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دمـةـالمق  

 

في األردف خالؿ االربعة سنكات االخيرة نقمة نكعية في مجاؿ تحسيف البيئة السجنية بكافة  التأىيؿشيدت مراكز اإلصالح ك 
بدءان بتبني خطة استراتيجية أدت الى نتائج  مرافقيا كظركفيا بفضؿ الجيكد المضنية كالعمؿ الدكؤب مف قبؿ مديرية األمف العاـ

متعددة في مجاؿ األبنية كالمنشآت السجنية الحديثة المتفقة مع المعايير الدكلية، كتدريب كتأىيؿ القكل البشرية ىامة كتطكرات 
العاممة في تمؾ المراكز، كتبني البرامج االجتماعية كالثقافية كالترفيييو الخاصة بالنزالء ضمف رؤيا ساىمت في أنسنة ظركؼ 

عطاءه بعدان جديدان بعيدان عف بيدؼ تحقيؽ غاية  الصكرة النمطية كالتقميدية التي رافقتو باعتباره مؤسسة عقابية كذلؾ السجف كا 
، كعمى اإلنسافمنظكمة تشريعية كاجرائية تراعي مف خالليا المعايير الدكلية لحقكؽ عف التنكيؿ كالعقاب، كفؽ  ةإصالحية بعيد

سجناء، اذ تعتبر جميع ىذه التدابير االجرائية خطكة في االتجاه الصحيح لحماية قكاعد الحد األدنى لمعاممة ال كجو الخصكص
 . اإلنسافكتعزيز حقكؽ 

كبر اماـ مديرية االمف العاـ في ظؿ التقارير التي كاالحتجاز المؤقت تشكؿ التحدم األمراكز التكقيؼ  أكضاعكبالمقابؿ ال تزاؿ 
دارات كالمراكز االمنية كشكاكل مف سكء المعاممة كالتعذيب بحؽ المحتجزيف ما زالت تشير الى كقكع انتياكات لدل بعض اال

، كذلؾ عمى الرغـ مف تعديؿ بعض سبة الشفافة لمرتكبي ىذه الجرائـمف قبؿ منتسبي تمؾ االدارات، في ظؿ غياب المحا
باع بشيكع االفالت مف العقاب النصكص القانكنية مما يثبت عدـ كفايتيا ك جدكاىا عمى ارض الكاقع مما ادل الى كجكد انط

 .ألماكفلمرتكبي تمؾ الجرائـ، اضافة الى كجكد بيئة احتجازية ال تتفؽ في معظميا مع المعايير الدكلية الخاصة بتمؾ ا
، مسألة الشكاكل التي ترد بحؽ بعض االدارات االمنية بخصكص الشكاكل يضان أالمثير لمقمؽ مف كجية النظر الحقكقية  كاالمر
( مف 011ساعة( التي حددتيا المادة ) 42ة بعدـ احتراـ حقكؽ المكقكفيف كخاصة الحؽ المتعمؽ بمدة القبض القانكنية )المتعمق

قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، باالستناد الى الصالحيات الممنكحة لمحكاـ اإلدارييف بمكجب قانكف منع الجرائـ لسنة 
بالمشتكى  صدار مذكرات التكقيؼ اإلدارية بحؽ المشتكى عمييـ، حيث يتـ االحتفاظ، كذلؾ بالتنسيب لمحكاـ االدارييف بإ0592

ساعة كتصؿ أحيانان الى بضعة اسابيع، كتعتبر فترات التكقيؼ االدارم ىذه لدل االدارات االمنية كالتي  42عمييـ مدة تزيد عف 
تقع فييا معظـ االنتياكات المتعمقة بسكء المعاممة قد تمتد السابيع بمعزؿ عف االسرة كالمحاميف كاالطباء ىي الفترة التي 

 كشكاكل التعذيب.
ماكف التكقيؼ كأ التأىيؿلدكرم الثامف حكؿ أكضاع مراكز اإلصالح ك اذ يصدر تقريره ا اإلنسافاف المركز الكطني لحقكؽ 

يضا اف تمتد حركة أالمؤقت يأمؿ اف تجد مالحظاتو كتكصياتو طريقيا الى خطط كاستراتيجات الجيات ذات العالقة، كيأمؿ 
التشريعي كبالذات ما يتعمؽ بتعديؿ المادة  ردنية لتشمؿ كافة القطاعات، كخاصة القطاعاالصالح التي تنتيجيا الحككمة األ

 كذيب كغيره مف ضركب سكء المعاممة أك العقكبة القاسية أما يتفؽ كاحكاـ اتفاقية مناىضة التعمف قانكف العقكبات ب 412
كمنح المحاكـ النظامية االختصاص النكعي بالنظر بشكاكل  0522التي صادقت عمييا المممكة سنة  ك الميينةأ الالإنسانية
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كنقؿ صالحيات الحكاـ االدارييف بالتكقيؼ كالربط  0592ة التعذيب. كما يأمؿ المركز الكطني بتعديؿ قانكف منع الجرائـ لسن
ماف الشخصي، كالحؽ في ماية لمحؽ في الحرية كاألباالقامة الجبرية الى القضاء لتكفير الحماية المطمكبة لجميع االفراد، كح

 السالمة الجسدية كعدـ التعرض لمتعذيب.
، كادارة مراكز اإلنسافلجزيؿ الى شركائنا في مكتب المظالـ كحقكؽ كال يسعنا في نياية ىذه المقدمة اال اف نتقدـ بالشكر ا

في  اإلنساففي مديرية األمف العاـ لجيكدىـ الصادقة كالشفافة في تسييؿ ميمة المركز الكطني لحقكؽ  التأىيؿاالصالح ك 
د أننا كاثقكف مف كجكد رغبة ماكف التكقيؼ المؤقت في المممكة، كما نؤككأ التأىيؿأكضاع مراكز االصالح ك  مراقبة كمتابعة

كارادة حقيقية لدل المسؤكليف في تسريع كتيرة االصالح التي انتيجتيا الجيات المسؤكلة، بما يحقؽ بالنتيجة ما نسعى اليو 
 جميعان مف تطبيؽ شامؿ لمعايير العدالة كسيادة القانكف.

 
                           

 طاىر حكمت                        
 
 رئيس مجمس االمناء
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صـــملخ  

   

كأماكف التكقيؼ المؤقت في المممكة الضكء عمى جممة  التأىيؿك  اإلصالحمراكز  أكضاعيسمط التقرير الدكرم الثامف حكؿ 
ضمف  01/6/4100كحتى  01/6/4101خالؿ الفترة مف  ألماكفاإلجراءات كالتطكرات اإليجابية كالسمبية التي طالت تمؾ ا

كالتي تستند إلى الزيارات الرصدية  4112كؿ عاـ يا منذ اصداره التقرير الدكرم األمنيجية دأب المركز الكطني عمى اتباع
الؿ زيارات فريؽ خ كدة التي ترد لممركز سكاء مباشرة أكالى الشكاكل كطمبات المساع ،الميدانية الفجائية كغير الفجائية منيا

كالتقاءىـ بالنزالء كالمكقكفيف عمى انفراد، اك مف خالؿ ذكييـ أك محامييـ، أك مف  ألماكفلتمؾ ا اإلنسافالمركز الكطني لحقكؽ 
 ألماكفإلى المعمكمات التي قدمتيا اإلدارات القائمة عمى تمؾ ا ع المدني ككذلؾ يستند التقريرخالؿ بعض نشطاء المجتم

ت التي يتـ الحصكؿ عمييا عبر الصحؼ اليكمية كالمكاقع االخبارية كغيرىا. كقد نفذ المركز الكطني خالؿ الفترة التي كالمعمكما
تمؾ  أكضاعالتكقيؼ المؤقت جرل مف خالليا تقييـ  ألماكفزيارة  (24ك) ،التأىيؿك  اإلصالح( زيارة لمراكز 95يغطييا التقرير )

 ات كتقييـ كفاءة اإلداء فييا.كرصد اإلنتياكات كاإلحتياج ألماكفا
مف العاـ بانتياجيا منذ ما يزيد عف اربعة اعكاـ كثمف الجيكد اإليجابية التي استمرت مديرية األأشار التقرير إلى الخطكات 

مراكز  شاد التقرير باستمرار مديرية األمف العاـ ببناء كتشييد، كما أالتأىيؿك  اإلصالحاالستثنائية لمقائميف عمى ادارة مراكز 
. كلعؿ اىـ ما يميز الفترة التي يغطييا القكل البشرية العاممة في تمؾ األماكفجديدة تتفؽ كالمعايير الدكلية، ك تدريب كتأىيؿ 

التقرير ىك استمرار تنفيذ البرامج التثقيفية كالترفييية كاالجتماعية كالثقافية الخاصة بالنزالء ضمف رؤيا ساىمت في انسنة ظركؼ 
ة. كقد ساىمت ىذه السجف كاعطتو بعدان جديدان بعيدان عف الصكرة النمطية كالتقميدية التي التصقت بو باعتباره مؤسسة عقابي

، وبينت ان ىناك التأىيلو  اإلصالحفييا في عممية  والعاممين التأىيلو  اإلصالححول دور مراكز البرامج في تكعية الرأم العاـ 
 .التأىيؿك  اإلصالحال يقؿ عف دكر القائميف عمى ادارة مراكز  دورًا لممجتمع ايضا في ىذه العممية المستمرة

ماكف أاك في  التأىيؿك  اإلصالحة االحتجازية مف ابنية كمنشأت كمرافؽ خدمات سكاء في مراكز كصؼ التقرير مالمح البيئ
كالمتمثمة بصغر حجـ األبنية كضيؽ المساحة  ألماكفالتكقيؼ المؤقت، كالقى الضكء عمى أىـ مشاكؿ البنى التحتية في تمؾ ا

قيقة لتحديد الطاقة اإلستيعابية لكؿ مركز كاالعتماد عمى عممية د الكمية لألرض المخصصة لتمؾ المراكز، كعدـ اتباع معايير
الضكء عمى مشاكؿ االكتظاظ في بعض  معيار عدد األسرة المكجكدة كمساحة األمكنة المخصصة لمبيت النزالء. كسمط التقرير

بعضيا بسبب تيالؾ غالؽ أكصى بإكما ينجـ عنيا مف ضعؼ في الخدمات المقدمة لمنزالء كصعكبة تصنيفيـ، ك  ألماكفتمؾ ا
 البنى التحتية كاجراء صيانو لبعضيا االخر.

منية يؼ المؤقت كىي نظارات المراكز األكما عرض التقرير أىـ مشاكؿ البيئة االحتجازية التي تعاني منيا أماكف التكق
بحث الجنائي، كادارة األمف كمديريات الشرطة كنظارات اإلدرات األمنية األخرل، كإدارة مكافحة المخدرات كالتزييؼ، كادارة ال

في طكابؽ  ألماكفالكقائي، كادارة حماية االسرة كمركز تكقيؼ االجانب، كالمتمثمة بقدـ المباني كمحدكدية المساحة ك كجكد تمؾ ا
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ماكف. ك رحب لؾ مف اكتظاظ شديد في بعض تمؾ األالتسكية مما يؤثر سمبا عمى درجة الحرارة كالتيكية، كما يترافؽ مع ذ
ايير الدكلية كاجراء رير ببعض اجراءات مديرية األمف العاـ في ىذا المجاؿ كالمتمثمة ببناء كتشييد مراكز امنية تتفؽ كالمعالتق

كيدعك التقرير مديرية األمف العاـ إلى اإلستمرار ببناء أك  ،منيةكقيؼ المؤقت لدل بعض االدارات األماكف التصيانو لبعض أ
 ترميـ مراكز التكقيؼ المؤقت.

( مركزان، كرصد كافة الخدمات 02كالبالغ عددىا ) ،التأىيؿك  اإلصالحالنزالء كمشاكميـ داخؿ مراكز  أكضاعتناكؿ التقرير 
مف العاـ، كقد جرل رصد كتقييـ شكؿ كنكع ( كفؽ احصائيات مديرية األ2911-5911المقدمة لمنزالء كالذيف تراكح عددىـ مف )
ايير الدكلية كالكطنية ضمف حدكد الصالحيات الممقاه عمى الجيات المعنية مف كزارات الخدمات المقدمة كمستكاىا كفؽ المع

ما زالكا يعانكف مف ضعؼ  التأىيؿك  اإلصالحكنكه التقرير إلى إف نزالء مراكز  .كمؤسسات اخرل في تقديـ تمؾ الخدمات
سية، كاستمرار ضعؼ خدمات المساعدة القانكنية، خدمات الرعاية االجتماعية، كمحدكدية خدمات الرعاية الصحية كالكقائية كالنف

كمحدكدية البرامج التعميمية كبرامج محك االمية، اضافة الى استمرار مشاكؿ التكقيؼ االدارم كارتفاع اعداد المكقكفيف االدارييف، 
لمستشفيات كاالجراءات كمشاكؿ النزالء الخاصة بطكؿ امد التكقيؼ القضائي، كمعاناتيـ المستمرة عند النقؿ الى المحاكـ كا

االدارية التي ترافؽ عممية نقميـ كتقييدىـ، كمسألة عدـ كفاية كجبات الفطكر كالعشاء المقدمة ليـ، كمشكمة انتشار الحشرات 
 كالقكارض بسبب قمة النظافة كنقص المياه في بعض المراكز.

كمحاكالت االنتحار كقدـ  التأىيؿك  اإلصالحز كما سمط التقرير الضكء عمى جممة المالحظات الخاصة بالكفيات داخؿ مراك
تكصياتو لمجيات ذات العالقة بأىمية التصدم لمشكمة إقداـ النزالء عمى محاكلة االنتحار ككضع الحمكؿ الخاصة بذلؾ كدعا 

جل توحيد المرجعيات والنيوض بالرعاية الصحية في من أ التأىيلو  اإلصالحايجاد مديرية صحة خاصة بمراكز التقرير الى 
 .التأىيلو  اإلصالحظل واقع يشير الى ارتفاع وفيات مراكز 

يـ، أكضاعاشار التقرير إلى إضرابات النزالء كأسبابيا كأىمية معالجتيا بإعتبارىا سالح النزالء الكحيد لمتعبير عف مشاكميـ ك 
كعرض معيقات عدـ  التأىيؿك  اإلصالحىمية مثؿ مكضكع التصنيؼ في مراكز أنتباه إلى قضايا ذات كما لفت التقرير اال

 اإلصالحىمية ىذا االجراء في عممية الى كزارة العدؿ كأ تطبيقيا، كمكضكع نقؿ االشراؼ عمى السجكف مف كزارة الداخمية
كما عرض التقرير بعض  ،قضائية، كدعا الى اجراء تعديالت تشريعية ترافؽ عممية النقؿ كاالخذ بنظاـ الشرطة الالتأىيؿك 

 .المخالفات القانكنية التي كقعت خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير
أشار التقرير الى أىـ المشاكؿ التي يعاني منيا المكقكفيف في أماكف التكقيؼ المؤقت كالتي مف أىميا فقدانيـ االتصاؿ بالعالـ 

كلي )التحرم كاالستدالؿ( كمشاكؿ التكقيؼ االدارم، مرحمة التحقيؽ األنة بمحاـٍ خالؿ الخارجي، كحرمانيـ مف حؽ االستعا
مف حيث عدـ صالحية البيئة االحتجازية كسكء التيكية. كما عبر التقرير عف  ألماكفكرصد التقرير كذلؾ معاناتيـ داخؿ تمؾ ا

دعاءات التعرض لمضرب كالتعذيب كغيره م ف ضركب سكء المعاممة مف قبؿ بعض القمؽ بشأف استمرار ارتفاع كتيرة الشكاكل كا 
، 4115 ( شككل عاـ90، ك)4112( شككل عاـ 20المكقكفيف لدل بعض اإلدرات األمنية كالمراكز األمنية حيث بمغت )

 .4101كؿ مف عاـ ( شككل خالؿ النصؼ األ00ك)
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كاستمرار انخفاض إدعاءات  ؿالتأىيك  اإلصالحكبالمقابؿ ثمف التقرير التحسف المحرز في مجاؿ معاممة النزالء في مراكز 
اال انو  ،( حالو06التعرض لمضرب كالتعذيب كغيره مف ضركب سكء المعاممة، حيث بمغت خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير )

ماكف التكقيؼ المؤقت حيث كغيره مف ضركب سكء المعاممة في أ كبالمقابؿ رصد بقمؽ شديد استمرار ارتفاع شكاكل التعذيب
كيأمؿ المركز الكطني بعد اصدار ىذا التقرير اف تشمؿ الخطط  .( شككل25) فترة التي يغطييا التقريربمغت خالؿ ال

ية لمديرية األمف العاـ كافة إدارات مديرية األمف العاـ، كخاصة اإلدارات ذات العالقة بأماكف التكقيؼ المؤقت سكاء اإلصالح
، كذلؾ بيدؼ التصدم إلرتفاع إدعاءات ألماكفبشرية العاممة في تمؾ اتدريب كتأىيؿ القكل ال تعمؽ ذلؾ بالبنى التحتية أك

 التعرض لمضرب كالتعذيب كغيره مف ضركب سكء المعاممة.
كقد دعى التقرير في الختاـ الجيات المعنية إلتخاذ بعض اإلجراءات مف أجؿ تالفي القصكر في بعض التشريعات كاإلجراءات 

التصدم لقضايا التعذيب كغيره مف ضركب سكء المعاممة بيدؼ معالجة قضية االفالت  اإلدارية كالتنفيذية كخاصة في مجاؿ
لى ضركرة تعزيز آليات اإلنتصاؼ الكطنية المتاحة كالخاصة بتمؾ القضايا، كمحاسبة كا   ،مف العقاب في قضايا التعذيب

حالتيـ لمقضاء، كتكفير برامج حماية الشيكد كالضحايا كايجاد   مراكز متخصصة إلعادة تأىيميـ.المسؤكليف عنيا، كا 
ردف، كشدد عمى ضركرة ادخاؿ اقيات الدكلية التي التـز بيا األكما نكه التقرير إلى ضركرة مكاءمة التشريعات الكطنية مع االتف

لفنية كافتتاح خرل في مجاؿ البرامج التعميمية كانظاـ قاضي تنفيذ العقكبة كالعقكبات البديمة. كثمف التقرير التطكرات اإليجابية األ
قامة العركض الفنية كالمسرحية كتبني مبادرات مف مثؿ "مكتبة في كؿ مركز" كمبادرة  “مزايا” الجناح الصحي محطات المعرفة كا 

كمبادرة برنامج "مساندة" لالقالع عف المخدرات، كرحب بإجراءات مديرية األمف العاـ في مجاؿ تخصيص مراكز لممكقكفيف 
كأخرل لممحككميف كالبدء بكضع خطة لتصنيؼ النزالء. كشدد دعكتو لكافة الجيات بضركرة التعاكف كالتنسيؽ لتحقيؽ ىدؼ 

 الجميع. باعتباره مسؤكلية مشتركة يتقاسميا اإلصالح
، اإلنسافكدعى التقرير عمى غرار التقارير الدكرية السابقة الجيات المعنية إلى ضركرة األخذ بتكصيات المركز الكطني لحقكؽ 

 .التأىيؿك  اإلصالحىداؼ كلمتأكيد عمى التطكرات كلتحقيؽ أ لتالفي المالحظات كاالشكاليات،
، كاف تكصياتو مف قبؿ الكزارات المعنيةلتعامؿ بإيجابية مع مالحظاتو ك كيأمؿ المركز الكطني كىك يصدر تقريره ىذا اف يتـ ا

تجد تمؾ التكصيات طريقيا لمتنفيذ، عمى غرار التكصيات السابقة التي نفذتيا مديرية األمف العاـ كخاصة في مجاؿ مراكز 
 .التأىيؿك  اإلصالح
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 منيجية إعداد التقرير .1
مراكز  أكضاععمى اتباع منيجية كأسس كاضحة إلعداد تقاريره كالتي يتـ مف خالليا تقييـ  اإلنسافدأب المركز الكطني لحقكؽ 

  كالنزالء، كتحديد مكاطف الضعؼ كالخمؿ التي تعاني منيا ىذه المرافؽ، كتستند ىذه المنيجية إلى: التأىيؿك  اإلصالح
في  اإلنسافالزيارات الميدانية الفجائية كشبو الفجائية إلى تمؾ المراكز بالتعاكف كالتنسيؽ ما بيف مكتب المظالـ كحقكؽ  .0

 .اإلنسافمديرية األمف العاـ كفريؽ كحدة العدالة الجنائية في المركز الكطني لحقكؽ 
 ة.التقارير التكثيقية الخاصة بكؿ مركز مف المراكز المنتشرة في المممك .4
 اإللتقاء بالنزالء كالمكقكفيف كالقائميف عمى اإلدارة. .0
 اإلطالع عمى الممارسات كالخدمات المقدمة كالمعاممة التي يتمقاىا النزالء كالمكقكفيف. .2
 كمكقكفيف سابقيف كأسر بعض النزالء كالمكقكفيف الحالييف، كنشطاء مف المجتمع المدني. االلتقاء بنزالء .9
كبعض  اإلنسافكمكتب المظالـ كحقكؽ  التأىيؿك  اإلصالحت التي تقدميا إدارة مراكز اإلستعانة ببعض المعمكما .6

 اإلدارات األمنية األخرل.

 .التأىيؿك  اإلصالحاإلطالع عمى المناىج التدريبية المصممة لمعامميف في مراكز  .5
 .اإلنسافدراسة كتحميؿ الشكاكل كطمبات المساعدة المقدمة لممركز الكطني لحقكؽ  .2

 
 تنفيذ الزيارات  منيجية .2

 اإلصالح( زيارة الى مراكز 95) 01/6/4100كلغاية  01/6/4101المركز الكطني خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير مف  نفذ
 ( زيارة إلى المراكز األمنية كاإلدارات األمنية كمديريات الشرطة.24ك) التأىيؿك 

النزالء كالمكقكفيف المعيشية داخؿ  أكضاعتبدأ الزيارات عادة بمقاء مديرم المراكز كبعض العامميف فييا كمف ثـ االطالع عمى 
تمؾ المراكز بالمقارنة مع المعايير الدكلية كالكطنية كيتـ خالؿ الزيارات االلتقاء مع النزالء كالمكقكفيف  أكضاعتمؾ المراكز، ك 

ع الى شكاكييـ كطمباتيـ، إضافة إلى االطالع عمى القيكد كالسجالت الخاصة بيـ لمتحقؽ مف أف كجكد عمى انفراد كاالستما
 . 1ك/أك أماكف التكقيؼ المؤقت متفؽ مع أحكاـ القكانيف كاألنظمة المرعية التأىيؿك  اإلصالحالمكقكفيف كالمحككميف في مراكز 

                                                 
 اف القيكد كالسجالت ال تتضمف الحالة االجتماعية لمنزالء كال تتيح التحقؽ الفعمي مف مدد التكقيؼ.    1
 

 

 المنهجية
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كالمراكز األمنية كاإلدارات األمنية إلعالميـ بمالحظات الفريؽ  التأىيؿك  اإلصالحكتنتيي الزيارات بااللتقاء مع مديرم مراكز 
كالطمب بمعالجة بعض القضايا التي يمكف معالجتيا ضمف حدكد كصالحيات تمؾ اإلدارات )االتصاالت الياتفية، ساعة 

 التشميس، إجراءات نقؿ النزالء لممستشفيات كالمحاكـ، ككجبات الطعاـ...(.
 

كالتحقؽ مف شكؿ المعاممة كالرعاية التي يمقاىا النزالء كرصد االنتياكات  التأىيؿك  اإلصالحمراكز  أكضاعإف تقييـ 
مف االطالع عمى كاالحتياجات كتقييـ كفاءة األداء مف األمكر التي تحتاج ألكثر مف مجرد أسمكب الزيارة، اذ ال بد كذلؾ 

جراء تقييـ فردم الدائيـ كمسٍح دكرٍم الحتياجاتيـ مف  التأىيؿك  اإلصالحالمنياج التدريبي الخاص بالعامميف في مراكز  كا 
سة العالقة بيف كفاية المخصصات ككيفية إنفاقيا، كدرا التأىيؿك  اإلصالحناحية، كمعرفة حجـ المكازنة المخصصة لمراكز 

 خرل.األداء مف ناحية أك 
خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير بإجراء سمسمة مف الزيارات المفاجئة كغير المفاجئة لمراكز  اإلنسافقاـ المركز الكطني لحقكؽ 

ربعة عشر مركزان، كأماكف التكقيؼ المؤقت المنتشرة في كافة محافظات المممكة، كذلؾ ضمف ، كعددىا أالتأىيؿك  اإلصالح
 أكضاعتمؾ المراكز كتقييـ المستجدات فييا منذ صدكر التقرير الدكرم السابع حكؿ  أكضاعيدؼ تفقد برنامج زياراتو المستمر ب

، كقد تـ تنفيذ ىذه الزيارات بالتعاكف 4101حزيراف  01كلغاية  4115كانكف الثاني  0تمؾ المراكز الذم غطى الفترة مف 
( زيارة، لمراكز 95األمف العاـ، حيث قاـ فريؽ المركز ب)في مديرية  اإلنسافكالتنسيؽ المباشر مع مكتب المظالـ كحقكؽ 

 .2التكقيؼ المؤقت تراكحت مدة الزيارة ما بيف ساعتيف إلى ست ساعات ألماكف( زيارة 24ك) التأىيؿك  اإلصالح
 
 
 

( مراكز قيد اإلنشاء )مركز إصالح وتأىيل ماركا، مركز إصالح 4، كما يوجد )( مركز اصالح وتأىيل14المممكة ) في يوجد
 ىيل الكرك،ويجري حاليًا توسعة مركز اصالح وتأ ،(، مركز إصالح وتأىيل الطفيمةمركز اصالح وتأىيل اربد ،لزرقاءوتأىيل ا

 .والجدول التالي يبين اسماء المراكز وتاريخ افتتاحيا وسعة كل مركز
 

 السعة تاريخ االفتتاح المركز التسمسل

 1080 19/4/1986 مركز إصالح كتأىيؿ الجكيدة 1

 1212 19/7/1987 مركز إصالح كتأىيؿ قفقفا 2

                                                 
 -كىي: )قفقفا( مركز تقع ضمف ثمانية مف محافظات المممكة 14جميع المراكز التي تمت زيارتيا تابعة لمديرية األمف العاـ كتدار مف قبؿ إدارة مراكز اإلصالح كالتأىيؿ. عددىا )     2

محافظة العاصمة(،  –محافظة العاصمة(، )سكاقة –محافظة العاصمة(، ) الجكيدة/نساء –محافظة الزرقاء(، )الجكيدة/رجاؿ  –محافظة البمقاء(، )بيريف  –جرش(، )البمقاء محافظة
محافظة المفرؽ(، )معاف  -محافظة العاصمة(، )اـ المكلك -2لعاصمة(، )المكقرمحافظةا -1محافظة العقبة(، )المكقر –محافظة معاف(، )العقبة –محافظة الكرؾ(، )معاف –)الكرؾ
 محافظة جرش(. -محافظة البمقاء(، )سمحكب -محافظة معاف(، )ارميميف -الجديد

التأهيلو اإلصالحمراكز أوالً: تقييم الوضع القائم في   

 : األبنية والمنشآت ومرافق الخدمات وتجييزاتيا ومستوى الخدمات المقدمةالتأىيلو  اإلصالحبيئة مراكز   .1
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 614 25/1/1988 مركز إصالح كتأىيؿ بيريف 3

 2200 1/8/1988 مركز إصالح كتأىيؿ سكاقة 4

 102 14/11/1998 مركز إصالح كتأىيؿ الكرؾ 5

 450 1/1/2000 مركز إصالح كتأىيؿ النساء 6

 506 7/7/2001 مركز إصالح كتأىيؿ البمقاء 7

 192 5/5/2004 مركز إصالح كتأىيؿ العقبة 8

 950 2/5/2007 1مركز إصالح كتأىيؿ المكقر 9

 40 7/5/2008 مركز إصالح كتأىيؿ سمحكب 10

 240 25/3/2009 2مركز إصالح كتأىيؿ المكقر 11

 688 19/4/2009 مركز إصالح كتأىيؿ اـ المكلك 12

 288 1/3/2010 مركز إصالح كتأىيؿ معاف الجديد 13

 480 29/5/2010 مركز إصالح كتأىيؿ ارميميف 14

مركز اصالح كتأىيؿ كالمعايير الدكلية مف حيث البناء باستثناء )كال بد مف االشارة الى اف معظـ المراكز المشيده حديثان تتفؽ 
دعكتو الى ضركرة اغالؽ ىذا المركز نظرا لتيالؾ البنى التحتية كتيالؾ  اإلنسافيجدد المركز الكطني لحقكؽ جكيدة رجاؿ( ك 

 .3شبكة الصرؼ الصحي كنقص الخدمات نتيجة االكتظاظ في معظـ االحياف
، كما اف بعضيا انشئ (بيريف، البمقاء، الكرؾ، عادة تأىيؿ )قفقفاصيانة دكرية كا  كما اف بعض المراكز القديمة تحتاج الى 

 لمغرض كتـ تحكيميا الى مراكز اصالح كتأىيؿ مثؿ مركز البمقاء. بتحكيؿ مباف غير مييأة
( تـ تشييده عمى غرار السجكف ذات 4صالح كتأىيؿ مكقرؾ بعض المراكز الحديثة مثؿ )مركز إيضا اف ىناأكمف المالحظ 

( كتضـ حمامان كفراشان 4*0(، كىك عبارة عف زنزانات مساحة الكاحدة ال تتعدل )(Supermaxك ما يسمى أالحراسة القصكل 
، النزالءتمكف ىذه الزنزانات فرصة االتصاؿ بيف  كحكض استحماـ كلكؿ زنزانو شرفة خارجية محددة المساحة، لمكقكؼ كال

ك العنيفيف. كحقيقة االمر فأف الحبس في ىذه المراكز ىي شكؿ مف اشكاؿ الحبس غاية منيا عزؿ النزالء الخطيريف أكال
مف  02االنفرادم كلكف لفترات اطكؿ مف الفترة المسمكح بيا لالحتفاظ بالنزالء المخالفيف في الحبس االنفرادم بمكجب المادة 

كىي سبعة اياـ في كؿ مرة. كمف تداعيات االحتفاظ بالنزالء في ىذا النكع  4112لسنة  5رقـ  ىيؿالتأك  اإلصالحقانكف مراكز 
مف المراكز االصابة بامراض نفسية كاضطرابات بالشخصية. كيرجك المركز الكطني اف ال يستخدـ ىذا المركز اليقاع العقكبة 

خرل يفرضيا ، حتى ال يككف عزؿ النزيؿ عقكبة أآلية تشغيموكاعادة النظر ب ، كعزليـ4ؽ النزالء المخالفيف اك الخطيريفبح
 ياـ.أالقانكف تتجاكز السبع 

                                                 
 انظر التقرير الدكرم السابع حكؿ أكضاع مراكز اإلصالح كالتأىيؿ كأماكف التكقيؼ المؤقت.     3
 ف مف التيار السمفي في ىذا المركز كلفترات تتجاكز الشيريف.تـ االحتفاظ بالمكقكفي     4
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 مف الناحية اإلنشائية:  التأىيؿك  اإلصالحكفيما يمي المالحظات المتعمقة بمراكز 
 وتأىيل ومركز إصالح  2والموقر 1معظم المراكز قريبة من التجمعات السكانية باستثناء مركز إصالح وتأىيل الموقر

العقبة، األمر الذي يشكل صعوبة لمزوار، كما يؤدي إلى طول فترة التنقل ما بين المركز والمحاكم،اضافة لمكمفة 
 .المالية المرتفعة عند التنقل الى ىذه المراكز

  مازال مركزي إصالح وتأىيل بيرين والبمقاء يعانيان من صغر حجم أبنيتيما وضيق المساحة الكمية لألرض
بشكل مباشر عمى محدودية مرافق الخدمات لمنزالء واإلدارة عمى حد سواء مما  سليا، وىو أمر انعك المخصصة

في  ،يؤدي إلى مشكمة االكتظاظ ويحول دون تصنيف النزالء وعزليم إلى فئات حسب الخطورة الجرمية لكل منيما
 سرير.  280الى  سرير 102حين تم توسعة الطاقة االستيعابية لمركز اصالح وتأىيل الكرك من 

 وسواقة (تعاني من الرطوبة وعدم توفر  ،وبيرين، وجويدة/ رجال ،ما زالت مراكز إصالح وتأىيل )البمقاء، وقفقفا
إضاءة جيدة وتيوية صحية في بعض المياجع، كما لوحظ أن ىناك مشاكل بحمامات معظم ىذه المراكز وتسرب 

 .(لمبنى )ميجع التنظيمات بسواقة و جويدة/رجاالمياه العادمة إلى المياجع أو الى أجزاء من ال

  من انخفاضيا عن منسوب األرض )قفقفا( مما يستمزم  التأىيلو  اإلصالحتعاني الزنازن الفردية في بعض مراكز
جراء تعديالت ىندسية عمييا.  إجراء صيانة عامة ليذه المباني وا 

  كعمى سبيؿ المثاؿ ما زاؿ  التأىيؿك  اإلصالحلـ يتـ تحديد حجـ كطبيعة كنكعية المرافؽ الكاجب تكفرىا في مراكز
النزالء في بعض المراكز يقكمكف بغسؿ مالبسيـ كاغطية اسرتيـ في دكرات المياه بأيدييـ كبالطرؽ البدائية بينما 

بعض المراكز بوضع برنامج لمغسيل لممياجع بحيث يستطيع تستخدـ بعض المراكز الغساالت الكيربائية، كما تقـك 
 .و اسبوعين وىذا برنامج طويل بالنسبة لمنزالءالء ان يغسموا مالبسيم كل اسبوع أالنز 

 كارميميف  0تعتمد بعض المراكز لتحديد الطاقة االستيعابية المعايير الدكلية مثؿ مراكز اصالح كتأىيؿ معاف كالمكقر
مراكز ال زالت تعتمد معيار عدد ااّلسّرة المكجكدة في المركز أك حجـ األمكنة المخصصة لمبيت كسمحكب اما باقي ال

 النزالء.

 كقفقفا( عمى الرغـ مف صدكر قانكف العفك العاـ  ،استمرار ظاىرة االكتظاظ في بعض المراكز)جكيدة/رجاؿ، كبيريف
بقي مستمران في  اال اف االكتظاظ ،مذكرة افراج 095كاصدار  ،نزيؿ 0511كاطالؽ سراح ما يزيد عف  4100لسنة 

اك بسبب قرارات التكقيؼ  ،تمؾ المراكز بسبب قرارات التكقيؼ القضائية الصادرة عف المدعييف العاميف كالقضاة
 .االدارم الصادرة عف الحكاـ االدارييف

  تشكك معظميا مف غياب الصيانة الضركرية مما تفتقر معظـ السجكف لمبنيو الصحية كالمرافؽ كالتجييزات المناسبة ك
ناىيؾ عف  ،ينعكس سمبا عمى صحة السجناء اذ اف البنى التحتية في معظـ المراكز ال تتناسب اطالقا مع عدد النزالء

 الناحية النكعية لمبنى التحتية مما يجعؿ مف الصعكبة بمكاف تطبيؽ معايير التصنييؼ كالعزؿ.
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كالرشكة  مثؿ "بيع حؽ استعماؿ التجييزات" "كبيع الخدمات" ،بية سائدة في بعض المراكزما زالت بعض الظكاىر السم
...( كما انو ليس مف المستغرب اف نجد كثيران .كالمحسكبية )الحؽ في استعماؿ سرير، االعفاء مف الخدمة في الغرؼ، الدكش،

 الثياب، التنظيؼ كغيرىا. مف النزالء الفقراء يقكمكف بخدمة بعض النزالء في اعماؿ مف مثؿ غسيؿ

جممة مف التطكرات في مجاؿ األبنية كالمنشآت  01/6/4100كلغاية  01/6/4101شيدت الفترة التي يغطييا التقرير مف 
 كيظير الجدكؿ التالي بعض التطكرات حسب كؿ مركز:

 

 والمنشاءات المباني اسم المركز

  .جياز كمبيكتر كطابعة كآلو تصكر كثائؽ حديثة الستعماليا مف قبؿ النزيالت 12تـ إحضار تـ تجييز قاعة كمبيكتر ك  النساء/جكيدة

 أـ المكلك

تـ افتتاح جناح البرامج الخاصة كىك جناح خاص لمنزالء الذيف يدخمكف المركز لممرة األكلى كتككف قضاياىـ عبارة عف شيكات أك 
 .أجرة

  .كتسكيقيا لصالح إيرادات المشاغؿ الحرفية كالنزالءكذلؾ إلنتاج األعماؿ الخزفية  تـ افتتاح مشغؿ الخزؼ
 .تـ تجييز مكاف خاص بالكفتيريا لتقديـ خدمات لمنزالء

  .تـ تجييز مشغؿ الحمكيات إلنتاج مادة الحمكل كبيعيا لممرتب كالنزالء
 .ICDLتـ تجييز محطة المعرفة لتمكيف النزالء مف االشتراؾ بدكرات الكمبيكتر 

 عدد األغراض لنزالء جناح )ب(.تـ إنشاء ممعب مت
  .تـ تجييز بكفيو كصالو طعاـ لجناح البرامج الخاصة كذلؾ لتقديـ الكجبات كالمشركبات داخؿ الجناح

 .نية كاالجتماعات كشاشة عرض سينماقاعة متعددة األغراض( لالحتفاالت الرسمية كالكطقاعة المسرح كالسينما )تـ تجييز 
 الخاص بالفف التشكيمي كذلؾ لرسـ المكحات الفنية مف قبؿ النزالء كتسكيقيا.تـ تجييز مرسـ النزالء 

 ( نزيؿ.160تـ إشغاؿ جناح المشاغؿ الحرفية في مركز إصالح أـ المكلك بسعة )

 .تـ إعادة تأىيؿ الكحدات الصحية في مبنى سرية الحرس ليتـ استخداميا مف قبؿ المرتب بيريف

 سكاقة
 .في الزنازف ( كعددىا عشريف سريران سـ90سـ * 190طكؿ )كاالسمنت ب تـ بناء أسرة مف الطكب

 تقريبان في قسـ المشاغؿ الحرفية. 2( ـ3تـ استحداث حماـ إفرنجي كامؿ بمساحة )

 ارميميف

عداد كتجييز مظالت لذكم النزالء خالؿ فترة الزيارة عدد اثناف لحماية الزكار مف أشعة الشمس كمف األمطار في فصؿ اتـ 
 .الشتاء

  .تـ تجييز صالكف حالقة لمنزالء مصنكع مف األلمنيكـ
  .تـ تجييز حديقة لزكار الزيارات الخاصة بالمركز كما زاؿ العمؿ جارم مف اجؿ تفعيميا

  .بناء مسجد عمى نفقة احد المتبرعيف البمقاء

 1المكقر
 .التشكيمية/ قسـ المشاغؿ الحرفيةاستحداث مشغؿ لمرسـ كالفنكف 

 ( نزيؿ.144بسعة ) 1جناح المشاغؿ الحرفية في مركز إصالح المكقر إشغاؿ
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 اإلصالحكتراكح المعدؿ الشيرم لعدد النزالء في مراكز  2911 -5911ما بيف  التأىيؿك  اإلصالحبمغ عدد نزالء مراكز 
كذلؾ كفقا إلحصائيات مديرية األمف العاـ. كفيما يمي تكصيؼ كتحميؿ  ،( نزيؿ5006في الفترة التي يغطييا التقرير ) التأىيؿك 
النزالء مف حيث شكؿ الخدمات المقدمة كنكعيتيا كمستكل تقديميا كالجيات القائمة اك المسؤكلة عف تمؾ الخدمات  كضاعأل

 كفي ظؿ اإلمكانات المادية كالبشرية المخصصة ليا:

بما في ذلؾ  مثل المشورة القانونية والتمثيل القضائي، ف خدمات المساعدة القانونيةأواًل: يعاني النزالء وبشكل عام من ضع
السير باإلجراءات القانكنية المتعمقة بمتابعة إجراءات الكفالة اك دمج العقكبات اك دفع الغرامات. كحقيقة األمر أف محدكدية 

عض المراكز كخاصة تمؾ المخصصة لممكقكفيف خدمات المشكرة كاإلرشاد القانكني ساىمت الى حد كبير في اكتظاظ ب
، فخدمات المشكرة القانكنية التي يقدميا فريؽ العدالة الجنائية في المركز ليـ)جكيدة/رجاؿ( كبالتالي تردم الخدمات المقدمة 

خالؿ زيارتو الدكرية الرصدية ككذلؾ تمؾ التي تقدميا نقابة المحاميف كبعض منظمات المجتمع المدني  اإلنسافالكطني لحقكؽ 
كقد قامت مديرية االمف العاـ بالمساىمة بتقديـ المساعدة القانكنية لمنزالء مف دكف التمثيؿ  ،جميعيا تعتبر محدكدة كغير كافية

كاالقساـ  التأىيؿك  اإلصالحمحقيف مف قبؿ إدارة الشؤكف القانكنية في مراكز اماـ المحاكـ كذلؾ مف قبؿ المدعيف العاميف الم
 .التأىيؿك  اإلصالحالقضائية كاقساـ القيكد العاممة في مراكز 

الء إلى الجيات القضائية حيث تعمؿ االقساـ المذككرة عمى احالة اإلستدعاءات كمتابعة الطمبات المقدمة مف قبؿ النز 
 .المختصة

الشارة الى اف خدمات المساعدة القانكنية تعاني عمكما مف ضعؼ عاـ كال زالت تقدـ بشكؿ محدكد جدا سكاء لمنزالء كال بد مف ا
  اك لمجميكر كذلؾ لجممة األسباب التالية:

 عدـ تكفر التمكيؿ الكافي كالمكارد الالزمة لتقديـ خدمات المساعدة القانكنية. . أ

 ساعدة القانكنية التي تقدميا نقابة المحاميف.عدـ كجكد آلية كاضحة لمجميكر بخدمات الم . ب

 .غياب اىتماـ المؤسسات التعميمية القانكنية بإبراز ىذا الدكر كأىميتو مف خالؿ التعميـ القانكني . ت

 فقر بعض النزالء كجيميـ بأىمية الحصكؿ عمى المساعدة القانكنية. . ث

المساعدة القانونية لغير القادرين من النزالء إعمااًل لممبادىء ويدعو المركز نقابة المحامين إلى تفعيل دورىا في تقديم 
   .5االساسية بشأن دور المحامين

                                                 
بيا ليقدمكا الييـ مساعدة ( كالذم نص عمى ) يككف لألشخاص الذيف ليس ليـ محامكف الحؽ في اف يعيف ليـ محامكف ذكك خبرة ككفاءة تتفؽ مع طبيعة الجريمة المتيميف 6المبدأ )   5

 ال ليذه الخدمة اذا لـ يكف لدييـ مكرد كاؼ لذلؾ(.قانكنية فعالة... كدكف اف يدفعكا مقاب

 أوضاع النزالء .2
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( دكرة 04)  التأىيؿك  اإلصالحلمحك األمية في مراكز  تعقدبمغ عدد الدكرات التي  ثانيًا: وفي مجال الخدمات التعميمية فقد
مية مكزعة حسب المراكز كعدد الجدكؿ التالي عدد دكرات محك األ ظيركي ،( نزيؿ/نزيمو626كبمغ عدد المستفيديف منيا ) 

 :العامةالمتقدميف المتحاف الثانكية 
 

 

 معاـ الدراسي الدكرة الشتكيةلالعامة نجاح امتحاف شيادة الدراسة الثانكية ب التأىيؿك  اإلصالحنزيالن مف مراكز  (41)اجتاز  كما
، كمما تجدر االشارة إليو الى اف مديرية األمف العاـ قامت بتسييؿ لالمتحاف كانزيالن تقدم (20مف اصؿ ) (4101-4100)

لضماف تمكنيـ  التأىيؿك  اإلصالحميمة المتقدميف لالمتحانات كقامت بتكفير كافة التسييالت كالظركؼ المناسبة داخؿ مراكز 
  مف الدراسة.

 6/0/4100ج ( بتاريخ  .ح. ا .حيث ناقش النزيؿ ) ع ،التأىيؿك  اإلصالحكلممرة الثانية تـ مناقشة رسالة دكتكراه في مراكز 
 في مركز إصالح كتأىيؿ الجكيدة. رسالتو بعنكاف قضايا التفسير عند الرصافي عرض كنقد

 مالحظات المتقدمين لمثانوية العامة المستفيدين من محو األمية دورات محو األمية المركز

  ال يكجد 12 1 بيريف

  76 52 4 سكاقة

  8 19 2 البمقاء

  6 26 2 إرميميف

 _                                    _                                     _               سمحكب

 _               20 2 النساء

  7 352 12 الجكيدة

  11 68 3 أـ المكلك

  4 - معاف

  13 67 2 1المكقر

 - -                - 2المكقر

  3 30 2 العقبة

  2 10 1 الكرؾ

  9 30 1 قفقفا

  139 686 32 المجمػكع
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كاديمي كالديني د مف الدكرات في مجاؿ التعميـ األكما كقامت مديرية األمف العاـ خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير بعقد العدي
جكيدة /نساء، اـ لمراكز )كافتتاح محطات المعرفة في عدد مف ا التأىيؿك  اإلصالحمجمكعات الطالبية في مراكز كاستقباؿ ال

 ( بيدؼ رفع مستكل الكعي لدل النزالء كاشراكيـ بدكرات تكسبيـ ميارات استخداـ الحاسكب.المكلك

ـ ادعى العديد مف النزالء كجكد رقابة امنية عمى اتصاالتي ثالثًا: عدم تمتع النزيل بحق الحفاظ عمى سرية مراسالتو واتصاالتو
( عبر خطكط اليكاتؼ اك نتيجة كجكد رقابة امنية بمحاذاة النزيؿ اثناء تنفيذ الزيارات االسبكعية )نزالء التنظيمات غير المشركعة

كتأىيؿ جكيدة كسكاقة كنزالء تيار كالزيارات الخاصة مف قبؿ اسرة النزيؿ )نزالء التنظيمات غير المشركعة في مراكز اصالح 
اضافة الى اف مسألة االتصاالت الياتفية لمنزالء ال زالت تثير اشكاالت  ،(0السمفي المكقكفيف في مركز اصالح كتأىيؿ المكقر

كاقعية حيث ال تتجاكز فترة االتصاالت خمسة دقائؽ كذلؾ في ظؿ محدكدية الكبائف كعدـ كفايتيا عمى الرغـ مف انو يسمح 
 .مرة كاحدة في االسبكع التأىيؿك  اإلصالحمراكز  باجراء االتصاالت في معظـ

 قامت كزارة التنمية االجتماعية خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير خدمات الرعاية االجتماعية: رابعًا: التطور المحدود في 
، كما قامت التأىيؿك  اإلصالحبانتداب عدد مف االخصائييف االجتماعييف مف مديريات كزارة التنمية االجتماعية لمعظـ مراكز 

مديرية االمف العاـ بتعييف اخصائييف اجتماعييف في بعض المراكز لسد النقص في اعداد االخصائييف االجتماعييف مما ادل 
الى احداث تطكر ايجابي كلكف محدكد في مستكل الخدمة المقدمة لمنزالء، كيبيف الجدكؿ التالي عدد النزالء الذيف تمت دراسة 

أنكاع المساعدات ؿ الفترة التي يغطييا التقرير ك خال التأىيؿك  اإلصالحالخدمة االجتماعية في مراكز أحكاليـ مف قبؿ مكاتب 
 :6المقدمة

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 احصائيات مديرية األمف العاـ.    6

 دراسة 2502 عدد الدراسات االجتماعية
 دينار 4966 المساعدات النقدية
 نزيؿ 0291 المساعدات العينية

 حالة 21 تأىيؿ جسماني ) نظارات، أجيزة طبية(
 حالة 55 خدمات الرعاية
 قضية 025 متابعة قضايا

 نزيؿ 042 تأميف صحي كصرؼ عالجات
 أسرة 025 خدمات في مجاؿ العالقات األسرية

 محاضرة 049 محاضرات إرشادية
 جمسة 01 إرشاد فردم كجماعي
 زيارة 091 زيارة األحداث لكالدييـ
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كالذم ييدؼ إلى تقبؿ النزيؿ المفرج  4كقد تـ تفعيؿ برنامج اإلرشاد الجمعي الميني لمنزالء في مركز إصالح كتأىيؿ المكقر
عنو العيش في ظؿ حياة خالية مف الجريمة كاالنحراؼ كما قامت مديرية االمف العاـ بتنفيذ مشركع )تييئة( في معظـ مراكز 

الء الذيف قاربت فترات محككميتيـ عمى االنتياء عمى االندماج في المجتمع مف جديد، اال بيدؼ تييئة النز  التأىيؿك  اإلصالح
 خاصة في ظؿ عدـ تكفر برامج لمرعاية الالحقة. اف ىذه البرامج لـ تثبت فعاليتيا

رة التنمية حكؿ النزالء مف قبؿ كزا كاخيران ال بد مف االشارة الى اف ىناؾ نقصا حادا بالدراسات االجتماعية المتخصصة
 .او اسباب العود لمجريمة )التكرار( اسباب الجريمةاالجتماعية لمكقكؼ عمى 

 كذلؾ لالسباب التالية: التأىيؿك  اإلصالحفي معظـ مراكز  خامسًا: استمرار ضعف خدمات الرعاية الصحية
مما يؤثر سمبا عمى مستكل الخدمة  التأىيؿك  اإلصالحنقص الككادر الطبية العاممة في الكحدات الصحية في مراكز  . أ

كاحدان مع ممرض يقدـ الخدمة الطبية  الطبية المقدمة في بعض المراكز، حيث يكجد في بعض المراكز المكتظة طبيبا ن
نزيؿ كىذا بالتأكيد يؤثر سمبان عمى نكعية خدمات الرعاية  0111بما فييا المعاينة لعدد مف النزالء الذيف يتجاكزكف 

قامت مديرية األمف العاـ خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير بتعييف عدد مف الممرضيف  الجة ىذه الظاىرهكلمع الصحية.
ضمف ككادر مديرية االمف العاـ كذلؾ لسد النقص الحاد بخدمات ىذا  التأىيؿك  اإلصالحكالممرضات في مراكز 

 التخصص.
ما فييا تخصصات الجمدية كالعظاـ كاالسناف ب التأىيؿك  اإلصالحنقص أعداد أطباء التخصص في معظـ مراكز  . ب

 كالنسائية في مركز إصالح كتأىيؿ جكيدة /نساء.
الى التجييزات الضركرية مف أجؿ تسييؿ عممية الفحص  التأىيؿك  اإلصالحافتقار معظـ العيادات الطبية في مراكز   .ج

 كالمعاينة، كاجراء الفحكصات المخبرية.
( سريران مما نجـ عنو تأخير 42األسّرة المخصصة لمنزالء في مستشفيات كزارة الصحة )استمرار النقص الحاد بعدد   .د

 إجراء العديد مف العمميات الجراحية.
المكتظة بسبب الرطكبة كالسماح بالتدخيف داخؿ الغرؼ  التأىيؿك  اإلصالحانتشار بعض االمراض الصدرية في مراكز   .ىػ

 كالمياجع.
التي تعاني مف الرطكبة  مراض الجمدية كالجرب كالحساسية في المراكز المكتظة كالمراكزاستمرار انتشار بعض اال  .ك

 .كالتيكية السيئة
عدـ التقيد بإجراء الفحكصات الطبية األكلية كالدكرية لمنزالء كعدـ تكفر ممؼ طبي خاص بكؿ نزيؿ يبيف السيرة   .ز

 المرضية اك األمراض المزمنة التي يعاني منيا.

 فعالية االشراؼ الصحي عمى الطعاـ كنظافة مالبس النزالء.عدـ   .ح

 عدـ تكفر بعض االدكية ذات األسعار المرتفعة.  .ط

 .إساءة معاممة بعض االطباء لمنزالء عند مراجعتيـ المستشفيات العامة كفؽ ادعاءات بعضيـ  م.
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مما يعزز مف ضعؼ الخدمات الصحية  التأىيؿك  اإلصالحاستمرار غياب ضمانة االفراج الصحي في قانكف مراكز   .ؾ
 المقدمة لذكم األمراض المستعصية اك األشخاص ذكم االعاقة التي تتطمب حالتيـ رعاية صحية خاصة.

 كذلؾ نظران لألسباب التالية:سادسًا: النقص الحاد بخدمات الرعاية النفسية المقدمة لمنزالء؛ 
األردف بشكؿ عاـ كفي كزارة الصحة بشكؿ خاص، إذ يقدر نقص بالكادر الطبي العامؿ ضمف ىذا التخصص في  . أ

 ( طبيبان نفسيان فقط.09)ػعدد االطباء النفسييف العامميف في كزارة الصحة ب
( سريران، كادل ذلؾ الى كجكد 99النقص الحاد بعدد االسّرة المخصصة لمنزالء في المركز الكطني لمطب النفسي) . ب

بدال مف كضعيـ في المركز المذككر،  التأىيؿك  اإلصالحنفسييف داخؿ مراكز أعداد كبيرة مف النزالء مف المرضى ال
 التأىيؿك  اإلصالح( نزيالن ممف يتناكلكف األدكية النفسية يقبعكف داخؿ مراكز 452حيث أف ىناؾ ما يزيد عف )

خاصة كاف كيشكمكف أحيانا كثيرة خطكرة حقيقية عمى أنفسيـ أك عمى زمالئيـ أك حتى عمى مرتبات المراكز، ك 
 اضافة الى قياميـ احيانا ببيع تمؾ االدكية الى نزالء آخريف. ،بعضيـ يقكمكف بايذاء أنفسيـ أك إيذاء اآلخريف

يضعؼ القدرة عمى إعادة تأىيؿ  التأىيؿك  اإلصالحكمما يجدر ذكره اف عدـ تكفير اخصائييف نفسييف في معظـ مراكز 
 كيـ سمككيـ تمييدان إلصالحيـ.المرضى النفسييف مف حيث العالج السمككي كتق

مما ادل  وشح المياه الالزمة لالغتسال واالستحمام والتنظيف، التأىيلو  اإلصالحسابعًا: قمة أدوات التنظيف في بعض مراكز 
 الى انتشار الركائح الكريية كالقمؿ بيف النزالء كخاصة في المراكز المكتظة )جكيدة، قفقفا، بيريف، العقبة(.

حيث يضطر النزالء لشراء المياه عمى نفقتيـ  ،التأىيلو  اإلصالحثامنًا: عدم توفر المياه الصالحة لمشرب في معظم مراكز 
 الخاصة. 

 .التأىيلو  اإلصالحتاسعًا: عدم تنوع الكتب في المكتبات وعدم كفايتيا في معظم مراكز 

كذلؾ عمى الرغـ مف السعي المتكاصؿ مف قبؿ إدرات  ،ىيلالتأو  اإلصالحعاشرًا: انتشار الحبوب المخدرة في بعض مراكز 
المراكز مف أجؿ ضبط تمؾ الحبكب كمركجييا مف النزالء أك مف المرتبات العاممة في تمؾ المراكز، إال أف المعمكمات مازالت 

 .تشير إلى تكفرىا في بعض المراكز كتركيجيا مف بعض المرتبات

 .التأىيلو  اإلصالحي عدد من مراكز ثاني عشر: انتشار الحشرات والزواحف ف

 ثالث عشر: النقص في االغطية والحرامات والفرشات واألسّرة بسبب االكتظاظ.

ككجكد مشاكؿ في شبكة بيرين(  ،)قفقفا، جويدة، سواقة، العقبة التأىيلو  اإلصالحرابع عشر: سوء التيوية في بعض مراكز 
 المجارم )مركز اصالح كتأىيؿ جكيدة / رجاؿ(.
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بسبب عدـ تكفر ساحات  خامس عشر: قصر مدة التشميس في بعض المراكز وعدم تشميس النزالء في البعض االخر
 التشميس )مركز إصالح الكرؾ( أك ارتفاع درجات الحرارة )مركز إصالح المكقر كالعقبة(.

لنزالء مف طريقة اعداد كما كاشتكى اسادس عشر: عدم كفاية وجبات الطعام المقدمة وخاصة وجبتي الفطور والعشاء، 
 .طريقة تقديميا ليـ كخاصة الكجبات التي يتـ اعدادىا مف قبؿ شركات خاصةك كجبات الغداء 

)مع اإلشارة إلى النقص الحاد بالمرافق الرياضية  التأىيلو  اإلصالحسابع عشر : ضعف البرامج الرياضية في بعض مراكز 
 .في بعض المراكز مثل مركزي اصالح وتأىيل الكرك والعقبة(

عمى الرغـ مف اصدار المركز الكطني بالتعاكف و واجباتو داخل المركز،  ثامن عشر: عدم التقيد باطالع النزيل عمى حقوقو
تكزيعة عمى معظـ مراكز  جبات النزالء ضمف المعايير الكطنية كالذم تـمع مديرية االمف العاـ دليالن خاصان بحقكؽ ك كا

  .التأىيؿك  اإلصالح

كمف الجدير ذكره في ختاـ ىذا الجزء مف التقرير اف معظـ ىذه المشكالت قد سبؽ كاف تمت االشارة الييا في تقارير المركز 
كيأسؼ المركز الضطراره االشاره الييا مراران كتكراران كذلؾ لعدـ االخذ بيا بحجة نقص االمكانات المالية كالبشرية االمر  ،السابقة

 .الذم يستمـز اف تقـك مديرية االمف العاـ ك الجيات المعنية االخرل بكضع خطة زمنية كاضحة المعالـ لمعالجة ىذه المشكالت
 

  

 ؛7التوقيف اإلداري والسوابق الجرمية وطمبات االعادة أواًل:
االستمرار المفرط مف قبؿ الحكاـ االدارييف باستخداـ صالحيات التكقيؼ اإلدارم أك الربط  اإلنسافرصد المركز الكطني لحقكؽ 

استمرار االدارات  اإلنسافكؽ ، كما كرصد المركز الكطني لحق0592باالقامة الجبرية استنادا الى احكاـ قانكف منع الجرائـ لسنة 
منية بالمجكء الى طمبات اإلعادة كالتنسيب لمحكاـ االدارييف باتخاذ اجراء ادارم بحؽ اصحاب السكابؽ الجرمية بشكؿ خاص األ

عية ك القياـ بالتزامات اجتماأك كفالة أبدعكل اف ىؤالء يشكمكف خطرا عمى المجتمع بحيث ال يتـ االفراج عنيـ اال بتقديـ تعيد 
الفترة التي  شخاص الذيف تـ تكقيفيـ إداريا خالؿك قانكنية )صؾ الصمح العشائرم(، كقد بمغ المجمكع االجمالي لعدد األأ

 ( مكقكفا اداريا.  00106يغطييا التقرير )
مف حيث زيادة عدد  التأىيؿك  اإلصالحكالبد مف االشارة الى اف التكقيؼ االدارم يفرز مشاكؿ عديدة تؤثر سمبا عمى مراكز 

صعكبة لمقدمة لمنزالء نتيجة االكتظاظ ك كضعؼ مستكل الخدمات ا التأىيؿك  اإلصالحالمكقكفيف كرفع نسبة االكتظاظ في مراكز 
 .كتحميؿ خزينة الدكلة نفقات اضافية ،يةالتأىيمية ك اإلصالحتنفيذ البرامج 

                                                 
لقبض عمى المطمكب ابتداءا يفيد بإعادة كىي عادة متبعة مف قبؿ المراكز األمنية كمديريات الشرطة كذلؾ مف خالؿ كضع مالحظة عمى ممؼ السجيف مف قبؿ المركز األمني الذم القي ا   7

 مف مركز اإلصالح كالتأىيؿ كتسميمو إلى مركز األمف بعد إخالء سبيمو إف كاف مكقكفان، أك بعد اإلفراج عنو أف كاف محككما.السجيف 

 

 مشكالت النزالء .3
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شخاص باالقامات الجبرية خالؿ متعمقة بالتكقيؼ االدارم كربط األىذا كقد تمقى المركز الكطني عددا مف الشكاكل كاالخبارات ال
بخالؼ الشكاكل الجماعية كالشفيية المقدمة مف النزالء خالؿ زيارات فريؽ  ( شكاكل خطية2الفترة التي يغطييا التقرير بمغت )

 كال بد مف االشارة الى اطالؽ سراحكما  ،تمت متابعتيا مع الجيات المعنية ،( شككل22كحدة العدالة الجنائية كالتي بمغت )
اال اف معظـ المكقكفيف االدارييف اعيدكا الى التكقيؼ  ،4100جميع المكقكفيف االدارييف بعد صدكر قانكف العفك العاـ لسنة 

 .االدارم مف جديد بعد اقؿ مف شير مف اطالؽ سراحيـ كفؽ المعمكمات المتكفرة لدينا
دارييف بايكاء المكقكفيف االدارييف كلفترات طكيمة في مراكز اصالح تقع في مناطؽ بعيدة كما تـ رصد استمرار بعض الحكاـ اال

في  التأىيؿك  اإلصالحبصكرة ركتينية مستمرة كنقميـ مف مركز ألخر عمى الرغـ مف تكزع مراكز  ،عف مكاف سكف عائالتيـ
 زالء.كما ال تخطر عائالتيـ بيذا النقؿ المفاجىء لمن ،معظـ محافظات المممكة

عمى معاممة مراقبي األسكاؽ تجار خضار احتجكا لمتكقيؼ االدارم كمف امثمتيا تكقيؼ  كما سجؿ المركز الكطني حاالت اخرل
تكقيؼ أشخاص بسبب قضايا منظكرة أماـ المحكمة كتكقيؼ أشخاص إل لقاء القبض عمييـ ك تكقيؼ باعة متجكليف بعد إليـ ك 

 .جبارىـ عمى مصالحة خصكميـ
استمرار ربط االشخاص باقامات جبرية مف قبؿ الحكاـ االدارييف  اإلنسافكال بد مف االشارة الى رصد المركز الكطني لحقكؽ 

 4101كقد بمغ عدد االشخاص الذيف تـ ربطيـ باالقامة الجبرية عاـ  ،استنادا الى قانكف منع الجرائـ كبناءا عمى تنسيب الشرطة
 .( شخصان 0245)
 

 ثانيان: طكؿ أمد التكقيؼ القضائي؛ 
مكقكفا قضائيا كذلؾ لحساب المحاكـ ك المدعيف ( 22711) خالؿ الفترة التي يغطييا التقريرعدد المكقكفيف قضائيا  يقدر

دكف تسمميـ الئحة اتياـ اكتقديميـ لممحكمة اشير  الثالثةالعاميف كقد تـ االلتقاء بأشخاص مضى عمى تكقيفيـ مدد تتجاكز 
ك النظر في قضاياىـ مف قبؿ المحكمة المختصة )المكقكفيف مف التيار السمفي الدكلة كمحكمة الجنايات الكبرل( أ)محكمة أمف 

زالء مف ، كقد شكا ىؤالء النك حتى اتخاذ اجراء منتج لغايات الفصؿ في قضاياىـساب مدعي عاـ محكمة امف الدكلة( أعمى ح
كعزا بعضيـ  ضغكطات تمارس عمى القاضيتدخالت ك الى  األسبابطكؿ ىذه المدد كاثرىا عمى اسرىـ كقد عزا عدد منيـ ىذه 

حيانا تجديد مذكرات أنو ال يتـ أاىماؿ قمـ المتابعة لديو حتى  الى عدـ كفاءة القاضي المختص أكاالخر طكؿ ىذه المدد 
 قضائي المختص.التكقيؼ ليؤالء مف قبؿ المرجع ال

( نزيؿ كنزيمو مف قبؿ 929كتجدر االشارة الى تكقيؼ )، في التكقيؼ كمف المالحظ استمرار تكسع المدعيف العاميف كالمحاكـ
 .خالؿ الفترة التي غطاىا التقرير التأىيؿك  اإلصالحمحكمة امف الدكلة في مراكز  مدعي عاـ
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 ثالثا: التشغيل المجاني وغير المجاني، 

اشتكى بعض النزالء مف أنيـ يقكمكف بأعماؿ التنظيؼ كأعماؿ الطبخ كخدمة القائميف عمى المركز دكف مقابؿ كاشتكى البعض 
مقابؿ أجر أقؿ بكثير مف الحد األدنى  التأىيؿك  اإلصالحأيضا أنو يتـ تشغيميـ في الطيي كالمخبز كمرافؽ أخرل بمركز 

 أكثر مف المسمكح بو في قانكف العمؿ.( دينار شيريا كلساعات عمؿ 09-02لألجكر)

)التعرية( بشكؿ جماعي )نزالء التنظيمات غير المشركعة( أك الفردم أثناء  رابعًا: إجراءات التفتيش اإلستفزازية لبعض النزالء
لى المحاكـ أك المستشفيات، كحقيقة االمر فأف التفتيش بيذه الطريقة ينطكم عمى معاممة الا نسانية كميينة الخركج كالعكدة مف كا 

 .كتحط مف ادامية النزيؿ

 خامسًا: حرمان النزالء من زيارات األصدقاء واألقارب ليم باستثناء النزالء األجانب حيث يسمح ليم بتمك الزيارات.

 سادسًا: فوات الجمسات؛ 

يـك أك ألنو ال تكجد سجمت حاالت ال يأتي المكقكؼ لحضكر جمسات محاكمتو بسبب عدـ كجكد مكاف لو في السيارة في ذلؾ ال
 اإلصالحسيارة مخصصة في ذلؾ اليـك لمتكجو إلى المحكمة التي فييا جمستو أك عدـ كصكؿ أكراؽ التبميغ إلى مراكز 

 ، أك نتيجة كجكد عدد كبيرمف النزالء في سيارة النقؿ ك الذيف يتـ تكزيعيـ عمى المحاكـ اك المستشفيات.التأىيؿك 

ال زاؿ النزالء يعانكف عند نقميـ مف تقييد أيدييـ لمخمؼ )بمكجب تعميمات صادرة عف مديراألمف العاـ(، مع ما ينطكم  سابعًا:
ذالؿ، إضافة إلى األلـ الذم يسببو لمف يعانكف مف أمراض صدرية أك مشاكؿ بالعمكد الفقرم حيث يمتنع  ،عمى ذلؾ مف قسكة كا 

كضعية الظير بسبب القيد، ناىيؾ عف األضرار التي تصيب المرفقيف. كما يعيؽ القيد  عمييـ استخداـ البخاخ الخاص أك تعديؿ
. ومما يزيد ىذه المعاناة الفترة التي حركة الشخص أكثر مف القدر المطمكب لمنعو مف اليرب كضماف سالمة الحراس

ساعات بسبب تعدد الجيات التي تقصدىا  إلى المحاكم والتي قد تمتد إلى التأىيلو  اإلصالحيستغرقيا نقل النزالء من مراكز 
المحاكم المختمفة والمستشفيات في كافة أنحاء المممكة وذلك كمو  إلىالنزالء  إيصالالسيارات المخصصة لنقميم حيث يتم 

كقد رصد المركز الكطني  بسبب النقص الحاد في عدد المركبات المخصصة لنقل ىؤالء المطموبين إلى الجيات المختمفة.
تنعدـ فييا التيكية النقؿ غير مييأة ليذا الغرض ك النزالء اثناء عمميات النقؿ إلى المستشفيات كخاصة أف سيارات  شكاكل

المناسبة إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة صيفان كالبركدة شتاءن كيأمؿ المركز بتكفير مركبات بعدد مناسب تعمؿ عمى تأميف 
كماك يأمؿ المركز الكطني اتخاذ االجراءات كالسبؿ التي مف شأنيا المحافظة عمى سالمة الحماية كالراحة لمنزالء اثناء نقميـ،

  .النزالء سكاءان اثناء النقؿ اك التقييد كالغاء استخداـ السالسؿ كاالغالؿ في القدميف
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 .التأىيلو  اإلصالحثامنًا : الضرب والتعذيب وسوء المعاممة داخل بعض مراكز 
كفؽ احصائيات  اإلنسافبمغت الشكاكل كاالخبارات الفردية الخاصة بسكء المعاممة كالتعذيب الكاردة الى المركز الكطني لحقكؽ  

 الجدكؿ ادناه: خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير كبالمقارنة مع االعكاـ السابقة بحسب اإلنسافالمركز الكطني لحقكؽ 
 

 

المقدمة داخؿ  الخاصة بسكء المعاممة مف قبؿ النزالءعدد الشكاكم الفردية كما كشيدت الفترة التي يغطييا التقرير انخفاض 
 مف العاـ كذلؾالتأىيؿ كفؽ احصائيات مديرية األك  اإلصالح( قضية مكزعة عمى مراكز 20) كالبالغة التأىيؿك  اإلصالحمراكز 

 حسب الجدكؿ التالي: 
 

 منع محاكمة إدانة مجموع القضايا المركز

 0 1 1 بيريف

 2 1 3 سكاقة

 0 1 1 البمقاء

 0 1 1 ارميميف

 0 0 0 سمحكب

 0 1 1 النساء

 7 2 9 الجكيدة

 6 0 6 أـ المكلك

 0 0 0 معاف

 7 2 9 1المكقر

 8 1 9 2المكقر

 0 1 1 العقبة

 0 0 0 الكرؾ

 2 0 2 قفقفا

 32 11 43 المجموع

 00 4112شكاكل عاـ 

 0 4115شكاكل عاـ 

 الشكاكل خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير
01/6/4101-01/6-4100 

 بما فييا شكاكل مكقكفيف التيار السمفي 

 (06 ) 
( منيـ شكاكل 2شكاكل منيا قيد المتابعة ك) 5كما زالت 

 مكقكفيف التيار السمفي



20 

 

الحرس القائـ عمى حراسة النزالء أثناء  كما كمف المالحظ انخفاض أيضا كتيرة بعض الشكاكل الفردية مف سكء المعاممة مف قبؿ
 النقؿ إلى المحاكـ كالمستشفيات )نزالء التنظيمات غير المشركعة في مركزم جكيدة كسكاقة(.

من العام قد قامت بالتحقيق في كافة الشكاوى الواردة الييا ولم تتجاىل أيًا منيا ولكن لم يتم ومن المالحظ ان مديرية األ
( من قانون العقوبات األردني، والتي اثبتت عدم فاعميتيا في محاسبة المسؤولين 208المادة )احالة أي شخص بموجب 

حالتيم الى القضاء بتيمة التعذيب  .ردنوشيوع االفالت من العقاب في األ  ،عن التعذيب وا 
التعذيب كدراسة مدل  كيكرر المركز الكطني بيذه المناسبة دعكتو لممعنيف بضركرة مراجعة آليات التظمـ كالتحقيؽ بشكاكل

فاعميتيا أيضا لضماف محاسبة مرتكبي ىذه الجريمة كعدـ إفالتيـ مف العقاب خاصة كاف االردف ناقش تقريره الجامع )الثاني 
كقد دعت المجنة المذككرة االردف لمقياـ  4101( خالؿ شير نيساف 22كالثالث كالرابع( اماـ لجنة مناىضة التعذيب بالجمسة )

، ك منيا تعديؿ 8الجراءات القانكنية كاالدارية كالقضائية تنفيذان اللتزاماتيا التعاقدية بمكجب اتفاقية مناىضة التعذيببسمسمة مف ا
عقكبات لتتكافؽ كاتفاقية مناىضة التعذيب كاتخاذ إجراءات كقائية لمنع حدكث التعذيب. فااللتزاـ الكقائي ضركرم  412المادة 

ة كعدـ التعرض لمتعذيب، كىذا يستدعي اتخاذ جممة مف االجراءات كالتدابير. كيستكجب لضماف الحؽ في السالمة الجسدي
كذلؾ اتخاذ إجراءات تشريعية تضمف محاسبة مرتكبي جرائـ التعذيب ضمف اختصاص المحاكـ النظامية بدالن مف المحاكـ 

، 9ة الشرطة يعينكف مف قبؿ مدير األمف العاـالخاصة، التي ال تتكافر فييا ضمانات المحاكمة العادلة، باعتبار اف قضاه محكم
 ككذلؾ تشكيؿ لجنة قضائية مستقمة لمتحقيؽ في كافة قضايا التعذيب لضماف عدـ إفالت مرتكبي جرائـ التعذيب مف العقكبة. 

 

 
 

كم االعداد كالتدريب كتنكع الخبرات الكظيفية في المممكة نخبة مف الضباط مف ذ التأىيؿك  اإلصالحيقـك عمى إدارة مراكز 
كاف التدريب الذم تمقكنو يعتبر  التأىيؿك  اإلصالحكما انيـ كالرتب االخرل قد تمقكا تدريبا تأسيسيا لمعامميف بمراكز  ،السابقة

عمما بأف منتسبي تمؾ األدارات اتيحت ليـ  ،كجو االكمؿمما يمكنيـ مف القياـ بمياميـ الكظيفية عمى ال كافيا بشكؿ مقبكؿ
االمر الذم يمكف اف يسيـ في  ،فرصة االطالع عمى تجارب الدكؿ التي تأخذ بالمعايير الدكلية لمعاممة السجناء كالمحتجزيف

بما  التأىيؿك  اإلصالحاكز لالدارات كالعامميف في مر  يةالتأىيمية ك اإلصالحتطكير البرامج التدريبية المختصة في مجاؿ العممية 
 .جؿ التطكير كالتحسيفيجاد آلية تقييـ دكرم لالداء مف أفي ذلؾ ا

ستثناء بعض الرتب( كما ال ايتمتع العاممكف في ادارات المراكز بمزايا تتناسب مع العناية الخاصة التي يطمب منيـ بذليا )ب
ألفضل  حافزا كافيا والتأىيل اإلصالحمراكز كما ال تشكؿ الخدمة في  الخطورةينكر احد اف عمميـ ينطكم عمى درجة مف 

عادة مف الخدمة في المراكز كيعتبركنيا  ينفرونبؿ اف قسما كبيرا مف رجاؿ الشرطة العناصر لمتنافس عمى االقبال عمييا، 

                                                 
 .www.ohchr.orgانظر مكقع المجنة كتقرير االردف الحككمي كتقرير المركز الكطني لحقكؽ االنساف كتقرير منظمات المجتمع المدني        8
الذم نص عمى إشراؾ قضاة نظامييف في تشكيؿ محكمة الشرطة لمنظر في الجرائـ المرتكبة مف منتسبي األمف العاـ.  2010كف المعدؿ لقانكف االمف العاـ المؤقت لسنة بمكجب القان    9

 سميو رئيس المجمس القضائي.حيث تسمى محكمة الشرطة مف رئيس ال تقؿ رتبتو عف عقيد كعضكيف عمى األقؿ عمى اف يككف احدىما مف القضاه النظامييف ي

 

 التأىيلو  اإلصالحاالدارات القائمة عمى مراكز   .4
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عمى العمؿ في المراكز مف خالؿ  تقميصا لقدراتيـ كلفرصيـ بتكلي مكاقع اكثر أىمية، كلذا البد مف اعتماد سياسة التشجيع
ي التأىيمي ك اإلصالحالعناصر كااليماف بالدكر  هليذ الرغبة الحقيقيةالحكافز المادية اك الترقية، مع االخذ بعيف االعتبار تكفر 

 داخؿ ىذه المراكز.  والذم سكؼ يقكمكف بتأديت
في مراكز  فراد ومستخدمين مدنيين(أضباط و )يير واضحة لتحديد الكادر العامل ويمحظ المركز الوطني عدم وجود معا

مما يؤثر عمى نكعية الرعاية كالخدمو المقدمة في  المختمفة فيما يتعمؽ بالطاقة االستيعابية لكؿ مركز، التأىيؿك  اإلصالح
 .المراكز حيث اف ىناؾ تفاكت كاضح في مستكل الخدمات المقدمة في كؿ منيا

 
 

 

كالنزالء نجد أنو ال بد مف اإلشارة إلى عدد مف المكاضيع كالتي  التأىيؿك  اإلصالحلغايات إتماـ كصؼ الحالة الخاصة بمراكز 
كحاالت االنتحار،  التأىيؿك  اإلصالحتبدك عمى درجة مف األىمية كىي بالتحديد: عممية نقؿ النزالء كتقييدىـ، كفيات مراكز 

 .التأىيؿك  اإلصالحفي مراكز  التأىيؿك  اإلصالحاإلضرابات، نظاـ تصنيؼ كعزؿ النزالء، كاقع 
 

 

  وحاالت االنتحار التأهيلو اإلصالحوفيات مراكز  . أ
 

  
ك أسباب تتعمؽ باإلىماؿ الصحي مف قبؿ األطباء لـ تشكبيا أية عكامؿ أ 4101ؿ عاـ اف حاالت الكفاة التي كقعت خال

أك عدـ الجدية في التعامؿ مع الكضع الصحي لمنزيؿ مف قبؿ ادارة المركز اك طبيب  التأىيؿك  اإلصالحالعامميف في مراكز 
 اإلصالحالمركز مثؿ عدـ إسعافو بالصكرة المطمكبة كفي الكقت المناسب أك بسبب التعذيب، بؿ اف معظـ كفيات مراكز 

ك كجكد سيرة مرضية لمنزيؿ، كذلؾ كفؽ تقارير الطب جمميا إلى اإلصابة بأمراض خطيرة أك التقدـ بالعمر أتعكد بم التأىيؿك 
 4101عاـ ( ك 00) 4115( كفاة كعاـ 42)4112 خالؿ عاـ التأىيؿك  اإلصالحكقد بمغت كفيات مراكز  ،الشرعي الصادرة

صالح ح كتاىيؿ العقبة ك كفاة في مركز إـ طبيعية، باسثتناء كفاة في مركز اصال( مني2( كفيات كقد اعتبرت كفاة )01)
( قتؿ في 0)( انتحار ك0( منيا طبيعية ك)5( كفيات )01بمغت ) 4100كؿ مف عاـ النصؼ األ ،ىيؿ البمقاء بسبب االنتحارأكت

 .ىيؿ الجكيدةمركز إصالح كتأ
 
 
 
 
 
 
 

 

 القضايا ذات األهميةببعض المالحظات المتعلقة  .5 
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 :01/6/4100كالغاية  01/6/4101خ ا كعدد حاالت االنتحار مف تارييكضح الجدكؿ التالي عدد الكفيات كأسبابي 
 

 سبب الوفاة تاريخ الوفاة العدد المركز

 
 

 الجكيده

1 
1 
1 

 كفاه طبيعيو اثر مرض 14/1/2011

 حالة انتحار 9/6/2011

 قتؿ 18/6/2011

 
 المكقر

1 
1 
1 
 

 كفاه طبيعيو 22/1/2011

 كفاه طبيعيو 1/3/2011

 كفاه طبيعيو 30/5/2011

 كفاه طبيعيو 24/1/2011 1 الكرؾ

 
 سكاقة

 
1 
1 
1 

 كفاه طبيعيو 20/2/2011

 كفاه طبيعيو 9/4/2011

 انتحار 13/4/2011

   2010كفيات  

 سبب الكفاة تاريخ الكفاة العدد المركز

 كفاه طبيعيو اثر مرض 9/8/2010 1 ارميميف

 سكاقة
1 
1 

 طبيعيو اثر مرضكفاه  10/8/2010

 كفاه طبيعيو اثر مرض 10/12/2010

 كفاه طبيعيو اثر مرض 18/8/2010 1 المكقر

 كفاه طبيعيو اثر مرض 4/9/2010 1 الجكيده

 كفاه طبيعيو اثر مرض 13/10/2010 1 2المكقر

 انتحار شنؽ 28/10/2010 1 العقبة

 انتحار 7/12/2010 1 البمقاء

 طبيعيو اثر مرضكفاه  18/8/2010 1 المكقر

 كفاه طبيعيو اثر مرض 4/9/2010 1 الجكيده
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واسبابيا وتقارير الطب الشرعي فأن  التأىيلو  اإلصالحوضمن ىذا االطار وتالفيا لالشكاليات التي تثار حول وفيات مراكز 
جل توحيد المرجعيات والنيوض بالرعاية أمن  التأىيلو  اإلصالحالمركز يوصي بضرورة ايجاد مديرية صحة خاصة بمراكز 

 .التأىيلو  اإلصالحالصحية في ظل واقع يشير الى ارتفاع وفيات مراكز 
 

 

 االضرابات . ب
 

 

( اضرابا خالؿ النصؼ 205ك) 2009( اضرابا عاـ 606)( اضرابا، بالمقارنة مع 323شيدت الفترة التي يغطييا التقرير مف )
كانت بسبب احتجاج النزالء عمى قانكف  2011كتجدر االشارة الى اف اضرابات النصؼ االكؿ مف عاـ  .2010االكؿ مف عاـ 

كالذم حرميـ مف االفراج اك الحصكؿ عمى عفك خاص نتيجة استثناء بعض الجرائـ مف احكامو  ،2011العفك العاـ لسنة 
، كما كقاـ بعض 1كمكقكفيف التيار السمفي في مركز المكقر ،كخاصة نزالء التنظيمات غير المشركعة في مركز سكاقة كجكيدة

 .ح البمقاء(صالإتكقيؼ القضائي )نزيميف في مركز لالنزالء باالضراب المستمر لمدة تزيد عف عشرة اياـ نتيجة طكؿ امد ا
كتعكد أسباب اإلضراب بشكؿ عاـ إلى تردم أكضاع النزالء المعيشية داخؿ مركز اإلصالح كالتأىيؿ )طعاـ، تدفئة، اتصاالت، 

يـ، قصر مدة مياه، تشميس، منع الصحؼ كالكتب كاالقالـ، معاممة زكارىـ، إجراءات تفتيشيـ، عدـ السماح بإدخاؿ المالبس ل
االتصاالت(. كيأتي تصاعد ىذه الظاىرة بسبب رغبة النزالء 
إعالـ الرأم العاـ بأحكاليـ كمعاناتيـ داخؿ مركز اإلصالح 
أكخارجو أحتجاجان عمى بعض القرارات اإلدارية الجائرة مف قبؿ 
بعض الحكاـ االدارييف، أك بسبب معاناتيـ كأسرىـ نتيجة طكؿ 

االدارم. كلالنصاؼ فقد رصد فريؽ امد التكقيؼ القضائي ك 
المركز الكطني لحقكؽ اإلنساف تعاكف ادارات المراكز مع حاالت 
االضراب بايجابية كمينية عالية، مف حيث ضماف متابعة الحالة 
الصحية لممضربيف، كتأميف اإلشراؼ الطبي اليكمي، كاالستجابة 
ة لبعض مف مطالب النزالء التي ال تتعارض كالمعايير الدكلي

كالكطنية، كالتدخؿ لدل بعض الجيات النياء بعض مشاكؿ 
النزالء، ىذا كقد نجح المركز الكطني بالتكسط مع النزالء في فؾ 
عدد مف االضرابات خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير، كخاصة 
اإلضرابات التي نفذت مف قبؿ بعض "نزالء التنظيمات غير 

مف قبؿ إدارات  -بو المشركعة"_ كفؽ ما اصطمح عمى تسميتيـ 
كزعة تمؾ المراكز، كيكضح الجدكؿ التالي حاالت االضراب م

 :حسب مراكز اإلصالح كالتأىيؿ
 
 
 
 

 نوع اإلضرابات عدد اإلضرابات المركز

 االمتناع عف الطعاـ كالشراب 54 سكاقة

 االمتناع عف الطعاـ كالشراب 17 قفقفا

 كالشراباالمتناع عف الطعاـ  34 هالجك يد

 االمتناع عف الطعاـ كالشراب 21 1المكقر

 االمتناع عف الطعاـ كالشراب 23 بيريف

 االمتناع عف الطعاـ كالشراب 12 أـ المكلك

 االمتناع عف الطعاـ كالشراب 32 البمقاء

 االمتناع عف الطعاـ كالشراب 13 معاف

 االمتناع عف الطعاـ كالشراب 3 العقيو

 االمتناع عف الطعاـ كالشراب 49 ارميميف

 االمتناع عف الطعاـ كالشراب 0 الكرؾ

 االمتناع عف الطعاـ كالشراب 53 2المكقر

 االمتناع عف الطعاـ كالشراب 12 النساء

 االمتناع عف الطعاـ كالشراب 0 سمحكب

  323 المجمكع
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 تصنيف وعزل النزالء . ج
 

 

مف الناحية العممية عف التقيد بتصنيؼ النزالء كعزؿ كؿ فئة منيـ عف األخرل في مراكز  الزالت مديرية االمف العاـ عاجزة
)المحككميف عف المكقكفيف( ك)أصحاب السكابؽ عف المحككميف لممرة االكلى( ك)الجنايات عف الجنح( كغيرىا مف معايير 

بالقكاعد النمكذجيو الدنيا لمعاممة السجناء كقانكف التصنيؼ كالعمر ك نكع الجريمة ك درجة الخطكرة ك مدة العقكبة، كالتي كردت 
 بسبب عدد من االسباب التي تتعمق بعدم كفاية االبنية، والنقص بالمرافق، واالكتظاظ.، كذلؾ التأىيؿك  اإلصالحمراكز 

ا في نظاـ عزؿ النزالء يف عف المحككميف حيث تـ فصؿ المكقكف ،كبالمقابؿ فقد شيدت الفترة التي يغطييا التقرير تطكران كاضحن
كتـ تخصيص مراكز أخرل لممكقكفيف بإستثناء ثالثة مراكز ما زالت تضـ المكقكفيف كالمحككميف )مركز  ،في مراكز منفصمة

 اإلصالحوباشرت ادارة مراكز ( نساءإصالح كتأىيؿ العقبة، كمركز إصالح كتأىيؿ معاف الجديد كمركز إصالح كتأىيؿ جكيدة 
باعتماد التصنيؼ الحديث باالستناد الى عدة معايير كأسس عمميو مدركسة تيدؼ إلي تحديد درجة الخطكرة الفعمية  التأىيلو 

 ،لمنزالء سكاء مف حيث خطكرتو عمى نفسو أك عمى اآلخريف أك عمى نفسو كاآلخريف معان معتمده عمى عدة متغيرات كالعمر
كالتاريخ الجرمي كاألسبقيات،كسمككو  ،كاألسرة كاألقراف ،كالعمؿ لمستكل التعميمي،كا ،كالحالة االجتماعية ،كالثقافة ،كمكاف السكف
  .13، كالتطرؼ12كاألمراض ،11، كالقضايا الجنسية10كالقضية الحالية ،داخؿ المراكز

 

 

 شكاوى موقوفي التيار السلفي د.
 

السمفي في مدينة الزرقاء كالذم نتج عنو  كبعد االعتصاـ الذم نفذه عدد مف اتباع التيار 2011خالؿ النصؼ االكؿ مف عاـ 
 170تـ ايقاؼ ما يزيد عف  ،عدد مف االصابات في صفكؼ الشرطة نتيجة استخداـ بعض االدكات الحادة كالسيكؼ كغيرىا

القياـ باعماؿ ارىابية كالتجمير غير المشركع  شخصان مف اتباع التيار السمفي مف قبؿ مدعي عاـ محكمة امف الدكلة بتيمة
ادعى مقدمكىا تعرضيـ  (2) شككل كاخرل جماعية 23كقد تقدـ المكقكفيف كذككييـ بشكاكل فردية بمغت  .ثارة الشغبكا

منيـ تعرضيـ لمتعذيب كسكء المعاممة  4فيما ادعى  ،لمتعذيب كسكء المعاممة لدل االجيزة االمنية اثناء مرحمة القاء القبض
كما تقدـ ذككىـ بعدد مف الشكاكل ادعكا فييا استخداـ القكة المفرطة كتخريب الممتمكات  ،2صالح كتأىيؿ المكقرإ داخؿ مركز

كادعكا اف تمؾ االعماؿ استمرت ضدىـ منذ تاريخ االعتصاـ في  ،اثناء عمميات المداىمة كالقبض مف قبؿ االجيزة االمنية
 التمييز ضد مكقكفييـ كالمتمثؿ باستثناءىـ مففي مدينة الزرقاء كلمدة تجاكزت االسبكعيف كما كاشتككا مف  15-4-2011

كعدـ السماح ليـ بالزيارة اال بمعدؿ مرة كاحدة باالسبكع بخالؼ باقي النزالء كالذيف يسمح  2011احكاـ قانكف العفك العاـ لسنة 
باعتبار اف ىذا  2كما كاشتككا مف االحتفاظ بمكقكفييـ في مركز اصالح كتأىيؿ المكقر ،ليـ بمعدؿ ثالث زيارات اسبكعيا

                                                 
ة ما تدلنا عمى طبيعة السمكؾ الجرمي نقصد ىنا العمؿ الجرمي المرتكب مف قبؿ النزيؿ الذم أدل إلى دخكلو إلى المركز اإلصالحي. إف الدكافع التي أدت إلى ارتكاب الفرد جريم10     

 نقيـ خطكرة ىذا الفرد عمى األشخاص المحيطيف بو داخؿ المركز اإلصالحي. كجسامتو كىؿ إف ىذا السمكؾ الجرمي مخطط لو أـ انو كليدة ألحظو بحيث
 قاليد تختمؼ عف المجتمع األخر.يقصد بو السمكؾ الجنسي لإلفراد كمدل تكافقو مع الثقافة كالمعايير االجتماعية السائدة في المجتمع كذلؾ ككف كؿ مجتمع تحكمو عادات كت11     

 اف اإلمراض النفسية، اإلعاقات.اإلمراض العضكية، اإلدم    12
 كيقصد بالتطرؼ الخركج عف المألكؼ بشكؿ مخالؼ لممعاير كالقيـ االجتماعية . سكاء أكاف ذلؾ فكرم كغير ذلؾ.13     
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كقد نفذت اسرىـ عدد مف  .المركز بعيد عف مكاف سكناىـ اضافة الى التكمفة المالية المترتبة عمييـ عند اتماـ الزيارة
 .كما كراجعكا المركز الكطني مرات عديده اإلنسافاالعتصامات اماـ مبنى رئاسة الكزراء، كاعتصاـ اماـ المركز الكطني لحقكؽ 

كقد انحصرت مطالبيـ انذاؾ  21/6/2011الى اف المكقكفيف قامكا باالضراب عف الطعاـ كالشراب بتاريخ  كال بد مف االشارة
بعدـ تسريح كفالتيـ مف قبؿ محكمة امف الدكلة كعدـ تسمميـ الئحة االتياـ منذ تاريخ تكقيفيـ خالؿ النصؼ الثاني مف شير 

 انذاؾ. اتيـ مع محكمة أمف الدكلةكقد تمت متابعة طمب ،21/6/2011كحتى تاريخ  2011نيساف 
كما كقاـ المركز الكطني بمتابعة شكاكل المكقكفيف كشكاكل ذككييـ كتـ مخاطبة الجيات المعنية بشأنيا، كما تمت متابعة 

يـ اما شكاكل التعذيب ك سكء المعاممة فقد تـ التحقيؽ مع مقدمييا كجمع افادت ،طمباتيـ المتعمقة بشمكليـ باحكاـ العفك الخاص
عمما بأف المتابعة ما زالت جارية حتى  ،كاحالتيا الى مديرية االمف العاـ لمتابعتيا كاتخاذ االجراءات القانكنية الالزمة بشأنيا

 .كلـ تصؿ المركز أية ردكد رسمية بشأنيا ،تاريخ اعداد ىذا التقرير
 

 

  مركز اصالح وتأهيل سلحوب. هـ

 

نمكذجا جيدا مف نماذج السجكف شبو مفتكحة كالتي تتكاجد نظيراتيا في العديد مف دكؿ  شكؿ بناء مركز اصالح كتأىيؿ سمحكب
كقد سبؽ كاف اشار المركز الكطني في تقاريره الى اىمية كجكد مثؿ ىذه النماذج في عممية اصالح النزالء كاعادة تأىيميـ .العالـ

 .بعد اتخاذ االجراءات التشريعية الالزمة
كتقدر مساحة األرض المخصصة  ،( كـ عف مدينة السمط في منطقة مطمة10يقع مركز اصالح كتأىيؿ سمحكب عمى بعد ) 

( 4( فيمؿ تحتكم كؿ كاحده منيا عمى )5كتتككف مباني المركز مف ) ،2( ـ2200مساحة األبنية ) لممركز بعشرة دكنمات كتبمغ
( نزيال كتتكفر في المركز المذككر خدمات الرعاية 40قصكل لممركز )تقدر الطاقة االستيعابية الك  ،غرؼ كحماـ كصالة

الصحية كال تتكفر فية خدمات الرعاية االجتماعية كالنفسية، كتعتبر باقي الخدمات ممتازة مف حيث الطعاـ كساحات التشميس 
 .كالزيارت كالمياه كغيرىا

( نزالء في ىذا المركز بناءا عمى قرار محكمة امف الدكلة كقد 4كقد تـ تسكيف ) ،21/10/2010تـ افتتاح ىذا المركز بتاريخ 
اثارت مسألة االحتفاظ باربعة نزالء فقط في المركز المذككر دكف باقي النزالء بعض االشكاليات الكاقعية كالقانكنية كفتحت باب 

ؿ عدـ كجكد اسس معيارية كتعميمات لالشخاص الذيف يتـ النقد حكؿ المعاممة التمييزية كالتفضيميو ليـ عف باقي النزالء في ظ
 .االحتفاظ بيـ في السجكف شبة المفتكحة

ضركرة اتخاذ االجراءات كالتدابير التي مف شأنيا المحافظة عمى الحقكؽ المتساكيو لمنزالء  اإلنسافكيرل المركز الكطني لحقكؽ 
 الخاصة بشركط االقامة في المركز المذككر.بما في ذلؾ باالسراع بكضع االسس المعيارية كالتعميمات 
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 نقل االشراف على السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل. و
 

كمنذ عاـ  اإلنسافقامت كزارة العدؿ كبالتعاكف مع كزارة الداخمية ككزارة الصحة كمديرية االمف العاـ كالمركز الكطني لحقكؽ 
مكانية القياـ بعممية نقؿ اإلشراؼ عمى السجكف مف كزارة الداخمية الى كزارة العدؿ تماشيا مع  4112 بدراسة مدل اىمية كا 

االستحقاقات الدكلية التي رسـ األردف لو خطان كاضحا فييا بيدؼ تكطيف المعايير الدكلية التي تضمنت مكاد تشير الى أىمية 
، 0595ى السجكف مف قبؿ أجيزة مدنية، كمف تمؾ القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة السجناء لسنة تكلي ميمة األشراؼ عم

( مف القكاعد األكركبية المتعمقة بالسجكف، كالمدكنة األكركبية ألخالقيات الشرطة. كتعتبر 29/4(، كالقاعدة )0/ 62القاعدة )
صالح النزالء  اإلنسافالمتعمقة بحقكؽ  الحاجة الى نظاـ سجني مدني شرطان جكىريان في المكاثيؽ بيدؼ أنسنة ظركؼ السجف كا 

مراجعة  ىذا األجراء مثؿ القياـ كاعادة تأىيميـ، إال أف ىذا اليدؼ لـ يتـ تحقيقو بعد كيتطمب شركطان أخرل جنبا الى جنب مع
االردف كفي  الجنائي كالسجني كمكاءمة تمؾ التشريعات مع االتفاقيات الدكلية التي التـز بيا اإلصالحشاممة لمتشريعات المتعمقة ب

كيأمؿ المركز الكطني .ات التي يشيدىا االردفاإلصالححقيقة االمر اصبحت ىناؾ حاجة ماسة ليذا االجراء نظرا لمتطكرات ك 
رىاف  ؿحتى ال يظ ي كضع خطة استراتيجية خاصة بذلؾباالسراع ف اف تقـك كزارة العدؿ كالجيات المعنية اإلنسافلحقكؽ 
كالعمؿ عمى إقامة  ،في السجكف مجرد شعار ك إعادة النظر في منظكمة القكانيف الجنائية ك السياسات العقابية القائمة اإلصالح

كالصحة كالتنمية االجتماعية الركابط بيف نظاـ العدالة الجنائية كغيرة مف القطاعات اإلنمائية المعنية بالشأف السجني كالتعميـ 
كالرعاية  التأىيؿكغيرىا مف المياديف ذات الصمة لضماف تكفير شركط احتراـ كرامة السجناء كحقكقيـ في الرعاية كاعادة 

 الالحقة.
 

 

  مخالفات قانونية. ز

 التأىيؿك  اإلصالحمف قانكف مراكز  06المادة  تـ السماح الحد النزالء بحضكر جنازة شقيقتو باالستناد الى 42/4/4100بتاريخ 
حيث اف  ،حيث نصت " لمكزير السماح لمنزيؿ تحت الحراسة بحضكر جنازة احد اصكلو حتى الدرجة الثانية 4112لسنة  5رقـ 

ية كيسجؿ المركز الكطني مخالفة قانكن 42/4/4100كعاد بتاريخ  42/4/4100بتاريخ  التأىيؿك  اإلصالحالمذككر غادر مركز 
المذككر خارج اسكار المركز لمدة اربعة اياـ بينما اجاز نص المادة حضكر  لنص المادة المشار الييا مف حيث بقاء النزيؿ

 الجنازة فقط. 
كجاء في بياف صدر  بالسفر لتمقي العالج في الخارج كعمى نفقتو الخاصة اعمف عف السماح لنزيؿ اخر 46/4/4100كبتاريخ  

انو كنظرا لتدىكر الحالة الصحية لمنزيؿ كاستنادا الى التقارير الطبية الصادرة عف االطباء الخاصيف عف كزارة الداخمية 
المعالجيف لو كبعد عرض تمؾ التقارير عمى لجنة العالج في الخارج في كزارة الصحة كالتي تضـ اطباء مختصيف مف كزارة 

فقد قررت المجنة اف حالتو الصحية تستدعي العالج في الخارج  الصحة كالخدمات الطبية الممكية كمستشفى الجامعة االردنية
بمغادرة االردف لغايات العالج في الكاليات  لو اضاؼ البياف انو تقرر السماح ، كلعدـ امكانية عالجو في مستشفيات المممكة



27 

 

فقرة ىػ مف  44كالمادة  4112 لسنة 5رقـ  التأىيؿك  اإلصالحمف قانكف مراكز  49المتحدة االميركية استنادا الحكاـ المادة 
 اإلصالحقانكف مراكز  مف 49كبالرجكع الى نصكص المكاد المشار الييا نالحظ اف المادة  ،4115 لسنة 49قانكف التنفيذ رقـ 

" اذا استدعت حالة النزيؿ عالجا في مستشفى تتكلى ادارة المراكز كبناء عمى  اقد نصت عمى انو 4112لسنة  5رقـ  التأىيؿك 
كمف المالحظ جميا اف ىذه المادة لـ  ر طبيب نقؿ النزيؿ الى المستشفى كتتـ اعادتو الى المركز بعد االنتياء مف عالجو "تقري

 ،تشفى تقع ضمف صالحية ادارة السجفتنص عمى حؽ النزيؿ في تمقي العالج خارج المممكة كما اف ميمة نقمو مف كالى المس
كالتي نصت عمى انو "لمرئيس تأجيؿ الحبس اذا اقتنع اف المحكـك عميو  4115لسنة /ق مف قانكف التنفيذ 44كما اف المادة 

ال  كزير الداخمية التأىيؿمريض بمرض ال يتحمؿ معو الحبس" كالتي تـ االستناد الييا مف قبؿ رئيس المجنة العميا لالصالح ك 
مف  4المادة ىك رئيس التنفيذ كىك قاض بحسب المادة يمكف االستناد الييا بحالة ىذا النزيؿ اذ اف الرئيس المقصكد في ىذه 

.كعميو فأف السماح لمنزيؿ بالسفر ىك التأىيؿكليس كزير الداخمية اك رئيس المجنة العميا لالصالح ك  4115قانكف التنفيذ لسنة 
النزيالف كتعتبر  اجراءات تفضيمية كتمييزية حصؿ عمييا كاف ىناؾ ،خركج عف النصكص القانكنية التي تـ االستناد الييا

بطابع تمييزم  عمى الرغـ مف انيا اجراءات انسانية اال انيا اكتست،خركجا عف النصكص القانكنية كمخالفة لمقانكف بمجمميا
 لحقكؽ باقي النزالء. كادت الى انتياؾ كاضح ايضا
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 خالل الفترة التي يغطييا التقرير طوراتالت ثانيًا:

 .خالل الفترة التي يغطييا التقريرالتطورات االيجابية  .1
 شيدت فترة التقرير عددان مف التطكرات االيجابية كفيما يمي بعض ىذه التطكرات:

ية اإلصالحكذلؾ لمناقشة عدة مكاضيع تيـ العممية  التأىيؿاجتمعت المجنة العميا لإلصالح ك  00/2/4100بتاريخ  .0
 .بالخدمات المقدمة لمنزالء كسبؿ االرتقاء

 –02بالتعاكف مع كزارة الثقافة خالؿ الفترة مف  التأىيؿك  اإلصالحمعرض الفف التشكيمي الثاني لنزالء مراكز إقامة  .4
02/5/4101. 

في حدائؽ الحسيف بالتعاكف مع أمانة عماف  التأىيؿك  اإلصالحإقامة معرض الفف التشكيمي الثالث لنزالء مراكز  .0
 .01/4/4100كلغاية  6/4/4100الكبرل كالذم استمر مف تاريخ 

بالتعاكف مع دائرة البرامج الثقافية في أمانة عماف الكبرل مف  التأىيؿك  اإلصالحإقامة بازار لمشغكالت نزالء مراكز  .2
 شرفية الثقافي.في مجمع اال 49/6/4100كلغاية  44/6/4100

تزكيد مركز إصالح كتأىيؿ العقبة بعشرة أجيزة كمبيكتر مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ الستخداميا مف اجؿ تدريب  .9
  (.النساء ،0المكقر ،اـ المكلك ،)سكاقة التأىيؿك  اإلصالحمحطة المعرفة في مراكز  ك تشغيؿ ،النزالء

بعد استكماؿ استالـ جميع المكاد األكلية  1كتأىيؿ المكقرالبدء بالعمؿ في مشغمي المنجرة كالمحددة في مركز إصالح  .6
 .3/10/2010بتاريخ 

خمؽ بيئة صحية سميمة  أـ المكلك كالتي تيدؼ إلىصالح كتأىيؿ إفي مركز  “مزايا  ”الجناح الصحي إطالؽ مبادرة .5
  التأىيؿك  اإلصالحفي مركز 

 فييية كالتثقيفية.التطكرات في مجاؿ تنفيذ عدد اكبر مف البرامج الرياضية كالتر  .2
 .التأىيؿك  اإلصالحفي جميع مراكز  14االستمرار بتنفيذ برنامج "تيكيف" .5
كفي مجاؿ  التأىيؿك  اإلصالحالتطكرات المحرزه في مجاؿ التدريب كالتطكير الخاص بالككادر العاممة في مراكز  .01

 .االبنية كالمنشأت مف حيث تشييد مراكز جديدة 
 .قبؿ مديرية االمف العاـ مع كافة الجيات المعنيةالمستمرمف  التشبيؾ كالتنسيؽ .00
 .التأىيؿك  اإلصالحاطالؽ مشركع زيادة الكعي حكؿ مخاطر المخدرات كااليدز لدل العامميف في مراكز  .04
 .اطالؽ برنامج "مساندة" لالقالع عف المخدرات .00
  .طالؽ مبادرة "مكتبة في كؿ مركزا .02

                                                 
مف الذيف تكرطرطكا بحكادث دىس  كأكلئؾ جرمي مسبؽ،ك استعداد أميـ لمركز االصالح دكف كجكد قصد يستيدؼ ىذا البرنامج فئة النزالء الذيف اجبرتيـ الظركؼ عمى ارتكاب فعؿ اكص    14

  اك قضايا الذمة المالية
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 التقريرلتطورات السمبية خالل الفترة التي يغطييا ا .2
اال اف ىناؾ عددان مف التطكرات السمبية التي حدثت خالؿ الفترة  عمى الرغـ مف التطكرات االيجابية التي سبؽ االشارة الييا،

 التي يغطييا ىذا التقرير كمف ىذه التطكرات السمبية:
 نقابة المحاميفية قياـ يعزل ذلؾ إلى محدكدك  لمنزالء بشكؿ عاـخدمات المساعدة القانكنية المقدمة ضعؼ كمحدكدية  .0

جية كطنية تكفر كعدـ كجكد  ،التأىيؿك  اإلصالحمراكز ىذه الخدمة داخؿ مثؿ نظمات المجتمع المدني بتقديـ كم
 .المساعدة القانكنية

ية فيو بالصعكبة نتيجة قدـ المباني كتردم اإلنسان كضاعكالذم تتسـ األ صالح كتأىيؿ جكيدة/رجاؿا  غالؽ مركز عدـ إ .4
 عمى الرغـ مف تكصيات المركز الكطني المتكررة في تقاريره السنكية السابقة. ،التحتيةالبنية 

 كأسرىـ كعدـ فاعميتيا.  خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لمنزالءمحدكدية  .0

 ؛سيخدمات الرعاية النفسية كاإلرشاد النف بما في ذلؾمحدكدية خدمات الرعاية الصحية الرعائية كالكقائية كالعالجية  .2
تمؾ المراكز بعض التخصصات الطبية في عدـ تكفر الكادر الطبي النفسي العامؿ في المراكز، ك في بسبب النقص 

الطباء العامميف في )العظاـ كالنسائية مثال(، عممان بأف المركز الكطني تمقى عددان مف الشكاكل عف سكء معاممة ا
  ة الطبية الالزمة ليـ.المستشفيات التي يراجع بيا النزالء عند تقديـ الخدم

نطكم تصكرة مقيديف بنقميـ ك  دارية،جراءات اإلإلجراء ابحالة المرض  معاناة النزالء عند نقميـ لممستشفيات ستمرارا .9
 مراض صدرية أك مشاكؿ بالعمكد الفقرم،ألالشخاص الذيف يعانكف مف تسبيبو اآلمان لى إضافة باإلذالؿ، ا  عمى قسكة ك 

 اك تعرضيأالمفاجىء ككقكفيا سيارة )الزنزانة( حركة نتيجة  ؛)حسب الخطكرة( تعرضيـ لمكدماتف طريقة التقييد أكما 
  لممطبات.

 .عمى نفقتيـ الشخصيةلشػرائيا لمشرب، حيث يضطركف  ػالحةاستمرار معاناة النزالء مف عدـ حصكليـ عمى مياه ص .6

 اعداد كتقديـ الطعاـ ليـ.كاستمرار شكاكييـ مف طريقة  شاءػػكر كالعػػعدـ كفاية كجبات الفط .5

)مركز إصالح كتاىيؿ سكاقة، كقفقفا،  التأىيؿك  اإلصالحعدـ مالءمة قاعات زيارات المحاميف في بعض مراكز  .2
 كالبمقاء، ك بيريف، كالكرؾ(.

 .لتأخر في نقؿ االشراؼ عمى السجكف مف كزارة الداخمية الى كزارة العدؿا .5

فيما يخص التعامؿ كاالحتفاظ ببعض النزالء في مركز  اجراءات تمييزية كتفضييميةعدـ المساكاة بيف النزالء كاتخاذ  .01
 .اصالح كتأىيؿ سمحكب دكف غيرىـ

كقانكف التنفيذ كالسماح لمنزيؿ الحد النزالء بمغادرة البالد دكف كجكد اساس  التأىيؿك  اإلصالحمخالفة قانكف مراكز  .00
 قانكني اك اجرائي. 

 .صالح كتأىيؿ سمحكبإالخاصة باالحتفاظ بالنزالء في مركز  التأخر في اصدار التعميمات .04
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 ثالثًا: تقييم الوضع القائم في أماكن التوقيف المؤقت

التكقيؼ المؤقت نظارات المراكز االمنية كمديريات الشرطة كنظارات اإلدرات االمنية األخرل كإدارة مكافحة ماكف يقصد بأ
دارة البحث الجنائي ك إدارة األمف الكقائي  نظارات إدارة حماية االسرة، كمركز تكقيؼ االجانب.كتنتشر الك المخدرات كالتزييؼ كا 

بإنشاء أماكف  4100محافظات المممكة، كقد قامت مديرية األمف العاـ خالؿ عاـ  منية كنظارات مديريات الشرطة في كافةاأل
محافظة العقبة، مديرية شرطة محافظة مادبا، مركز أمف الشكنة الجنكبية، مركز امف  مديرية شرطة(حجز مؤقتة في كؿ مف 

تكاءـ مع المعايير الدكلية كالكطنية ذات اربد الغربي، مركز امف الكسطيو(، عممان بأف جميع النظارات التي تـ استحداثيا ت
الخاصة باالحتفاظ بالمكقكفيف مف األحداث  ألماكفالعالقة مف حيث األبنية المقامة كجاىزية المرافؽ كتنكعيا كمراعاة تكفير ا

ا أكامر إلقاء مقرات احتجاز تنفذ فيي ألماكفكتعتبر ىذه اكالنساء كتكفير الغرؼ الخاصة بانتظار المراجعيف لممركز األمني، 
ساعة، كما كيجكز لمضابطة العدلية صالحية  42كيجيز القانكف احتجاز األشخاص في المراكز االمنية لمدة  ،القبض كالضبط

القبض عمى األشخاص كاالحتفاظ بيـ لمدة سبعة اياـ عند الضركرة في حالة االشتباه بارتكابيـ أيان مف الجرائـ التي تختص بيا 
، عممان بأف ىذه الصالحية تعتبر مخالفة لالصؿ العاـ الذم حدده قانكف اصكؿ (5كفقان لنص المادة ) محكمة أمف الدكلة

ساعة يتـ بعدىا إحالتيـ إلى الجيات القضائية المختصة )لحساب المحاكـ كالمدعيف  42المحاكمات الجزائية كىي مدة 
سبكع لحساب الحاكـ اإلدارم بمكجب قانكف منع الجرائـ لسنة العاميف(، كما كيتـ االحتفاظ بالمكقكفيف أيضان لمدة تتجاكز اال

0592 . 
حيث  ،( ساعة42تجاكزات كتحايالن عمى النص المتعمؽ بمدة القبض القانكنية كالبالغة )يشكؿ يحدث عمى أرض الكاقع اف ما 

نع الجرائـ، كأحيانان دكف االستناد إلى يتـ االستمرار باالحتفاظ بالمشتكى عمييـ لفترات طكيمة تتجاكز األسبكع إستنادان لقانكف م
أف ىناؾ مذكرات تكقيؼ في المراكز األمنية  ،المعني بالزيارات اإلنسافكقد رصد فريؽ المركز الكطني لحقكؽ  ىذا القانكف.

اكـ كاإلدارات األمنية مف الحاكـ اإلدارم لتمديد احتجاز األشخاص أسبكعا تمك أسبكع بحجة التحقيؽ، كبصدكر أمر مف الح
كما كيتـ احيانان كثيرة نقؿ المكقكؼ إلى عدد مف المراكز االمنية  اإلدارم باستمرار حجز المطمكبيف لو زيادة عمى ىذه المدة،

تعرض  4100عاـ  اإلنساف)ظاىرة كعب داير( كقد رصد المركز الكطني لحقكؽ  خالفان لمنص المتعمؽ بمدة القبض القانكنية
اياـ مف قبؿ إدارة البحث الجنائي باالستناد الى مذكرة تكقيؼ صادرة عف  01عسفي لمدة تجاكزت مكاطنييف اثنييف لمتكقيؼ الت

كتعرضكا خالليا لمضرب كالتعذيب  دكف إحالتيـ عمى المدعي العاـ 0592الحاكـ االدارم بمكجب قانكف منع الجرائـ لسنة 
  .كالمعاممة القاسية كالإلإنسانية
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  المؤقت )األبنية، المنشآت، مرافق الخدمات وتجييزىا، مستوى الخدمات(بيئة أماكن التوقيف  .1

  :المساحة والبناء 
 لمراكز التكقيؼ المؤقت كنظارات المراكز األمنية خالؿ اإلنسافلكحظ مف خالؿ الزيارات التي نفذىا المركز الكطني لحقكؽ 

متفاكتة مف مركز أمني ألخر، كذلؾ حسب قدـ كحداثة بناء المركز  ألماكفأف مساحة البناء ليذه ا الفترة التي يغطييا التقرير،
تعتبر معظـ ىذه المباني قديمة باستثناء مباني  لميـك الكاحد، إذ ألماكفكتـ مراعاة متكسط عدد األشخاص المكقكفيف في ىذه ا

دارة االمف الكقائي، دارة البحث ا بعض اإلدارات األمنية مثؿ إدارة حماية االسرة، كا       كبعض المراكز األمنية الحديثة لجنائي،كا 
 ألماكفكتنتشر في معظميا الرطكبة كما أنيا محدكدة المساحة مما يؤدم إلى اكتظاظ تمؾ ا طبربكر، امف الكسطيو()

 بالمكقكفيف.

 :التيوية واإلضاءة 
ف اإلضاءة كالتيكية ااال  ،الشرطة اك اإلدارات االمنية اتكز األمنية اك مديرياتقع معظـ النظارات في طابؽ التسكية لمباني المر 

مثؿ )مركز أمف  ىذا باإلضافة إلى انتشار الركائح الكريية كالرطكبة في بعض المراكز، متكفرة بشكؿ جيد في بعض المراكز
 .مركز أمف االشرفية( ،الجكيدة

 :الفراش واألغطية 
في  عف فرشات إسفنج كحرامات، إال أنيا غير كافية في أياـ البرد الشديد متكفرة في معظـ نظارات المراكز االمنية كىي عبارة

  .معظـ المراكز

  :النظافة والمرافق الصحية 
منية ما عدا نظارات اإلدارات االمنية المختمفة كإدارة مكافحة المخدرات المراكز األ النظافة متدنية عمكمان في معظـ نظارات

دارة حماية االسرةكالتزييؼ، إدارة البحث الجنائي،  اما فيما يتعمؽ بالمرافؽ الصحية فأنيا متكفرة إما . إدارة األمف الكقائي، كا 
 .كالماء متكفر عمكمان  ،داخؿ النظارة أك بجانبيا مباشرة

 :نظارات النساء واألحداث 
االحتفاظ بالنساء في مركز نظارات النساء كاالحداث في عدد كبير مف مديريات الشرطة كالمراكز األمنية حيث يتـ  ال تتكفر

تكقيؼ النساء/جكيدة، أما األحداث فيتـ االحتفاظ بيـ في مركز أمف الزىكر/عماف كمركز أمف الحسف/الزرقاء كمركز أمف 
االحتجازية لمنساء  كضاعالعقبة، أما األحداث مف الفتيات فيتـ االحتفاظ بيف في مركز الخنساء في الزرقاء. كتعتبر األ

مركز التكقيؼ النساء/جكيدة سيئة مف حيث االكتظاظ كالذم ينجـ عنو النقص في الخدمات المقدمة كقمة المكقكفات في 
 النظافة.
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 :مركز توقيف األجانب 
يكجد ىذا المركز بعماف كىك معد ألحتجاز األجانب تمييدا لترحيميـ كيتـ حجزىـ كترحيميـ بأكامر إدارية، تبعان لمخالفة شركط 

شخاصان أكمف الجدير بالذكر أف كثير مف الحاالت التي تتـ بيذا الشكؿ شممت  قديـ كفيؿ درءن لترحيميـ.ك حجزىـ لتقامة أاإل
كعدد منيـ استمر حجزىـ فترة طكيمة لعدـ كجكد كفيؿ، كمعظـ اإلجراءات التي يتعرض ليا ىؤالء  ليسكا مقيديف بشركط اإلقامة

  .يـتككف مف باب تكسع الشرطة كالحاكـ اإلدارم بصالحيات

 الخاصة إلقامة الشعائر الدينية ألماكنا:  
 .كتؤدل الصمكات داخؿ النظارات ،ال يكجد أماكف مخصصة إلقامة الشعائر الدينية كالعبادات

  :الغذاء والممبس 
يرتدم األشخاص مالبسيـ الخاصة، كتكفر ليـ كجبة غداء فقط داخؿ شعبة الحجز المؤقت كباقي الكجبات عمى نفقتيـ 

 اإلحداث حيث يتـ تقديـ ثالث كجبات طعاـ ليـ.  اتالكنتيف المكجكد داخؿ المركز، باستثناء نظار  الخاصة مف

  :الشروط الصحية والرعاية الطبية 
 مستشفى أك مركز صحي حسب ما تستدعيو كؿ حالة عمى حده. الطبية عند الضركرة ألقرب تؤمف الرعاية

 :السجالت وحفظ األمانات 
سـ الضابط الذم أصدر أمر االحتجاز، كما انظمة تبيف أسباب القبض كتاريخو ك سجالت يدكية م يكجد في جميع النظارات 

)  .يكجد أماكف خاصة لحفظ األمانات )خزائف مكتـك

  :التصنيف 
ال يتـ اتباع أم مف معايير التصنيؼ التي كفمتيا المعايير الدكلية كالكطنية عند االحتفاظ بالمكقكفيف عمى أساس الخطكرة 

 الجرمية.
 

  الموقوفين في أماكن التوقيف المؤقت ومشكالتيم أوضاع .2

بعض االنتياكات التي تعتبر تجاكزات عمى حقكؽ الفترة التي يغطييا التقرير  ؿخال اإلنسافسجؿ المركز الكطني لحقكؽ 
 المحتجزيف التي كفمتيا المعايير الدكلية كالكطنية ذات العالقة كمنيا:

التي يتـ تكفيرىا لممكقكفيف مف حيث كجبة الطعاـ المقدمة كالفراش كاألغطية التي يتـ تزكيد النقص الحاد بالخدمات  .0
 .ألماكفتمؾ ا بعض المكقكؼ بيا داخؿ النظارة نتيجة االكتظاظ في



33 

 

إذ أْف القكانيف األردنية المعنية لـ تكفر ىذا الحؽ لممشتكى عميو إال في  ،حرماف المكقكؼ مف حؽ االستعانة بمحاـٍ  .4
حمة التحقيؽ االبتدائي كالمحاكمة فقط كبذلؾ أعطت الحؽ لرجاؿ الضابطة العدلية مف الشرطة بالتحقيؽ مع مر 

اف يتـ تعديؿ المركز  يرلك  ،المشتكى عميو دكف أف يككف لو الحؽ في االستعانة بمحاـٍ خالؿ فترة التحقيؽ األكلي
 اـ.التشريعات الخاصة بذلؾ بما يضمف حؽ المكقكؼ باالستعانة بمح

االحتفاظ لدل بعض اإلدارات األمنية خالؿ مرحمة التحقيؽ األكلي بالمشتكى عميو في زنزانة الحجز االنفرادية كالتي  .0
تخمك مف المرفؽ الصحي ك تنعدـ فييا اإلضاءة الطبيعية كالتيكية الصحية كلمدد طكيمة تتجاكز األسبكعيف بمكجب 

 مذكرة تكقيؼ صادرة عف الحاكـ اإلدارم.

( مف قانكف 011بعض مكظفي الضابطة العدلية لمقانكف كتجاكز الصالحيات الممنكحة ليـ بمكجب المادة ) مخالفة .2
أصكؿ المحاكمات الجزائية كممارسة صالحية المدعي العاـ الخاصة باستجكاب المشتكى عمييـ بدالن مف التقيد 

حالتيـ إ ( 42لى المدعي العاـ المختص خالؿ مدة )بصالحيتيـ المحددة قانكنا، كىي سماع أقكاؿ المشتكى عمييـ كا 
كلعؿ ىذه المخالفة أبرز االنتياكات التي يتعرض ليا المحتجز كالتي تشكؿ خرقا لضمانات المحاكمة العادلة  ساعة.

   .)التحرم كاالستدالؿ( التي يجب تكفيرىا لممحتجز في مرحمة التحقيؽ األكلي
عدـ إيداع أكراؽ التحقيؽ كمحاضر الضبط )حجز القضايا( التي ينظميا مكظفك الضابطة العدلية خالؿ فترة التحقيؽ  .9

األكلي لمنيابة العامة التي ىي سمطة التحقيؽ المختصة لفترات طكيمة، إذ يتـ حجز حريات األشخاص كأكراؽ التحقيؽ 
( مف قانكف أصكؿ 25بب غياب إجراء رادع لمخالفة المادة )لدل الشرطة كعدـ إبالغ النيابة العامة بيا كذلؾ بس

عمى ذلؾ )إدارة البحث الجنائي، إدارة مكافحة المخدرات( المحاكمات الجزائية، كقد درجت بعض اإلدارات األمنية 
 تحت عدة اعتبارات كعمى رأسيا حفظ أمف كسالمة المكاطنيف مف الخارجيف عف القانكف.

ا الخاصة بالمطمكبيف مف ذكم األسبقيات إلى القضاء تباعا كلحيف تنفيذ حكـ السجف في كؿ المجكء إلى تكديع القضاي .6
دارة مكافحة المخدرات قضية بمفردىا  بحجة حماية أمف المجتمع كالدفاع عف المصالح مف قبؿ إدارة البحث الجنائي كا 

 الكطنية.

قيـ بحجة االعتبارات األمنية كحفظ أمف المجكء إلى حجز حرية األشخاص كاإليعاز باتخاذ إجراءات ضبطية بح .5
  المجتمع بمكجب قانكف منع الجرائـ كمف خالؿ طمبات اإلعادة.

كخاصة لألشخاص المكقكفيف عمى حساب عف طريؽ المجكء الى التكقيؼ اإلدارم بشكؿ مستمر طكؿ مدة االحتجاز  .2
 . )إدارة البحث الجنائي )ظاىرة الكعب الداير

كتحقير( خالؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي )التحرم  ،كشتـ ،يب كسكء المعاممة )سبالتعرض إلى الضرب كالتعذ .5
دارة مكافحة المخدرات، إذ ما زالت ىذة  كاالستدالؿ( لدل بعض اإلدارات األمنية كخاصة إدارة البحث الجنائي كا 

المسؤكليف عف تمؾ  المسألة مف المسائؿ التي يصعب اثباتيا كالتي تستمـز اتخاذ إجراءات فكرية لضماف إحالة
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التجاكزات الى القضاء المختص، كالبد مف االشارة الى صعكبة اثبات كاقعة التعذيب عمى أرض الكاقع في ظؿ 
 العكامؿ التالية:

 إطالة مدة التكقيؼ بمكجب قرارات التكقيؼ اإلدارية.  . أ

 اختفاء آثار العنؼ الجسدم لطكؿ مدد التكقيؼ لدل تمؾ الجيات بمكجب مذكرات التكقيؼ اإلدارية.  . ب

استحالة كجكد الشيكد أك التقارير الطبية الشرعيةن، نتيجة فقداف االتصاؿ بالعالـ الخارجي كالسرية التي ترافؽ   ج.
 مرحمة التحقيؽ االبتدائي.

جناة مف أفراد الضابطة العدلية فمف يمارس اإلكراه ال يتكلى ضبط اإلفادة صعكبة معرفة الضحايا لشخصية ال   د.
كبالتالي تعتبر تمؾ اإلفادة قانكنية كدليالن قاطعان بعد سماع أقكاؿ منظـ الضبط بأف الشخص أداىا بطكعو 

 كاختياره.
استمرار تجاكزات كارتكاب جرائـ تعذيب  4100خالؿ النصؼ االكؿ مف عاـ  اإلنسافىذا كقد رصد المركز الكطني لحقكؽ  

بحؽ المكاطنيف، كذلؾ خالؿ زيارتو الفجائية إلى مراكز التكقيؼ المؤقت كالتقائو  15مف قبؿ منتسبي بعض اإلدارات االمنية
كما كجد المركز أف ىناؾ صكران متعددة مف التعذيب الذم يمارس  ،كمف خالؿ الشكاكل الكاردة اليو ،بالمكقكفيف أك أفراد أسرىـ

..( كذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى .عمى المشتكى عمييـ أك المكقكفيف لحساب تمؾ اإلدارات )ذـ كتحقير، ضرب بالفمقة، الشبح
مقارنة مع  4100خالؿ النصؼ االكؿ مف عاـ  اإلنسافؽ إفادة أك اعتراؼ، كقد بمغت الشكاكل الكاردة لممركز الكطني لحقك 

 االعكاـ السابقة عمى النحك التالي: 
 

 
 
 

 

كحقيقة األمر إّف ىذا يستدعي مف مديرية األمف العاـ مكاصمة جيكدىا في الحد مف تجاكزات منتسبي بعض اإلدارات األمنية 
كتقديميـ إلى محكمة الشرطة، باالضافة إلى كضع الخطط التدريبية التي مف شأنيا تعميـ  ،كمالحقة مرتكبي جرائـ التعذيب

دراجيا ضمف المناىج التأسيسية كالمحاضرات كاختبارات الترقية بيدؼ  اتفاقية مناىضة التعذيب عمى كافة مرتبات األمف العاـ كا 
ا اإلدارات المعنية داخؿ ىذا الجياز لمتحقيؽ بالشكاكل الخاصة منع التعذيب إلى جانب تعزيز االجراءات القانكنية التي تقـك بي

 بسكء المعاممة اك التعذيب. 
 
 
 

                                                 
 

       .ة المخدرات كالتزييؼاداراتي البحث الجنائي كمكافح15    

4112 20 
4115 90 

 25 الفترة التي يغطييا التقرير



35 

 

  قضايا ذات خصوصية .4
 

  : الرقابة القضائية عمى اماكن التوقيف المؤقت 

العاـ مراقبة عمى المدعي  0560لسنة  5( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية االردني كتعديالتو رقـ 06/0أكجبت المادة )
يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف عمى السجون ودور التوقيف  "إذ نصت عمى:  ،السجكف كمراكز التكقيؼ المؤقت

 ."وعمى تنفيذ القوانين ويمثل السمطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السمطات المختصة راساً 
 ألماكفالعممي في أماكف التكقيؼ المؤقت كفي ظؿ غياب الرقابة القضائية الفعالة عمى تمؾ اكال بد مف التأكيد عمى إف الكاقع 

كفقداف المكقكفيف االتصاؿ بالعالـ الخارجي خالؿ فترات التحقيؽ االكلي يساىـ في تكافر الظركؼ كالعكامؿ التي مف شأنيا 
كاستمرار االحتفاظ  ،ألماكفلرقابة القضائية الفعالة عمى تمؾ االسماح بكقكع جريمة التعذيب كيشير الكاقع العممي الى محدكدية ا

كبير بايجاد  حد مما يساىـ إلى، اإلدارم الصادرة عف الحكاـ االدارييف بتنسيبات الشرطة بالمكقكفيف بناءا عمى قرارات التكقيؼ
 حرمانيـ الى باالضافة كالنفسي، البدني اإلكراه إلى المحتجزيف تعريض البيئة المناسبة لكقكع انتياكات التعذيب كسكء المعاممة ك

 تسكد التي لمسرية نظرا كذلؾ ،الشرطة لدل األكلي التحقيؽ فترة خالؿ الشكاكل المختصة كتقديـ الجيات لدل التظمـ في الحؽ مف

إف ثانية منيـ الشرطة افراد انتقاـ خكفيـ مف عمى عالكة التحقيؽ،  جدكل بعدـ بعضيـ قناعة عف فضال بحقيـ، بشككل تقدمكا ىـ ًن

 المراجعة يستدعي كمو ىذا .الشكاكل في النظر كفي التحقيؽ بإجراء االختصاص صاحبة األمنية ككنيا األجيزة الشكاكل لدل تقديـ

 الفعالة، كعف القضائية الرقابة عف بعيدة تككف ما غالبا الشرطة لدل االكلي التكقيؼ فترة كاف خاصة المعنية الجيات مف قبؿ

 التي االنتياكات اف عمى اإلنسافالكطني لحقكؽ  المركز كيؤكد بالطبيب. اكحتى باالسرة سكاء الخارجي بالعالـ المكقكفيف اتصاؿ

  .السابقة المركز تقارير في الييا االشارة مستمرة رغـ تزاؿ ال الييا المشار كالمكقكفكف النزالء ليا يتعرض
 

 التوقيف المؤقت :وحاالت االنتحار في أماكن  الوفيات 

خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير كفاة احد المكقكفيف في نظارة إدارة البحث الجنائي نتيجة  اإلنسافسجؿ المركز الكطني لحقكؽ 
ككذلؾ ضركرة  ،لممكقكفيف كيرل المركز بأنو البد مف التنبو كمالحظة التغيرات كالميكؿ االنتحارية ،إقدامو عمى االنتحار شنقان 

مف خالؿ عرضو عمى االطباء النفسييف اذا الحظ مسؤكؿ النظاره عكارض  المطمكب لممكقكؼ االىتماـ إيالء الجانب النفسي
 .االكتئاب عمى المكقكؼ
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 رابعًا: النتائج والتوصيات
 

ضركرة اتخاذ إجراءات تشريعية كتنفيذية كقضائية فعالة  اإلنسافالتي تـ كصفيا يرل المركز الكطني لحقكؽ  كضاعفي ضكء األ
 عمى النحك التالي:في المممكة  كمعاممة النزالء التأىيؿك  اإلصالحمراكز  أكضاعلتحسيف 

مع العمؿ بنظاـ الشرطة القضائية كاف يعيد الييا  تابعة لوزارة العدل التأىيلو  اإلصالحإنشاء ادارة مستقمة لمراكز  .1
  بأعماؿ الضبط القضائية كسائر المياـ التي تعيف سير العدالة كتنفيذ االحكاـ.

يـ كرفع مف مستكل أكضاعلتحسيف  اجراء دراسات وأبحاث عممية ميدانية متخصصة حول وضع العاممين في المراكز .2
 تأىيميـ.

بعد اعتماد معيار كطني لتحديد عدد الكادر كفقا لعدد النزالء ككفقا اختيار العدد المناسب من العاممين في المراكز  .3
مع ضماف تمقييـ التدريب المناسب كمنح العامميف كالحراس  التأىيؿألدكارىـ كذلؾ لرفع مستكل االداء في مكضكع 

 حكافز مالية كعالكة مخاطر العمؿ.

يأخذ باإلعتبار جممة مف العكامؿ  التأىيؿك  اإلصالحلمراكز عيار نوعي لتحديد الطاقة اإلستيعابية ضرورة إعتماد م .4
 ،المساحة المخصصة لمرافؽ الخدمات ،المادية كالقانكنية مثؿ المساحة الكمية لمسجف كضاعكالظركؼ كالعالقات كاأل

 ،حجـ إدارة المركز بالنسبة لعدد النزالء ،المساحة المخصصة إلدارة السجف، المساحة المخصصة لمبيت كؿ نزيؿ
مدد  ،السجكف أكضاعكاجبات الجيات المعنية ب ،نكعية كمستكل المرافؽ كالخدمات كأشكاؿ الرعاية المقدمة لمنزالء

التكقيؼ )المحككمية( ككذلؾ العادات كالقيـ اإلجتماعية كغيرىا مف العكامؿ التي تمكف مف تطبيؽ المعايير الدكلية في 
دارة السجكف كمعاممة السجناء بناء  .كا 

 كاستبداليا بالتدابير االحترازية كالعقكبات المالية كالتشغيؿ خارج السجف،الحد من العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة  .5
بعد استحداث التشريعات الخاصة بالتدابير البديمة غير االحتجازية، كذلؾ في عدد مف المخالفات كالجنح بيدؼ معالجة 

 .التأىيؿك  اإلصالحمشكمة االكتظاظ داخؿ مراكز 

 نزيؿعمى أساس معاممة الفرد بما يالئـ تشخيص حالة الالعقكبة تفريد التنفيذم لمعقكبة أم مبدأ تفريد الاألخذ بمبدأ  .6
 .كتحميؿ مشكمتو كاحتياجاتو

ك استبداليا بأخرل مصممة ضمف أسس معيارية تمكف مف تكفير الرعاية كالحماية تحديث بعض المراكز القائمة أ .7
)السجكف المفتكحة كالسجكف شبو المفتكحة( تنسجـ كالفكر  كالتفكير بانشاء انماط كنماذج جديدة مف السجكف التأىيؿك 
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عمى الحد مف مشكمة االكتظاظ إضافة إلى خفض التكاليؼ الباىظة التي تتكبدىا خزينة الدكلة العقابي الحديث كتعمؿ 
الخاص بكقؼ تنفيذ العقكبة كاستحداث نظاـ قاضي تنفيذ العقكبة  لالنفاؽ عمى السجكف المغمقة كتفعيؿ النص التشريعي

 .كنظاـ االفراج المشركط ضمف التشريعات الجزائية

يؿ مدمني المخدرات كغيرىا مف المسكرات لعالجيـ قبؿ انتياء مدة عقكبتيـ كيمكف بناء مركز متخصص لتأى .8
 االستعاضة عف ذلؾ بتخصيص قسـ لعالج المحككميف مف المدمنيف في المركز الكطني لالدماف

ر كطكؿ أمد التكقيؼ القضائي قبؿ كأثناء المحاكمة، مف خالؿ السعي إلعتماد معيا معالجة موضوع التوقيف القضائي .9
كطني لممدة المعقكلة الجراء المحاكمة، كالعمؿ عمى تطكير التشريعات كالممارسات القضائية مف اجؿ التسريع في 

كتحديد آلية كاضحة مع التأكيد  ،التأىيؿك  اإلصالحإجراءات المحاكمات، كالحد مف مشاكؿ التبميغ بيف المحاكـ كمراكز 
كتفعيؿ الية التتفتيش عمى  ،عمى تجديد مذكرات التكقيؼ ضمف المكاعيد القانكنية كعدـ المجكء لمتجديد بشكؿ تمقائي

 كاماكف التكقيؼ المؤقت مف قبؿ السمطة القضائية. التأىيؿك  اإلصالحمراكز 

 اإلدارييف مف خالؿ:كازدياد عدد المكقكفيف التوقيف االداري  معالجة موضوع .10

بسط الرقابة القضائية عمى قرارات التكقيؼ اإلدارم كصالحيات الحكاـ اإلدارييف الضبطية كىذا مف شأنو اف  . أ
يحقؽ ضمانات الطعف بالقرارات اإلدارية اماـ المحاكـ النظامية كعمى اكثر مف درجة كيسيؿ عمى األفراد تكاليؼ 

 .التقاضي
 .بيا االلتزاـكلية ك ؤ أك عدـ المس بالبراءةالقضائية ك األحكاـ النيائية  القراراتحتراـ ضماف ا . ب
 مف قبؿ الحكاـ االدارييف. ة اإلجراء الضبطي ك الخطكرة الجرمية عند فرض اإلقامة الجبريةالءمبمبدأ م األخذ . ت
  القضائية. السمطة إلى الجبرية صالحية فرض اإلقامة نقؿ . ث
ءات التحقيؽ التي تقـك بيا الشرطة بحيث ال يسمح باإلستمرار بحجز رفع مظمة الحاكـ اإلدارم عف إجرا . ج

 األشخاص كالتحقيؽ معيـ لمدد طكيمة باإلستناد لمذكرات التكقيؼ الصادره عف الحكاـ اإلدارييف.
 ضركرة إحالة المتيميف كالمشتبو بيـ لإلدعاء العاـ ضمف المدة المحددة في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية. . ح
حيث اإلجراءات الكاجب اتباعيا عند  مفمف قانكف منع الجرائـ  (4)المادة بنصالتزاـ الحكاـ اإلدارييف ضركرة  . خ

 إصدارإصدار مذكرة القبض كسماع أقكاؿ األشخاص كمف ثـ باإلدارم كذلؾ فيما يختص  التكقيؼالمجكء إلى 
 .مذكرات التكقيؼ اإلدارم

اـ قضائية مبرمة بدال مف االعتماد عمى السكابؽ لدل الجيات نشاء سجؿ عدلي لدل كزارة العدؿ مبني عمى أحكا . د
  مف اجؿ التنفيذ السميـ ألحكاـ القانكف.،األمنية

 دراسة كتحميؿ قانكف منع الجرائـ كالسعي لسرعة تعديمو أك إلغائو. . ذ
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والمعاممررة ضرررورة معالجررة الشرركاوى المتكررررة حررول طائفررة مررن إنتياكررات رجررال الشرررطو والخاصررو بررالتعرض لمضرررب  .00
 :التشريعية واإلجرائية التالية والميينة وىو أمر يستدعي األخذ بالمقترحات الالإنسانيةو  القاسية

كاالعالف باالعتراؼ باختصاص لجنة  ،التصديؽ عمى البركتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية مناىضة التعذيب . أ
مناىضة التعذيب بالبت بالشكاكل المقدمة مف دكؿ كاشخاص تتعمؽ بانتياؾ الدكؿ اللتزاماتيا المنصكص عمييا 

 (. 22ك 21بمكجب المادتيف ) باتفاقية مناىضة التعذيب
الذيف يشارككف في احتجاز أم ضماف تقيد المكظفيف المسؤكليف عف انفاذ القكانيف اك العامميف في القطاع الطبي  . ب

 المطمؽ لمتعذيب. فرد يحـر مف حريتو بالحظر
أماـ الضحية أك المتضرر مف التعذيب بإقامة دعكاه أماـ  الفرصةالتعديالت التشريعية الكفيمة بإتاحة  إجراء . ت

 .مباشرالقضاء المختص بشكؿ 
كتفعيؿ ىذا الممؼ  االحتجاز السجف اك طباء لكؿ مف ىـ رىفاالمف قبؿ  المنتظمةالفحكص الطبية  نظاـإدخاؿ  . ث

 .الطبي
تزكيد المكقكفيف كالنزالء بمعمكمات مكتكبة حكؿ االنظمة المطبقة كالطرؽ المسمكح بيا لطمب المعمكمات كتقديـ  . ج

 الشكاكل.
إنشاء آلية تحقيؽ دائمة كمستقمة تشمؿ قضاة كمحاميف كأطباء تقـك بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث  . ح

  كتقديـ المسئكليف عنيا لممحاكمة. التأىيؿك  اإلصالحاكز مر في 
 .إنشاء مراكز متخصصة العادة تأىيؿ ضحايا التعذيب كتنفيذ برامج حماية الشيكد كضحايا التعذيب . خ
المعدلة مف قانكف العقكبات االردني بما ينسجـ كاتفاقية  208اجراء التعديالت التشريعية الالزمة عمى المادة   . د

 .1984مناىضة التعذيب لسنة 
 ضركرة التزاـ الدكلة بتعكيض كتأىيؿ ضحايا التعذيب سكاء تـ التعرؼ عمى الجاني اك لـ يتـ التعرؼ عميو. . ذ
ساءة المعا شجب . ر  كالمقركءة. كالمسمكعةمف خالؿ حمالت اإلعالـ المرئية  كعمنيان  ممة رسميان أعماؿ التعذيب كا 
كالتركيز عمى عدـ  كالمكقكفيفالنزالء برامح إعالمية لمتكعية باألساليب القانكنية كالحضارية لمتعامؿ مع  إطالؽ . ز

 .أم ممارسات خالفان لمقانكف، بما فييا التعذيب بصكره كأشكالو المختمفة شرعية

 تحسين الرعاية الطبية والنفسية المقدمة من قبل وزارة الصحة لمنزالء وذلك من خالل: ضرورة .12

كجميػػػػع مػػػػف ىػػػػـ رىػػػػف  التأىيػػػػؿك  اإلصػػػػالحاالىتمػػػػاـ بػػػػاجراءالفحكص )الفحػػػػص الطبػػػػي الشػػػػامؿ(عمى نػػػػزالء مراكػػػػز  . أ
 .االحتجاز

كالمركػػز الػػكطني لمطػػب  يػػةفػػي المستشػػفيات الحككم التأىيػػؿك  اإلصػػالحزيػػادة عػػدد األسػػرة المخصصػػة لنػػزالء مراكػػز  . ب
 .النفسي
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 .جكيدةة ك في مركز اصالح كتأىيؿ النساء/ضركرة تكفير طبيب /ة تخصص نسائي . ت
 )عاـ/اسناف/جمدية/نفسية(. التأىيؿك  اإلصالحزيادة عدد الكادر الطبي العامؿ في مراكز  . ث

 التي ال تتكفر فييا ىذه الكحدات الصحية. التأىيؿك  اإلصالح كحدات صحية متكاممة في مراكزفتح  . ج

النػػزالء المصػػابيف بػػامراض نفسػػية، كتعيػػيف اخصػػائييف  أكضػػاعزيػػادة عػػدد األطبػػاء النفسػػييف الػػذيف يقكمػػكف بمتابعػػة  . ح
 نفسييف ليقكمكا بميمة العالج السمككي.

االفػػراج الصػػحي عػػف بعػػض بضػػماف  بمػػا يسػػمح التأىيػػؿك  اإلصػػالحاجػػراء التعػػديالت التشػػريعية عمػػى قػػانكف مراكػػز  . خ
 النزالء المصابيف بامراض خطيرة.

 .التأىيؿك  اإلصالحايجاد مديرية صحة خاصة بمراكز  . د

 عن طريق: ضرورة تحسين الرعاية اإلجتماعية لمنزالء .13
 .التأىيؿك  اإلصالحتعزيز فعالية دكر االخصائي االجتماعي في مراكز  . أ

بحيػػث يػػتـ تكسػػيع مفيػػـك دراسػػة الحالػػة  التأىيػػؿك  اإلصػػالحزيػػادة فعاليػػة خػػدمات الرعايػػة االجتماعيػػة داخػػؿ مراكػػز  . ب
 .(جة مشكمة التكرار)العكدة لمجريمةكتنفيذ الدراسات االجتماعية لمعال

عداد النزيرل لمخرروجتعزيز  . ت كمنظمػات المجتمػع  بالشػراكة فيمػابيف كزارة التنميػة االجتماعيػة برامج الرعاية الالحقة وا 
 المدني.

 من خالل: التأىيلو  اإلصالحراكز عمى حقوق نزالء ماتخاذ اإلجراءات لضمان المحافظة  .14

 .معالجة مشكمة الزيارات مف حيث طكؿ انتظار الزكار كطريقة تفتيشيـ . أ
 كضع الية لحؿ مشكمة المراسالت ك االتصاالت الياتفية. . ب
 كخاصة كجبات الفطكر كالعشاء.الكجبات الغذائية ككفايتيا جة مكضكع معال . ت

لمنػػزالء مػػف أمػػراض كتػػكفير العنايػػة بشػػغؿ أكقػػات الفػػراغ النػػزالء تػػكفير أدكات النظافػػة كالعػػالج لتػػدارؾ مػػا يصػػيب  . ث
 .كصحيان  كرعايتيـ ركحيا كبدنيان 

كالغػػػذاء، العػػػالج، ك  التعمػػػيـ ك مػػػف حيػػػث أعمػػػاؿ التصػػػنيؼ، كصػػػالحية اإلقامػػػة، كالعمػػػؿ، النػػػزالء الكفػػػاء باحتياجػػػات  . ج
 .كالرياضة، كالزيارة

 اتخاذ اإلجراءات لضمان المحافظة عمى حقوق الموقوفين من خالل: .15
 .ناء مراكز أمنية جديدة كفقان لممعايير الدكليةب . أ

 في اماكف التكقيؼ المؤقت. تخصيص اماكف إلقامة الشعائر الدينية . ب

 .مياه الشرب داخؿ النظاراتتكفير ك  تكفير ثالث كجبات غذائية لممكقكفيف بدالن مف كجبو كاحدة . ت
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 العمؿ عمى أتمتو السجالت بحيث تبيف أسباب القبض كتاريخو ككؿ المعمكمات الضركرية.  . ث

 تمكيف المحتجزيف مف فرصة االتصاؿ بالعالـ الخارجي سكاء باسرتو اكمحاميو. . ج

مع التأكيرد عمرى دور  التأىيلو  اإلصالحوالعاممين بيا في عممية  التأىيلو  اإلصالحتوعية الرأي العام حول دور مراكز  .16
 .المركز المجتمع في ىذه العممية المستمرة بعد خروج النزيل من

 .مف حيث حؽ الزيارة كالتفتيش كتسجيؿ المالحظات التأىيؿك  اإلصالحمراكز  شراؼ القضائي عمىإلتفعيؿ ا .17

بزيارة السجكف لمتعرؼ عمى أحكاليا كالمساىمة  اإلنسافالسماح لممنظمات غير الحككمية كعمى األخص منظمات حقكؽ  .18
  .في تقديـ الحمكؿ

 


