المركز الوطني لحقوق اإلنسان
التقرير الدوري الثالث

ألوضاع

مراكز اإلصالح و التأىيل
في األردن
عن الفترة من 4117/31/53—4116/31/53
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أوضاع مراكز االصإلح و التأهيل في المملكة
التقرير الدوري الثالث
مقدمة
 خالؿ الفترة مف4117/8/51-4116/31/53قاـ المركز بأجراء احدل عشرة زياره لمراكز اإلصالح
ك التأىيؿ في جميع أنحاء المممكة ضمف برنامج الزيارات الدكرية (الثالثة) بيدؼ تفقد أكضاع تمؾ

المراكز كتقييـ المستجدات فييا منذ صدكر التقرير الدكرم الثاني عف أكضاع تمؾ المراكز خالؿ
الفترة الممتدة مف 4116/31/51-4116/6/3كجرل تنفيذ ىذه الزيارات بتنسيؽ مسبؽ مع مديرية
األمف العاـ/أدارة مراكز اإلصالح ك التأىيؿ.

 تـ تنفيذ زيارة خاصة الى مركز اصالح كتأىيؿ جكيدة بتاريخ 4117/;/37
 تـ تنفيذ زيارة خاصة الى مركز اصالح كتأىيؿ سكاقة بتاريخ 4117/31/51
 تـ إعداد تقرير تكثيقي لكؿ زيارة كفؽ النمكذج الخاص المعتمد ليذه الغاية.
 تراكحت مدة الزيارات ما بيف ثالثة ساعات إلى اربعة ساعات .

 بدأت الزيارات بمقاء مد ارء المراكز كبعض العامميف فييا حيث تـ تسميـ كؿ ادارة مف اإلدارات نسخة
عف التقرير الدكرم الثاني عف أكضاع مراكز االصالح كالتأىيؿ ك نسخة عف التقرير التكثيقي

الخاص بكؿ مركز مف ىذه المراكز ،كتـ بحث كمناقشة المالحظات الكاردة في التقاريرالتكثيقية مع

األدارات المعنية في تمؾ المراكز مف اجؿ التحقؽ مف مدل التطكر المنجز بيذا الخصكص.

ـــــــــــــــــــــــ
مجيع ادلراكز اليت متت زيارهتا تابعة دلديرية األمن العام وتدار من قبل إدارة مراكز اإلصالح والتأىيل  .عددىا ( )31مراكز تقع ضمن ستة من حمافظات
ادلملكة وىي ( :قفقفا -حمافظة إربد) ( ،البلقاء – حمافظة البلقاء) ( ،بريين – حمافظة الزرقاء) ( ،اجلويدة/رجال – حمافظة العاصمة)  ،اجلويدة/نساء
– حمافظة العاصمة) ( ،سواقة – حمافظة العاصمة) ( ،الكرك – حمافظة الكرك) ( ،معان – حمافظة معان) ( ،العقبة/رجال – حمافظة العقبة) ،
(اجلفر -حمافظة معان) /متت اعادة اشغال ادلركزبتاريخ  4117/5/47اضافة اىل مركز توقيف االجانب –حمافظة العاصمةتابع الدارة مراكز االصالح
و التأىيل)
 يستخدـ في ىذا التقرير مصطمحات ( :سجف/سجكف) ( ،إدارة السجف) لمداللة عمى (مركز/مراكز اإلصالح كالتأىيؿ)
ك(إدارة مركز/مراكز اإلصالح كالتأىيؿ) كذلؾ لسيكلة اإلنشاء كالحفاظ عمى الدالالت القانكنية كالمغكية كاإلنسانية التي

ينطكم عمييا مصطمح( .السجف) بكصفو مكانان مخصصان لحجز الحرية ضمف األكضاع التي يحددىا القانكف  ...كقد
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استخدـ في التقرير مصطمح (السجناء) كرديؼ لمصطمح (النزالء) في عدة مكاضع لذات الدالالت  ،مع األخذ باالعتبار
مقتضيات التمييز بيف المكقكفيف كالمحككميف.

 -قاـ بعض مف مدراء السجكف كعدد مف الضباط ك االفراد بمرافقة فرؽ الزيارة أثناء تفقدىا لمرافؽ

المركز( األبنية كالمنشآت ،أماكف النكـ ،المرافؽ الصحية ،مرافؽ الخدمات ،ساحات التشميس،

العيادات -حيثما كجدت -المشاغؿ كأماكف التدريب) كالتقائيا بالنزالء كقدمكا االيضاحات الالزمة
حكؿ استفسارات فرؽ الزيارة كالرد ايضا عمى المالحظات كالشكاكل التي يتـ االشارة الييا مف

خالؿ النزالء كقد قدمت التسييالت الالزمة لفريؽ الزيارة ،اذ تمكف الفريؽ مف اإللتقاء بالنزالء
كاالستماع الى شككاىـ كمطالبيـ دكف كجكد أم مرافؽ مف قبؿ افراد مراكز االصالح كالتأىيؿ ،

ككاف ىنالؾ حرية كاممة في مقابمة أم نزيؿ عمى حدا .

 تمقى فريؽ الزيارة الشكاكل كالتظممات كطمبات المساعدة التي يقدميا النزالء مع النظر فيياكمعالجتيا ضمف حدكد صالحيات كامكانات المركز .

تفقد فريؽ الزيارة القيكد كالسجالت الخاصة بالنزالء لمتحقؽ مف أف كجكد المكقكفيف كالمحككميففي تمؾ السجكف متفؽ مع أحكاـ القكانيف كاألنظمة المرعية كضمف مقتضيات العدالة كاألنصاؼ.
برنامج الزيارات لمراكز اإلصالح و التأىيل
في المممكة

اليكـ

التاريخ

اسـ المركز

المكقع

االحد

4117/6/31

مركز اصإلح كتأىيؿ جكيدة/رجاؿ

العاصمة

الثالثاء

4117/6/34

مركز اصإلح جكيدة/نساء

العاصمة

االحد

4117/6/39

مركز اصالح كتأىيؿ البمقاء

البمقاء

الثالثاء

;4117/6/3

مركز اصإلح كتأىيؿ بيريف

الزرقاء

األحد

4117/6/46

مركز اصإلح كتأىيؿ قفقفا

اربد

الثالثاء

4117/6/48

مركز اصإلح كتأىيؿ سكاقة

العاصمة

االربعاء

4117/6/49

مركز اصإلح كتأىيؿ الكرؾ

الكرؾ

االربعاء

4117/6/49

مركز اصإلح كتأىيؿ معاف

معاف

الخميس

4117/6/4:

مركز اصإلح كتأىيؿ العقبة

العقبة

الثالثاء

4117/7/5

مركز اصإلح كتأىيؿ الجفر

معاف

االربعاء

4117/7/6

مركز تكقيؼ االجانب

العاصمة
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تقييم أوضاع السجون
أوال  :األبنية و المنشآت ومرافق الخدمات وتجييزىا (بيئة السجون)
ثانيا  :أوضاع السجناء /النزالء.

ثالثا  :إدارات السجون.

رابعا :مالحظات متصمة بالتقييم.

أوالً  :األبنية والمنشآت ومرافق الخدمات وتجييزاتيا( بيئة السجون) -
أوالً -تقع معظـ السجكف ضمف مناطق جغرافية قريبة من التجمع الحضري التجمعات السكنية
كيسيؿ الكصكؿ الييا جميعا عف طريؽ شبكة النقؿ العاـ باستثناء سجني العقبة و الجفر حيث يقع

ىذاف المركزاف في اماكف بعيدة عف التجمعات السكنية كشبكة النقؿ العاـ .

سجن الجفر:

تأسس ىذا المركز سنة  3;75وكان يطمق عميو معتقل الجيش العربي ويبعد ( )478كم عن

عمان.

بتاريخ  3;;:/9/47اعيداستحداث المركز واستقبل النزالء بتاريخ  3;;:/:/37االانو اعيد اغالقو
بتاريخ. 3;;;/33/47

اعيد اشغال ىذا السجن بتاريخ  4117/4/8حيث خصص لمموقوفين االداريين وبتاريخ

 4117/5/47استقبل اول دفعة من الموقوفين االداريين .
المالحظات

اوالً -يقع السجن في منطقة بعيدة ومعزولة وال يسيل الوصول الييا ،وبالتالي يفقد النزيل ىناك
فرصة االتصال بأسرتو وتمقي الزيارات  ،اذ تصبح ىذه الزيارات بمثابة عقوبة لذوي النزيل عند

قياميم بتنفيذىا نظ ار لبعد المكان ومشقة الوصول اليو عالوة عن التكمفة المادية .

4

ثانياً -تم تخصيص ىذ السجن لمموقوفين اداريا من كافة مناطق المممكة ،وىناك قناعة تامة لدى

النزالء الموجودين داخل ىذا السجن انو تم وضعيم داخل ىذا السجن كعقاب اخر ليم الى جانب

عقوبة سمب الحرية.

ثالثاً -المركز قديم جدا رغم ماتم تنفيذه من اعمال الصيانة والتحديث اذ يصمح ليكون متحفا
اثريا.

رابعاً – اذا كان ىناك من حاجة ألشغال مباني ىذا السجن القديم لتخفيف الضغط عمى السجون
االخرى او لمقيام بعممية الفصل بين فئات السجناء المختمفة فأن عممية تحويل جميع

الموقوفين االداريين الى ابعد سجن يشكل خرقاً لحقوق ىؤالء النزالء الذين ىم بحاجة الى
البقاء في موقع قريب ألماكن اقامة ذووييم وألماكن تواجد السمطات القضائية و االدارية

المعنية بمتابعة اوضاعيم .

وعميو ولجممة المالحظات المشار الييا اعاله نجد انو ال بد من الغاء اشغال ىذا السجن .
ثانياً -ىنالؾ سجكف ال تزاؿ تعاني مف مشكمة صغر حجـ أبنيتيا (الكرؾ ،معاف ،بيريف،البمقاء) كضيؽ
قي المساحة الكمية لألرض المخصصة ليا كىك امرانعكس بشكؿ مباشر عمى محدكدية مرافؽ الخدمات

لكؿ مف السجناء كادارة السجف كيجعؿ السجكف مكتظة كيحكؿ دكف تصنيؼ السجناء كعزليـ إلى فئات
حسب الخطكرة اإلجرامية لكؿ منيـ .

ثالثاً -الزالت أبنية بعض السجكف تعاني مف الرطكبة كعدـ تكفر إضاءة جيدة كتيكية صحية(سجف
البمقاء ،قفقفا  ،بيريف) مما يستمزـ إجراء صيانة عامة دورية ليذه المباني .

رابعاً-لم يط أر أي زيادة عمى عدد برامج التدريب و/او اعادة التأىيل و /او البرامج الرياضية والترفييية
والتثقيفية التي تقدم في بعض السجون ،إذ أف المشاغؿ المكجكدة في بعض السجكف تخدـ فئة قميمة
مف النزالء ،اما العدد االكبر مف النزالء فاليستفيد مف أية برامج ك/اك دكرات في اطار اعادة تأىيؿ النزيؿ

كتدريبو  ،كقد مضى عمى بعض النزالء في السجف مدة تجاكزت عشر سنوات دكف الخضكع إلى أم
برنامج تدريبي أك تأىيمي كذلؾ نتيجة عدـ رغبتيـ في االلتحاؽ بأم مف ىذه الدكرات احيانا بسبب

اكضاعيـ النفسية كاالجتماعية السيئة اكبسبب النقص في عدد الدكرات كالبرامج التي يتـ تنفيذىا.

خامسان -ال يكجد فصؿ بيف السجناء يقكـ عمى اساس الخطكرة االجرامية كنكع الجريمة المرتكبة

حيث

يتم الجمع بين الموقوفين والمحكومين من جية وبين االشخاص المحكومين بالجنايات والجنح من

جية ثانية وبين اصحاب السوابق والمكررين والذين يرتكبون الجريمة الول مرة من جية اخرى.
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سادساً -لـ يتـ تحديد حجـ كطبيعة كنكعية المرافؽ الكاجب تكفرىا في السجف حيث ما زاؿ النزالء في

بعض السجكف يقكمكف بغسؿ مالبسيـ كاغطية اسرتيـ في دكرات المياه بأيدييـ كبالطرؽ البدائية بينما

تستخدـ بعض السجكف الغساالت الكيربائية في عممية الغسيؿ .

سابعاً -لم نممس وجود معيار حقيقي يتم االستناد إليو لتحديد الطاقة االستيعابية لمسجن والتي يتم
تحديدىا اآلن فقط عمى اساس عدد األسرة أو حجم االمكنة المخصصة لمبيت النزالء وىذا األساس أن

صح أصال ال يتم االلتزام بو بشكل دقيق حيث ان نسبة اشغال بعض المرافق تفوق االمكنة التي يوفرىا

ىذا المعيار.

أعمال التوسعة والتحديث والصيانة التي نفذت في بعض السجون خالل الفترة التي يغطييا التقرير:
 -3مركز إصالح وتأىيل جويدة  /رجال
أ)

زيادة الطاقة اإلستيعابية لممركز بعد اعماؿ التكسعة حيث اصبحت ( )3511نزيؿ بدال

مف()3194نزيؿ .

ب) تـ تحكيؿ شبؾ الزيارة الى كابينات حديثة بمغت ( ):8كابينة تحتكم عمى ىكاتؼ مما يكفر
الراحة كالخصكصية لمنزيؿ كالزائر اثناء الكالـ  ،حيث كاف نظاـ الشبؾ كبسبب كثرة االعداد

يشكؿ صعكبة في السمع بيف النزيؿ كالزائر .

ج) بناء مركز صحي شامؿ في المركز .

د) بناء صالة لممحاميف لاللتقاء بمككمييـ  ،كصالة أخرل لمزكار مجيزتيف باالثاث الالزـ .

ىػ) بناء قاعة محكمة لمحاكمة النزالء المكقكفيف بالقرب مف مركزاالصالح بيدؼ تسريع البت في

القضايا خاصة الخطرة منيا كتكفير الكقت ك الجيد ك الكمفة اضافة الى تأميف الحماية

الالزمة لنقميـ.

 - 4مركز اصالح وتأىيل جويدة  /نساء

ا -تـ بناء نظارة خاصة بالنساء لممكقكفات اداريا أك المحتجزات لمدة  46ساعة كتـ الغاء نظارة
مركز أمف الحسيف لمنساء  ،كأصبح تكقيؼ النساء يتـ كضمف اختصاص شرطة اقميـ العاصمة

في مركز اصالح كتأىيؿ الجكيدة/نساء حيث تـ البدأ بأستقباؿ المكقكفات بتاريخ 4117./:/7
 -5مركز اصالح وتأىيل معان ،تـ تحكيؿ شبؾ الزيارة الى كابينات حديثة تحتكم عمى ىكاتؼ .
 -6مركز اصالح وتأىيل سواقة ،كجدنا اعماؿ صيانة لممياجع في كقت الزيارة .

 -7مركز اصالح وتأىيل البمقاء -:

أ) تـ تغيير خط الماء القديـ في المركز ك استبدالو بخط ماء جديد ،مع تجييزحكض لغسؿ
البطانيات .

ب) تخصيص مكتب خاص لمندكب التنمية االجتماعية داخؿ المركز.
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 -8مركز اصالح وتأىيل بيرين .

أ -تـ انجاز حفر بئر ماء خاص بالمركز.

ب -صيانة ك تجديد انظمة المراقبة ك االنظمة االلكتركنية الخاصة بالمركز.
 -9مركز اصالح وتأىيل الكرك  ،اعممتنا االدارة اف مشركع اعادة التكسعة ليذا المركز قائمة كانو تـ
رصد مبمغ ( )3:1الؼ دينار .

 -:مركز اصالح و تأىيل العقبة .

أ-تـ استحداث غرفة خاصة بالمحاميف ك الزيارات الخاصة تكفر الخصكصية الالزمة .

ب-تـ تركيب مكيفات في جميع المياجع.

; -مركز اصالح وتأىيل قفقفا .

ا-كجدنا اعماؿ بناء كتكسعة في ميجع" التنظيمات السياسية" داخؿ المركز

ب -تـ تركيب شفاط ىكاء داخؿ المياجع لمتخمص مف الركائح الكريية.

 -31مركز إصالح و تأىيل الجفر  ،كجدنا أعماؿ بناء (سكر كحديقة) كأعماؿ بناء كترميـ لتجييز
مبنى اإلدارة.

 -33طرأت تعديالت على نظام السجالت و القيود ادلعمول بو و اخلاص بالنزالء داخل السجون حبيث
اصبحت ىذه ادلعلومات محوسبة يف بعض السجون وعلمنا ان العمل جاري يف السجون االخرى ايضا
حلوسبة تلك السجالت ،اال ان ىذه القيود والسجالت ال تتضمن السرية االجتماعية للنزالء كما ال تتيح

التحقق من مدد التوقيف وانقضاءها.

ثانياً -:أوضاع السجناء /النزالء -:
-3

الزاؿ قسـ كبير مف السجناء يعانكف مف األمية بمختمؼ درجاتيا عمى الرغـ مف تنفيذ دكرات

محك أمية لمنزالء في معظـ السجكف بالتعاكف مع ك ازرة التربية كالتعميـ ،كقامت ك ازرة التربية كالتعميـ
بفتح مركز الدراسات المسائية في سجف سكاقة/التعميـ غير النظامي كذلؾ مف مستكل الصؼ السابع

االساسي كلغاية الصؼ الثاني الثانكني مع تزكيد المركزبالكتب المدرسية المقرره باالضافة الى دفع

رسكـ امتحاف الثانكية لمنزالء الراغبيف االمر الذم ساىـ الى حد كبير في الحد مف مشكمة االمية
كشجع عددا كبي ار مف نزالء ىذا المركز إلى االنضماـ الى صفكؼ محك االمية اك تمقي التعميـ في
مركز الدراسات المسائية  ،كقد بمغ عدد االشخاص الذيف يتابعكف الدراسة في سجف سكاقة مف

مستكل السابع الى الثاني الثانكم ( )3:1كما كبمغ عدد االشخاص المرشحيف لتقديـ امتحاف الثانكية

ليذا العاـ ( )51نزيؿ .
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أف القسـ األكبر مف النزالء ال يتمقكف أم مساعدة قانكنية (مشكرة أك تمثيؿ قضائي) إما بسبب

-4

فقرىـ أكجيميـ بأىمية مثؿ ىذه المساعدة كامكانية تكفيرىا( .تـ ارساؿ قائمة تضـ اسماء النزالء الذيف
بحاجة الى مساعدات قانكنية كتمثيؿ قضائي الى مجمكعة القانكف مف اجؿ حقكؽ االنساف( ميزاف)

حيث بمغ عدد ىؤالء النزالء 343نزيال كعممنا انو تتـ متابعة قضايا بعضيـ كتـ تقديـ استشارات

قانكنية لمبعض االخر ).
-5

نقص الرعاية االجتماعية التي تقدـ الى النزالء  .حيث اف الرعاية االجتماعية غير متكفره

لمنزالء في كؿ مف سجف (البمقاء ،كالعقبة ،كمعاف ،كالجفر ) اما باقي السجكف فاف الخدمة
االجتماعية التي تقدـ ليـ ليست بالشكؿ المطمكب كغير كافية اذ اف الخدمات كالمساعدات

التي تكفرىا ك ازرة التنمية االجتماعية لمنزالء تقتصر عمى دراسة حالة لعدد قميؿ مف النزالء
كتكفير النظارات كالكراسي الطبية لبعض النزالء غير المقتدريف كاليكجد برامج اصالحية تساعد

النزالء عمى العكدة الى المجتمع كازالة خطكرتيـ االجرامية  ،كلـ تقـ ك ازرة التنمية االجتماعية

باجراء دراسات عمى النزالء لمكقكؼ عمى اسباب ارتكابيـ لمجرائـ ككيفية معالجتيـ  ،كما اف
المساعدات المالية السر النزالء ال تقدـ اال ضمف حاالت قميمة جدان  ،كاف ىنالؾ غيابا كامالن
لمخدمات االجتماعية كبرامج الرعاية الالحقة مف اجؿ اعداد النزيؿ لمرحمة ما بعد اطالؽ

سراحو.

 –6ما تزال الرعاية النفسية المقدمة لمنزالء في السجكف كافة تعتبر ضعيفة حيث مازالت تقتصر ىذه

الرعاية عمى زيارة أسبكعية في بعض السجكف مف طبيب نفسي حككمي أك عند التحكيؿ مف الطبيب
العاـ في السجف اك المركز الصحي اك المستشفى الحككمي الى مركز الطب النفسي كذلؾ في

السجكف التي ال تتوفرفييا ىذه الخدمة ،حيث انو ىناك أربعة سجون ( الكرك ،معان  ،العقبة،

الجفر ) من اصل عشرة ال تقدم فييا خدمة الرعايةالنفسية عمما بأن ىذه الخدمة كما اشرنا ىي
محدودة  ،سكءا مف حيث قمة الزيارات التي يقكـ بيا الطبيب النفسي الحككمي لممراكز بالمقارنة بعدد

النزالء في تمؾ المراكز ك عدد األسرة المخصصة ليذه المراكز في المركز الكطني لمصحة النفسية،
اضافة الى كجكد عدد كبير مف المرضى النفسييف داخؿ السجكف بدال مف كضعيـ في المركز

الكطني لمصحة النفسية بدعكل عدـ تكفر اسرة ليؤالء ( وجدنا ( )47حالة داخل سجن

الجويدة/رجال) وباالجمال فأن ىذه الخدمة متفاوتة من سجن الى أخركما أنيا غير كافية في جميع
الحاالت .
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 -7الرعاية الصحية المقدمة لمنزالء في السجون تقدـ الرعاية الصحية مجانان لمنزالء  ،اال اف الرعاية
الصحية لمنزالء ال زالت تعاني مف المشاكؿ التالية كلـ يط أر عمييا أم تحسف -:

أ) عدـ تكفر الكحدات الصحية داخؿ معظـ السجكف (سجف البمقاء،الكرؾ،معاف،العقبة,
الجفر،جكيدة /نساء) حيث يتـ تقديـ الرعاية الصحية لمنزالء عف طريؽ زيارات شبو يكمية مف
اطباء المستشفيات الحككمية أك عند الطمب كيتـ تحكيؿ الحاالت المرضية الى المستشفيات

الحككمية التي تقع ضمف اختصاص ىذه السجكف اذا استدعت الحاجة ذلؾ .

ب) النقص الحاد في عدد الكادر الطبي العامؿ داخؿ الكحدات الطبية في السجكف (سجف قفقفا ،
بيريف ،جكيدة/رجاؿ ،سكاقة)

ج) عدـ كجكد طبيب نسائية في سجف الجكيده  /نساء .

د) عدـ اجراء العمميات الجراحية لمنزالء التي تستدعي حالتيـ ذلؾ في المكعد المحدد  ،حيث اف
ىنالؾ بعض الحاالت تـ تاخيرىا عف مكعدىا االصمي لمدة خمسة أشير  ،كالسبب في ذلؾ عدـ

كجكد االسرة في المستشفيات الحككمية .

ق) انتشار بعض االمراض المعدية مثؿ التياب الكبد الكبائي في سجف سكاقو  ،حيث تمت مخاطبة
معالي وزير الصحة

بذلك بتاريخ 4117/7/7وقد ورد رد من معالي وزارة الصحة حول

االجراءات الوقائية و العالجية التي قامت بتفيذىا وزارة الصحة لمحد من انتشار المرض

والسيطرة عمى الحاالت المصابة وضمان تمقييا العالج المناسب.

ك) انتشار بعض االمراض الجمدية (مثؿ الجرب  ،كانكاع مف الحساسية الجمدية) في السجكف

المكتظو ،اذ انيا امراض معدية يتـ التعامؿ معيا مف قبؿ ادارة السجف بكضع النزيؿ المريض
بغرفة العزؿ بعد عرضو عمى الطبيب خكفا مف انتشار المرض (كجدنا حاالت في سجف

بيريف،جكيدة /رجاؿ)

ز) عدـ تكفر بعض االدكية كالعالجات داخؿ الكحدات الطبية  ،حيث يتـ تأمينيا لمنزيؿ عمى نفقة
ادارة السجف ( مف حساب سمفة المركز) .

ح) اما خدمة طب االسناف فتقدـ مف طبيب حككمي بمكجب زيارة اك زيارتيف اسبكعيا في الكحدة
الصحية داخؿ السجف (في السجكف التي تتكفر فييـ كحدات صحية) اما السجكف التي ال تتكفرفييا
كحدات صحية تقدـ ىذه الخدمة في المستشفيات الحككمية اك المراكز الصحية التي تقع ضمف

اختصاص ىذه السجكف.
مشكالت السجناء /النزالء
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في ضكء مالحظات فرؽ الزيارة كبدراسة الشكاكل المقدمة مف النزالء يمكف تصنيؼ مشكالت النزالء الى

الفئات التالية-:

 -3التوقيف القضائي:

بمغ عدد المكقكفيف قضائيا خالؿ فترة الزيارة ب ( )4::6مكقكفا قضائيا كذلؾ لحساب المحاكـ ك
المدعيف العاميف  ،تـ االلتقاء بأشخاص مضى عمى تكقيفيـ مدد تتجاكز الثالثة اشير دون
تسمميم الئحة اتيام اوتقديميم لممحكمة او النظر قضاياىم ( محكمة الجنايات الكبرى ،محكمة

أمن الدولة)  ،كقد شكا ىؤالء النزالء مف استمرار تكقيفيـ كاثره عمى اسرىم ،ومن المالحظ ارتفاع
عدد الموقوفين قضائيا لحساب المحاكم عن التقرير السابق ب ( )365موقوف قضائي اذ كان

عدد الموقوفين قضائيا كما ورد في التقرير السابق ( )4963موقوف قضائي خالل الفترة التي

يغطييا النقرير.

 -4التوقيف االداري:
بلغ عدد ادلوقوفني اداريا خالل فًتة الزيارة ( )735استنادا اىل صالحيات احلاكم االداري مبوجب قانون
منع اجلرائم و حوايل ( ) 411نزيال اجنبيا دلخالفة قانون اإلقامة أو غريىا من التشريعات متهيدا ألبعادىم
علما بأنه مضى على توقيف عدد كبير منهم مدد طويلة ودون الموافقة على األفراج عنهم رغم
استعدادهم لتقديم الكفالة الالزمة ومنهم من ال يستطيع تقديم الكفالة العدلية الالزمة لعدم وجود
كفيل ونجد ان عدد الموقوفين اداريا قد ارتفع في هذ التقرير عنه في التقرير السابق
ب()78موقوفا اداريا اذ كان عدد الموقوفين اداريا في التقرير السابق ( )679اما الموقوفين
االجانب فقد ارتفع عددهم ب( )51موقوف عنه في التقرير السابق اذ كان عددهم

()391

موقوف اجنبي.
كما دلسنا ان احلكام اإلداريني درجوا على توقيف االشخاص في سجون بعيدة عن أماكن سكناىم
وذويهم مما جيعل زياراهتم امرا صعبا ومكلفا (ادلوقوفني االداريني يف سجن اجلفر) ناىيك عن طول مدة
التوقيف واليت جتاوزت يف سجن اجلويدة /نساء لنزيلة عن (احدى عشرة سنة) و سجن الكرك لنزيل عن
(اربعة سنوات) وىذا جيعل من التوقيف االداري عقوبة يفرضها احلاكم االداري دون ان ميلك الصالحية
القانونية بفرضها وهذا يشكل خرقا جسيما في تطبيق القانون ،وتعسفا في استعمال السلطة.
كما لوحظ ايضا وجود بعض المحكومين السابقين والذين امضوا مدة محكوميتيم واعيد توقيفيم في

مركز اصالح وتأىيل الجفر بناء عمى ق اررات صادرة عن الحكام االداريين بدعوى تشكيميم خط ار
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عمى المجتمع باعتبارىم من اصحاب السوابق اك المكرريف بحيث ال يتـ االفراج عنيـ اال بتقديـ
تعيد اك كفالة اك القياـ بالتزامات اجتماعية اك قانكنية مثؿ اجراء صؾ الصمح العشائرم.

 -5شكا عدد مف النزالء مف تعرضيـ لمضرب كالتعذيب داخؿ اربعة سجكف كعمى ايدم افراد مف ادارتيا

 ،كقد قاـ المركز برصد ىذه االدعاءات كابالغ االدارات المعنيو بتمؾ االدعاءات لغايات التحقيؽ فييا
كتكثيؽ ما تأكد صحتيا كاحالة المسؤكليف عنيا الى القضاء المختص لمسير باالجراءات القانكنية حسب

االصكؿ بحؽ مف يثبت ارتكابيـ لتمؾ االفعاؿ عمما بأنو لوحظ تراجع في عدد االدعاءات التي تتعمق
بالتعرض لمتعذيب او المعاممو القاسية او الالانسانية وغياب ىذه الشكاوى في بعض السجون قياسا

مع ما تم رصده في الزيارات السابقة (خالل التقرير الدوري الثاني ألوضاع مراكز االصالح و التأىيل

لمفتره من  )4116/31/51-4116/6/3مما يشكل مؤش ار ايجابياعمى تحسن االداء لمعاممين في مرفق

السجون.

 لـ يشتكي النزالء اثناء تنفيذ ىذه الزيارات مف كضعيـ داخؿ الحجز االنفرادم كما كاف عميو الحاؿاثناء تنفيذ الزيارات السابقة .

 -6لكحظ اف القسـ االكبر مف النزالء ال يتمقكف برامج تدريب أك تأىيؿ اك برامج رياضية ك ترفييية
كتثقيفية .
 -7ىناك عدد من السجناء ما زال يتم تشغيميم لقاء اجر زىيد ( المطبخ،المخبز،صالكف الحالقة) ك اف

ىذه االجكر ما زالت زىيدة جدا( )37-36دينا ار شيريا قياسا مع حجـ كساعات العمؿ الطكيمو (-8

 ) :ساعات،كنرل انو يجب اعادة النظر بأالجكر التي يتـ تقاضييا مف قبؿ النزالء لتصبح معقكلة
كتتناسب كساعات العمؿ كالجيد المبذكؿ ،مع ضركرة التكجو لخمؽ فرص عمؿ اخرل.

 -8ما زاؿ انتشار الحبوب المخدره في معظم السجون سببا في زيادة حدكث مشاكؿ بيف النزالء

كاالدارة ك بيف السجناء انفسيـ اذ يجرم تصريؼ الحبكب المخدرة مف خالؿ عدد مف السجناء

المكرريف ،كعممنا مف ادارات السجكف انيـ يحاكلكف بشكؿ مستمر السيطره عمى ىذه الظاىره (تـ
ضبط كميات كبيرة في عدد مف السجكف .

 -9ما زاؿ السجناء يعانكف عند نقميـ مف تقييد أيدييـ لمخمؼ (بمكجب تعميمات صادرة عف مديراألمف
العاـ) ،كاف نقؿ السجيف بيذه الصكرة ينطكم عمى قسكة كاذالؿ اضافة الى انو مؤلـ لالشخاص الذيف

يعانكف مف امراض صدرية او مشاكل بالعمود الفقري ،حيث يمتنع عمييـ استخداـ البخاخ الخاص
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اك تعديؿ كضعية الظيربسبب القيد ،ناىيؾ عف االضرار التي تصيب المرفقيف كيعيؽ كذلؾ القيد

حركة الشخص اكثر مف القدر المطمكب لمنعو مف اليرب كضماف سالمة الحراس ومما يزيد ىذه
المعاناة الفترة التي يستغرقيا نقل النزالء من سجونيم الى المحاكم و التي قد تمتد الى ساعات

بسبب تعدد الجيات التي تقصدىا السيارات المخصصة لنقميم حيث يتم إيصال السجناء إلى

المحاكم المختمفة في كافة انحاء المممكة وذلك كمو بسبب النقص الحاد في عدد المركبات

المخصصة لنقل ىؤالء المطموبين الى الجيات المختمفة .

-:ان تصنيف النزالء وعزل كل فئة منيم عن االخرى (المحككميف عف المكقكفيف) ك (اصحاب السكابؽ
عف المحككميف لممرة االكلى) ك(الجنايات عف الجنح) ك غيرىا مف معايير التصنيؼ

( العمر ك نكع الجريمة ك درجة الخطكرة ك مدة العقكبة ) كالتي كردت بالقكاعد النمكذجيو الدنيا
لمعاممة السجناء كقانكف مراكز االصالح ك التأىيؿ اال انيا معايير ال يتـ التقيد بيا عمميا بشكؿ

دقيؽ كذلؾ بسبب الدمج الغير مبرر لمنزالء داخل المراكز المختمفة وعدم التقيد بمبدأ التصنيف
تحت جممة مبررات تتعمق بعدم كفاية االبنية و النقص بالمرافق ،ويتطمب االمردراسة وتخطيط
تنظيمي لتصنييف النزالء مع االخذ بعين االعتبار تعميمات مراكز االصالح والتأىيل وحراسة النزالء

وحقوقيم لسنة  4113الخاصة بتصنييف النزالء عن طريق لجنة تضم مدير المركزوطبيب عام

وباحث اجتماعي ( المادة /5د).

ثالثا :إدارات المراكز
 .3يقكـ عمى إدارة مراكز االصالح ك التأىيؿ في المممكة حاليا نخبة مف الضباط المؤىميف مف حيث

االعداد كالتدريب كتنكع الخبرات الكظيفية السابقة  ،كما اف الضباط كالرتب االخرل قد تمقكا تدريبا

تأسيسيا لمعمؿ بمراكز اإلصالح ك التأىيؿ اذ تتمتع اإلدارات الحالية بقد ار كافيا مف الكفاءة كحسف
االدارة كالذم يشكؿ عامال ميما لرفع كتحسيف االداء في مرفؽ السجكف بحس مف المسئكلية كاالحتراـ

الكاجب لكرامة السجناء .

 .4ما زاؿ العاممكف في ادارات السجكف ال يتمتعكف بآية امتيازات تتناسب مع حجـ المسئكلية التي تقع
عمى عاتقيـ ك الجيكد الخاصة التي يتطمبيا طبيعة عمميـ كالتي تنطكم عمى قدر كبير مف الخطكرة
كاالرىاؽ النفسي ،كال تشكؿ الخدمة في مراكز االصالح و التأىيل حاف از كافيا ألفضل العناصر

لمتنافس عمى االقبال عمييا بؿ اف قسما كبي ار مف رجاؿ الشرطة ينفرون عادة مف الخدمة في

السجكف كيعتبركنيا تقميصا لقدراتيـ كلفرصيـ بتكلي مكاقع قيادية كىنا البد مف اعتماد سياسة
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التحفيز عمى العمؿ داخؿ السجكف مف خالؿ الحكافز المادية كالمعنكية مع االخذ بعيف االعتبار

ايضا تكفر الرغبة الحقيقية ليذة العناصرمع االيماف المطمؽ بالدكر االصالحي ك التأىيمي الذم
سكؼ يقكمكف بتأديتة داخؿ ىذه المراكز.

 .5عدم وجود معايير واضحة لتحديد الكادر العامل( ضباط وافراد ومستخدمين مدنيين) في مراكز
االصالح ك التأىيؿ المختمفة بالنسبة لمطاقة االستيعابية لكؿ مركز مما يؤثر عمى نكعية الرعاية

المقدمة في كؿ سجف حيث اف ىناؾ تفاكت كاضح في مستكل الخدمات المقدمة في كؿ منيا.

 .6ابدت بعض االدارات المتميزه رغبتيا مجددا في ان يكون ألدارة السجن دور في الرعاية الالحقة (لم
تطبق بعد) لمسجناء كذلؾ مف حيث اىمية مراقبة كتقييـ سموك النزيؿ كخاصة المكقكفيف منيـ في

اال جراءات القضائية عند النظر بأخالء السبيؿ اك عند الحكـ بالعقكبة الكاجب فرضيا ،كىذا الدكر

المطركح مف قبؿ ىذه االدارات يعتبر ميما في تعزيز فمسفة االصإلح كالتأىيؿ كايمانا حقيقيا بالميمة

التي يضطمعكف بيا مما يعزز دكرىـ في عممية االصالح كاعادة التأىيؿ ،وفي ىذا االطار البد من

االستفادة من تجارب الدول االخرى فيما يسمى باالفراج الشرطي بعد ايجاد وتفعيل نموذج تقييم
فردي لكل نزيل داخل السجن ،وىنا نعتقد انو البد من البدء باالجراءات التشريعية و التنفيذية

الالزمة لمبدء بتفعيل ما يسمى باالفراج الشرطي و قاضي تنفيذ العقوبة.
رابعاً :مالحظات متصمة بالتقييم-:

-3اف تقييم اكضاع السجكف كالتحقؽ مف شكؿ المعاممة كالرعاية التي يمقاىا النزالء كرصد

االحتياجات ك تقييـ كفاءة االداء مف االمكر التي ال تكفي فييا الزيارة لكحدىا كنرل اف عددا مف

االجراءات ستساىـ في بمكغ التقييـ المطمكب كقد تمت األشارة الييا في التقريريف السابقيف مثأل:

أ-االطالع عمى المنياج التدريبي الخاص بالعامميف في مراكز االصالح كالتأىيؿ كاجراء تقييـ

فردم الداء العامميف كمسحا دكريا الحتياجاتيـ.

ب -معرفة حجـ المكازنة المخصصو لمسجكف ككيفية انفاقيا سيككف عامال ميما في التحقؽ مف
العالقة بيف كفاية المخصصات ككفاءة االداء .

ج -الحصكؿ عمى المعمكمات االحصائية (االيجاز) الخاص بكؿ مركز قبؿ يكـ الزيارة لتحديد عدد
الفريؽ كنكعية اعضائو كمدة الزيارة.

حيث ان تزويد اعضاء الفريق هبذه ادلعلومات سيكون عامال مهما قي تعزبز اهميةالزيارات وتحقيق نتائج افضل
يف عملية تقييم االداء ،اذ انو ال بد من ايالء ىذا ادلوضوع االىتمام حبيث يتم توفري كافة البيانات و
االجراءات اليت متت االشاره اليها حىت نصل اىل تقييم موضوعي وحقيقي ألوضاع السجون واشكال الرعاية
اليت يلقاىا النزالء مع رصد االحتياجات وتقييم كفاءة االداء.
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النتائج والتوصيات
في ضكء األكضاع المتقدـ كصفيا نرل ضركرة األخذ بإجراءات تشريعية كتنفيذية كقضائية فعالة

لتحسيف أكضاع السجكف كمعاممة السجناء في المممكة ضمف المكضكعات التالية -:

 -3تنفيذ زيارات طارئة الى مراكز االصالح و التاىيل من قبل المركز الوطني لحقوق االنسان
يتم من خالل ىذه الزيارات التحقق من سالمة االوضاع اليومية العادية لمسجون .

 -4اقامة ادارة مستقمة لمراكز االصالح و التأىيل تضمن تمقي عناصرىا برامج تدريبية متخصصة مع
ثبات ىذه العناصر بالعمل لدى ىذه االدارة والحرص عمى ان تتوفر بيؤالء الرغبة و االيمان الحقيقي
بالعمل في السجون عمى ان يتم تحديد مجموعة من المعايير التي يجب توفرىا في اختيار العاممين

ابتداءا ،اضافة الى التقييم الدوري ألداء تمك العناصر بعد اعداد وتفعيل الوصف الوظيفي الذي يحدد

دور كل من العاممين في المراكز وفقا لالتجاىات الحديثة في عممية التاىيل وادارة السجون.

ا -اجراء دراسات وابحاث عممية ميدانية متخصصة حول وضع العاممين لتحسين اوضاعيم
والرفع من مستوى التأىيل.

ب -اختيار العدد المناسب من العاممين في المراكز بعد اعتماد معيار وطني لتحديد عدد الكادر
وفقا لعدد النزالء ووفقا ألدوارىم لرفع مستوى االداء في موضوع التأىيل.

 -5ضرورة إعتماد معيار نوعي لتحديد الطاقة اإلستيعابية لمسجون يأخذ باإلعتبار جممة من العوامل
والظروف والعالقات واألوضاع المادية والقانونية من مثل :

المساحة الكمية لمسجن  ،المساحة المخصصة لمرافق الخدمات  ،المساحة المخصصة إلدارة السجن،

المساحة المخصصة لمبيت كل نزيل  ،حجم

إدارة المركز بالنسبة لعدد النزالء  ،نوعية ومستوى المرافق والخدمات وأشكال الرعاية المقدمة لمنزالء ،

واجبات الجيات المعنية بأوضاع السجون  ،مدد التوقيف (المحكومية) وكذلك العادات والقيم

اإلجتماعية وغيرىا من العوامل التي تمكن من تطبيق المعايير الدولية في بناء وادارة السجون ومعاممة

السجناء .
-6

وفيما يتعمق بمشكمة االكتظاظ في بعض السجون وما ينتج عنيا من مشاكل فأنة البد من

معالجة ىذا الموضوع من خالل:

أ -تنفيذ دراسة شاممة واستراتيجية تبين اىم المشكالت والحمول والخطط المستقبمية لتالفي
ىذه المشكمة.
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ب-استحداث التشريعات الخاصة بالتدابير البديمة غير االحتجازية مثل ( الصمح،الوساطة ،
خدمة المنفعة العامة) والتي بدورىا ستحد من المجوء الى سمب الحرية و االحتجاز كأجراء

وحيد ،وذلك في عدد من المخالفات و الجنح.

ج-تفعيل نظام اطالق السراح المشروط لمن اكمل ثمثي مدة الحكم .

دـ التفكير بنظام قاضي تنفيذ العقوبة لما لو من صالحية في اعادة النظر في العقوبات كما

ىو الحال في العديد من دول العالم مثل المغرب  ،الجزائر وفرنسا.

ىـ -ضرورة تحديث السجون القائمة او استبداليا بأخرى مصممة ضمن اسس معيارية
تمكن من توفير الرعاية والحماية و التأىيل وفق القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء

لممدة المعقولة إلجراء المحاكمة.

 -7فتح قنوات إتصال مناسبة بين المركز وكال من السمطة القضائية ووزارة العدل لمعالجة جممة من
األمور التي كشفت عنيا الزيارات مثل-:

 -طول مدة التوقيف القضائي قبل وأثناء المحاكمة وازدياد حاالت التوقيف القضائي والتي بمغت

()4::6

موقوفا قضائيا بتاريخ الزيارات ،عمى أن تشمل ىذه المعالجة السعي إلعتماد

معياروطني لممدة المعقولة ألجراء المحاكمة.

 تفعيل صالحيات وواجبات القضاء في تفقد السجون و أماكن التوقيف و مناىضة التعذيبوتفقد السجالت ومتابعة الشكاوى المقدمة من النزالء مع التحقق من مدى التقيد بتصنيف النزالء

وعزل كل فئة عن االخرى .

 -دور القضاء في معالجة األثار السمبية لتطبيق قانون منع الجرائم.

 الحد من مشاكل التبميغ بين المحاكم و السجون و تحديد آلية واضحة مع التأكيد عمى تجديدمذكرات التوقيف ضمن المواعيد القانونية وعدم المجوء لمتجديد بشكل تمقائي .

 -تطوير التشريعات والممارسات القضائية من اجل التسريع في اجراءات المحاكمات مثل(محاكم

السجون) حيث طورت بعض الدول ىذا النظام و الذي يقوم عمى انشاء محاكم واجراء المحاكمات

داخل السجن اختصا ار لموقت وخوفا من فرار بعض المساجين الخطريين منيم اثناء عممية النقل
من و الى المحاكم لحضور جمسات المحكمة ( شاىدنا قاعة المحكمة التي تم انشاءىا في سجن

جويدة /رجال اال انو لم يتم البدء بعقد الجمسات داخميا وذلك لحين االنتياء من تجييزىا كما

افادت ادارة السجن المذكور بتاريخ زيارة السجن في )4117/;/37

 -8ضرورة معالجة الشكاوى المتكررة حول طائفة من إنتياكات رجال الشرطو والخاصو بالمعاممة
الالنسانية والقاسية والميينة وىو أمر يستدعي األخذ بالمقترحات اإلجرائية التالية-:
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أ-

تمكين المركز من زيارة أماكن الحجز والتوقيف التابعة لإلدارات األمنية المختصة وكذلك

المراكز األمنية بشكل منتظم ودون ترتيب مسبق ( قام المركز بتنفيذ عدد من الزيارات خالل
االشير (تموز  ،اب ،ايمول  )،الى اماكن التوقيف التابعة لمديريات الشرطو في المممكة وايضا

الى كل من االدارات التالية :ادارة البحث الجنائي ،ادارة األمن الوقائي  ،ادارة مكافحة المخدرات
و التزييف  ،ادارة حماية االسره و أيضا إلى مكتب استخبارات السمط /مديرية األمن العسكري

 ،و السجن العسكري وتم أعداد تقرير مفصل بتمك الزيارات ،إال أن جميع الزيارات السالفة

الذكر تم تنفيذىا بالتنسيق مع مديرية االمن العام وىيئة األركان المشتركة واإلدارات المعنية.
ب-

تزويد السجناء لدى دخوليم السجن بمعمومات مكتوبة حول االنظمة المطبقة وقواعد

االنضباط في السجن و الطرق المسموح بيا لطمب المعمومات وتقديم الشكاوى.

ج -رفع مظمة الحاكم اإلداري عن إجراءات التحقيق التي تقوم بيا الشرطة بحيث ال يسمح
باإلستمرار بحجز األشخاص والتحقيق معيم لمدد طويمة باإلستناد لمذكرات التوقيف الصادره

عن الحكام اإلداريين  ،وضرورة إحالة المتيمين والمشتبو بيم لإلدعاء العام ضمن المدة

المحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

 -9ال بد من معالجة حاسمة "لظاىرة " التوقيف اإلداري حيث بمغ عدد الموقفين إدارياً بتاريخ
الزيارات ( )735موقوفا اداريا ونقترح في ىذا الصدد اإلجراءات التالية ويراعى تسمسميا:

ا -تدريب الحكام اإلداريين عمى أىمية األخذ بالتدابير غير اإلحتجازية وتقميص إعتمادىم عمى
قانون منع الجرائم بحيث ال يتم المجوء الى التوقيف االداري من قبل الحكام االداريين عند

عرض القضية عمى النيابة العامة او المحاكم اوعند صدور قرار بمنع المحاكمة او

البراءة او عدم المسؤولية .

ب -دراسة وتحميل قانون منع الجرائم والسعي لسرعة تعديمو أو إلغاءه .
 -:ضرورة تحسين الرعاية الطبية والنفسية المقدمة من قبل وزارة الصحة لمنزالء داخل السجون
وذلك عمى النحو التالي -:

أ -زيادة عدد األسرة المخصصة لنزالء مراكز اإلصالح والتأىيل في\المستشفيات الحكومية
والمركز الوطني لمطب النفسي .

ب -ضرورة توفير طبيب /ة نسائية في سجن جويدة/نساء .

ج-زيادة عدد الكادر الطبي العامل في السجون( عام/اسنان/جمدية/نفسية).
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د -فتح وحدات صحية متكاممة في السجون التي ال تتوفر فييا ىذه الوحدات الصحية.

ىـ -تجيز الوحدة الصحية في سجن العقبة باالجيزة الطبية وبالكادر الطبي حتى يتم تقديم

الرعاية الصحية لنزالء المركز.

و -توفيرجميع األدوية بمختمف أنواعيا واسعارىا لجميع النزالء مجاناً .

; -ضرورة تحسين الرعاية اإلجتماعية المقدمة من وزارة التنمية اإلجتماعية لنزالء مراكز اإلصالح
والتأىيل مع تعزيز فعالية دور االخصائي االجتماعي في السجون وذلك عمى النحو التالي -:

أ -يتم تعزيز دور اإلخصائي اإلجتماعي داخل السجون عن طريق عقد المحاضرات التثقيفية
حول خدمات الرعاية اإلجتماعية التي تقدميا وزارة التنمية اإلجتماعية داخل السجون مع توفير
نشرات تعريفية تعطى لكل نزيل عند دخولو أي من مراكز االصالح و التأىيل تبين نوعية ىذه

الخدمات .

ب -زيادة فعالية خدمات الرعاية االجتماعية داخل مراكز االصالح و التأىيل بحيث يتم توسيع
مفيوم دراسة الحالة التي يقوم بيا اإلخصائي اإلجتماعي لمنزيل وأسرتو وبيان نتائج عممية ىذه

الدراسة و اىميتيا في إطار إعادة دمج النزيل في مجتمعو من جديد وذلك بعد خروجو من

السجن مع خمق وتأمين فرص العمل المناسبة لو بعد الخروج وضمان اندماجو مع أسرتو من
جديد.

ج -تعزيز برامج الرعاية الالحقة و اعداد النزيل لمخروج وىذا يستدعي قيام وزارة التنمية
اإلجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني و المحمي ومختمف الجيات المعنية في القيام بيذا

الدوراليام في اطار تعزيز فمسفة االصالح و التأىيل.

د -ضرورة تقديم المساعدات المالية الشيرية ألسرة النزيل المعيل وذلك في إطار تحسين
أوضاع النزالء وأسرىم .

 -31تفعيل دور المجنة العميا لالصالح الجنائي لالضطالع بمياميا المنصوص عمييا بالمادة ()54
من قانون مراكز االصالح والتأىيل حيث اجتمعت المجنة المذكورة مرة واحدة بتاريخ

;4116/;/وقامت بدراسة الخطة التي وضعتيا ادارة مراكز االصالح والتأىيل في مديرية االمن العام
لتطوير العمل وانتيت الى الدعوة لعدد من التوصيات.
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 -33توعية الرأي العام حول دور مراكز االصالح و التأىيل و العاممين بيا في عممية االصالح
والتأىيل مع التأكيد عمى دور المجتمع في ىذه العممية المستمرة بعد خروج النزيل من السجن وذلك

من خالل الوسائل االعالمية المختمفة.

-التقييم العام -:

أن تقييم أوضاع السجون من المسائل التي تتشابك فييا طوائف من الحقوق وأنواع من المعايير

ومستويات من القيم واذا كان ال بد من تقييم عام ألوضاع السجون في األردن فإنو يمكن األخذ
بمعيار من خمس درجات (جيد جدا – جيد – مقبول – ضعيف – سيء/ال يوجد) وباإلستناد

ليذا المعيار .

فإن التقييم العام ألوضاع مراكز اإلصالح والتأىيل في المممكة يتراوح مابين مقبول وجيد.
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