـ األمكنة
حيث أف نسبة اشغاؿ بعض  ،، ال يتـ االلتزاـ بو بشكؿ دقيؽوىذا األساس، إّف صح أصالً  المخصصة لمبيت النزالء،
مف األخذ بعدة متوفرة حسب ىذا المعيار. و لتحديد الطاقة االستيعابية لمركز اإلصالح ال بد المرافؽ تفوؽ األمكنة ال

 

 : األبنٌة والمنشآت ومرافق الخدمات وتجهٌزاتها و مستوى الخدمات المقدمةصالح والتؤهٌلمراكز اإلبٌئة  .2
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 ِِ ، فيناؾ حصة النزيؿ مف المرافؽ الرياضية ة ومساحة االمكنة المخصصة لممبيتعدد األسرّ عوامؿ مرتبطة ِب
 .يبية، وحصتو مف المساحة الكميةدر والصحية والتعميمية وصاالت تقديـ الطعاـ ، وحصتو مف األنشطة التأىيمية والت

  مراكز مشكالت أبرز  ، وبيريف وقفقفا( ويمثؿ االكتظاظ أحد/رجاؿة االكتظاظ في مراكز إصالح جويدةاستمرار ظاىر
فالبنية التحتية السجنية كما اسمفنا ال  -ضعؼ اإلمكانات المادية  -في االردف إضافة إلى  اإلصالح والتأىيؿ

 ضمف معيار تحديد الطاقة االستيعابية المطبؽ.تتناسب مع عدد النزالء 

  تضـ بعض مراكز اإلصالح أعدادًا تفوؽ طاقتيا االيوائية وبذلؾ تستخدـ المرافؽ العداد تتجاوز الطاقة االستيعابية
أو حتى نجد بعض النزالء يقوموف بتأجيرأسرتيـ أو  ،يتقاسماف سريرًا واحًدافميس مف المستغرب أف نجد نزيميف )

/رجاؿ( ويمعب اإلكتظاظ العامؿ الرئيسي في عدـ تطبيؽ نظاـ التصنيؼ مقابؿ خدمة أومبمغ نقدي( )جويدةيـ فرشات
  .بيف النزالء

  جممة مف التطورات في مجاؿ األبنية والمنشآت حيث قامت مديرية األمف العاـ بإنشاء  2010و 2009شيد عاـ
 :إذ تـ 3لدولية الخاصةوفؽ المعايير والمواصفات ا مراكز إصالح وتأىيؿ جديدة

( نزياًل ،و افتتاح مركز إصالح وتأىيؿ معاف 688وبسعة) 19/4/2009افتتاح مركز إصالح وتأىيؿ أـ المولو بتاريخ 
 2وبسعة  25/3/2010بتاريخ  2وافتتاح مركز اصالح وتأىيؿ الموقر( نزياًل. 288وبسعة ) 1/3/2010اريخ الجديد بت

 .( نزيالً 480وبسعة ) .29/5/2010ارميميف بتاريخ الح وتأىيؿ مركز اص وافتتاح ،( نزيالً 240)
والعمؿ جاٍرحاليًا عمى إنشاء عدد مف المراكز الجديدة في كؿ مف اربد والزرقاء وماركا لإلسياـ بحؿ مشكمة االكتظاظ في 

 .مراكز اإلصالح والتأىيؿ
 

 

المعايير الدولية والوطنية  ضاع يندرج ضمف الحرص عمى حسف تطبيؽوتوصيؼ وتحميؿ تمؾ االو  إف تقييـ أوضاع النزالء
 ةنية بما يتواءـ والمعايير الدوليذات العالقة ويندرج ايضا ضمف الحاجة الماسة إلى إصالح األوضاع داخؿ مؤسساتنا السج

راؾ الرأي العاـ والمجتمع تدخؿ في اعتبارىا ضرورة إش والوطنية ذات العالقة وصوال إلى رسـ معالـ سياسة جنائية ىادفة
المؤسسات  في دائرة المعالجة المطموبة اليجاد مؤسسات سجنية تربوية ليا دورىا الفعاؿ في خدمة المجتمع كباقي المدني
  .اإلصالح والتأىيؿ وتماشيا مع ىدؼ األخرى

ات مديرية األمف موزعيف . وذلؾ وفقا إلحصائينزيؿ 8500-7500مف مراكز اإلصالح والتأىيؿنزالء  يتراوح متوسط عدد
الخدمات المقدمة  مف حيث شكؿالنزالء (. وفيما يمي توصيؼ وتحميؿ ألوضاع 2عمى اربعة عشرمركزا )انظر ممحؽ رقـ 

                                                 
 . 1انظر المرفؽ رقـ     3

 

 وضاع النزالءأ .3
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ت المادية والبشرية المخصصة وفي ظؿ اإلمكانا عف تمؾ الخدمات ونوعيتيا ومستوى تقديميا والجيات القائمة او المسؤولة
 ليا:

القانونية والتمثيؿ القضائي، بما في  المشورةمثؿ  زلء وبشكل عام من ضعف خدمات المساعدة القانونيةيعاني الن أوالً:
ذلؾ السير باإلجراءات القانونية المتعمقة بمتابعة إجراءات الكفالة او دمج العقوبات او دفع الغرامات. وحقيقة األمر أف 

كز وخاصة تمؾ المخصصة حد كبير في اكتظاظ بعض المرا محدودية خدمات المشورة واإلرشاد القانوني ساىمت الى
، فخدمات المشورة القانونية التي يقدميا فريؽ بسبب االكتظاظ)جويدة/رجاؿ( وتردي الخدمات المقدمة لمنزالء لمموقوفيف 

نقابة المحاميف  العدالة الجنائية في المركز الوطني لحقوؽ االنساف خالؿ زيارتة الدورية الرصدية وكذلؾ تمؾ التي تقدميا
وتقتصر أحيانا عمى فئات محددة مف النزالء  ،يعيا، تعتبر خدمات ضعيفة ومحدودةوبعض منظمات المجتمع المدني جم

، وال يستفيد السواد االعظـ مف النزالء مف تمؾ الخدمات وذلؾ جنائيةكالعمالة الوافدة وضحايا العنؼ االسري والقضايا ال
 لتالية: لواحد أو أكثر مف األسباب ا

 الالزمة لتقديـ خدمات المساعدة القانونية. األخرىعدـ توفر التمويؿ الكافي والموارد  - أ

 عدـ وجود آلية واضحة لمجميور فيما يتعمؽ بخدمات المساعدة القانونية التي تقدميا نقابة المحاميف. - ب

 .خالؿ التعميـ القانوني أىميتو مفبراز ىذا الدور و بإ غياب اىتماـ المؤسسات التعميمية القانونية   -ج
 فقر بعض النزالء وجيميـ بأىمية الحصوؿ عمى المساعدة القانونية.    -د

إعمااًل النزالء وال بد لنا بالنياية مف دعوة نقابة المحاميف إلى تفعيؿ دورىا في تقديـ المساعدة القانونية لغير القادريف مف 

      .4لممبادىء االساسية بشأف دور المحاميف

              
مراكز محدودية دورات محو االمية المنفذة داخؿ  بمختمؼ درجاتيا بسبب ميةرار معاناة عدد من النزلء من األاستم :ثانٌاً 

لعدـ توفير الحوافز المادية والمعنوية  أو بسبب عدـ رغبة النزالء باالنضماـ الى تمؾ الدورات واما اإلصالح والتأىيؿ
قادريف عمى االستفادة مف التعميـ، ولعؿ اىـ مشكالت أو لعدـ اتخاذ التدابير الالزمة لتعميـ النزالء اللاللتحاؽ بتمؾ الدورات 

التعميمي بيدؼ تمكينيـ مف مواصمة تعميميـ داخؿ  بالنظاـ نزالءىو عدـ ادماج تعميـ ل مراكز اإلصالح والتأىيؿ التعميـ في
 .او حتى بعد اطالؽ سراحيـ اإلصالح والتأىيؿمركز 

عمى ية في مركز اصالح وتأىيؿ الموقر مدرسة التوبة لمحو االم وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد ساىمت برامج محو االمية في
)تـ تخصيص مركز اصالح  2005سواقة الذي افتتح عاـ  غرار مركز الدراسات المسائية في مركز إصالح وتأىيؿ

 .بحقيـ في التعميـ ىذيف المركزيفزالء في تمتع النوسواقة لممحكوميف مف النزالء( في تعزيز  1الموقر
                                                 

ليـ محاموف ذوو خبرة وكفاءة تتفؽ مع طبيعة الجريمة المتيميف ( والذي نص عمى ) يكوف لالشخاص الذيف ليس ليـ محاموف الحؽ في اف يعيف 6المبدأ )    4
 بيا ليقدموا الييـ مساعدة قانونية فعالة... ودوف اف يدفعوا مقابال ليذه الخدمة اذا لـ يكف لدييـ مورد كاؼ لذلؾ.



16 
 

/الدورة 2010( نزالء وتقدـ خالؿ عاـ 6( نزياًل نجح منيـ )57) 2009وقد تقدـ المتحاف الثانوية العامة خالؿ الفترة عاـ 
 نات ووفرتبتسييؿ ميمة المتقدميف لالمتحا مف العاـ قامتالى اف مديرية األ ، ومما تجدر االشارة إليو( نزيالً 77الصيفية )

 لضماف تمكنيـ مف الدراسة.  مراكز اإلصالح والتأىيؿليـ التسييالت والظروؼ المناسبة داخؿ 
شارؾ ( دورة في مجاؿ التعميـ االكاديمي والديني 95ايضا بعقد ) 2009/2010خالؿ عاـ  وقد قامت مديرية األمف العاـ

ًِ ونزيمة3288فييا )  .( نزياًل
 

مسألة  نتيجة استمرار الرقابة عمييا، كما أف ق الحفاظ عمى سرية مراسالتو واتصالتوعدم تمتع النزيل بح ثالثًا:
وذلؾ في  االتصاالت الياتفية لمنزالء ال زالت تثير اشكاالت واقعية مف حيث مدة إجراء االتصاؿ الياتفي لفترات متباعدة

جدًا مع العمـ بأف ىناؾ معمومات مؤكدة عف  ت محدودةزالما ظؿ محدودية الكبائف وعدـ كفايتيا، كما أف مدة المكالمة
 .موية لدى النزالء في بعض المراكزتوفر أجيزة االتصاؿ الخ

 

 ةمف حيث الخدمة المقدم ،مراكز اإلصالح والتأىيؿفي معظـ  استمرارالنقص الحاد بخدمات الرعاية الجتماعية رابعًا:
النقص بأعداد االخصائييف االجتماعييف  ضافة إلى، إغير كافيةتقدـ بالشكؿ المطموب و  ال ومستواىا، حيث أف ىذه الخدمة

 .مراكز اإلصالح والتأىيؿفي  مميفالعا

، بما فييا ضماف لتنمية االجتماعية بموجب القانوفالتابعيف لوزارة ا يف االجتماعيفالمياـ التي تقع عمى عاتؽ الباحثإّف 
ز اتصاؿ النزيؿ مع اسرتو وتسييؿ عودتو ال واضحة وغير مفعمة بالشكؿ ، ال زالت غير الة خطورتو الجرميةى المجتمع وا 

ما بعد إطالؽ سراحو،  النزيؿ لمرحمة عمى الرغـ مف اىميتيا في إعداد كما اف برامج الرعاية الالحقة لـ تنفذ بعد .المطموب
عض الخدمات ذات العالقة تقديـ ب عمى مراكز اإلصالح والتأىيؿوتكاد تقتصر ميمة مندوبي وزارة التنمية االجتماعية في 

بحصوؿ عائمة النزيؿ عمى راتب مف صندوؽ المعونة الوطنية.كما ال توجد دراسات متخصصة لموقوؼ عمى أسباب 
زيادة عدد الباحثيف  2010-2009. تـ خالؿ عاـ أسباب العودة لمجريمة )التكرار( او كيفية العالج، أو الجريمة،

( باحثًا 20، كما وقامت مديرية االمف بتعييف )( باحث اجتماعي23ليصبح ) يؿمراكز اإلصالح والتأىاالجتماعييف في 
 ًا تحت مظمة مديرية األمف العاـ.اجتماعيًا ومرشدًا ديني

 

 ؛استمرار ضعف خدمات الرعاية الصحية خامسًا:
مديرية وعمى الرغـ ( ممرضًا وممرضًا مساعدًا عمى نفقة ال52بتعييف ) 2009/2010قامت مديرية األمف العاـ خالؿ عاـ 

   زالت ضعيفة ومف ابرزىا:ال مراكز اإلصالح والتأىيؿاال اف خدمات الرعاية الصحية في  مف ىذا التطور،
 عمى مستوى مما يؤثر سمبا مراكز اإلصالح والتأىيؿفي العاممة في الوحدات الصحية  بيةنقص الكوادر البشرية الط - أ

 طبيباً واحدًا مع ممرض يقدـ يث تجد في بعض المراكز المكتظة، حة الطبية المقدمة في بعض المراكزالخدم
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ى عم ىذا بالتأكيد يؤثر سمباً نزيؿ و  1000 يتجاوز عددىـ الخدمة الطبية بما فييا المعاينة لعدد مف النزالء الذيف
 .خدمات الرعاية الصحية نوعية

واالسناف  صصات الجمدية والعظاـتخ فييا بما مراكز اإلصالح والتأىيؿ نقص أعداد أطباء التخصص في معظـ - ب
تقدر  مراكز اإلصالح والتأىيؿصالح وتأىيؿ النساء، عمما بأف الكوادر الطبية العاممة في والنسائية في مركز إ

 .( شخصا60ب)
الفحص تسييؿ عممية  الى التجييزات الضرورية مف أجؿ مراكز اإلصالح والتأىيؿمعظـ العيادات الطبية في  افتقار  -ج

 ، واجراء الفحوصات المخبرية.ينةوالمعا
( سريرًا مما نجـ عنو تأخير 24بعدد األسّرة المخصصة لمنزالء في مستشفيات وزارة الصحة ) استمرار النقص الحاد   -د

 إجراء العديد مف العمميات الجراحية.
ماح بالتدخيف داخؿ المكتظة بسبب الرطوبة والس مراكز اإلصالح والتأىيؿانتشار بعض االمراض الصدرية في  -ىػ

 الغرؼ والمياجع.
 .استمرار انتشار بعض االمراض الجمدية كالجرب والحساسية   -و
نزيؿ يبيف السيرة  عدـ التقيد بإجراء الفحوصات الطبية األولية والدورية لمنزالء وعدـ توفر ممؼ طبي خاص بكؿ  -ز

 .مراض المزمنة التي يعاني منياألاو ا المرضية

 .عمى الطعاـ ونظافة مالبس النزالءاالشراؼ الصحي  عدـ فعالية  -ح

 عدـ توفر بعض االدوية ذات األسعار المرتفعة.  -ي

 إساءة معاممة بعض االطباء لمنزالء عند مراجعتيـ المستشفيات العامة.  -ؾ

ت مما يعزز مف ضعؼ الخدما مراكز اإلصالح والتأىيؿاستمرار غياب ضمانة االفراج الصحي ضمف قانوف   -ؿ
 الصحية المقدمة لذوي األمراض المستعصية او األشخاص ذوي االعاقة التي تتطمب حالتيـ رعاية صحية خاصة.

 

  ؛لمنزلء النقص الحاد بخدمات الرعاية النفسية المقدمة :سادساً 
 -ال زالت خدمات الرعاية النفسية المقدمة لمنزالء تتسـ بالضعؼ الحاد وذلؾ نظرًا لألسباب التالية:

وفي وزارة الصحة بشكؿ خاص، إذ يقدر  العامؿ ضمف ىذا التخصص في األردف بشكؿ عاـ بالكادر الطبي نقص - أ
 ( طبيبًا نفسيًا فقط.35عدد االطباء النفسييف العامميف في وزارة الصحة ب)

جود دى ذلؾ الى و ( سريرًا، وا55في المركز الوطني لمطب النفسي) النقص الحاد بعدد االسّرة المخصصة لمنزالء - ب
بدال مف وضعيـ في المركزالمذكور،  مراكز اإلصالح والتأىيؿمف المرضى النفسييف داخؿ  النزالءأعداد كبيرة مف 

 مراكز اإلصالح والتأىيؿممف يتناولوف األدوية النفسية يقبعوف داخؿ  ( نزيؿ200حيث أف ىناؾ ما يزيد عف )
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قياميـ بايذاء  عند حتى عمى مرتبات المراكز، أوزمالئيـ  عمىية عمى أنفسيـ أو حقيق ويشكموف أحيانا كثيرة خطورة
 ببيع تمؾ االدوية الى نزالء آخريف. إيذاء اآلخريف ، اضافة الى قياميـ احيانا أوأنفسيـ 

إعادة تأىيؿ  يضعؼ القدرة عمى مراكز اإلصالح والتأىيؿومما يجدر ذكره اف عدـ توفير اخصائييف نفسييف في معظـ 
 مف حيث العالج السموكي وتقويـ سموكيـ تمييدًا إلصالحيـ.المرضى النفسييف 

 

مما  ،وشح المياه الالزمة لالغتسال والستحمام والتنظيف مراكز اإلصالح والتأىيلف في بعض قمة أدوات التنظي سابعًا:
 .ريف(قفقفا، بي )جويدة، ادى الى انتشار الروائح الكريية والقمؿ بيف النزالء وخاصة في المراكز المكتظة

 

لشراء المياه عمى نفقتيـ  حيث يضطر النزالء ،مراكز اإلصالح والتأىيلي معظم عدم توفر المياه الصالحة لمشرب فثامنًا: 
  الخاصة.

 

 .مراكز اإلصالح والتأىيلعدم تنوع الكتب في المكتبات وعدم كفايتيا في معظم تاسعًا: 

 

 عمى الرغـ مف السعي المتواصؿ مف قبؿ إدرات ،الح والتأىيلمراكز اإلصانتشار الحبوب المخدرة في بعض  :عاشراً 
 المعمومات أف إال ،المرتبات العاممة في تمؾ المراكزمف  أوالمراكز مف أجؿ ضبط تمؾ الحبوب ومروجييا مف النزالء 

 زالت تشير إلى توفرىا في بعض المراكز.ما
 

 .ح والتأىيلمراكز اإلصالانتشار الحشرات والزواحف في عدد من  ثاني عشر:
 

 .النقص في الغطية والحرامات والفرشات واألسّرة بسبب الكتظاظ ثالث عشر:
 

( ووجود مشاكؿ في شبكة المجاري سواقة ،)قفقفا، جويدة مراكز اإلصالح والتأىيلسوء التيوية في بعض  رابع عشر:
 جويدة رجاؿ(. مركز)
 

مركز بسبب عدـ توفر ساحات التشميس ) النزلء يسوعدم تشم خامس عشر: قصر مدة التشميس في بعض المراكز
 )مركز إصالح الموقر والعقبة(. ارتفاع درجات الحرارة أو إصالح الكرؾ(

 

، كما واشتكى النزالء مف طريقة اعداد عدم كفاية وجبات الطعام المقدمة وخاصة وجبتي الفطور والعشاء سادس عشر:
 وجبات الغداء وطريقة تقديميا ليـ.

 

عمى حقوقة وواجباتو  ، إذ أف اطالع النزيؿعدم التقيد باطالع النزيل عمى حقوقو وواجباتو داخل المركز ر:سابع عش
نو تقويض ، في حيف أف اىماؿ ذلؾ مف شألعقابية البعد االنساني والتربويتعتبر خطوة اساسية نحو اعطاء المؤسسات ا

الحو المجتمع ،فالمحافظة عمى كرامة النزيؿ ىي قواـ اص النزيؿ في ييدؼ إلى إعادة إدماج البرنامج االصالحي الذي
 .وباىدارىا تيدر فرصة تقويمو
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مف  مراكز اإلصالح والتأىيؿوفي ىذا المجاؿ يقـو المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف بتوعية النزالء بحقوقيـ وواجباتيـ داخؿ 
ية التي تنفذىا مديرية االمف العاـ مع عدد مف خالؿ المواسـ الثقاف خالؿ المحاضرات التدريبية التي تستيدؼ النزالء

، كما وقاـ المركز الوطني وبالتعاوف مع مديرية األمف العاـ بوضع دليؿ سمية وبعض منظمات المجتمع المدنيالجيات الر 
 ،2009خالؿ عاـ  مراكز اإلصالح والتأىيؿخاص بحقوؽ وواجبات النزالء ضمف المعايير الوطنية وتـ توزيعة عمى معظـ 

المممكة  مراكز اإلصالح والتأىيؿوقاـ المركز الوطني لحقوؽ االنساف باعادة طباعة ىذا الدليؿ وسيتـ توزيعو عمى كافة 
 بالتعاوف والتنسيؽ مع مديرية االمف العاـ.

 

 

 ؛5التوقيف اإلداري والسوابق الجرمية وطمبات العادة وًل:أ

مف أىـ المشكالت ومف أبرز الظواىر المتعارضة مع منظومة حقوؽ االنساف  ت اإلعادةيعتبر التوقيؼ اإلداري وطمبا
الجيات المعنية لمحد مف  اً والتي تنتيؾ حؽ االنساف بالحرية واختيار مكاف االقامة، ولقد دعا المركز الوطني مرارًا وتكرار 

موجب قانوف منع الجرائـ ودعا في تقريره االخير التعسؼ باستخداـ الصالحيات القانونية التي تناط بالحكاـ االدارييف ب
الجيات المعنية باتخاذ جممة مف التدابير واإلجراءات القانونية  2010الصادر عاـ  6)صالحيات قضائية بايدي تنفيذية(

ية وطمبات الربط باالقامة الجبر  أووالواقعية لمحد مف االنتياكات الناجمة عف التعسؼ باستخداـ صالحيات التوقيؼ اإلداري 
  .اإلعادة

وأسوأ ما في طمب اإلعادة انو يدمر نفسية النزيؿ الذي ينتظر حريتو اذ يتـ اقتياده خالؿ اإلعادة إلى مديرية الشرطة 
 أويحيمو إلى الحاكـ اإلداري الذي بدوره يطالبو بتعيد  أوليتسممو المركز األمني الذي ينظر في أمره، فأما اف يخمي سبيمو 

ذه كميا أمور تحمؿ االعتراؼ بجـر قمما يكوف قد اقترفو، واألسوأ مف ىذيف االمريف ىو الطمب ِمْف َمْف وى إجراء صمح
 عمى الحكـ بالبراءة مثؿ ىذا اإلقرار. يحصؿ

 ومف أىميا: مراكز اإلصالح والتأىيؿفي  تفرز مشكمة التوقيؼ اإلداري وطمبات اإلعادة مشاكؿ عديدة
 مشكمة االكتظاظ . - أ
  اء االدارية والمالية اإلضافية التي تتحمميا خزينة الدولةزيادة األعب - ب

 تفاقـ مشكمة النقص بالخدمات المقدمة لمنزالء . - ت

                                                 
ؼ السجيف مف قبؿ المركز األمني الذي القي القبض عمى وىي عادة متبعة مف قبؿ المراكز األمنية ومديريات الشرطة وذلؾ مف خالؿ وضع مالحظة عمى مم     5

فراج عنو أف كاف المطموب ابتداءا يفيد بإعادة السجيف مف مركز اإلصالح والتأىيؿ وتسميمو إلى مركز األمف بعد إخالء سبيمو إف كاف موقوفًا، أو بعد اإل
 محكوما

 .www.nchr.org.joانظر موقع المركز الوطني لحقوؽ االتنساف   6

 

 النزالء مشكالت .4
 

http://www.nchr.org.jo/
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 عدـ التقييد بتصنيؼ النزالء . - ث

 مشاكؿ االضرابات والتي قد تصؿ الى حد إحداث الشغب.تفاقـ  - ج

 صعوبة تنفيذ البرامج اإلصالحية والتأىيمية في المراكز المكتظة. - ح

 ( موقوفا إداريا.6965ليصؿ الى ) 30/6/2010منذ مطمع ىذا العاـ وحتى تاريخو  مغ عدد الموقوفيف إدارياىذا وقد ب
مسألة استمرار االحتفاظ بيؤالء  ،مراكز اإلصالح والتأىيؿومف االسئمة التي تثار حوؿ موضوع التوقيؼ االداري والمتعمقة ب

ىو  اإلصالح والتأىيؿ مركز وكأننا نقوؿ أف رىا مف المبررات،االشخاص في المراكز حماية لممجتمع وحفظ االمف وغي
المالذ االخير بعد أف فشمت كافة الجيود إلصالحيـ، وبذات الوقت نتحدث عف اف سجوننا ىي مراكز لإلصالح والتأىيؿ 

ا ىؤالء وفشموا وأف ىناؾ برامج إصالحية وتأىيمية وحرفية خاصة بالنزالء، ونتساءؿ عف البرامج التأىيميو التي خضع لي
 .مراكز اإلصالح والتأىيؿ فييا حتى نستمر بمعاقبتيـ باستمرار توقيفيـ في

كما أف موضوع السوابؽ الجرمية لدى الجيات األمنية مف الموضوعات ذات العالقة، إذ ال يجوز وضمف التطبيؽ السميـ 
،  ألحكاـ القانوف أف يصار الى تطبيؽ احكاـ قانوف منع الجرائـ لمجرد الشؾ أنو  أوبأف ىذا الشخص قد يرتكب الجـر

. بؿ يجب عمى الحكاـ االدارييف الطمب مف تمؾ الجيات الجياتيوشؾ عمى ارتكابو، بناء عمى السوابؽ الجرمية لدى تمؾ 
إرفاؽ قرارات المحاكـ التي تؤكد اعتياد الشخص ارتكاب ىذا النوع مف الجرائـ، وىذا مدعاه لضرورة االسراع بانشاء سجؿ 

 دلي لدى وزارة العدؿ مبني عمى أحكاـ قضائية مبرمة، بدال مف االعتماد عمى السوابؽ الجرمية لدى الجيات االمنية.ع
ومف السياسات المستمرة والمتبعة مف بعض الحكاـ االدارييف استمرار االحتفاظ بالموقوفيف باماكف بعيدة عف سكف ذوييـ 

في معظـ محافظات المممكة، فالحكاـ االداريوف وضمف  إلصالح والتأىيؿمراكز ا)سياسة العزؿ(، وعمى الرغـ مف توزع 
 نظرًا لمكمفة المالية االضافية الناجمة عف الزيارة. يمتد ىذا العقاب الى عائمتو، ، بؿفقط ىذه السياسة ال يعاقبوف النزيؿ

في كافة تقاريره  نون منع الجرائمبإعادة النظر بتطبيقات قا وقد سبق أن طالب المركز الوطني لحقوق النسان مراراً 
الدورية وكذلك بتقريره المتخصص حول التوقيف  مراكز اإلصالح والتأىيلتقارير أو السابقة، سواء السنوية منيا 

ارة العدل ومديرية . ىذا وقد سبق وأن أوصت المجنة المشكمة من وزارة الداخمية ووز اإلداري والذي سبقت اإلشارة إليو
لمركز الوطني لحقوق النسان االمن العام و 

من  بمجموعة 34/8/2446 بتاريخ
التوصيات حول ىذا األمر والتي لم تدخل 
حيز النفاذ حتى الن ولذا فأن المركز يؤكد 
عمى ضرورة الخذ بتمك التوصيات والتي 
أعاد المركز التأكيد عمييا في تقريره الخير 

 .حول التوقيف الداري
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والنصؼ االوؿ مف عاـ  2009-2008دد االشخاص الذيف تـ توقيفيـ إداريا خالؿ االعواـ مف بمغ المجموع االجمالي لع
 عمى النحو التالي:30/5/2010الى  1/1/2010عف الفترة مف  2010

 
اصدار قرارات باإلفراج عف  2010والنصؼ االوؿ مف عاـ  2009-2008ىذا وقد رصد المركز الوطني خالؿ األعواـ

مراكز اإلصالح او بعد احداث  ر رمضاف وعيد الفطر وعيد االضحى(في مناسبات عديدة )بمناسبة شيالموقوفيف إداريًا 
( موقوفًا إداريًا، 98عف ) 7/5/2008)أحداث مركز الموقر وسواقة وقفقفا، حيث أفرج محافظ العاصمة بتاريخ  والتأىيؿ

ود رقابة الشرطة عف بعض االشخاص خالؿ تمؾ برفع قي ( موقوفًا إداريًا، كما تـ التصريح75ومحافظ الزرقاء عف )
( شكوى ،و 66) 2010، عمما بأف الشكاوى واالخبارات الواردة لممركز الوطني بمغت خالؿ النصؼ االوؿ مف عاـ االعواـ
 شكوى. (97)2008( شكاوى، وعاـ 110)2009عاـ 

قيف اإلداري وطمبات اإلعادة والمطموب ىو إل أن تمك القرارات واإلجراءات ما زالت غير فعالة في مواجية مشكمة التو 
، إضافة إلى تدريب الحكام محد من صالحيات الحكام الدارييناحداث تعديالت تشريعية عمى قانون منع الجرائم ل

( 5القانونية نفسيا المتبعة في اإلجراءات لدى محاكم البداية التزامًا بما جاء بنص المادة ) عمى اتباع األصولاإلداريين 
 .1954 قانون منع الجرائم من

  
 

  ؛طول أمد التوقٌف القضائً ثانٌاً:

توقيؼ ما يزيد  2010شيد النصؼ االوؿ مف عاـ 
في حيف بمغ عدد الموقوفيف  (12353عف )

، ( موقوفا قضائيا29547) 2009عاـ  القضائييف
 .(26088)2008 وعاـ

 

رتفاع أعداد موقوفأ قضائيًا ومف المالحظ استمرار ا
 ، والذي دعا الجيات ذاتوفيف القضائييفالموق

مف  التخاذ جممة 2009خالؿ عاـ  العالقة
اإلجراءات بما فييا تعديؿ قانوف اصوؿ المحاكمات 

ارتفاع وتبني السياسات لمحد مف ظاىرة  7الجزائية

                                                 
فقد جرى اختصار صالحية المدعي العاـ بالتوقيؼ في الجنح مف شيريف الى النافذ  2009( لسنة 19صوؿ المحاكمات الجزائية المعدؿ رقـ )أ بموجب قانوف   7

القانوف كما ووضع  بالتوقيؼ القضائي، د لموافقة المحكمة المختصةشير، وفي الجنايات مف ستة أشير الى ثالثة أشير، عمى أف يخضع قرار تمديد ىذه المد
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محكوميف عاـ اذ بمغ عدد ال ،2009-2008لالعواـ  عداد الموقوفيف القضائييف والذي تجاوز عددىـ عدد المحكوميفأ
  .( محكوماً 11691) 2010، وخالؿ النصؼ االوؿ مف عاـ 2009( محكومًا عاـ 24129محكومًا، و) (24176) 2008

إذ ، توسع المدعيف العاميف في التوقيؼفيرجع الى  أعداد الموقوفين القضائيين أما السبب المباشر والرئيس في ارتفاع
أو ألسباب اخرى مف ضمنيا البطء الشديد في إجراءات المحاكمة وتبميغ  يصدر قرار التوقيؼ ببداية مراحؿ التحقيؽ،

، أو تعمد بعض المحاميف إطالة أمد المحاكمة، ولما أصبحت صالحيات القضاة والمدعيف الشيود أو حضور المتيميف
ت القضائية بدراسة ، فإف المركز الوطني يوصي بضرورة قياـ السمطاوابط قانونية في ضوء ىذا التعديؿالعاميف مقيدة بض

أسباب عدـ اإلسراع في البت بالقضايا المعروضة عمى القضاء في ضوء المعايير الدولية والقوانيف الوطنية، إذ شاع 
مف  أحيانا مدة العقوبة، أو استخداـ التوقيؼ وتجديده كوسيمة ضغط عمى االشخاص استمرار التوقيؼ لمدد طويمة تتجاوز
، وقد تـ رصد حاالت ألشخاص تـ توقيفيـ لمدد تجاوزت الثالث سنوات وبالنتيجة ـأجؿ السعي إلى مصالحة خصومي

واضحًا أصدرت المحكمة قرارات ببراءتيـ أو عدـ مسؤوليتيـ، إذ ال يجوز أف يكوف التوقيؼ عقوبة ألف ذلؾ يعتبر إخالاًل 
طنية ذات العالقة، ويوصي المركز بيذا ، وجممة الضمانات التي كفميا الدستور والقوانيف الو بضمانات المحاكمة العادلة

االطار أنو البد مف تعديؿ التشريعات مف أجؿ النص عمى التعويض نتيجة التوقيؼ القضائي عند صدور الحكـ بالبراءة أو 
 عدـ المسؤولية.

ه الوحدة والجيات في وزارة العدؿ أف تتـ المتابعة والتنسيؽ بيف ىذ مراكز اإلصالح والتأىيؿنأمؿ وبعد أف تـ تأسيس وحدة ل
، زيارات القضاة والمدعيف العاميف، متابعة شكاوى النزالء بشأف بشأف مذكرات التبميغ مراكز اإلصالح والتأىيؿالقضائية و 

 ئي وغيرىا مف الجيات ذات العالقة.طوؿ امد التوقيؼ القضائي مع المجمس القضا
 

  ؛الحرمان من الحقوق السياسية ثالثًا:
لنزالء اإلدالء بأصواتيـ في أي انتخابات حتى قبؿ صدور أحكاـ عمييـ وىـ موقوفوف مما يخؿ بمبدأ ليس متاحًا أماـ ا

براءة المتيـ حتى تثبت أدانتو وحؽ المشاركة في الحياة السياسية، حيث لـ يشارؾ أي نزيؿ باالنتخابات البمدية او النيابية 
 .2010ف مف النزالء بانتخابات ىذا العاـ ، ونأمؿ أف يتـ إشراؾ الموقوفي2007التي جرت خالؿ عاـ 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
عمى قرارات التوقيؼ والتمديد الصادرة في الجنايات المعاقب عمييا قانونًا بعقوبة مؤقتة بحيث ال تزيد عمى ربع الحد األقصى لمعقوبة  اً زمني قيداً وألوؿ مرة 

 بأف يكوف التوقيؼ في الجنايات وجوبيًا .المقررة في القانوف كما جرى إلغاء النص الذي يقضي 
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  ،التشغيل المجاني وغير المجاني رابعًا:

اشتكى بعض النزالء مف أنيـ يقوموف بأعماؿ التنظيؼ وأعماؿ الطبخ وخدمة القائميف عمى المركز دوف مقابؿ واشتكى 
مقابؿ أجر أقؿ بكثير مف الحد  تأىيؿاإلصالح وال البعض أيضا أنو يتـ تشغيميـ في الطيي والمخبز ومرافؽ أخرى بمركز

 ولساعات عمؿ أكثر مف المسموح بو في قانوف العمؿ. ( دينار شيريا15-14)األدنى لألجور
 

)التعرية( بشكؿ جماعي )نزالء التنظيمات غير المشروعة( أو الفردي  إجراءات التفتيش اإلستفزازية لبعض النزلء خامسًا:
لى اأثناء الخروج والعود  .لمحاكـ أو المستشفياتة مف وا 

 

 النزلء من زيارات األصدقاء واألقارب باستثناء النزلء األجانب حيث يسمح ليم بتمك الزيارات. سادسًا: حرمان

 

 . النقص الحاد بالمرافق الرياضية(مع اإلشارة إلى ) مراكز اإلصالح والتأىيلة في بعض ضعف البرامج الرياضي سابعًا:

 

 .ية دون إجراء التحقيقات المطموبةسمكالعقوبات الم :ثامناً 
ودوف  اً ياشتكى بعض النزالء مف اتخاذ عقوبات مسمكية بحقيـ مف قبؿ اإلدارة وذلؾ دوف إجراء التحقيؽ المطموب قانون

 سماع دفاع النزيؿ، ودوف السير بالطريؽ الذي بينو القانوف. 
 

  ؛فوات الجمسات تاسعًا:

جمسات محاكمتو بسبب عدـ وجود مكاف لو في السيارة في ذلؾ اليـو أو ألنو ال  سجمت حاالت ال يأتي الموقوؼ لحضور
مراكز توجد سيارة مخصصة في ذلؾ اليـو لمتوجو إلى المحكمة التي فييا جمستو أو عدـ وصوؿ أوراؽ التبميغ إلى 

 المحاكـ او المستشفيات. إلىيـ النقؿ و الذيف يتـ توزيع ، أو نتيجة وجود عدد كبيرمف النزالء في سيارةاإلصالح والتأىيؿ
 

 . مراكز اإلصالح والتأىيلالضرب والتعذيب وسوء المعاممة داخل بعض  عاشرًا:

 مراكز اإلصالح والتأىيلاستمرار انخفاض شكاوى الضرب والتعذيب في  2414والنصف الول من عام  2449 عام شيد
 .بشكل عام 2448مقارنة مع عام  يةالفرد

وتيرة بعض الشكاوى الفردية مف سوء المعاممة مف قبؿ الحرس القائـ عمى حراسة النزالء أثناء النقؿ كما وانخفضت أيضا 
خاصة فيما اتخذت صفة الشكاوى الجماعية  بعض الشكاوى والتي2010خالؿ عاـ  إلى المحاكـ والمستشفيات، و ظيرت

ومن  ._ مف قبؿ إدارات المراكز(تسميتيـ_كما اصطمح عمى شكاوى التنظيمات غير المشروعةيتعمؽ بسوء المعاممة )
، وتمت متابعة اردة الييا ولم تتجاىل أيًا منياالمالحظ ان مديرية المن العام قد قامت بالتحقيق في كافة الشكاوى الو 

حالة بعضيا إلى محكمة الشرطة وفؽ الجدوؿ  ، وبمغت الشكاوى واالخبارات الواردة الى المركز الوطني لحقوؽ االنسافوا 
 .2008و 2009عنو عف عامي  2010عاـ دناه والذي يبيف انخفاض أعداد الشكاوى خالؿ النصؼ االوؿ مف ا
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 37 2448شكاوى عام 

 6 2449شكاوى عام 

 3 2414النصف االول من عام 
 

ة التي القانونيباتخاذ جممة مف اإلصالحات  ومف الجدير بالذكر أف موضوع التعذيب وسوء المعاممة وعدـ قياـ الحكومة
لى توطيف معايير حقوؽ االنساف ضمف القوانيف الوطنية يندرج ضمف معيار عف عدـ ايفاء االردف بالتزاماتو تيدؼ إ
العممي نجد اف ىناؾ قصورا واضحا في مجمؿ آليات االنتصاؼ  حيث انو وبالتطبيؽ ،اتفاقية مناىضة التعذيببموجب 

( مف 208)ف قصور التشريعات عمى الرغـ مف التعديؿ االخير عمى المادة الوطنية المتاحة في قضايا التعذيب، ابتداءًا م
حالتيـ الى القضاء بتيمة التعذيب اذ انو لـ  ،قانوف العقوبات األردني وعدـ فاعميتيا في محاسبة المسؤوليف عف التعذيب وا 

تيميف بارتكاب جريمة التعذيب مف الم احالة أي 2007عاـ  208يرصد المركز الوطني لحقوؽ االنساف منذ تعديؿ المادة 
بضرورة مراجعة آليات  دعوتو لممعنيف بموجب تمؾ المادة الى القضاء المختص، ويكرر المركز الوطني بيذه المناسبة

وعدـ إفالتيـ مف  أيضا لضماف محاسبة مرتكبي ىذه الجريمة التظمـ والتحقيؽ بشكاوى التعذيب ودراسة مدى فاعميتيا
( خالؿ 44بالجمسة ) ردف ناقش تقريره الجامع )الثاني والثالث والرابع( اماـ لجنة مناىضة التعذيب، وخاصة واف االالعقاب

وقد دعت المجنة المذكورة االردف لمقياـ بسمسمة مف االجراءات القانونية واالدارية والقضائية تنفيذًا  2010شير نيساف 
حيث اف تمؾ االلتزامات تتعدى مجرد مناىضة التعذيب عند وقوعة  ،8اللتزاماتيا التعاقدية بموجب اتفاقية مناىضة التعذيب

عادة تأىيميـ )ال توجد مراكز متخصصة إلعادة تأىيؿ ضحايا التعذيب او برامج حماية  وتوفير الحماية لمضحايا والشيود وا 
فااللتزاـ الوقائي ضروري كذلؾ اتخاذ الدوؿ إجراءات وقائية لمنع حدوث التعذيب.  الشيود في االردف( بؿ تتطمب االتفاقية

وىذا يستدعي اتخاذ جممة مف االجراءات والتدابير. ويستوجب  ،مة الجسدية وعدـ التعرض لمتعذيبلضماف الحؽ في السال
كذلؾ اتخاذ إجراءات تشريعية تضمف محاسبة مرتكبي جرائـ التعذيب ضمف اختصاص المحاكـ النظامية بداًل مف المحاكـ 

يعينوف مف قبؿ مدير األمف  ، باعتبار اف قضاه محكمة الشرطةفييا ضمانات المحاكمة العادلة رالتي ال تتواف الخاصة.
قضايا التعذيب لضماف عدـ إفالت مرتكبي جرائـ التعذيب مف  وكذلؾ تشكيؿ لجنة قضائية مستقمة لمتحقيؽ في كافة 9العاـ

والتي جرى  1960لسنة 16قانوف العقوبات رقـ مف  208العقوبة، وىذا كمة يستدعي إجراء تعديالت اخرى عمى المادة 
 مرة بموجب القانوف الوطني. لتشمؿ تعريؼ التعذيب وتجريمو ألوؿ 2007تعديميا خالؿ شير تشريف االوؿ لسنة 

 وتمت مناقشة عممًا بأف المركز الوطني لحقوؽ االنساف قدـ تقريرة لمجنة مناىضة التعذيب في جمسة خصصت ليذه الغاية،
ليذه الغاية. ونأمؿ أف يتـ األخذ  التقرير والتوصيات مع المجنة المذكورة مف قبؿ فريؽ متخصص تـ إرسالو لتمثيؿ المركز

                                                 
 www.ohchr.orgانظر موقع المجنة وتقرير االردف الحكومي وتقرير المركز الوطني لحقوؽ االنساف وتقرير منظمات المجتمع المدني   8

يؿ محكمة الشرطة لمنظر في الجرائـ المرتكبة مف إشراؾ قضاة نظامييف في تشكنص عمى الذي  2010بموجب القانوف المعدؿ لقانوف االمف العاـ المؤقت لسنة  9
النظامييف يسميو  هتسمى محكمة الشرطة مف رئيس ال تقؿ رتبتو عف عقيد وعضويف عمى األقؿ عمى اف يكوف احدىما مف القضاحيث  منتسبي األمف العاـ.

 رئيس المجمس القضائي.
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وتوصيات المركز الوطني لحقوؽ االنساف وكذلؾ التوصيات التي وردت بتقرير منظمات  بتوصيات المجنة المذكورة
 المجتمع المدني التي قدمت لمجنة .

 
 

 والعاملون فٌها ز اإلصالح والتؤهٌلمراكإدارات  .5
 

  
ت والعامميف في المؤسسا مراكز اإلصالح والتأىيؿمديري  ال بد مف اإلشارة ابتداءًا إلى أىمية الدور الذي يقـو بو كؿ مف

مؤسسة يتحمموف بالمحصمة كافة اختالالت ال والعامموف في تمؾ المراكز القائمة ، فاإلداراتالسجنية واالحتجازية بشكؿ عاـ
السجنية باعتبار أف تواجدىـ في واجية العمؿ اليومي الحافؿ بكؿ مظاىر العنؼ والتوتر الناتج عف أي مف مشكالت تمؾ 

إعادة النظر مف قبؿ الجيات  المراكز قد تنتج إشكاالت قد تفوؽ بكثير طاقاتيـ البشرية والمينية ، وتستدعي بالضرورة
 . و مف حيث الكفاءة المينيةممة في ىذه المرافؽ سواء مف حيث التوظيؼ أالمعنية في حجـ الطاقات البشرية العا

 

 :ماكفالتالية عمى اإلدارات والعامميف في تمؾ األ ويسجؿ المركز الوطني لحقوؽ االنساف المالحظات
ي قد بشكؿ عاـ مف تدني الرواتب بالمقارنة مع كثرة المخاطر المينية الت مراكز اإلصالح والتأىيؿيعاني موظفو  - أ

ما يشبو  مراكز اإلصالح والتأىيؿجعمت مف العمؿ في ودية الحوافز المادية والمعنوية كما أف محد يتعرضوف ليا،
، وال يشكؿ ىذا االمر أي ه تقميصا لقدراتيـ المينيةباعتبار  وىناؾ نفور واضح مف الخدمة في ىذا القطاع العقوبة،

اال اف مديرية األمف العاـ في ىذا المضمار  في ىذا المرفؽ. لمتنافس عمى اإلقباؿ لمعمؿ حافز الفضؿ العناصر
قامت بتنظيـ دورات تدريبية متخصصة استيدفت  مراكز اإلصالح والتأىيؿومف خالؿ مكتب تدريب وتطوير 

المديريف والعامميف في تمؾ المراكز بما في ذلؾ تدريبيـ عمى المعايير الدولية والوطنية والتشريعات الناظمة لمعمؿ 
مف أصحاب الخبرة والكفاءة وبالتعاوف والتنسيؽ مع عدد مف  ، وقد نفذ ىذه الدورات متخصصوفلمرفؽبيذا ا

 .والمركز الوطني لحقوؽ االنساف الجيات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني

يب وتنوع األكفياء مف حيث التأىيؿ والتدر  في المممكة عدد مف الضباط مراكز اإلصالح والتأىيؿيقـو عمى إدارة  - ب
يتطمب تدريبا متخصصا عمى مستوى  مراكز اإلصالح والتأىيؿالخبرات الوظيفية السابقة ، إال أف العمؿ في 

إذ أف الدور  ،مراكز اإلصالح والتأىيؿاإلدارات والضباط واألفراد وصواًل إلى الحرس القائـ عمى أمف وحراسة 
عادة دمجيـ بالمجتمع لمخروج مف الدور إصالحية تيدؼ إ الجديد لتمؾ المراكز باعتبارىا مراكز لى تأىيؿ النزالء وا 

النزالء لحيف  التقميدي ليا باعتبارىا أماكف لتنفيذ العقوبة وأف ميمة القائميف عمييا تقتصر عمى الحراسة ومراقبة
إذ  .قطاعاتة مع كافة الوشراكة حقيقي يتطمب جيودًا استثنائية مف قبؿ الجميع انقضاء عقوبتيـ. ىذا الدور الجديد

مؤسسة بعينيا، لذا ال بد مف  مسؤولية رسمية مجتمعية مشتركة وليست مسؤولية اإلصالح والتأىيؿ أف مسؤولية
 مراكز اإلصالح والتأىيؿالبدء بوضع مناىج تدريبية تيدؼ إلى المقاربة بيف ازدواجية الميمة الخاصة بالعامميف في 
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عف طريؽ الفيـ الصحيح لممفيـو الجديد لمعقوبة، والبعد  مف حيث الحفاظ عمى األمف ،واستيداؼ اإلصالح
إلى جانب تعزيز قدراتيـ وكفاءتيـ المينية في مجاؿ االتصاؿ والتواصؿ وحؿ النزاعات التي  االنساني لوظيفتيـ،

ح مراكز اإلصالوالعامميف في قطاع  ، وعند الحديث عف المديريفمراكز اإلصالح والتأىيؿ يفرزىا الواقع اليومي في
البد مف االشارة إلى أىمية وضع أسس ومعايير خاصة تضمف سالمة اختيار موظفي تمؾ المراكز و تأخذ  والتأىيؿ

بعيف االعتبار معايير النزاىة والكفاءة المينية وانسجاـ شخصياتيـ مع طبيعة ىذا العمؿ. ولمحقيقة فقد اعطت 
حيث قامت بتجنيد  ،لمعمؿ في ىذا المرفؽ مينيًا وانسانياً مديرية االمف العاـ خالؿ السنوات الثالث االخيرة بعدًا 

عدد مف الكوادر الحاصمة عمى مستوى مناسب مف التعميـ وتـ اخضاعيـ إلى دورات تدريبية متخصصة في مجاؿ 
 قد تـ اختيارىـ مراكز اإلصالح والتأىيؿ قبؿ االلتحاؽ بالعمؿ. أما مديرو مياميـ الوظيفية داخؿ تمؾ المراكز

 ة ويتمتعوف بخبرات عممية متعددة ومتراكمة، كما وتمقوا تأىياًل مناسبًا لمقياـ بمياميـ اإلدارية واإلنسانية.بعناي
فقد الحظ المركز الوطني عدـ وضوح المعايير  مراكز اإلصالح والتأىيؿفي مجاؿ القوى البشرية العاممة في    -ج

المختمفة بالنسبة  مراكز اإلصالح والتأىيؿفي  مدنييف( ) ضباط وافراد ومستخدميف الخاصة لتحديد الكادر العاـ
حيث أف ىناؾ  مما يؤثر عمى نوعية الرعاية والخدمو المقدمة في كؿ مركز إصالح، لمطاقة االستيعابية لكؿ مركز،

( 682) تفاوتًا واضحا في مستوى الخدمات المقدمة في كؿ منيا ،وقد تـ خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير تدريب
كما تـ تطوير نظاـ الحوافز والعالوات لمعامميف في تمؾ المراكز  ،مراكز اإلصالح والتأىيؿ لمعمؿ في ضابطًا وفرداً 

لضحايا  )كرامة( مع مركز إعادة التأىيؿ واألبحاث مف ضباط وأفراد بيدؼ تحسيف أدائيـ، وتـ تنفيذ مشروع
ة العدؿ وميزاف والمركز الوطني لحقوؽ األنساف والذي التعذيب في الدنمرؾ وعدد مف الشركاء األردنييف وىـ وزار 

مراكز اإلصالح  لمكوادر العاممة في أحد محاوره الخاصة بمديرية األمف العاـ عقد ورش تدريبية وتأىيمية ييدؼ في
ص المحروميف مف حريتيـ في تحسيف معاممة وأوضاع األشخا بيدؼ رفع قدراتيـ المؤسسية ضمف ىدؼ والتأىيؿ
 .األردف
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 نجد أنو ال بد مف اإلشارة إلى عدد مف المواضيع لنزالءوا مراكز اإلصالح والتأىيؿلغايات إتماـ وصؼ الحالة الخاصة ب
حاالت و  مراكز اإلصالح والتأىيؿ، وفيات وتقييدىـنقؿ النزالء  عممية: والتي تبدو عمى درجة مف األىمية وىي بالتحديد

 .مراكز اإلصالح والتأىيؿفي  اإلصالح والتأىيؿ نظاـ تصنيؼ وعزؿ النزالء، واقع اإلضرابات، االنتحار،
 
  

 ال زاؿ النزالء يعانوف عند نقميـ مف تقييد أيدييـ لمخمؼ )بموجب تعميمات صادرة عف مديراألمف العاـ(، مع ما ينطوي عمى
ذال ؿ، إضافة إلى األلـ الذي يسببو لمف يعانوف مف أمراض صدرية أو مشاكؿ بالعمود الفقري ،حيث يمتنع ذلؾ مف قسوة وا 

عمييـ استخداـ البخاخ الخاص أو تعديؿ وضعية الظيربسبب القيد، ناىيؾ عف األضرار التي تصيب المرفقيف. كما يعيؽ 
ومما يزيد ىذه المعاناة الفترة  .سالمة الحراس القيد حركة الشخص أكثر مف القدر المطموب لمنعو مف اليرب وضماف

التي قد تمتد إلى ساعات بسبب تعدد الجيات التي إلى المحاكم و  مراكز اإلصالح والتأىيلالتي يستغرقيا نقل النزلء من 
لمممكة المحاكم المختمفة والمستشفيات في كافة أنحاء ا إلىالنزلء  إيصالتقصدىا السيارات المخصصة لنقميم حيث يتم 

وقد رصد  وذلك كمو بسبب النقص الحاد في عدد المركبات المخصصة لنقل ىؤلء المطموبين إلى الجيات المختمفة.
المركز الوطني لحقوؽ االنساف شكاوى النزالء اثناء عمميات النقؿ إلى المستشفيات وخاصة أف سيارات النقؿ غير مييأة 

 إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة والبرودة شتاًء.ليذا الغرض و تنعدـ فييا التيوية المناسبة 

 
 

 وحاالت االنتحار مراكز اإلصالح والتؤهٌلوفٌات  . ب

 

أمور عديدة يجب أخذىا بعيف االعتبار عند تشكيؿ ىيئات التحقيؽ  مراكز اإلصالح والتأىيؿت تتداخؿ في موضوع وفيا
عي وحده العتبار أف أسباب الوفاة طبيعية عند وجود السيرة فال يكفي تقرير الطبيب الشر  إثر وفاة أي نزيؿ مف النزالء،

المرضية لمنزيؿ، ذلؾ أف ىناؾ عناصر عديدة قد تتداخؿ وتؤدي إلى الوفاة داخؿ تمؾ المراكز ويجب أف ال يفيـ ىذا االمر 
عمى أف  الحرص، بؿ الغاية مف ذلؾ مراكز اإلصالح والتأىيؿبأنو يعني أف ىناؾ إية شكوؾ حوؿ حاالت الوفيات داخؿ 

مراكز اإلصالح الوفاة وظروفيا ال تشوبيا أية عوامؿ او أسباب تتعمؽ باإلىماؿ الصحي مف قبؿ األطباء العامميف في 
حيث عدـ  أو عدـ الجدية في التعامؿ مع الوضع الصحي لمنزيؿ مف قبؿ ادارة المركز او طبيب المركز مف والتأىيؿ

تعود  مراكز اإلصالح والتأىيؿلمناسب، أو بسبب التعذيب، عمما بأف معظـ وفيات إسعافو بالصورة المطموبة وفي الوقت ا
مراكز بمجمميا إلى التقدـ بالعمر، أو اإلصابة بأمراض خطيرة وفؽ تقارير الطب الشرعي الصادرة. ىذا وقد بمغت وفيات 

( وفيات وقد 8) 2010ف عاـ وفاة، والنصؼ االوؿ م (11) 2009( وفاة وعاـ 24)2008خالؿ عاـ  اإلصالح والتأىيؿ

 

 المالحظات المتعلقة باألحداث الخاصة .6
 

 

 نقل النزالء وتقٌٌدهم . أ
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، إذ ما زاؿ المدعي العاـ المدني 1مركز اصالح وتأىيؿ الموقر في طبيعية، باسثتناء وفاة واحدة منيـ (7) اعتبرت وفاة
لمرضية لبعضيـ يحقؽ في القضية. وذلؾ في ضوء تقاريرالطب الشرعي وقرارات لجاف التحقيؽ المشكمة ،ووجود السيرة ا

 بحسب تمؾ التقارير.
مركز اصالح وتأىيؿ  حالة واحدة في 2008فقد بمغت عاـ  مراكز اإلصالح والتأىيؿأما بخصوص حاالت االنتحار داخؿ 

ولـ تسجؿ أي حالة انتحار خالؿ النصؼ االوؿ مف  ،1في مركز اصالح وتأىيؿ الموقر 2009 معاف وحالة واحدة عاـ
 .مراكز اإلصالح والتأىيؿ في أي مف 2010عاـ 

( محاولة في النصؼ 57، و)2009( محاولة عاـ 117و) ،2008عاـ  ( محاولة93فقد بمغت ) ت االنتحارأما محاوال
 .2010االوؿ مف عاـ 

ولضبط ىذا الموضوع والمحاوالت المستمرة مف قبؿ النزالء البد مف التنبو ومالحظة التغيرات والميوؿ االنتحارية لمنزالء، 
تع بفترة التشميس وغيرىا مف األعراض التي قد يالحظيا الطبيب النفسي أو حتى ومنيا االكتئاب واالنزواء أو رفض التم

وال بد مف إيالء الجانب النفسي لمنزيؿ مزيدًا مف االىتماـ مف خالؿ  مراكز اإلصالح والتأىيؿاألفراد القائموف عمى إدارة 
 وغيرىا. النزيؿ عبر انشطة ثقافية ورياضية ...األطباء النفسييف وتحسيف نوعية حياة 

أما بخصوص الوفيات تحت" شبية التعذيب" و في ضوء المعايير الدولية، فاف دور الطبيب الشرعي يعتبر دورًا محوريًا في 
عممية التوثيؽ الفعاؿ لمتعذيب في حاالت وقوعو والكشؼ عنو. ونظرًا ألىمية ىذ الدور فأف المركز الوطني لحقوؽ االنساف 

مؤسسة لمتحقيقات وأف يتحوؿ إلى ضرورة االستقالؿ التاـ لممركز الوطني لمطب الشرعي يضـ صوتو لألصوات المنادية ب
 ويرتبط مباشرة باألدلة الجرمية. عمـو الطبيندرج ضمف  حيث أف عمؿ ىذا المركز والعمـو الجنائية"

 
 

 إالضراباتج. 
 

 

. إضرابات (205) 2010مف عاـ  االوؿ ( إضرابات ، والنصؼ606) 2009( إضرابا وشيد عاـ 1112) 2008شيد عاـ 
 تدفئة، )طعاـ، اإلصالح والتأىيؿوضاع النزالء المعيشية داخؿ مركز وتعود أسباب اإلضراب بالمجمؿ إلى تردي أ

المالبس  تشميس منع الصحؼ والكتب واالقالـ، معاممة زوارىـ، إجراءات تفتيشيـ، عدـ السماح بإدخاؿ اتصاالت مياه،
حواليـ السيئة داخؿ مركز (. ويأتي تصاعد تمؾ الظاىرة بسبب رغبة النزالء إعالـ الرأي العاـ بأليـ، قصر مدة االتصاالت

عمى بعض القرارات اإلدارية الجائرة مف قبؿ بعض الحكاـ االدارييف، أو بسبب معاناتيـ وأسرىـ  أو أحتجاجاً  ،االصالح
مراكز اإلصالح بكسر التعتيـ المضروب عمى عالـ  نتيجة طوؿ مدد التوقيؼ القضائي واالداري. وقد ساىـ ىذا السالح

واستطاع النزالء بذلؾ استثمار اإلعالـ والرأي العاـ تجاه بعض القضايا والتي بقيت إلى وقت طويؿ حبيسة جدراف  والتأىيؿ
كز مع تمؾ القائمة عمى تمؾ المرا تمؾ المراكز. ولالنصاؼ فقد رصد فريؽ المركز الوطني لحقوؽ االنساف تعاوف اإلدارات

الحاالت بايجابية ومينية عالية، مف حيث ضماف متابعة الحالة الصحية لممضربيف، وتأميف اإلشراؼ الطبي اليومي، 
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واالستجابة لبعض مف مطالب النزالء التي ال تتعارض والمعايير الدولية والوطنية، والتدخؿ لدى بعض الجيات النياء 
ز الوطني بالتوسط مع النزالء في فؾ عدد مف االضرابات خالؿ الفترة التي بعض مشاكؿ النزالء ، ىذا وقد نجح المرك

يغطييا التقرير وخاصة اإلضرابات التي نفذت مف قبؿ بعض نزالء التنظيمات غير المشروعة _وفؽ ما اصطمح عمى 
 .يـ بو مف قبؿ إدارات تمؾ المراكز_ تسميت

 

 

 وعزل النزالء نظام تصنٌف د.

 

)أصحاب السوابؽ عف المحكوميف لممرة )المحكوميف عف الموقوفيف( و األخرىعزل كل فئة منيم عن تصنيف النزلء و  ان
، والتي مة و درجة الخطورة و مدة العقوبةغيرىا مف معايير التصنيؼ كالعمر و نوع الجرياالولى( و)الجنايات عف الجنح( و 

، ومف الناحية العممية ال يتـ التقيد بيذه اإلصالح والتأىيؿ مراكزالسجناء وقانوف  وردت بالقواعد النموذجيو الدنيا لمعاممة
، ة، والنقص بالمرافق، والكتظاظالتي تتعمق بعدم كفاية البني عدد من المبررات المعايير بشكؿ دقيؽ وذلؾ بسبب

 اإلصالح والتأىيلمراكز ويتطمب األمردراسة جادة وتخطيطًا تنظيميًا لتصنيف النزلء، مع األخذ بعين العتبار تعميمات 
 .صنيف النزلءالخاصة بت 2441وحراسة النزلء وحقوقيم لسنة 

تطورًا واضًحا في نظاـ عزؿ النزالء ، حيث تـ فصؿ الموقوفيف عف المحكوميف في مراكز  2009وبالمقابؿ فقد شيد عاـ 
يف والمحكوميف )مركز إصالح ستثاء ثالثة مراكز ما زالت تضـ الموقوفلمموقوفيف بإ منفصمة وتـ تخصيص مراكز أخرى

ومف المنتظر أف يتـ العزؿ  وتأىيؿ العقبة، ومركز إصالح وتأىيؿ معاف الجديد ومركز إصالح وتأىيؿ النساء جويدة (
عادة ترميـ بعضيا القديمة)قفقفابشكؿ تاـ بعد االنتياء مف بناء المراكز الجديدة و   سواقة، جويدة رجاؿ(. ،ا 

تقودنا إلى الستفسار عن مدى واقعية الوظيفة  والمتعمقة باألحداث الخاصة جميعياإن المالحظات سابقة الذكر 
من مالحظات في ىذا التقرير والتي مست المرفق السجني  ضوء ما جاءاإلصالحية لمراكز اإلصالح في األردن في 

ف ونظام الممفات ة التصنيأن عدم تطويرعمميوعرضت أىم مشكالتو والعوائق التي تحول دون إصالحو ،إذ  وبكافو جوانب
استمرار مشكمة جرالساس في عممية إصالح النزلء، و ، وعدم تطبيق مبدأ التفريد العقابي والذي يعتبر حالخاصة بالنزلء

مراكز الكتظاظ في بعض المراكز، كميا أمور تساىم بالحد من تنفيذ البرامج اإلصالحية والتأىيمية، يضاف الى ذلك أن 
صالحية من حيث البنية التحتية الموجودة حاليًا وأنماطيا، تقف عائقا أمام تنفيذ عدد من البرامج اإل يلاإلصالح والتأى

القوانين النافذة والسياسات العقابية المطبقة تساىم بشكل كما أن بعض  مرافق الخدمات والمرافق الخاصة بالتدريب.و 
 ية.أساسي في عدم القدرة عمى تنفيذ عدد من البرامج اإلصالح

مراكز صالحية لناىيك عن أن عدم الشروع بتطبيق برامج الرعاية الالحقة في عممية اإلصالح يعرقل تحقيق الوظيفة اإل
مراكز مما يستدعي تبني خطة إستراتيجية وطنية لإلصالح ترتكز عمى تطوير الوظيفة اإلصالحية ل .اإلصالح والتأىيل
 بالدرجة الولى. اإلصالح والتأىيل
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تحت عنوان برامج  2449/2414أن تصبح بعض البرامج والتي أطمقتيا مديرية األمن العام خالل عام  كما ونأمل
 .10إصالحية وتأىيمية برنامج )تييئة( وبرنامج )تيوين( ان تحقق النتائج المطموبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
فئة مف النزالء الذيف أجبرتيـ الظروؼ عمى ارتكاب فعؿ أوصميـ لمركز اء والنساء .ويستيدؼ ينفذ حاليًا في مركزي إصالح وتأىيؿ البمق” تيويف” برنامج  10

  .اإلصالح دوف وجود قصد أو استعداد جرمي مسبؽ , كأولئؾ الذيف تورطوا بحوادث دىس أو قضايا الذمة المالية
ء المحكوميف وخصوصًا أولئؾ الذيف يقضوف مدد أحكاـ طويمة ييدؼ ىذا البرنامج النزالبنفذ في مركز إصالح وتأىيؿ أـ المولو. ويستيدؼ ”  تييئة” برنامج     

مكف مف اآلثار النفسية التي لمتركيز عمى تمؾ الفئة مف النزالء مف خالؿ إعدادىـ نفسيًا وصحيًا واجتماعيًا لمعودة ألسرىـ واالنخراط بالحياة مجددا والتقميؿ ما أ
 قوبة.نجمت عف قضاء الع
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 خالل الفترة التً ٌغطٌها التقرٌر طوراتالت ثانٌاً:
 

 

يغطييا التقرير عددًا مف التطورات االيجابية وعددًا مف التطورات السمبية التي طرأت  رصد المركز الوطني خالؿ الفترة التي
 وقد جاءت عمى النحو التالي: مراكز اإلصالح والتأىيؿعمى 

 التطورات اليجابية -1

وتاىيؿ أـ المولو،  )مركز إصالح مراكز اإلصالح والتأىيؿ افتتاح حدائؽ وساحات الزيارات الخاصة في -1
 .البمقاء(، و 1والموقر

 2010إعداد واطالؽ خطط شاممة في المجاالت الثقافية والفنية واالجتماعية والرياضية لعاـ  -2
 افتتاح محطات معرفة بالتعاوف مع المركز الوطني لتكنولوجيا المعمومات في بعض المراكز. -3
ت األمف العاـ ومنظمات بالتعاوف مع إدرا مراكز اإلصالح والتأىيؿاالستمرار بإطالؽ المواسـ الثقافية في  -4

المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوؽ االنساف بتوعية النزالء حوؿ قضايا اجتماعية و دينية وثقافية 
 وقانونية.

أـ المولو، و  1يؿ الموقرإقامة ثمانية عروض مسرحية، تنفذ مف قبؿ فنانيف أردنييف في مركز إصالح وتأى -5
 النساء/جويدة.و  ،سواقةو 

 .الرسـ بالتعاوف مع وزارة الثقافةتعميـ تنفيذ دورات ل -6
، حيث تـ إقامة بازاريف األوؿ في المركز الثقافي الممكي والثاني في أعماؿ النزالء لعرض إقامة البازرات -7

 قاعة المدينة في أمانة عماف الكبرى.
يميف ومعاف ، وارمـ المولوأو ،صالح وتأىيؿ سمحوب إصالح وتأىيؿ جديدة )مركز إاالنتياء مف بناء مراكز  -8

 .(الجديد
ونقابة المحاميف ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المركز الوطني لحقوؽ االنساف ات تفاىـ مع توقيع مذكر  -9

تعزيز وحماية حقوؽ االنساف ومعالجة االنتياكات المعمومات، بيدؼ تعزيز التعاوف والتنسيؽ في مجاؿ 
 .والتجاوزات

بيدؼ تحسيف  مراكز اإلصالح والتأىيؿلمعمؿ في عيادات  امعياً ج ( ممرضاً 29تجنيد مديرية االمف العاـ ) -10
 مراكز. ىذه الالرعاية الصحية في 

وقد بمغ عدد النزالء المستفيديف مف تمؾ إصالح وتأىيؿ ، مية في خمسة مراكز محو األلدورات خمس  عقد -11
 .ونزيمة يالً ( نز 2388)ػ( دورة في مجاؿ التعميـ االكاديمي ل95، وعقد )يالً ( نز 205الدورات )
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لحاقيـ بدورات متخصصة ا  و  مراكز اإلصالح والتأىيؿمف المرتبات لمعمؿ في  اً وفرد اً ( ضابط682دريب )ت -12
 نساف. االحقوؽ في مجاؿ تشمؿ مواضيع اجتماعية ونفسية و 

 .خرى لمموقوفيف، والبدء بتطوير خطة لتصنيؼ النزالءأمراكز لممحكوميف و  تخصيص -13
في المركز الثقافي  12/10/2009بتاريخ  مراكز اإلصالح والتأىيؿوؿ لنزالء األقامة معرض الفف التشكيمي إ -14

 . ةالممكي بالتعاوف مع وزارة الثقاف
 ( نزيالً 24ـ المولو مكوف مف )أصالح وتأىيؿ إفي مركز  18/8/2009وؿ مجمس لمنزالء بتاريخ أ تشكيؿ -15

دارة بيدؼ تحسيف مستوى الخدمة المقدمة نتخابيـ مف ذوي السموؾ الحسف، كممثميف عف النزالء مع اإلايتـ 
 وخمؽ روح التعاوف بيف النزالء. 

فراج )تـ إلطالؽ برنامج "تييئة" لمنزالء الذيف تشارؼ مدد محكوميتيـ عمى االنتياء لتييئتيـ لمرحمة ما بعد اإ -16
 اإلصالح والتأىيؿمراكز ـ المولو(، وبرنامج "تيويف" لمنزالء الجدد الذيف يدخموف أتنفيذ البرنامج في مركز 

 (.والنساء البمقاء اصالح  وؿ مرة لمتخفيؼ عنيـ ) تـ تنفيذ البرنامج بمركزأل
 . 14/6/2009صالح وتأىيؿ النساء بتاريخ إطفاؿ النزيالت في مركز أمؿ لرعاية دار األ تشغيؿ حضانة -17
ربية البادية مف قبؿ مديرية ت 1صالح وتأىيؿ الموقرإتجييز مختبر حاسوب مدرسة التوبة في مركز  -18

شراؼ وزارة إسواقة تحت إصالح  في مركز الً ( نزي19)ػل (ICDL)، وعقد دورة اً ( جياز 15)ػ الوسطى ب
 .التربية والتعميـ

 

 التطورات السمبية:  -2
عمى الرغـ مف توصيات المركزالوطني المتكررة في ، صالح وتأىيؿ جويدة/رجاؿا  غالؽ مركز إ التأخر في -1

 فيو. نتيجة قدـ المباني وتردي البنية التحتية الصعبة نسانية إلوضاع ااأللى ظرًا إتقاريره السنوية السابقة ن

نقابة محدودية قياـ  يعزى ذلؾ إلىو  لمنزالء بشكؿ عاـخدمات المساعدة القانونية المقدمة ضعؼ ومحدودية  -2
وعدـ وجود  ،مراكز اإلصالح والتأىيؿ ىذه الخدمة داخؿمثؿ نظمات المجتمع المدني بتقديـ مو  المحاميف

 .جية وطنية توفر المساعدة القانونية

 وأسرىـ وعدـ فعاليتيا.  عؼ خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لمنزالءض -3

خدمات الرعاية النفسية واإلرشاد  بما في ذلؾخدمات الرعاية الصحية الرعائية والوقائية والعالجية  محدودية -4
بعض التخصصات الطبية عدـ توفر العامؿ في المراكز، و  الكادر الطبي النفسيفي بسبب النقص  ؛النفسي
بأف المركز الوطني تمقى عددًا مف الشكاوى عف سوء معاممة  ، عمماً ()العظاـ والنسائية مثال تمؾ المراكزفي 

  الطباء العامميف في المستشفيات التي يراجع بيا النزالء عند تقديـ الخدمة الطبية الالزمة ليـ.ا
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صورة مقيديف بنقميـ و  دارية،جراءات اإلإلجراء ابحالة المرض  النزالء عند نقميـ لممستشفيات معاناة ستمرارا -5
مراض صدرية أو ألالشخاص الذيف يعانوف مف تسبيبو اآلمًا لى إضافة باإلذالؿ، ا  نطوي عمى قسوة و ت

سيارة ركة حنتيجة  ؛ف طريقة التقييد )حسب الخطورة( تعرضيـ لمكدماتأكما  مشاكؿ بالعمود الفقري،
  لممطبات. او تعرضيأالمفاجىء ووقوفيا )الزنزانة( 

عمى نفقتيـ لشػػرائيا لمشرب، حيث يضطروف  ػالحةاستمرار معاناة النزالء مف عدـ حصوليـ عمى مياه ص -6
 .الشخصية

 واستمرار شكاوييـ مف طريقة اعداد وتقديـ الطعاـ ليـ. شاءػػور والعػػعدـ كفاية وجبات الفط -7

إصالح وتاىيؿ سواقة،  )مركز مراكز اإلصالح والتأىيؿقاعات زيارات المحاميف في بعض عدـ مالءمة  -8
 (.فقفا، والبمقاء، و بيريف، والكرؾوق
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  ماكن التوقيف المؤقتقييم الوضع القائم في أ: تثالثاً 
 

 

كإدارة مكافحة  األخرىاالمنية  اإلدراتات أماكف التوقيؼ المؤقت ىي نظارات المراكز االمنية ومديريات الشرطة ونظار 
دارة البحث الجنائي و إدارة ا  ومركز توقيؼ االجانب. ،ألمف الوقائي إدارة حماية االسرةالمخدرات والتزييؼ وا 
االعواـ  العاـ خالؿ في كافة محافظات المممكة و قامت مديرية األمف تنتشر النظارات االمنية ونظارات مديريات الشرطة

بإنشاء أماكف حجز مؤقتة نموذجية )مركز أمف طارؽ /طبربور،مركز أمف  2010والنصؼ األوؿ مف عاـ  2009و 2008
صويمح ،مركز امف ومركز أمف رحاب/المفرؽ ،...، مركز امف / شفا بدراف( وانشئت ىذه المراكز وفؽ المعايير الدولية 

افؽ وتنوعيا ومراعاة توفير األماكف الخاصة باالحتفاظ والوطنية ذات العالقة مف حيث األبنية المقامة وجاىزية المر 
 لممركز األمني. بالموقوفيف مف األحداث والنساء وتوفير الغرؼ الخاصة بانتظار المراجعيف

وتعتبر ىذه األماكف مقرات احتجاز تنفذ فييا أوامر إلقاء القبض والضبط ويجيز القانوف احتجاز األشخاص في المراكز 
ساعة ،كما ويجوز لمضابطة العدلية صالحية القبض عمى األشخاص واالحتفاظ بيـ لمدة سبعة اياـ عند  24االمنية لمدة 

الضرورة في حالة االشتباه بارتكابيـ أيًا مف الجرائـ التي تختص بيا محكمة أمف الدولة، عممًا بأف ىذه الصالحية تعتبر 
يـ إلى الجيات ساعة يتـ بعدىا إحالت 24زائية وىي مدة مخالفة لالصؿ العاـ الذي حدده قانوف اصوؿ المحاكمات الج

، كما ويتـ االحتفاظ بالموقوفيف أيضًا لمدة تتجاوز االسبوع لحساب حساب المحاكـ والمدعيف العاميف(لالقضائية المختصة )
 . 1954الحاكـ اإلداري بموجب قانوف منع الجرائـ لسنة 

( 24زات وتحاياًل عمى النص المتعمؽ بمدة القبض القانونية والبالغة )وما يحدث فعميا عمى أرض الواقع أف ىناؾ تجاو 
ساعة حيث يتـ االستمرار باالحتفاظ بالمشتكى عمييـ لفترات طويمة تتجاوز األسبوع إستنادًا لقانوف منع الجرائـ، وأحيانًا 

بالزيارات ، أف ىناؾ مذكرات توقيؼ القانوف.وقد رصد فريؽ المركز الوطني لحقوؽ االنساف المعني  ادوف االستناد إلى ىذ
في المراكز األمنية واإلدارات األمنية مف الحاكـ اإلداري لتمديد احتجاز األشخاص أسبوعا تمو أسبوع بحجة التحقيؽ، 

نقؿ الموقوؼ إلى  وبصدور أمر مف الحاكـ اإلداري باستمرار حجز المطموبيف لو زيادة عمى ىذه المدة،كما ويتـ احيانًا كثيرة
 .نص المتعمؽ بمدة القبض القانونيةدد مف المراكز االمنية خالفًا لمع
 

 

  (مرافق الخدمات وتجهٌزها، مستوى الخدمات ماكن التوقٌف المإقت )األبنٌة، المنشآت،أبٌئة  د. نظام تصنٌف وعزل النزالء .1
 

 

دارة االمف الوقائي،  مثؿ إدارة حمايةدارات تعتبر معظـ ىذه المباني قديمة باستثناء بعض اإل المباني: . أ االسرة، وا 
كما أنيا محدودة المساحة مما يؤدي إلى اكتظاظ  وتنتشر في معظميا الرطوبة وبعض المراكز األمنية الحديثة

 بالموقوفيف. تمؾ األماكف
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ات يرية الشرطة أو اإلدار توجد أغمبية النظارات في طابؽ التسوية لمبنى المركز األمني أو مد :مواقع النظارات  ب.
الطبيعية شبو معدودمة في كما أف اإلنارة  مما يؤثر سمبًا عمى درجة الحرارة والتيوية صيفًا وشتاًء، ،األمنية
 .معظميا

في  ومقبولة ،لمراكز االمنية ومديريات الشرطةتعتبر النظافة سيئة في معظـ نظارات ا النظافة والمرافق الصحية:  ج.
دارة األمو  دارة مكافحة المخدرات والتزييؼ،نظارات اإلدارات األمنية المختمفة كإ دارة البحث الجنائي، وا  ف الوقائي، ا 

دارة حماية األسرة  .وا 
مما يشكؿ صعوبة  ،ؿ معظـ النظارات إنما في خارجياال تتوفر المرافؽ الصحية في داخ موقع المرافق الصحية:   د.

 عمى الموقوفيف في الوصوؿ إلييا بسيولة.
يص وجبة واحدة لمموقوفيف في جميع النظارات، أما وجبتا الفطور و العشاء فيتحمميا الموقوؼ يتـ تخص :الغذاء ىـ.

 عمى حسابو الخاص أو يتـ شراء تمؾ الوجبات عمى نفقة اإلدارة في حاؿ عدـ قدرة الموقوؼ عمى دفع ثمنيا.
أما  رشات أسفنج أوحرامات،متوفرة في معظـ نظارات اإلدارات األمنية، وىي عبارة عف ف األغطية:الفراش و   و.

االحداث فتتوفر داخميا األٌسرة أما نظارات النساء و  ،تعاني مف نقص في الفراش واألغطيةاألمنية ف المراكز
 وذلؾ في عدد مف مديريات الشرطة. الحراماتو 

 ،مف موقوؼ اخرتـ استخدامو  ، إذ يتـ تسميـ الموقوؼ فرشة او حراماً تعتبر النظافة متدنية عموماً  النظافة:   ز.
 واحيانا تكوف الفرشات أيضا بال غطاء والحرامات ممزقة وميترئة.

ال تتوفرنظارات النساء واالحداث في عدد كبير مف مديريات الشرطة والمراكز األمنية  نظارات النساء واألحداث:   ح.
فاظ بيـ في مركز أمف ، أما األحداث فيتـ االحتساء في مركز توقيؼ النساء/جويدةحيث يتـ االحتفاظ بالن

، أما األحداث مف الفتيات فيتـ االحتفاظ بيف في الحسف/الزرقاء ومركز أمف العقبةالزىور/عماف ومركز أمف 
األوضاع االحتجازية لمنساء الموقوفات في مركز التوقيؼ النساء/جويدة سيئة  وتعتبر مركز الخنساء في الزرقاء.

 .في الخدمات المقدمة وقمة النظافة مف حيث االكتظاظ والذي ينجـ عنو النقص
قامة الشعائر الدينية والعبادات وتؤدى ال يوجد أماكف مخصصة إل :األماكن الخاصة ألقامة الشعائر الدينية .ط.

 الصموات داخؿ النظارات.
 تقدـ الرعاية الصحية عند الضرورة مف خالؿ المستشفيات الحكومية ضمف منطقة االختصاص الرعاية الصحية: .ي

 وال تتوفر في أماكف التوقيؼ السجالت الطبية الخاصة بكؿ موقوؼ.
يوجد في جميع النظارات سجالت منظمة تبيف االحتجاز وتاريخة واسـ الضابط الذي  :السجالت وحفظ األمانات .ك

 أصدر أمر االحتفاظ ، كما توجد أماكف خاصة لحفظ االمانات.

 .راتوفرمياه الشرب داخؿ النظاال تت المياه:  .ل
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وقوفيف ال يتـ اتباع أي مف معايير التصنيؼ التي كفمتيا المعايير الدولية والوطنية عند االحتفاظ بالم التصنيف:  .م
 .عمى أساس الخطورة الجرمية

  

 

 أوضاع الموقوفٌن فً أماكن التوقٌف المإقت ومشكالتهم  .2
 

 

زات التي قد تحدث في بعض األماكف مف قبؿ القائميف نتيجة لمسمبيات التي تعاني منيا أماكف التوقيؼ المؤقت والتجاو 
عمى اإلدارة وقصور بعض التشريعات الوطنية، فقد سجؿ المركز الوطني لحقوؽ االنساف بعض االنتياكات التي تعتبر 

 ة ومنيا:تجاوزات عمى حقوؽ المحتجزيف التي كفمتيا المعايير الدولية والوطنية ذات العالق
يتـ توفيرىا لمموقوفيف مف حيث وجبة الطعاـ المقدمة والفراش واألغطية التي يتـ  يالتالنقص الحاد بالخدمات  - أ

 تزويد الموقوؼ بيا داخؿ النظارة نتيجة االكتظاظ في تمؾ االماكف والتي ذكرت بالتفصيؿ أعاله.
يانا مف قبؿ أفراد أسرتو وأصدقائو وحرمانو أح فقداف المحتجز االتصاؿ بالعالـ الخارجي واستقباؿ الزوار مف - ب

 الياتفي بأسرتو إلعالميا عف مكاف وجوده بحجة سرية التحقيؽ. ؿبعض اإلدارات األمنية مف إجراء االتصا

، إذ أْف القوانيف األردنية المعنية لـ توفر ىذا الحؽ لممشتكى عميو إال  حرماف الموقوؼ مف حؽ االستعانة بمحاـٍ    -ج
قط وبذلؾ أعطت ىذا الحؽ لرجاؿ الضابطة العدلية مف الشرطة في مرحمة التحقيؽ االبتدائي والمحاكمة ف

بالتحقيؽ مع المشتكى عميو دوف أف يكوف لو الحؽ في االستعانة بمحاـٍ خالؿ فترة التحقيؽ األولي ونأمؿ وبعد أف 
يف أف يتـ السماح فعال لمموقوف 2009عاـ  تـ توقيع مذكرة التفاىـ بيف نقابة المحاميف ومديرية األمف العاـ

 ومقابمتيـ في تمؾ الفترة. باالستعانة بالمحاميف

لدى بعض اإلدارات األمنية خالؿ مرحمة التحقيؽ األولي بالمشتكى عميو في زنزانة الحجز االنفرادية  االحتفاظ - د
والتي تخمو مف المرفؽ الصحي و تنعدـ فييا اإلضاءة الطبيعية والتيوية الصحية ولمدد طويمة تتجاوز األسبوعيف 

 ب مذكرة توقيؼ صادرة عف الحاكـ اإلداري.بموج

( مف قانوف 100مخالفة بعض موظفي الضابطة العدلية لمقانوف وتجاوز الصالحيات الممنوحة ليـ بموجب المادة )  -ىػ
صالحية المدعي العاـ الخاصة باستجواب المشتكى عمييـ بداًل مف التقيد  ةأصوؿ المحاكمات الجزائية وممارس

حالتيـ إلى المدعي العاـ المختص خالؿ مدة المحد ـبصالحيتي دة قانونا، وىي سماع أقواؿ المشتكى عمييـ وا 
 ( ساعة.24)

أبرز النتياكات التي يتعرض ليا المحتجز والتي تشكل خرقا لضمانات المحاكمة العادلة  ولعل ىذه المخالفة
 ل(.توفيرىا لممحتجز في مرحمة التحقيق األولي)التحري والستدل  التي يجب

العدلية خالؿ فترة  ةعدـ إيداع أوراؽ التحقيؽ ومحاضر الضبط )حجز القضايا( التي ينظميا موظفو الضابط   -و
التحقيؽ األولي لمنيابة العامة التي ىي سمطة التحقيؽ المختصة لفترات طويمة، إذ يتـ حجز حريات األشخاص 
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( 49ا وذلؾ بسبب غياب إجراء رادع لمخالفة المادة )وأوراؽ التحقيؽ لدى الشرطة وعدـ إبالغ النيابة العامة بي
مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، وقد درجت بعض اإلدارات األمنية عمى ذلؾ تحت عدة اعتبارات وعمى 

 رأسيا حفظ أمف وسالمة المواطنيف مف الخارجيف عف القانوف.
بقيات إلى القضاء تباعا ولحيف تنفيذ حكـ السجف في المجوء إلى توديع القضايا الخاصة بالمطموبيف مف ذوي األس   -ز

 ".الوطنية المصالحوالدفاع عف " أمف المجتمع بحجة حمايةكؿ قضية بمفردىا 
المجوء إلى حجز حرية األشخاص واإليعاز باتخاذ إجراءات ضبطية بحقيـ بحجة االعتبارات األمنية وحفظ أمف    -ح

 الؿ طمبات اإلعادة. المجتمع بموجب قانوف منع الجرائـ ومف خ
التحري )سب وشتـ وتحقير( خالؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي ) التعرض إلى الضرب والتعذيب وسوء المعاممة  -ط

إذ ما زالت ىذة المسألة مف المسائؿ التي يصعب اثباتيا والتي تستمـز  ( لدى بعض اإلدارات األمنية،واالستدالؿ
سؤوليف عف تمؾ التجاوزات الى القضاء المختص، وعمى الرغـ مف إجراء اتخاذ إجراءات فورية لضماف إحالة الم

تبقى مسألة إثبات واقعة  2007لسنة  49بموجب القانوف المؤقت رقـ  208التعديالت التشريعية عمى المادة 
مؿ رض الواقع في ظؿ العواالتعذيب لدى تمؾ الجيات مف الحيثيات اإلجرائية اليامة والتي يصعب إثباتيا عمى أ

 :التالية
 إطالة مدة التوقيؼ بموجب قرارات التوقيؼ اإلدارية. -1
  .اختفاء آثار العنؼ الجسدي لطوؿ مدد التوقيؼ لدى تمؾ الجيات بموجب مذكرات التوقيؼ اإلدارية -2
استحالة وجود الشيود أو التقارير الطبية الشرعيًة، نتيجة فقداف االتصاؿ بالعالـ الخارجي والسرية التي  -3

 حمة التحقيؽ االبتدائي.ترافؽ مر 
صعوبة معرفة الضحايا لشخصية الجناة مف أفراد الضابطة العدلية فمف يمارس اإلكراه ال يتولى ضبط  -4

 اإلفادة وبالتالي تعتبر تمؾ اإلفادة قانونية ودلياًل قاطعًا بعد سماع أقواؿ منظـ الضبط بأف الشخص أداىا
 بطوعو واختياره.

لة عمى أماكف التوقيؼ )النظارات( يساىـ إلى حد كبير في تعريض المحتجزيف غياب الرقابة القضائية الفعا -5
ْف توفرت تمؾ الرقابة فأف استمرار تقديـ  ،والتعرض لإلكراه البدني والنفسي إلى سوء المعاممة كما أنو وا 

 .ـ إلى المحاكـ النظامية المستقمةالجناة إلى محكمة الشرطة مف شأنو الحيمولة دوف تقديمي
ف أحكاـ قانوف العقوبات وأصوؿ المحاكمات الجزائية واجتيادات محكمة التمييز واضحة بشأف عدـ جواز استناد ومع أ

 باإلكراه، إال أف الحرماف مف الحؽ في التظمـ لدى الجيات المختصة وتقديـ الشكاوى اإلدانة إلى إفادة أو اعتراؼ أخذ
التامة التي تسود التحقيؽ والخوؼ مف ممثمي الشرطة مف الترصد ليـ  خالؿ فترة التحقيؽ األولي لدى الشرطة نظرًا لمسرية
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تقدموا بشكوى، ولقناعة بعضيـ بعدـ جدوى تقديـ الشكاوى لدى األجيزة األمنية كونيا صاحبة االختصاص  ثانية إْف ىـ
 بإجراء التحقيؽ وبالتالي لف يقـو موظفو الضابطة العدلية بإصدار قرارات تديف زمالءىـ.

واقع العممي في أماكف التوقيؼ المؤقت وفي ظؿ غياب الرقابة القضائية الفعالة عمى تمؾ االماكف وفقداف الموقوفيف إف ال
يساىـ في توافر الظروؼ والعوامؿ التي مف شأنيا السماح بوقوع  االتصاؿ بالعالـ الخارجي خالؿ فترات التحقيؽ االولي

االنساف ومف خالؿ زيارتو الفجائية إلى مراكز التوقيؼ المؤقت والتقائو  جريمة التعذيب )وقد رصد المركز الوطني لحقوؽ
بالموقوفيف أو أفراد أسرىـ ،ومف خالؿ الشكاوى الواردة اليو أف ىناؾ تجاوزات فردية تقع مف قبؿ الموظفيف المكمفيف بانفاذ 

الموقوفيف  رس عمى المشتكى عمييـ أوالقانوف في بعض اإلدارات األمنية وأف ىناؾ صورًا متعددة مف التعذيب الذي يما
ذـ وتحقير، ضرب بالفمقة، الشبح ...( وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى إفادة أو اعتراؼ، وقد رصد لحساب تمؾ اإلدارات )

تجاوزات وارتكاب جرائـ  2010والنصؼ االوؿ مف عاـ  2009و 2008المركز الوطني لحقوؽ االنساف خالؿ االعواـ 
ض اإلدارات االمنية بحؽ المواطنيف والتي أدت إلى الوفاة وقد احيمت تمؾ القضايا إلى محكمة تعذيب مف قبؿ منتسبي بع
، كما أنو ما في إحدى النظارات منظورة مف قبؿ تمؾ المحكمة 2008)ع.ف( والذي توفي عاـ  الشرطة وما تزاؿ قضية

(، 2009التحقيؽ منذ عاـ قيد  ،)ؼ.ؾ( في محافظة معاف زالت قضية كؿ مف )ص.س( في محافظ العاصمة، وقضية
،والذي تـ إطالؽ النار عميو مف قبؿ رجاؿ االمف العاـ. ولألسؼ الشديد  2010( في محافظة العاصمة عاـ .فوقضية )ع

وبعضيـ بجنحة القتؿ غير  فقد أحيؿ ىؤالء إلى محكمة الشرطة ضمف أوصاؼ جرمية )الضرب المفضي إلى الموت
مرتكبي جريمة التعذيب إلى محكمة الشرطة  (، ولـ يحاؿ كما ذكر سابقًا أي مفالبسيطصود واآلخر بجنحة االيذاء المق

 كوصؼ جرمي مضاؼ إلى بعض األوصاؼ الجرمية أعاله. مف قانوف العقوبات المعدؿ 208بموجب المادة 
 2009ؿ عاـ كما رصد المركز الوطني ارتفاع وتيرة الشكاوى المتعمقة بالتعذيب وغيره مف ضروب سوء المعاممة خال

، وقد بمغت الشكاوى الواردة لممركز منية والمراكز األمنية المختمفةبعض اإلدارات األ ضد 2010والنصؼ األوؿ مف عاـ 
 عمى النحو التالي: 2010مف عاـ  والنصؼ االوؿ 2009و 2008الوطني خالؿ األعواـ 

 

2448 41 
2449 51 

 33 2414النصف الول من عام 
 

ىذا يستدعي مف مديرية األمف العاـ مواصمة جيودىا في الحد مف تجاوزات منتسبي بعض اإلدارات  فّ إوحقيقة األمر 
 التي مف باالضافة إلى وضع الخطط التدريبية ،تعذيب وتقديميـ إلى محكمة الشرطةاألمنية ومالحقة مرتكبي جرائـ ال

دراجيا ضمف المناىج التأسيسية والمحاضرات شأنيا تعميـ اتفاقية مناىضة التعذيب عمى كافة مرتبات األمف العاـ  وا 
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بيدؼ منع التعذيب إلى جانب تعزيز االجراءات القانونية التي تقـو بيا اإلدارات المعنية داخؿ ىذا  واختبارات الترقية
  .الجياز لمتحقيؽ بالشكاوى الخاصة بسوء المعاممة او التعذيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



40 
 

 

في ضوء األوضاع المتقدـ وصفيا يرى المركز الوطني لحقوؽ االنساف ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية وقضائية 
 عمى النحو التالي:ومعاممة النزالء في المممكة  مراكز اإلصالح والتأىيؿفعالة لتحسيف أوضاع 

 وزارة العدل

مف وزارة الداخمية إلى وزارة العدؿ بشرط تأىيؿ الكوادر التي  التأىيؿمراكز اإلصالح و تبعية إدارة  نقؿإسراع وتيرة  -1
تابعة لوزارة العدؿ مع العمؿ بنظاـ  مراكز اإلصالح والتأىيؿستعمؿ ضمف ىذا المرفؽ وذلؾ بإنشاء إدارة مستقمة ل

  لة وتنفيذ األحكاـ.ْف يعيد الييا بأعماؿ الضبط القضائية وسائر المياـ التي تعيف سير العداأالشرطة القضائية و 

 تأسيس السجؿ العدلي المبني عمى أحكاـ قضائية مبرمة. -2

 

 (من العام)مديرية األ مراكز اإلصالح والتأىيلفي مجال العاممين في 
لتحسيف  مراكز اإلصالح والتأىيؿإجراء دراسات وأبحاث عممية ميدانية متخصصة حوؿ وضع العامميف في  -1

 أوضاعيـ ورفع مستوى تأىيميـ.
تيار العدد المناسب مف العامميف في المراكز بعد اعتماد معيار وطني لتحديد عدد الكادر وفقا لعدد النزالء ووفقا اخ -2

ألدوارىـ وذلؾ بيدؼ رفع مستوى األداء مع ضماف تمقييـ التدريب المناسب ومنح العامميف والحراس حوافز مالية 
 وعالوة مخاطر عمؿ.

ة لمعامميف في أماكف التوقيؼ المؤقت وخاصة في مجاؿ احتراـ حقوؽ وواجبات تكثيؼ البرامج التدريبية المتخصص -3
 .وفيفالموق

 

 (رة الداخمية ومديرية المن العامفي مجال البيئة الحتجازية )وزا
يأخذ باإلعتبار جممة مف العوامؿ لمراكز اإلصالح والتأىيؿ ضرورة اعتماد معيار نوعي لتحديد الطاقة اإلستيعابية  -1

 مثؿ: والعالقات واألوضاع المادية والقانونية والظروؼ

إلدارة ، المساحة المخصصة ة لمرافؽ الخدمات، المساحة المخصصلمركز االصالح والتاىيؿ المساحة الكمية 
، نوعية ومستوى المرافؽ ارة المركز بالنسبة لعدد النزالء، حجـ إد، المساحة المخصصة لمبيت كؿ نزيؿالمركز

مدد التوقيؼ  ،مراكز اإلصالح والتاىيؿات الجيات المعنية بأوضاع ، واجبرعاية المقدمة لمنزالءوأشكاؿ ال والخدمات
ء )المحكومية( وكذلؾ العادات والقيـ اإلجتماعية وغيرىا مف العوامؿ التي تمكف مف تطبيؽ المعايير الدولية في بنا

دارة السجوف ومعاممة السجناء  .وا 
و استبداليا بأخرى مصممة ضمف أسس معيارية ماكف التوقيؼ المؤقت القائمة أوأ مراكز اإلصالح والتأىيؿ تحديث -2

 مراكز اإلصالح والتأىيؿوالتفكير بإنشاء أنماط ونماذج جديدة مف  تمكف مف توفير الرعاية والحماية والتأىيؿ،

 

 اتصٌالنتائج والتورابعاً: 
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مشكمة االكتظاظ السجوف المفتوحة والسجوف شبو المفتوحة( تنسجـ والفكر العقابي الحديث وتعمؿ عمى الحد مف )
الخاص  وتفعيؿ النص التشريعي إضافة إلى خفض التكاليؼ التي تتكبدىا خزينة الدولة لالنفاؽ عمى المراكز المغمقة،

 .بمبدأ التفريد التنفيذي لمعقوبة بوقؼ تنفيذ العقوبة واألخذ

مف المسكرات لعالجيـ  لتأىيؿ مدمني المخدرات وغيرىا مراكز اإلصالح والتأىيؿبناء مركز متخصص داخؿ أي مف  -3
 ويمكف االستعاضة عف ذلؾ بتخصيص قسـ لعالج المحكوميف مف المدمنيف في المركز الوطني لإلدماف.

 

 السمطة التشريعية() في مجال التشريعات الخاصة بالتدابير غير الحتجازية
 الجنح.ات و التشريعات الخاصة بالتدابير البديمة غير االحتجازية، وذلؾ في عدد مف المخالف وضع -1

الحد مف العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة واستبداليا بالتدابير االحترازية والعقوبات المالية والتشغيؿ خارج  -2
 السجف.

 .استحداث نظاـ قاضي تنفيذ العقوبة -3

 .استحداث نظاـ االفراج المشروط -4

 

 )المجمس القضائي ووزارة العدل( في مجال التوقيف القضائي
جراء المحاكمة، والعمؿ عمى تطوير التشريعات والممارسات القضائية د معيار وطني لممدة المعقولة إلماالسعي إلعت -1

 مف أجؿ التسريع في إجراءات المحاكمات.

، وتحديد آلية واضحة مع التأكيد عمى تجديد مذكرات مراكز اإلصالح والتأىيؿالحد مف مشاكؿ التبميغ بيف المحاكـ و  -2
 .لقانونية وعدـ المجوء لمتجديد بشكؿ تمقائيالتوقيؼ ضمف المواعيد ا

 مف قبؿ السمطة القضائية. مراكز اإلصالح والتأىيؿتفعيؿ آلية التتفتيش عمى  -3

 

 )وزارة الداخمية( في مجال التوقيف الداري
 .ء قانوف منع الجرائـ أوتعديموإلغا -1

 دارييف الضبطية.القضائية عمى قرارات التوقيؼ اإلداري وصالحيات الحكاـ اإل الرقابةبسط  -2

 .بيا االلتزاـولية و ؤ أو عدـ المس بالبراءةالقضائية و األحكاـ النيائية  القراراتحتراـ ضماف ا -3

 مف قبؿ الحكاـ اإلدارييف. ة اإلجراء الضبطي والخطورة الجرمية عند فرض اإلقامة الجبريةالءمبمبدأ م األخذ -4

  .القضائية السمطة إلى الجبرية صالحية فرض اإلقامة نقؿ -5

 .ي قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائيةإحالة المتيميف والمشتبو بيـ لإلدعاء العاـ ضمف المدة المحددة ف -6
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حيث اإلجراءات الواجب اتباعيا عند المجوء إلى  مفمف قانوف منع الجرائـ  (4) المادة بنصالتزاـ الحكاـ اإلدارييف  -7
مذكرات التوقيؼ  إصدارماع أقواؿ األشخاص ومف ثـ إصدار مذكرة القبض وسباإلداري وذلؾ فيما يختص  التوقيؼ
 .اإلداري

رفع مظمة الحاكـ اإلداري عف إجراءات التحقيؽ التي تقـو بيا الشرطة بحيث ال يسمح باإلستمرار بحجز األشخاص  -8
 والتحقيؽ معيـ لمدد طويمة باإلستناد لمذكرات التوقيؼ الصادره عف الحكاـ اإلدارييف.

 

ي والمركز الوطني لحقوق السمطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدنذيب )في مجال مناىضة التع
 .النسان(

  لمناىضة التعذيب يوصي المركز بما يمي التدابير التنفيذيةفي نطاؽ : 
( مف اتفاقية مناىضة 22و 21)المواد اعتراؼ الحكومة باختصاص لجنة مناىضة التعذيب المشار إلييا في  -1

والتي تختص ، 1984لتعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية او الميينة لسنة ا
 بالغات وشكاوى الدوؿ واألفراد.في نظر الب

يف قاالنضماـ إلى البرتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية مناىضة التعذيب، وكذلؾ البروتوكوليف اإلضافييف الممح -2
االعتراؼ باالضافة الى خاص بالحقوؽ المدنية والسياسية المتعمقيف بإلغاء عقوبة اإلعداـ، بالعيد الدولي ال

حقوؽ اإلنساف في تمقي شكاوى األفراد عف االنتياكات المتعمقة بتمؾ الحقوؽ التي المعنية بمجنة الباختصاص 
 .(41)المادة  تضمنيا العيد المذكور

نشاء صندوؽ وطني لتعويضيـ.عادة تأىيؿ ضحايا التإل متخصص كزإيجاد مر  -3  عذيب وا 

تشكيؿ لجنة قضائية مستقمة لمتحقيؽ في قضايا التعذيب لضماف عدـ افالت مرتكبي جرائـ التعذيب مف  -4
 العقوبة.

 

  لمناىضة التعذيب يوصي المركز بما يمي التدابير التشريعيةوفي نطاق: 
 بياالتي ال يتوافر ف محكمة الشرطة عوضا عالمحاكـ النظامية بجرائـ التعذيب النظر في اختصاص حصر  -1

 .11ات العادلةضمانات المحاكمكافة 

  عمى حؽ ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر مف الدولة.في القانوف النص صراحة  -2

                                                 
 اه محكمة الشرطة مف قبؿ مدير االمف العاـ.يعيف قض 11
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أو مركز االحتجاز مسؤوال وفقا ألحكاـ قانوف العقوبات عف سالمة  اإلصالح والتأىيؿ جعؿ مدير مركز -3
؛ إذ أف عميو أف يضع التنظيـ ويخمؽ ستدالؿ عمى الشخص مرتكب الجـرالمحتجزيف حتى ولو لـ يمكف اال

 البيئة الطاردة الرتكاب مثؿ ىذه الجرائـ.

 .يتـ التعرؼ عميو  ضرورة التزاـ الدولة بتعويض وتأىيؿ ضحايا التعذيب سواء تـ التعرؼ عمى الجاني او لـ -4

 إلغاء عقوبة الحجز االنفرادي. -5

 .تعذيب بالتعويض المباشر مف الدولةالنص صراحة عمى حؽ ضحايا ال -6

 

  لمناىضة التعذيب يوصي المركز بما يمي التدابير الحترازيةوفي نطاق: 
 إدخاؿ نظاـ الفحوص الطبية المنتظمة لكؿ مف ىـ رىف االحتجاز. -1

 )األسماء، مذكرات التوقيؼ، الزيارات، النقؿ(. االحتفاظ بسجالت منتظمة في أماكف االحتجاز -2

 لمحتجزيف بأسرىـ ومحامييـ.ضماف اتصاؿ ا -3

أماـ الضحية أو المتضرر مف التعذيب بإقامة دعواه أماـ  الفرصةالتعديالت التشريعية الكفيمة بإتاحة  إجراء -4
 .مباشرالقضاء المختص بشكؿ 

بمعمومات مكتوبة حوؿ االنظمة المطبقة وقواعد االنضباط  مراكز اإلصالح والتأىيؿلدى دخوليـ  تزويد النزالء -5
 الطرؽ المسموح بيا لطمب المعمومات وتقديـ الشكاوى.و  لمراكزا في

ساءة المعاممة رسمياً  شجب -6  والمقروءة. والمسموعةمف خالؿ حمالت اإلعالـ المرئية  وعمنياً  أعماؿ التعذيب وا 

ى عدـ والتركيز عم والموقوفيفالنزالء برامح إعالمية لمتوعية باألساليب القانونية والحضارية لمتعامؿ مع  إطالؽ -7
 .أي ممارسات خالفًا لمقانوف، بما فييا التعذيب بصوره وأشكالو المختمفة شرعية

  
 الرعاية الطبية والنفسية )وزارة الصحة( في مجال. 

 وجميع مف ىـ رىف االحتجاز. مراكز اإلصالح والتأىيؿاالىتماـ باجراءالفحص الطبي الشامؿ عمى نزالء  -1
لمطب  في المستشفيات الحكومية والمركز الوطني راكز اإلصالح والتأىيؿمزيادة عدد األٌسرة المخصصة لنزالء  -2

 .النفسي

 مركز اصالح وتأىيؿ النساء/جويدة. /ة تخصص عاـ و نسائية و فيتوفير طبيب -3
 عاـ/أسناف/جمدية/نفسية(.) مراكز اإلصالح والتأىيؿمؿ في زيادة عدد الكادر الطبي العا -4

 التي ال تتوفر فييا ىذه الوحدات الصحية.  صالح والتأىيؿمراكز اإلفتح وحدات صحية متكاممة في  -5
زيادة عدد األطباء النفسييف الذيف يقوموف بمتابعة أوضاع النزالء المصابيف بأمراض نفسية، وتعييف اخصائييف  -6

 نفسييف ليقوموا بميمة العالج السموكي.
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النزالء  بضماف إالفراج الصحي عف بعض يسمحبما  مراكز اإلصالح والتأىيؿإجراء التعديالت التشريعية عمى قانوف  -7
 المصابيف بأمراض خطيرة.

 

 )في مجال الرعاية اإلجتماعية )وزارة التنمية الجتماعية ومنظمات المجتمع المدني 
عف طريؽ عقد المحاضرات التثقيفية حوؿ  مراكز اإلصالح والتأىيؿتعزيز فعالية دور االخصائي االجتماعي في  -1

جتماعية التي تقدميا وزارة التنمية اإلجتماعية مع توفير نشرات تعريفية تعطى لكؿ نزيؿ عند خدمات الرعاية اإل
 دخولو أي مف مراكز االصالح و التأىيؿ تبيف نوعية ىذه الخدمات.

زيادة فعالية خدمات الرعاية االجتماعية داخؿ مراكز االصالح و التأىيؿ بحيث يتـ توسيع مفيوـ دراسة الحالة التي  -2
بيا اإلخصائي اإلجتماعي لمنزيؿ وأسرتو وبياف نتائج عممية ىذه الدراسة واىميتيا في إطار إعادة دمج النزيؿ  يقـو

فرص العمؿ المناسبة لو بعد الخروج وضماف  مع خمؽ وتأميف في مجتمعو مف جديد وذلؾ بعد خروجو مف السجف
 .اندماجو مع أسرتو مف جديد

عدا -3 د النزيؿ لمخروج وىذا يستدعي قياـ وزارة التنمية اإلجتماعية مع مؤسسات المجتمع تعزيز برامج الرعاية الالحقة وا 
 .اإلصالح والتأىيؿ ـ في إطار تعزيز فمسفةاليا المدني و المحمي ومختمؼ الجيات المعنية في القياـ بيذا الدور

 أوضاع النزالء وأسرىـ.ضرورة تقديـ المساعدات المالية الشيرية ألسرة النزيؿ المعيؿ وذلؾ في إطار تحسيف  -4

 

  (.والموقوفين ) مديرية المن العامفي مجال حقوق النزلء 
 .مراكز اإلصالح والتأىيؿيشيـ في معالجة مشكمة الزيارات مف حيث طوؿ انتظار الزوار وطريقة تفت -1
يؼ التوقوضع آلية لحؿ مشكمة المراسالت واالتصاالت الياتفية الخاصة بالنزالء وبعض الموقوفيف في أماكف  -2

 .المؤقت
وتوفير تمؾ  مراكز اإلصالح والتأىيؿمعالجة موضوع الوجبات الغذائية وكفايتيا وخاصة وجبات الفطور والعشاء في  -3

 لمموقوفيف في أماكف التوقيؼ المؤقت. الوجبات
 .ؤقتواماكف التوقيؼ الم مراكز اإلصالح والتأىيؿمعالجة مشاكؿ المياة المخصصة لمشرب او االستحماـ في  -4
 وأماكف التوقيؼ المؤقت. مراكز اإلصالح والتأىيؿمعالجة مشاكؿ االكتظاظ في  -5
 واماكف التوقيؼ المؤقت. مراكز اإلصالح والتأىيؿوالنظافة في بعض  معالجة موضوع الرطوبة وسوء التيوية -6
 معالجة موضوع التفتيش الخاص ببعض النزالء. -7
 . معالجة موضوع نقؿ وتقييد النزالء -8
 واماكف التوقيؼ المؤقت. مراكز اإلصالح والتأىيؿلتصنيؼ في تفعيؿ نظاـ ا -9
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 اإلدارات األمنية المختمفة. تمكيف الموقوفيف مف االستعانة بالمحاميف خالؿ فترة التحقيؽ االبتدائي لدى المراكز -10

 .نقابة المحاميف ومنظمات المجتمع المدني -11

 .رة واالرشاد القانونياالستمرار بتقديـ خدمات المشو  -12

 .خدمات المساعدة القضائية توفير -13
 

 

 
 

( مف قانوف 32طالع بمياميا المنصوص عمييا بالمادة )لال المجنة العميا لإلصالح والتأىيؿب المناط ورتفعيؿ الد -1
 .مراكز اإلصالح والتأىيؿ

مع التأكيد عمى  تأىيؿاإلصالح وال يا في عمميةيصالح والتأىيؿ والعامميف فتوعية الرأي العاـ حوؿ دور مراكز اإل -2
وذلؾ مف خالؿ الوسائؿ  اإلصالح والتأىيؿ لمستمرة بعد خروج النزيؿ مف مركزدور المجتمع في ىذه العممية ا

 .االعالمية المختمفة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1الممحق )
 

 في المممكة  مراكز اإلصالح والتأىيل

 

 توصٌات عامة
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ي:العاممة وموزعة كما يم مراكز اإلصالح والتأىيؿعدد  *  
 

 مالحظات السعة تاريخ الفتتاح المركز التسمسل

19/4/1986 الجويدة 1  موقوفين 1484 
19/7/1987 قفقفا 2  موقوفين 1212 
25/1/1988 بيرين 3  موقوفين 614 
1/8/1988 سواقة 4  محكومين 2244 
14/11/1998 الكرك 5  موقوفين 142 
1/1/2444 النساء 6 محكومين + موقوفين 454   
قاءالبم 7  7/7/2441  موقوفين 546 
5/5/2444 العقبة 8 محكومين + موقوفين 192   
1الموقر  9  2/5/2447  محكومين 954 
19/4/2449 أم المولو 14  محكومين 688 
2الموقر  11  25/3/2449  محكومين 244 
1/3/2414 معان الجديد 12 محكومين + موقوفين 288   
 - - - سمحوب 13
29/5/2414 ارميمين 14  محكومين 484 

 


