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 أوضاع مراكز االصإلح و التؤهٌل فً المملكة
 التقرٌر الدوري الثانً

 

 مقدمة
 

 ٍِ جشاء ادذٙ ػششة صٝاسٓ ىَشامض قاً اىَشمض بأ30/9/2004-31/3خاله اىفخشة

ٍْٖا ضَِ بشّاٍج صٝاساحٔ  تسعةاإلصالح ٗ اىخإٔٞو فٜ جَٞغ أّذاء اىََينت 

اىذٗسٝت )اىثاّٞت( ٍِ اجو حفقذ أٗضاع حيل اىَشامض ٗحقَٖٞٞا بؼذ صذٗس اىخقشٝش 

-1/1اىشبغ سْ٘ٛ االٗه ػِ أٗضاع حيل اىَشامض خاله اىفخشة اىََخذة ٍِ 

ٕزٓ اىضٝاساث بخْسٞق ٍسبق ٍغ ٍذٝشٝت األٍِ اىؼاً/أداسة ٗجشٙ حْفٞز 31/3/2004

 ٍشامض اإلصالح ٗ اىخإٔٞو.

  .تم إعداد تقرٌر توثٌقً لكل زٌارة وفق النموذج الخاص المعتمد لهذه الؽاٌة 

 . تراوحت مدة الزٌارات ما بٌن ثالثة ساعات إلى اربعة ساعات 

 ٌها حٌث تم تسلٌم كل ادارة المراكز وبعض العاملٌن ف ءبدأت الزٌارات بلقاء مدرا
من اإلدارات نسخة عن التقرٌر ربع السنوي االول عن أوضاع مراكز االصالح 
والتأهٌل و نسخة عن التقرٌر التوثٌقً الخاص بكل مركز من هذه المراكز، وتم 
بحث ومناقشة المالحظات الواردة فً التقارٌرالتوثٌقٌة مع األدارات المعنٌة فً تلك 

 ل  التحقق من مدى التطور المنجز بهذا الخصوص.المراكز من اج

  ،قام فرٌق الزٌارة بتفقد أقسام المراكز المختلفة )األبنٌة والمنشأت، أماكن النوم
 -حٌثما وجدت-المرافق الصحٌة، مرافق الخدمات، ساحات التشمٌس، العٌادات 

ق وكذلك القٌود و السجالت و المراف-حٌثما وجدت-،المشاؼل وأماكن التدرٌب
 المخصصة لخدمة اإلدارة .

  ٛقاً فشٝق اىضٝاسة اٝضا بخفقذ أٗضاع اىْضالء ٗ اىخذقق ٍِ ٍذٙ حذسِ ٗ/اٗ حشد

ٍسخ٘ٙ اىشػاٝت  اىصذٞت ٗ اإلجخَاػٞت ٗاىْفسٞت ٗاىقاّّ٘ٞت ٗ اىَؼاٍيت اىخٜ ٝيقّٖ٘ا 

ٍِ أداساث اىسجُ٘ ٗ اىجٖاث اىقضائٞت ٗ االداسٝت راث اىصيت بأٗضاػٌٖ. ٗحقَٖٞٞا 

 . سخْاد ىيَؼاٝٞشاىذٗىٞت ٗ اى٘نْٞت اىَؼخَذةباال
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ٍشامض حقغ 9جَٞغ اىَشامض اىخٜ حَج صٝاسحٖا حابؼت ىَذٝشٝت األٍِ اىؼاً ٗحذاس ٍِ قبو إداسة ٍشامض اإلصالح ٗاىخإٔٞو . ػذدٕا )

ٍذافظت اىضسقاء( ،  –ٍذافظت اىبيقاء( ، )بٞشِٝ  –ٍذافظت إسبذ( ، )اىبيقاء  -ٍذافظاث اىََينت ٕٜٗ : )قفقفاضَِ سخت ٍِ 

ٍذافظت اىنشك(  –ٍذافظت اىؼاصَت( ، )اىنشك  –ٍذافظت اىؼاصَت( ، )س٘اقت  –ٍذافظت اىؼاصَت( ، اىج٘ٝذة/ّساء  –)اىج٘ٝذة/سجاه 

باشش اسخقباه , 2003/        12/     11ٍذافظت اىؼقبت( ثٌ إسخذذاد ٕزا اىسجِ بخاسٝخ   – ٍذافظت ٍؼاُ(  ، )اىؼقبت/سجاه –، )ٍؼاُ 

 .  5/5/2004اىْضالء ٍْز 

  ٝسخخذً فٜ ٕزا اىخقشٝش ٍصطيذاث : )سجِ/سجُ٘( ، )إداسة اىسجِ( ىيذالىت ػيٚ )ٍشمض/ٍشامض اإلصالح

ىت اإلّشاء ٗاىذفاظ ػيٚ اىذالالث اىقاّّ٘ٞت ٗاىخإٔٞو( ٗ)إداسة ٍشمض/ٍشامض اإلصالح ٗاىخإٔٞو( ٗرىل ىسٖ٘

ٗاىيغ٘ٝت ٗاإلّساّٞت اىخٜ ْٝط٘ٛ ػيٖٞا ٍصطيخ )اىسجِ( ب٘صفٔ ٍناّاً ٍخصصاً ىذجض اىذشٝت ضَِ األٗضاع 

اىخٜ ٝذذدٕا اىقاُّ٘ ... ٗقذ إسخخذً فٜ اىخقشٝش ٍصطيخ )اىسجْاء( مشدٝف ىَصطيخ )اىْضالء( فٜ ػذة ٍ٘اضغ 

 خز باإلػخباس ٍقخضٞاث اىخَٞٞض بِٞ اىَ٘ق٘فِٞ ٗاىَذنٍِ٘ٞ. ىزاث اىذالالث ، ٍغ األ
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  تلقً الشكاوى والتظلمات وطلبات المساعدة التً ٌقدمها النزالء والنظر
 فٌها ومعالجتها ضمن صالحٌات وإمكانات المركز.

  تفقد القٌود والسجالت الخاصة بالنزالء للتحقق من أن وجود الموقوفٌن
ون متفق مع أحكام القوانٌن واألنظمة المرعٌة والمحكومٌن فً تلك السج

 وضمن مقتضٌات العدالة واألنصاؾ.
 

 

 موجز وقائع الزٌارات
 

باشر المركز الوطنً  2004-4-29بعد صدور التقرٌر ربع السنوي األول بتارٌخ 

لحقوق األنسان بمتابعة الشكاوى والتظلمات وطلبات المساعدة المقدمة من النزالء   
قصور فً أداء فرٌق الزٌارة على ضوء ما تم رصده من مالحظات وبحث نقاط ال

وردت ضمن الشكاوى والتظلمات و طلبات المساعدة التً قدمت للمركز من قبل 
 النزالء حتى ٌتم تالفً هذه النقاط فً الزٌارات الدورٌة القادمة .

 
 تم تحدٌد برنامج الزٌارات الدورٌة الثانٌة على النحو التالً:  -

 
 

 الزٌارات لمراكز اإلصالح و التؤهٌل برنامج
 فً المملكة

 
 الموقع اسم المركز التارٌخ الٌوم

 العاصمة مركز اصإلح وتأهٌل جوٌدة/نساء 24/8/2004 الثالثاء

 البلقاء مركز اصإلح وتأهٌل البلقاء 29/8/2004 األحد

 الزرقاء مركز اصإلح وتأهٌل بٌرٌن 31/8/2004 الثالثاء

 اربد ركز اصإلح وتأهٌل قفقفام 5/9/2004 األحد

 العاصمة مركز اصإلح وتأهٌل سواقة 7/9/2004 الثالثاء

 العاصمة مركز اصإلح وتأهٌل جوٌدة/رجال 8/9/2004 االربعاء

 الكرك مركز اصإلح وتأهٌل الكرك 12/9/2004 األحد

 معان مركز اصإلح وتأهٌل معان 12/9/2004 االحد

 العقبة وتأهٌل العقبة مركز اصإلح 13/9/2004 االثنٌن

 
 
 
 
 

Formatted Table
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وبناًء علٌه تم اجراء جمٌع الزٌارات من قبل فرق الزٌارة الى المراكزالمذكورة  -

اال انه تم اجراء تعدٌل على مواعٌد بعض الزٌارات  وفق البرنامج اعاله
 الخاصة بالمراكز) معان ، العقبة، جوٌدة /رجال( .

 مراكز اإلصالح و التأهٌل.تم اعداد تقرٌر تفصٌلً خاص عن كل مركز من  -
 ( ساعات.4( ساعات الى )3تراوحت مدة الزٌارات من ) -

بدات جمٌع الزٌارات بلقاء مدٌر السجن وعدد من الضباط حٌث تم تسلٌم كل  -
نسخة عن التقرٌر ربع السنوي االول عن اوضاع  ادارات السجونادارة من 

الخاص بكل مركز مراكز االصإلح والتأهٌل مع نسخة عن التقرٌر التفصٌلً 
منها، وتم بحث ومناقشة ما ورد فً التقارٌر و تقٌٌم التطورات التً طرأت منذ 

 الزٌاره السابقة.

قامت فرق الزٌارة باإللتقاء بالنزالء و سؤالهم عن احوالهم و المشكالت التً  -
ٌواجهونها داخل السجون و خارجها وتم تلقً الشكاوي و المناشدات وطلبات 

 دمة منهم.المساعدة المق

قام مدراء السجون وعدد من الضباط و االفراد فٌها بمرافقة فرق الزٌارة أثناء  -
تفقدها لمرافق المركز والتقائها بالنزالء وقدموا االٌضاحات الالزمة حول 

 استفسارات فرق الزٌارة.

تم اعداد تقرٌر عام ألوضاع المراكز فً المملكة وٌشمل التقٌٌم العام اوضاع  -
 الح من ناحٌة البٌئة واوضاع السجناء وادارات السجون .مراكز اإلص

تم وضع مقترحات اجرائٌة لمتابعة أوضاع هذه المراكز من جمٌع النواحً   -
 وبالذات الشكاوي والتظلمات التً تلقاها المركز من السجناء.

 
 
 
 
 

 تقٌٌم أوضاع السجون
 
 

 ئة السجون(األبنٌة و المنشآت ومرافق الخدمات وتجهٌزها )بٌ  : أوال
 ثانٌا :  أوضاع السجناء/ النزالء.

 ثالثا :  إدارات السجون.
 رابعا:  مالحظات متصلة بالتقٌٌم.
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   -:  األبنٌة و المنشآت و مرافق الخدمات و تجهٌزاتها) بٌئة السجون(    أوالا 
 
 

مناطق جغرافٌة قرٌبة من التجمع الحضري التجمعات تقع معظم السجون ضمن  .1
وٌسهل الوصول الٌها جمٌعا عن طرٌق شبكة بؤستثناء سجن العقبة(  السكنٌة)

 النقل العام.
 

السجون تعانً من مشكلة صؽر حجم أبنٌتها )الكرك، معان(  معظمال تزال  .2
وضٌق قً المساحة الكلٌة لألرض المخصصة لها وهو امر ٌنعكس بشكل 

جن وٌجعل مباشر على محدودٌة مرافق الخدمات لكل من السجناء وإدارة الس
السجون مكتظة وٌعٌق تصنٌؾ السجناء وعزل كل فئة عن األخرى ضمن أسس 

          معٌارٌة أبسطها فصل الموقوفٌن عن المحكومٌن.
 

إضاءة جٌدة ما زالت تعانً بعض األبنٌة فً السجون من الرطوبة وعدم توفر   .3
 عامة صٌانةتهوٌة صحٌة)سجن البلقاء، قفقفا ، بٌرٌن( مما ٌستلزم إجراء و

كذلك ما زالت تعانً بعض السجون من ضٌق المهاجع لهذه المبانً  دورٌة
مقارنة بعدد النزالء فٌها وصؽر ساحات التشمٌس وعدم كفاٌتها )سجن الكرك، 

 بالنظر لعدد النزالء( .    –البلقاء، بٌرٌن 
 

لم ٌطرأ اي زٌادةعلى عدد برامج التدرٌب و/او اعادة التؤهٌل و /او البرامج    .4
التً لها عالقة بموضوع التدرٌب و اعادة التؤهٌل ) رٌاضٌة و ترفٌهٌة و 

ورؼم ذلك فأن المشاؼل الموجودة فً تثقٌفٌة(التً تفدم فً بعض السجون، 
بعض السجون تخدم فئة قلٌلة منهم ،اما العدد االكبرمن النزالء فالٌستفٌد من آٌة 

 رٌبه.برامج و/او دورات فً اطار اعادة تأهٌل النزٌل وتد

 
ما زالت مشكلة عدم كفاٌة األمكنة المخصصة للكثٌر من مرافق الخدمات و/او  .5

عدم وجودها وعدم تحدٌد حجم وطبٌعة ونوعٌة هذه المرافق الواجب توفرها 
بنٌة واألنشاءات ومن االمثلة على ألداخل السجون ٌكشؾ عن مشكلة عدم كفاٌة ا

صحاب السوابق بؤصحاب ما زال ٌتم خلط الموقوفٌن بالمحكومٌن وأذلك )
الجنح والمخالفات فً جمٌع السجون بسبب عدم كفاٌة األجنحة أو الغرف 

 .المخصصة كمهاجع للنزالء( ) االكتظاظ الشدٌد فً سجن الجوٌدة(

 
لم ٌتم تحدٌد حجم وطبٌعة ونوعٌة المرافق الواجب توفرها فً السجن حٌث ما   .6

 سهم واؼطٌة اسرتهم فً زال النزالء فً بعض السجون ٌقومون بؽسل مالب
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دورات المٌاه بأٌدٌهم وبالطرق البدائٌة بٌنما تستخدم بعض السجون الؽساالت 
الكهربائٌة فً عملٌة الؽسٌل ، وما زالت مشكلة ؼٌاب المشاؼل واماكن التدرٌب 
فً خمسة سجون من اصل تسعة مدار التساؤل فٌما اذا كانت هذه المرافق 

 صالح والتأهٌل أم ٌمكن االستؽناء عنها!!والتجهٌزات ضرورٌة لمركز اال

 
لم نلمس وجود معٌار حقٌقً ٌتم االستناد إلٌه لتحدٌد الطاقة االستٌعابٌة  .7

للسجن والتً ٌتم تحدٌدها اآلن فقط على اساس عدد األسرة أو حجم االمكنة 
المخصصة لمبٌت النزالء وهذا األساس أن صح أصال ال ٌتم االلتزام به بشكل 

ن نسبة اشغال بعض المرافق تفوق االمكنة التً ٌوفرها هذا دقٌق حٌث ا
 المعٌار .

 
 

    

 -أوضاع السجناء/ النزالء: -ثانٌاا:
 

 
بمختلؾ درجاتها على الرؼم من    األمٌةان قسما كبٌرا جدا من السجناء ٌعانون من  -1

تنفٌذ دورات محو أمٌة للنزالء فً معظم السجون بالتعاون مع وزارة التربٌة 
علٌم ، اال ان انتشار األمٌة بٌن السجناء ٌدعوالى التساؤل عن اٌجاد الحوافز التً والت

 من شأنها تحفٌز هؤالء لاللتحاق بأي من دورات محو األمٌة   .
 

أن القسم األكبر من النزالء ال ٌتلقون أي مساعدة قانونٌة )مشورة أو تمثٌل قضائً(  -4
 ساعدة .إما بسبب فقرهم أوجهلهم بأهمٌة مثل هذه الم

 
 

خر آٌحظى بها النزالء فهً متفاوتة من سجن الى  التًاما الرعاٌة االجتماعٌة - 3

 فنجد مثال ان الرعاٌةفً المجمل غٌر كافٌة فً جمٌع حاالتها  انهاباالضافة الى 
فً كل من سجن ) البلقاء، معان ، العقبة( بٌنما  للنزالء متوفرةاالجتماعٌة ؼٌر 

انها ؼٌر كافٌة من حٌث الخدمات و /او  اال لستةاتتوفر فً باقً السجون 
كما ان دور وزارة التنمٌة االجتماعٌة واالخصائٌن  للنزالءالمساعدات التً توفرها 

قلٌل من  لعدد دراسة حالة باعدادعلى البدء  اقتصراالجتماعٌٌن داخل السجون 
ٌن وتقدٌم النزالء ؼٌر المقتدر لبعض الطبٌة النظارات توفٌرالنزالء واحٌانا 

النزٌل المعٌل ضمن حاالت قلٌلة، حٌث أننا رصدنا خالل  ألسرة المالٌة المساعدة
االؼلبٌة العظمى من النزالء عن وجود االخصائً  علمزٌارتنا للسجون عدم 

معه  ٌستدعً وهذاالتً ٌمكن ان ٌقدمها لهم   الخدمةاالجتماعً داخل المركز و/او 
تماعٌة لخططها و برامجها و طرٌقة تقدٌم وجوب مراجعة وزارة التنمٌة االج

للنزالء داخل مراكز االصالح و التأهٌل ووجوب توعٌة هؤالء النزالء  خدماتها
حتى لو كان عن طرٌق نشرة تعرٌفٌة تسلم للنزٌل عند دخوله  بخدماتهااٌضا 
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محاضرات تثقٌفٌة من اجل التعرٌؾ بدور وخدمات االخصائً  القاءللمركز و/او 
مجلس الوزراء اتخذ قرارات بهدف  ان هنا الى ونضٌؾفً المركز  االجتماعً

وذلك لسد  ا( موقوف753( دٌنار ألسرة )156) تقدٌمتحسٌن اوضاع السجناء منها 
فً  4334-9-40وزٌر الداخلٌة بتارٌخ  لسانحاجة الفقر وهذا القرار جاء على 

اوضاع النزالء االنسان عن  لحقوقجرٌدة الرأي بعد نشر تقرٌر المركز الوطنً 
 .*   فً سجن الجوٌدة /رجال

 

تقتصر  حٌثللنزالء فً السجون التً تقدم فٌهاهذه الخدمة  المقدمة النفسٌة الرعاٌة- 4
على زٌارة اسبوعٌة فً بعض السجون من طبٌب نفسً حكومً أو عند التحوٌل 

 العام فً السجن او المركز الصحً او المستشفى الحكومً الى مركز طبٌبالمن 
انه هناك  حٌث ،تتوفرفٌها هذه الخدمة الالسجون التً  فً  وذلك  الطب النفسً

خدمة  فٌها التقدم تسعة) الكرك ،معان ، العقبة ( من اصل  سجون ثالثة
 ،الرعاٌةالنفسٌة علما بؤن هذه الخدمة ضعٌفة حتى فً السجون التً تقدم بها

 لنفسً الحكومً للمراكزلطبٌب اا من حٌث قلة الزٌارات التً ٌقوم بها سواءا
فً   لهذه المراكزسرة المخصصة األبعدد النزالء فً تلك المراكز و عدد  بالمقارنة

الى  و باالجمال فؤن هذه الخدمة تتفاوت من سجنالمركز الوطنً للصحة النفسٌة، 
 اخراال انها فً المجمل غٌر كافٌة فً جمٌع حاالتها .

 
 

حٌث ٌوجد وحدات صحٌة  متوسطة فً السجون،المقدمة للنزالء الرعاٌة الصحٌة -5
فً اربعة سجون) الجوٌدة، سواقة،قفقفا، بٌرٌن( من اصل تسعة تقدم فٌها هذه 
الخدمة)مدفوعة الثمن حسب تسعٌرة وزارة الصحة( بموجب زٌارات شبه ٌومٌة من 
طبٌب حكومً أو عند الطلب وٌتم تحوٌل المرضى الى المستشفٌات الحكومٌة)مجانٌة( 

مناطق السجون فً حالة عدم تواجد الطبٌب فً السجن أو عندما تكون الحالة ضمن 
 تستدعً ذلك  *. 

 
فتقدم من قبل طبٌب حكومً بموجب زٌارة واحدة فً االسبوع  طب االسناناما خدمة 

مدفوعة الثمن حسب تسعٌرة وزارة الصحة داخل السجون المجهزة بعٌادة اسنان، )
 ( .فتقدم للنزٌل مجانااما فً المستشفٌات الحكومٌة 

 
 
 تم اعداد تقرٌر مفصل عن  حجم و نوعٌة خدمات الرعاٌة االجتماعٌة المقدمة فً كل سجن.*

 
 

فٌتم صرفها عن طرٌق الطبٌب الحكومً و االدوٌة ذات  االدوٌة و العالجاتاما 
 والاالسعار المرتفعة ٌتم تأمٌنها للنزٌل من قبل ادارة السجن)من حساب سلفة المركز( 

 عن طرٌق وزارة الصحة. ٌتم تؤمٌنها
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هنالك بعض االمراض الجلدٌة) مثل الجرب ، وانواع من الحساسٌة الجلدٌة( منتشرة 
و هً امراض معدٌة حٌث ٌتم التعامل معها من قبل ادارة السجن  فً السجون المكتظة

بوضع النزٌل المرٌض بؽرفة العزل بعد عرضه على الطبٌب خوفا من انتشار هذه 
 بٌن النزالء. المراضا

 
هناك حاالت بحاجة الى اجراء عملٌات جراحٌة مستعجلة منذ ما ٌزٌد عن خمسة 
اشهرلم ٌتم ادخالها الى المستشفٌات الحكومٌة لعدم توفر آسرة ضمن االسرة 
المخصصة للسجون فً المستشفٌات الحكومٌة) فً سجن  سواقة ، جوٌدة /رجال ، 

 قفقفا (*.

 
 

 النزالءمشكالت السجناء/ 
 

فً ضوء مالحظات فرق الزٌارة وبدراسة الشكاوى المقدمة من النزالء ٌمكن تصنٌؾ 
 -مشكالت النزالء الى الفئات التالٌة:

 
 التوقٌف القضائً: -1

وذلك  قضائٌا موقوفا (4741ٌقدرعدد الموقوفٌن قضائٌا  خالل فترة الزٌارة ب )
بأشخاص مضى على توقٌفهم لحساب المحاكم و المدعٌن العامٌن وقد تم االلتقاء 

دون تسلمهم الئحة اتهام اوتقدٌمهم للمحكمة او النظر اشهر  الثالثةمدد تتجاوز 
قبل المحكمة المختصة او حتى اتخاذ اجراء منتج لغاٌات الفصل  من فً قضاٌاهم
 اسرهم، وقد شكا هؤالء النزالء من طول هذه المدد واثرها على  فً قضاٌاهم

تدخالت و ضغوطات تمارس على القاضً الى األسباب ه وقد عزا عدد منهم هذ
الى عدم كفاءة القاضً المختص أواهمال وعزا بعضهم االخر طول هذه المدد 

قلم المتابعة لدٌه حتى انه ال ٌتم احٌانا تجدٌد مذكرات التوقٌف لهإالء من قبل 
 المرجع القضائً المختص.

 

 

 
 اٌة الصحٌة المقدمة للنزالء داخل كل سجن(.و نوعٌة الرع حجم)تم اعداد تقرٌر مفصل عن *
 
 

 التوقٌف االداري: -4
 

( موقوفا استنادا الى صالحٌات 457ٌقدر عدد الموقوفٌن أدارٌا خالل فترة الزٌارة )
( نزٌال اجنبٌا لمخالفة  170و حوالً ) الحاكم االداري بموجب قانون منع الجرائم

 علما بؤنه مضى علىدا ألبعادهم قانون اإلقامة أو ؼٌرها من التشرٌعات تمهٌ
توقٌف عدد كبٌر منهم مدة تتجاوز ثالثة سنوات و دون الموافقة على األفراج 
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 عنهم رغم استعدادهم لتقدٌم الكفالة الالزمة ومنهم من ال ٌستطٌع تقدٌم الكفالة
 العدلٌة الالزمة لعدم وجود كفٌل.

 
توقٌف االشخاص فً لى كما لمسنا ان الحكام اإلدارٌٌن درجوا على اللجوء ا

عن أماكن سكناهم وذوٌهم مما ٌجعل زٌاراتهم امرا صعبا و مكلفا  بعٌدة سجون
)اربعة عشر موقوفا من قبل محافظ اربد فً سجن معان خالل فترة الزٌارة( ناهٌك 

والتً تجاوزت فً سجن الجوٌدة /نساء لنزٌلة عن )عشر  التوقٌف طول مدةعن 
عن )الثالث سنوات( وهذا ما ٌجعل من التوقٌؾ  سنوات( و سجن الكرك  لنزٌل

ٌفرضها الحاكم االداري دون ان ٌملك الصالحٌة القانونٌة بفرضها  عقوبةاالداري 
 وهذا ٌدل على خطؤجسٌم فً تطبٌق القانون، وتعسف فً استعمال السلطة.

 
كما وجدنا ظاهرة اعادة من امضوا مدة محكومٌتهم الى التوقٌف مره اخرى الى 

بدعوى ان  اإلصالح على ضوء مذكرات توقٌف صادره عن الحكام االدارٌٌن مركز
هؤالء من اصحاب السوابق او المكررٌن و انهم ٌشكلون خطرا على المجتمع بحٌث 

بتقدٌم تعهد او كفالة او القٌام بالتزامات اجتماعٌة او قانونٌة  الال ٌتم االفراج عنهم ا
 )صك الصلح العشائري( .

 
 اص امضوا بالتوقٌف االداري اكثر من مدة العقوبة المقرره قضائٌاكماوجدنا اشخ

وذلك بسبب عجزهم عن تقدٌم الكفالة التً حددها الحاكم االداري او لجرٌمتهم 
الحصول على صك الصلح العشائري بسبب رفض المشتكً الصلح او عدم تواجد 

 المشتكً فً االردن كونه اجنبً.
 

 القاسٌة و الالانسانٌة:التعرض للتعذٌب و المعاملة -0
شكوى ضد ضباط إدارتً البحث الجنائً و مكافحة مائة  تلقى المركز اكثر من

المخدرات و التزٌٌؾ ادعوا فٌها تعرضهم للضرب المبرح من اجل الحصول على 
و ؼٌرها من ضروب المعاملة  باالكراه و الضغط و التهدٌد اعترافات منهم وذلك

افادوا ان كل من االدارتٌن درجتا على اللجوء الى تعذٌب القاسٌة و الالانسانٌة كما 
الموقوفٌن لدٌهم و المحتجزٌن قبل احالتهم للمحاكم و ابقاءهم لمدد تتجاوز الشهر 
بناء على مذكرات توقٌف صادره عن الحكام االدارٌٌن)الضفاءالمشروعٌة على 

 االحتجاز( ودون علم المدعً العام المختص.
 
من النزالء ال ٌتلقون برامج تدرٌب أو تأهٌل او برامج رٌاضٌة و  ان القسم االكبر -4

 ترفٌهٌة وتثقٌفٌة .
 

) المطبخ،المخبز،صالون الحالقة( و  هناك عدد من السجناء ٌتم تشغٌلهم لقاء اجر -5
( دٌنارا شهرٌا قٌاسا مع حجم وساعات العمل 15-14ان هذه االجور زهٌدة جدا)

 ( ساعات.8-6الطوٌله )
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 الحبوب المخدرهتتعلق بانتشار  اربعة سجونك مشكلة ٌعانً منها النزالء فً هنا -6

مما ٌؤدي الى زٌادة حدوث مشاكل بٌن النزالء من جهة وبٌن االدارة من جهة 
اخرى باالضافة الى اعتماد بعض السجناء المكررٌن على السجن لتصرٌؾ هذه 

 البضاعة بالداخل .
 

 

ٌٌد اٌدٌهم للخلؾ )بموجب تعلٌمات صادرة عن ٌعانً السجناء عند نقلهم من تق  -7
مدٌراألمن العام( وان نقل السجٌن بهذه الصورة ٌنطوي على قسوة واذالل اضافة 

 امراض صدرٌة او مشاكل بالعمودالى انه مؤلم لالشخاص الذٌن ٌعانون من 
حٌث ٌمتنع علٌهم استخدام البخاخ الخاص او تعدٌل وضعٌة الظهربسبب  الفقري
هٌك عن االضرار التً تصٌب المرفقٌن وٌعٌق كذلك القٌد حركة الشخص القٌد نا

ومما  ٌزٌد هذه اكثر من القدر المطلوب لمنعه من الهرب  وضمان سالمة الحراس 
المعاناة الفترة التً ٌستغرقها نقل النزالء من سجونهم الى المحاكم و التً قد تمتد 
الى ساعات بسبب تعدد الجهات التً تقصدها السٌارات المخصصة لنقلهم حٌث 
ٌتم توزٌع السجناء الى المحاكم المختلفة فً كافة انحاء المملكة وذلك كله بسبب 

لمركبات المخصصة لنقل هإالء المطلوبٌن الى الجهات النقص الحاد فً عدد ا
 المختلفة  .

 

)المحكومٌن عن الموقوفٌن( و  تصنٌف النزالء وعزل كل فئة منهم عن االخرى ان-8
)اصحاب السوابق عن المحكومٌن للمرة االولى( و)الجناٌات عن الجنح( و  ؼٌرها 

طورة و مدة العقوبة ( من معاٌٌر التصنٌؾ ) العمر و نوع الجرٌمة و درجة الخ
والتً وردت بالقواعد النموذجٌه الدنٌا لمعاملة السجناء وقانون مراكز االصالح و 

الخلط غٌر التأهٌل اال انها معاٌٌر ال ٌتم التقٌد بها عملٌا بشكل دقٌق وذلك بسبب 
المبرر للنزالء داخل المراكز المختلفة وعدم التقٌد بمبدأ التصنٌف تحت جملة 

علق بعدم كفاٌة االبنٌة و النقص بالمرافق وهنا ال بد من اٌجاد الوسائل مبررات تت
واالدوات والخطط من اجل الحد من الخلط بٌن النزالء و التقٌد بمبدأ تصنٌف 

 النزالء.

 

من عدد عن النزالء من تعرضهم للضرب والتعذٌب داخل  هناك شكاوى و ادعاءات-9
باط وافراد من ادارتها ، وقد قام ثالثة على االقل من السجون وعلى اٌدي ض

المركز برصد هذه االدعاءات والتحقٌق فٌها وتوثٌق ما تأكد صحتها واحالة بعضها 
الى القضاء المختص للسٌر باالجراءات القانونٌة حسب االصول بحق من ٌثبت  

 ارتكابهم لتلك االفعال .
طوٌله تتجاوز كما اشتكى البعض االخر من وضعهم داخل الحجز االنفرادي لمدد 

فقره د( من قانون  38االسبوع فً كل مره وهذه مخالفة صرٌحة لمنطوق الماده )

 مراكز االصالح و التأهٌل.
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 إدارات المراكزثالثا :

 
مراكز االصالح و التأهٌل فً المملكة نخبة من الضباط من  بعضٌقوم على إدارة  .1

بقة بٌنما تفتقر بعض االدارات حٌث االعداد والتدرٌب وتنوع الخبرات الوظٌفٌة السا
بمراكز  الى ذلك، كما ان الضباط والرتب االخرى قد تلقوا تدرٌبا تأسٌسٌا للعاملٌن

اإلصالح و التأهٌل ولكن من الواضح ان التدرٌب الذي تلقونه ال ٌعتبر كافٌا لقٌامهم 
 من حٌث لجوء بعض هإالء الضباط و الرتببمهامهم الوظٌفٌة على الوجه االكمل ،

تلك األدارات  االخرى الى ضرب النزالء ذوي السلوك السًء و ال ٌخفى جهل
بالقواعد والمعاٌٌر الدولٌه لمعاملة السجناء و المحتجزٌن وهو أمر ٌشٌر الى 
افتقار منهاج التدرٌب المقرر للكثٌر من المعارف النظرٌة والمهارات العملٌة التً 

اتٌحت له فرصة  منتسبً تلك األدارات علما بأن فئة قلٌلة منٌحسن االلمام بها، 
االطالع على تجارب الدول التً تأخذ بالمعاٌٌر الدولٌة لمعاملة السجناء و 

وهذا ٌستدعً العمل على تطوٌر البرامج التدرٌبٌة المختصة فً مجال  المحتجزٌن
العملٌة االصالحٌة و التأهٌلٌة  لالدارات وكذلك للعاملٌن فً مراكز االصالح 

 .ل مع اٌجاد آلٌة تقٌٌم دوري لالداء من اجل التطوٌر و تحسٌن االداءوالتأهٌ
 

ال ٌتمتع العاملون فً ادارات السجون باٌة مزاٌا تتناسب مع العناٌة الخاصة التً  .2
ٌطلب منهم بذلها )بأستثناء بعض الرتب( كما ال ٌنكر احد ان عملهم ٌنطوي على 

الصالح و التؤهٌل حافزا مراكز اوال تشكل الخدمة فً  الخطورةدرجة من 
بل ان قسما كبٌرا من رجال كافٌاألفضل العناصر للتنافس على االقبال علٌها 

عادة من الخدمة فً السجون وٌعتبرونها  تقلٌصا لقدراتهم  ٌنفرونالشرطة 
ولفرصهم بتولً مواقع اكثر أهمٌة، وهنا البد من اعتماد سٌاسة التحفٌز على العمل 

الحوافز المادٌة او الترقٌة مع االخذ بعٌن االعتبار توفر داخل السجون من خالل 
لهذة العناصر مع االٌمان المطلق بالدور االصالحً و التأهٌلً  الرغبة الحقٌقٌة

 الذي سوؾ ٌقومون بتأدٌتة داخل هذه المراكز. 

 

عدم وجود معاٌٌر واضحة لتحدٌد الكادر العامل) ضباط وافراد ومستخدمٌن  .3
االصالح و التأهٌل  المختلفة بالنسبة للطاقة االستٌعابٌة لكل  فً مراكز مدنٌٌن( 

مركز مما ٌؤثر على نوعٌة الرعاٌة والخدمه المقدمة فً كل سجن حٌث ان هناك 
 تفاوت واضح فً مستوى الخدمات المقدمة فً كل منها. 

 
ابدت بعض االدارات المتمٌزه رغبتها فً ان ٌكون ألدارة السجن دور فً الرعاٌة  .4

النزٌل وخاصة  سلوكوذلك من حٌث اهمٌة  حقة )لم تطبق بعد( للسجناءالال
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الموقوفٌن منهم فً االجراءات القضائٌة عند النظر بأخالء السبٌل او عند الحكم 
بالعقوبة الواجب فرضها، وهذا الدور المطروح من قبل هذه االدارات ٌعتبر مهما 

ن لٌس مكانا لحجز الحرٌة فً تعزٌز فلسفة االصإلح والتأهٌل من حٌث ان السج
، وفً هذا االطار البد من االستفادة  من تجارب فقط بل لألصالح واعادة التأهٌل

الدول االخرى فٌما ٌسمى باالفراج الشرطً بعد اٌجاد وتفعٌل نموذج تقٌٌم فردي 
 لكل نزٌل داخل السجن.

 

 االجراءات التنفٌذٌة لمعالجة أوضاع السجون
 

و نتٌجة زٌارتنا لمركز اصالح و تأهٌل الجوٌدة/ رجال فً ضوء تقارٌر المركز 
و اثر ورود معلومات من شهود عٌان وشكاوى من متضررٌن عن  2004-9-8بتارٌخ 

تعرضهم لضروب من التعذٌب و المعاملة الالانسانٌة و المهٌنة من قبل ادارة المركز 
ر خاص بأوضاع هذا المذكور ، و كذلك تعرض نزٌلٌن منهم  للوفاة، فقد تم تنظٌم تقرٌ

 من تعذٌب للنزالء .المركز وتحدٌدا ما نسب ألدارته 
وعلٌه فقد قام دولة رئٌس مجلس امناء المركز بمخاطبة دولة رئٌس الوزراء بتارٌخ 

فً كافة االدعاءات و المزاعم عن  تحقٌق سرٌع ومحاٌدطالبا اجراء  10-9-2004

ن سوء المعاملة متمثلةبالتعذٌب متعرض النزالء فً كافة السجون االردنٌة لضروب 
واالخالل  و المعاملة القاسٌة و الحرمان من اشكال الرعاٌة االساسٌة و حجز الحرٌة

االنحراف بالسلطه و التعسف فً و  بالواجبات الوظٌفٌة و سوء تطبٌق القوانٌن
او  استخدامها و غٌرها من االفعال و التصرفات التً نتج عنها ضرر ألي من السجناء

مان او انتقاص من التمتع بحقوقهم المكفولة فً الحرٌة و السالمة الشخصٌة و حر
 اتاحة سبل االنتصاف.

-6وفً ضوء ذلك اعلنت وزٌرة الدولة الناطق الرسمً بأسم الحكومة بتارٌخ           
 تقرٌريلواردة فً االدعاءات و المعلومات اللتحقٌق فً  لجنةعن تشكٌل  10-2004

حقوق االنسان برئاسة رئٌس النٌابة العامة و عضوٌة كل من قاضً المركز الوطنً ل
محكمة التمٌٌز و المفتش فً وزارة العدل و رئٌس محكمة الجناٌات الكبرىو النائب 
العام و محافظ فً وزارة الداخلٌة و مدٌر ادارة مراكز االصالح و التاهٌل، وقد انهت 

ردة بتقرٌرها هذه اللجنة اعمالها بالنتائج و التوصٌات الوا
 .*21/10/2004المنشوربتارٌخ

اما بخصوص الحادث الذي وقع فً االول من اٌلول وادى الى وفاة النزٌل )ع.م( 
وجرح اخرٌن فً سجن جوٌدة /رجال فقد تولى مدعً عام الشرطة التحقٌق فً هذه 

احدى عشر ضابطا وفردا من مرتب حٌث تم احالة  حالة قضائٌةالحادثة باعتبارها 
للمحاكمة امام محكمة الشرطه و ال زالت المحاكمة جارٌة حتى اعداد  كزالمذكورالمر

 هذا التقرٌر . 
 لجنة وزارٌةكان قد اصدر قرارا بتشكٌل  مجلس الوزراءكما تجدر االشارة الى ان 

برئاسة وزٌر العدل و عضوٌة كل من وزٌر الداخلٌة و التنمٌة االجتماعٌة والصحة 
دراسة اوضاع مراكز االصالح و الرسمً بأسم الحكومة مهمتها ووزٌرة الدولة الناطق 
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فً ضوء ما ورد فً تقرٌر المركز الدوري االول عن اوضاع تلك  و النزالء التؤهٌل
للنزالء و  اشكال الرعاٌة المقدمةاوضاع السجون و  تطوٌرالمراكز و العمل على 

رة أي اعالن او تصرٌح ، و لم ٌصدر عن اللجنة المذكو اعادة االدماجتعزٌز مفهوم 
 بنتائج اعمالها حتى اعداد هذا التقرٌر.

 
 
 

 
 -: مالحظات متصلة بالتقٌٌم:رابعاا 

 
ان الزٌارات التً ٌنظمها المركز الى مراكز االصالح و التؤهٌل  تتم وفقا لبرنامج 
محدد  بموجب ترتٌبات مسبقة بالتعاون مع مدٌرٌة االمن العام تجعل من وضع 

بشكل مختلف عن االوضاع العادٌة من حٌث الترتٌبات والنظافة ،لذا السجن  مهٌئا 
فؤن الزٌارات المفاجئة ستكون اكثر جدوى فً التحقق من سالمة االوضاع الٌومٌة 

 العادٌة للسجون .
 
اوضاع السجون والتحقق من شكل المعاملة والرعاٌة التً ٌلقاها النزالء  تقٌٌمان  -1

االداء من االمور التً ال تكفً الزٌارة وحدها  كفاءةورصد االحتٌاجات و تفٌٌم 
ستساعد فً بلوغ التقٌٌم المطلوب الً تم البٌانات واالجراءات ونرى ان طائفة 

 األشارة الٌها فً التقرٌر السابق مثل:
فحص المنهاج التدرٌبً الخاص بالعاملٌن فً مراكز  - أ

االصالح والتأهٌل واجراء تقٌٌم فردي الداء العاملٌن 
 دورٌا الحتٌاجاتهم.ومسحا 

 
 * لم ٌطلع المركز على التقرٌر المذكور اال من خالل ما تم نشره فً الصحؾ المحلٌه.

 
 

معرفة حجم الموازنة المخصصه للسجون وكٌفٌة انفاقها سٌكون عامال مهما فً  -ب   
 .التحقق من العالقة بٌن  كفاٌة المخصصات وكفاءة االداء 

 
حصائٌة )االٌجاز( الخاص بكل مركز قبل ٌوم الحصول على المعلومات اال -ج

 الزٌارة لتحدٌد عدد الفرٌق ونوعٌة اعضاءه ومدة الزٌارة.
قً تعزبز  مهماحٌث ان تزوٌد اعضاء الفرٌق بهذه المعلومات سٌكون عامال 

 . تقٌٌم االداءفً عملٌة  وتحقٌق نتائج افضلالزٌارات  قٌمة
 

و القٌود المعمول به و الخاص بالنزالء  لم ٌطرأ أي تعدٌل على نظام السجالت  -2

داخل السجون وان هذه القٌود ال تبٌن أنواع الجرائم وال تتضمن السٌرة 



 14 

االجتماعٌة للنزالء كما ال تتٌح التحقق من مدد التوقٌف وانقضاءها، وهذا ٌسبب 
 اشكالٌه قانونٌة .

 

 
 

 النتائج والتوصٌات
 
 

ة األخذ بإجراءات تشرٌعٌة فً ضوء األوضاع المتقدم وصفها نرى ضرور
وتنفٌذٌة وقضائٌة فعالة لتحسٌن أوضاع السجون ومعاملة السجناء فً المملكة 

  -ضمن الموضوعات التالٌة :
اقامة ادارة مستقلة لمراكز االصالح و التؤهٌل تضمن تلقً عناصرها  -1

برامج تدرٌبٌة متخصصة مع ثبات هذه العناصر بالعمل لدى هذه االدارة 
على ان تتوفر بهإالء الرغبة و االٌمان الحقٌقً بالعمل فً  والحرص

 السجون . 
 
ٌأخذ  ضرورة إعتماد معٌار نوعً لتحدٌد الطاقة اإلستٌعابٌة للسجون -4

باإلعتبار جملة من العوامل والظروؾ والعالقات واألوضاع المادٌة 
 والقانونٌة من مثل :

فق الخدمات ، المساحة المساحة الكلٌة للسجن ، المساحة المخصصة لمرا
 المخصصة إلدارة السجن ، المساحة المخصصة لمبٌت كل نزٌل ، حجم 

إدارة المركز بالنسبة لعدد النزالء ، نوعٌة ومستوى المرافق والخدمات 
وأشكال الرعاٌة المقدمة للنزالء ، واجبات الجهات المعنٌة بأوضاع 

والقٌم اإلجتماعٌة السجون ، مدد التوقٌؾ )المحكومٌة( وكذلك العادات 
وؼٌرها من العوامل التً تمكن من تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة فً بناء وإدارة 

 السجون ومعاملة السجناء .
 

مشاكل  من فً بعض السجون وما ٌنتج عنهابمشكلة االكتظاظ  وفٌما ٌتعلق -0
 فأنة البد من معالجة هذا الموضوع من خالل:

ؼٌر االحتجازٌة مثل           بٌر البدٌلةبالتدااستحداث التشرٌعات الخاصة  -أ
) الصلح،الوساطة ، خدمة المنفعة العامة( والتً بدورها ستحد من 
اللجوء الى سلب الحرٌة و االحتجاز كأجراء وحٌد ،وذلك فً عدد من 

 المخالفات و الجنح.

ضرورة تحدٌث السجون القائمة او استبدالها بأخرى مصممة ضمن  -ب      
تمكن من توفٌر الرعاٌة و الحماٌة و التأهٌل وفق القواعد  اسس معٌارٌة

 النموذجٌه الدنٌا لمعاملة السجناء .
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فتح قنوات إتصال مناسبة بٌن المركز وكال من السلطة القضائٌة ووزارة  -4
 -العدل لمعالجة جملة من األمور التً كشفت عنها الزٌارات مثل:

اكمة وإزدٌاد حاالت قبل وأثناء المح طول مدة التوقٌف القضائً - أ
(  موقوفا قضائٌا بتارٌخ 2741التوقٌؾ القضائً والتً بلؽت )

السعً إلعتماد معٌار الزٌارات، على أن تشمل هذه المعالجة 
 وطنً للمدة المعقولة إلجراء المحاكمة.

صالحٌة وواجبات القضاء فً  فً تفقد السجون و أماكن   - ب
المعاملة و وؼٌره من ضروب التوقٌف و مناهضة التعذٌب 

العقوبة القاسٌة والالانسانٌة و المهٌنه التً تصدر عن االشخاص 
 المكلفٌن بتنفٌذ القانون.

 التدخل بأعمال القضاء )صوره ، أسبابه ، كٌفٌة معالجته( .  - ج

 لتطبٌق قانون منع الجرائم.  لسلبٌةدور القضاء فً معالجة األثار ا -د    

حتساب المدد ، دمج األحكام ،  إستبدال تنفٌذ األحكام الجزائٌة : )إ -هـ   
 عقوبة الؽرامة بالحبس ...الخ( 

بٌن المحاكم و السجون و تحدٌد آلٌة  التبلٌغالحد من مشاكل  -و  
واضحة مع التأكٌد على تجدٌد مذكرات التوقٌؾ ضمن المواعٌد 

 . تلقائًللتجدٌد بشكل  اللجوءالقانونٌة وعدم 

فً  التسرٌعرسات القضائٌة من اجل تطوٌر التشرٌعات و المما -ز   
حٌث طورت بعض  مثل)محاكم السجون(اجراءات المحاكمات 

الدول هذا النظام و الذي ٌقوم على انشاء محاكم واجراء 
المحاكمات داخل السجن اختصارا للوقت وخوفا من فرار بعض 
المساجٌن الخطرٌٌن منهم اثناء عملٌة النقل من و الى المحاكم 

 المحكمة .لحضور جلسات 
 

رجال الشرطة  إنتهاكاتضرورة معالجة الشكاوى المتكررة حول طائفة من  -5
والمتمثلة  ومكافحة المخدرات والتزٌٌف البحث الجنائًوتحدٌداً فً إدارتً 

والمعاملة الالنسانٌة والقاسٌة والمهٌنة  لعنفوؼٌره من ضروب ا بالتعذٌب
  -تالٌة:وهو أمر ٌستدعً األخذ بالمقترحات اإلجرائٌة ال

 

تمكٌن المركز من زٌارة أماكن الحجز والتوقٌؾ التابعة لإلدارات  -أ
األمنٌة المختصة وكذلك المراكز األمنٌة بشكل منتظم ودون ترتٌب 

 مسبق .

 
أن تتم معالجة الشكاوى المتعلقة بهذه الطائفة من اإلنتهاكات مباشرة  -ب

اإلدارة العلٌا لألمن بٌن المركز والجهة المعنٌة بحٌث ٌكون اللجوء إلى 
 العام عند عدم تعاون اإلدارة المعنٌة أٌاً كان مستواها .
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رفع مظلة الحاكم اإلداري عن إجراءات التحقٌق التً تقوم بها  -ج
الشرطة بحٌث ال ٌسمح باإلستمرار بحجز األشخاص والتحقٌق معهم 

ٌن ، لمدد طوٌلة باإلستناد لمذكرات التوقٌؾ الصادر من الحكام اإلدارٌ
وضرورة إحالة المتهمٌن والمشتبه بهم لإلدعاء العام ضمن المدة المحددة 

 فً قانون أصول المحاكمات الجزائٌة .
 

ال بد من معالجة حاسمة "لظاهرة " التوقٌؾ اإلداري حٌث بلػ عدد الموقفٌن  -6
( موقوفا ادارٌا ونقترح  فً هذا الصدد 457إدارٌاً بتارٌخ الزٌارات )

  -لتالٌة وٌراعى تسلسلها :اإلجراءات ا

 عن كافة الموقوفٌن اإلدارٌٌن . الفورياإلفراج   -أ

اإلحتجازٌة  ؼٌر  بالتدابٌرتدرٌب الحكام اإلدارٌٌن على أهمٌة األخذ  -ب
 وتقلٌص إعتمادهم على قانون منع الجرائم .

 دراسة وتحلٌل قانون منع الجرائم والسعً لسرعة تعدٌله أو إلؽاءه . -ج

 
الرعاٌة الطبٌة والنفسٌة المقدمة من قبل وزارة الصحة  تحسٌنرة ضرو -7

  -للنزالء داخل السجون وذلك على النحو التالً :

المخصصة لنزالء مراكز اإلصالح والتأهٌل فً  األسرةزٌارة عدد   -أ
 المستشفٌات الحكومٌة والمركزالوطنً للطب النفسً .

 . لجمٌع النزالء مجانا توفٌر هذه الخدمة  -ب

عام/اسنان/جلدٌة/نفسٌة(  )العامل فً السجونالطبً زٌادة عدد الكادر -ج  
لنزٌالت مركز اصالح و تأهٌل  النسائٌةمع ضرورة توفٌر الخدمة الطبٌه 

 جوٌدة/نساء.

فً السجون التً ال تتوفر فٌها هذه  متكاملةفتح وحدات صحٌة  -د
 الوحدات الصحٌة .

 . مجاناا واسعارها لجمٌع النزالء  توفٌر األدوٌة بمختلؾ أنواعها -هـ
 

الرعاٌة اإلجتماعٌة المقدمة من وزارة التنمٌة اإلجتماعٌة  تحسٌنضرورة -8

  -لنزالء مراكز اإلصالح والتأهٌل وذلك على النحو التالً :

الذي ٌقوم به اإلخصائً اإلجتماعً داخل السجون  الدورزٌادة فعالٌة -أ
حول خدمات الرعاٌة اإلجتماعٌة التً  بحٌث ٌتم عقد المحاضرات التثقٌفٌة

تقدمها وزارة التنمٌة اإلجتماعٌة داخل السجون مع توفٌر نشرات تعرٌفٌة 
تعطى لكل نزٌل عند دخوله أي من مراكز االصالح و التأهٌل تبٌن نوعٌة 

 هذه الخدمات .
 

زٌادة فعالٌة خدمات الرعاٌة االجتماعٌة داخل مراكز االصالح و -ب
التً ٌقوم بها اإلخصائً  مفهوم دراسة الحالةٌتم توسٌع التأهٌل بحٌث 

اإلجتماعً للنزٌل وأسرته وبٌان نتائج عملٌة هذه الدراسة و اهمٌتها فً 
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إطار إعادة دمج النزٌل فً مجتمعه من جدٌد وذلك بعد خروجه من السجن 
. 
 

و اعداد النزٌل للخروج وهذا ٌستدعً   الرعاٌة الالحقةتعزٌز برامج -ج
وزارة التنمٌة اإلجتماعٌة مع مؤسسات المجتمع المدنً و المحلً قٌام 

تعزٌز فلسفة  ومختلؾ الجهات المعنٌة فً القٌام بهذا الدوراالهم فً اطار
 .االصالح و التؤهٌل

 

وذلك المعٌل الشهرٌة ألسرة النزٌل  المالٌةضرورة تقدٌم المساعدات -د
 أوضاع النزالء وأسرهم . تحسٌنفً إطار 

 
 

وتأخذ بمعاٌٌر  واقعٌةتقوم على أهداؾ  فلسفة لإلصالح والتؤهٌلن إعال-9

لمعالجة الكثٌر من مشكالت السجون  فعالةمع االخذ بإجراءات  دقٌقة
والسجناء مثل : بطء اإلجراءات القضائٌة  وإحتراؾ الجرٌمة أو تكرارها 
وضمان أن ال ٌتعدى أثر التوقٌؾ أو العقوبة ألكثر من شخص الجانً 

عند كل إجراء قضائً أو  ألسرةٌؤخذ باإلعتبار دائماً مصالح ابحٌث 
 ألسرة. معٌالا وخاصة حٌن ٌكون الشخص  الحرٌةإداري متعلق بحجز 

فً إعالن تلك الفلسفة والتحقق من  فعالونتوقع أن ٌكون للمركز دور 
واقعٌة أهدافها ودقة معاٌٌرها ، وسٌكون من المجدي لتمكٌن المركز من 

 والتؤهٌل اللجنة العلٌا لإلصالحور أن ٌكون ممثالً فً عضوٌة لعب هذا الد
فً تدرٌب إدارات السجون وؼٌرهم من األشخاص  الفعالإضافة لدوره 

 المكلفٌن بتنفٌذ القانون .
حول دور مراكز االصالح و التأهٌل و العاملٌن بها فً  الرأي العامتوعٌة -10

فً هذه العملٌة  المجتمعر عملٌة االصالح و التأهٌل مع التأكٌد على دو
 االعالمٌةالمستمرة بعد خروج النزٌل من السجن وذلك من خالل الوسائل 

 المختلفة. 
  -بخصوص الزٌارات القادمة نوصً باألخذ بما ٌلً :-11

 زٌادة عدد فرٌق الزٌارة لٌصبح خمسة أشخاص على األقل .  -أ    

ء من إشراك ممثلٌن عن جهات ذات صلة بأوضاع السجنا -ب
محامٌن وأطباء ومنظمات حقوق إنسان ولجان برلمانٌة ضمن فرٌق 

 الزٌارة .

تخصٌص وقت أطول للزٌارة لتشمل أوقات مختلفة من النهار   -ج   
 واللٌل وأوقات زٌارة أهالً السجناء .

ٌمكن للمركز أن ٌشارك جهات أخرى معنٌة فً تقدٌم أشكال من    -د  
ة للنزالء وأسرهم وقد تكون الزٌارة المساعدات النقدٌة أو العٌنٌ

 مناسبة خاصة لتقدٌمها .
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  -التقٌٌم العام :-14
إن السجن بوصفه مؤسسة للعقاب ٌخص فئة من الناس وبوصفه مؤسسة 

 لألصالح والتأهٌل ٌخص فئة أوسع من الناس ولكن الحق فً الحرٌة 
م والحق فً السالمة الشخصٌة والحق فً المحاكمة العادلة والحق بعد

التعرض للتعذٌب أو ؼٌره من ضروب المعاملة الإلنسانٌة هً أمور تهم 
 كل الناس ومن واجب الدولة أن تكفلها لكل األشخاص الداخلٌٌن ضمن

والٌتها القانونٌة دون تمٌٌز ، وأن تقٌٌم أوضاع السجون من المسائل التً  
لقٌم تتشابك فٌها طوائؾ من الحقوق وأنواع من المعاٌٌر ومستوٌات من ا

وإذا كان ال بد من تقٌٌم عام ألوضاع السجون فً األردن فإنه ٌمكن األخذ 
سًء/ال  –ضعٌؾ  –مقبول  –جٌد  –بمعٌار من خمس درجات )جٌد جدا 

 ٌوجد( وباإلستناد لهذا المعٌار .
فإن التقٌٌم العام ألوضاع مراكز اإلصالح والتؤهٌل فً المملكة ٌراوح بٌن 

 مقبول وضعٌف .
 

                                   
 اعداد : المحامٌة نسرٌن زرٌقات                                                 
 وحدة الشكاوي والخدمات القانونٌة                                                  

 
 
 
 
 
 

 


