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اماكن التوقيف المؤقت اوضاع  تقرير حول  

3102 في المملكة لعام   

المحامية نسرين صخر زريقات اعداد  

ةرئيس وحدة العدالة الجنائي  

 

 مقدمة    

 ٔزيارة الى اماكف التوقيؼ المؤقت (ٖٕٔ) ٖٕٔٓخالؿ عاـ  نفذ المركز الوطني  لحقوؽ االنساف

زيارة النظارات االمنية ونظارات مديريات الشرطة في كافة محافظات تمت ، اذ المنتشرة في المممكة 

يجيز القانوف . حيث وتعتبر ىذه األماكف مقرات احتجاز تنفذ فييا أوامر إلقاء القبض والضبط. المممكة
                                                           

دارة البحث الجنائي و إدارة األمف الوقائي إدارة  أماكف التوقيؼ المؤقت ىي نظارات المراكز االمنية ومديريات الشرطة ونظارات اإلدرات االمنية األخرى كإدارة مكافحة المخدرات والتزييؼ وا 
 حماية االسرة، ومركز توقيؼ االجانب.
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لمضابطة العدلية صالحية القبض عمى و ساعة ،كما  ٕٗاحتجاز األشخاص في المراكز االمنية لمدة 

 مف الجرائـ سيما في حالة االشتباه بارتكابيـ أي فاظ بيـ لمدة سبعة اياـ عند الضرورةاألشخاص واالحت

التي تختص بيا محكمة أمف الدولة، عممًا بأف ىذه الصالحية تعتبر مخالفة لالصؿ العاـ الذي  ٕالخمس 

إلى الجيات القضائية  الةيتـ بعدىا إح، ساعة  ٕٗحدده قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية وىي مدة 

االحتفاظ بالموقوفيف أيضًا لمدة في حاالت كثيرة يتـ لحساب المحاكـ والمدعيف العاميف(. كما المختصة )

 . ٜٗ٘ٔتتجاوز االسبوع لحساب الحاكـ اإلداري بموجب قانوف منع الجرائـ لسنة 

تعمؽ بمدة القبض القانونية وما يحدث فعميا عمى أرض الواقع أف ىناؾ تجاوزات وتحاياًل عمى النص الم
االستمرار باالحتفاظ بالمشتكى عمييـ لفترات طويمة تتجاوز األسبوع ، فغالبًا ما يتـ ( ساعة ٕٗوالبالغة )

.وقد رصد فريؽ المركز الوطني لحقوؽ االنساف المعني بالزيارات ، ٜٗ٘ٔلسنة  إستنادًا لقانوف منع الجرائـ
ألمنية واإلدارات األمنية مف الحاكـ اإلداري لتمديد احتجاز األشخاص أف ىناؾ مذكرات توقيؼ في المراكز ا

لمطموبيف لو زيادة عمى أسبوعا تمو أسبوع بحجة التحقيؽ، وبصدور أمر مف الحاكـ اإلداري باستمرار حجز ا
لمتحايؿ عمى النصوص  )كعب داير(نقؿ الموقوؼ إلى عدد مف المراكز االمنية ىذه المدة.وكثيرًا ما يتـ 

 . مدة القبض القانونيةلقانونية  التي  تحكـ ا

 

 

 

 

                                                           
  تشمل هذه الجرائم : االرهاب ، التجسس، الخيانة ،المخدرات،  وتزييف العملة
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 منهجية إعداد التقرير

 

 

حػوؿ مراكػز التوقيػؼ  عػداد تقػاريرهرصينة تقوـ عمػى ااتباع منيجية أب المركز الوطني لحقوؽ االنساف عمى د

مػػف مختمػػؼ الجوانػػب لموقػػوؼ عمػػى مػػدى مطابقتيػػا  يػػتـ مػػف خالليػػاالمؤقػػت وكػػذلؾ مراكػػز االصػػالح والتأىيػػؿ 

فػي واستند ىذا التقريػر مواطف الضعؼ والخمؿ التي تعاني منيا ىذه المرافؽ لممعايير ذات الصمة ويشمؿ ذلؾ 

 عمى ما يمي :  ٖٕٔٓاماكف التوقيؼ المؤقت  لعاـ رصده 

اوف والتنسيؽ مابيف مكتب المظالـ وحقوؽ الزيارات الميدانية الفجائية وشبو الفجائية الى تمؾ االماكف بالتع-ٔ
ز مف المراكزالمنتشرة في المممكة التي تعدىا االنساف / مديرية األمف العاـ والتقاريرالتوثيقية الخاصة بكؿ مرك

 فرؽ الزيارة .

 االلتقاء بالنزالء والموقوفيف والقائميف عمى االدارة.-ٕ

 المعاممة التي يتمقاىا النزالء والموقوفوف. االطالع عمى الممارسات والخدمات المقدمة وطريقة -ٔ

 االلتقاء بنزالء وموقفيف سابقيف، وأسربعض النزالء والموقفيف الحالييف ،ونشطاء مف المجتمع المدني. -ٕ

غيػػره و  فػػي مديريػة األمػف العػاـ  االسػتعانو بػبعض المعمومػات التػي يقػػدميا مكتػب المظػالـ وحقػوؽ االنسػاف -ٖ

 اإلدارات األمنية.مف 

 . ٖٕٔٓالشكاوى وطمبات المساعدة التي وردت لممركز الوطني عاـ  -ٗ
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  (ها، مستوى الخدماتاتمرافق الخدمات وتجهيز  المنشآت،و ماكن التوقيف المؤقت )األبنية، أبيئة  .1

 

 

 :نظارات : غالبية المباني التي تستخدـ كمقرات لمتوقيؼ  المؤقت قديمة ومثاؿ ذلؾ المباني

ونظارة مديرية شرطة محافظة معاف ، و  مديرية شرطة شرؽ عماف ، ومديرية شرطة الكرؾ  ،

 بالمقابؿو  .مديرية شرطة غرب اربدو  مديرية شرطة محافظة عجموف،و    مركز أمف القويرة ،

إنشاء أماكف حجز مؤقت نموذجية )مركز أمف طارؽ  انو تـ الفريؽ المعني بالزيارات الحظ

تـ وقد اب/المفرؽ ، مركز امف / شفا بدراف( /طبربور،مركز أمف صويمح ، ومركز أمف رح

مف حيث األبنية المقامة  صمة  عند انشاء ىذه المراكز مراعاة المعايير الدولية والوطنية ذات ال

األحداث  فئات  األماكف الخاصة باالحتفاظ بالموقوفيف مفوجود وجاىزية المرافؽ وتنوعيا 

 .  المعني لمراجعيف لممركز األمنيالغرؼ الخاصة بانتظار ا. وكذلؾ وجود والنساء 

 توجد أغمبية النظارات في طابؽ التسوية لمبنى المركز األمني أو مديرية  : مواقع النظارات
 ة الحرارة والتيوية صيفًا وشتاءً ، مما يؤثر سمبًا عمى درج الشرطة أو اإلدارات األمنية

مف مثؿ نظارات قسـ البحث الجنائي /مديرية  كما ولوحظ انتشار الرطوبة في عدد من النظارات     
شرطة محافظة الزرقاء ،نظارة مركز أمف الشونة الجنوبية /مديرية شرطة غرب البمقاء ،نظارة مركز 

 مديرية شرطة جنوب عماف، نظارة مركز أمف المدينة مديرية شرطة معاف . أمف البيادر/
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 الحجزغرؼ  أما في معظمها  تدفئةويوجد   المساحة متوسطة: الغرؼ المساحة والتجهيز 

في معظـ نظارات مديريات الشرطة والمراكز  .جداً  صغيرة ومساحاتيا ضيقة فيي االنفرادي

وبحاجة الى توسعة وخاصة في نظارات مديرية شرطة   ويسود معظميا االكتظاظ ،االمنية

 محافظة الزرقاء ونظارة مركز أمف المدينة في شرطة لواء الرصيفة .

 نظارات اال  اف التيوية سيئة  في  . تعتبر التيوية مقبولة في معظـ النظارات  :لتهوية ا
المراكز التالية: مركز أمف الكريمة/محافظة اربد  ، مركز امف المدينة  ومركز أمف حطيف 
/مديرية شرطة الرصيفة ، مركز امف عيف الباشا /مديرية شرطة محافظة البمقاء ، مركز امف 

/مديرية شرطة غرب البمقاء مركز أمف المياجريف/مديرية شرطة وسط عماف  ، دير عال 
مركز امف النصر/مديرية شرطة شرؽ عماف   ، مركزأمف البيادر  /مديرية شرطة جنوب 

لوحظ  و .عماف ،مركز أمف القصر/محافظة الكرؾ ،مركزأمف المدينة /محافظة عجموف
 .صيانة عاجمة ليا   الشفاطات في تمؾ النظارات الى اجراء  حاجة

  تعتبر االضاءة مقبولة في معظـ نظارات مديريات الشرطة والمراكز االمنية االضاءة :
نظارة مركز أمف عيف الباشا في مديرية شرطة محافظة البمقاء ،  باستثناء بعضيا مف مثؿ 

 الحجزغرؼ  داخؿ سيئة أنيا إال .نظارة مركز أمف البيادر في مديرية شرطة جنوب عماف 
 . في تمك النظارات  االنفرادي

  :يتـ تخصيص وجبة واحدة لمموقوفيف في جميع النظارات وىي وجبة الغداء  ، أما الغذاء
وجبتا الفطور و العشاء فيتحمميا الموقوؼ عمى حسابو الخاص أو يتـ شراء تمؾ الوجبات 

فريؽ اف ىناؾ عدـ عمى نفقة اإلدارة في حاؿ عدـ قدرة الموقوؼ عمى دفع ثمنيا.والحظ ال
التزاـ بتقديـ ىذه الوجبة لمموقوؼ في حاؿ وصولة بعد موعد توزيع الوجبة الغذائية عصرا 

 اوليال ، وخاصة في نظارات مديريات الشرطة. 
  تعتبر النظافة  مقبولة  في معظـ نظارات المراكز االمنية ومديريات الشرطة ،  :النظافة

دارة البحث في نظارات اإلدارات األمنية وجيدة  المختمفة كإدارة مكافحة المخدرات والتزييؼ، وا 
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دارة حماية األسرة دارة األمف الوقائي، وا  اال انها سيئة في نظارة مركز شرطة ، ، الجنائي، وا 
 بادية سما السرحان في منطقة البادية الشمالية .

 توجد المرافؽ الصحية داخؿ معظـ النظارات   :ومكان تواجدها  )الحمامات (المرافق الصحية
اال اف بعضيا بحاجة الى صيانة مف مثؿ نظارة مركز أمف ،  معظميا  ، وتعتبر مقبولة في 

ونظارة مركز أمف مرج الحماـ في مديرية شرطة ،  النصر في مديرية شرطة شرؽ عماف
موجودة خارجيا  اف المرافؽ الصحية في بعض النظاراتلوحظ ايضا لكف   . جنوب عماف 

نظارات مديرية و ، مثؿ نظارات قسـ البحث الجنائي في مديرية شرطة الزرقاء والعاصمة 
،كما لوحظ عدـ توفر  صعوبة في الوصوؿ إلييا. يشكؿ لمموقوفيف شرطة محافظة اربد مما 

مرافؽ صحية في بعض النظارات حيث تستخدـ المرافؽ المخصصة لمرتب النظارة  مف مثؿ 
 / مديرية شرطة غرب البمقاءركز أمف الشونة الجنوبية نظارات م

 انما خارجيا وقد يتـ تأمينيا عمى نفقة الموقوؼ ال تتوفرمياه الشرب داخؿ النظارات. :الشرب مياه
 في بعض االماكف 

 :تعاني  . ولكف  وىي عبارة عف فرشات أسفنج أوحراماتمتوفرة في النظارات  الفراش واألغطية
أما نظارات النساء واالحداث  بشكؿ عاـ مف نقص في الفراش واألغطية.األمنية  المراكزنظارات 

والحظ الفريؽ  وذلؾ في عدد مف مديريات الشرطة. بشكؿ مناسب فتتوفر داخميا األٌسرة والحرامات
وخاصة في نظارة  ، عدـ صالحية بعض الفراش واالغطية وحاجتيا لمتبديؿ/او قدـ و ايضا

مديرية شرطة /ونظارة مركز أمف دير عال  ،ة شرطة لواء الرصيفة مديري/مركز أمف حطيف 
 .غرب البمقاء ، نظارة مركز أمف القويرة /اقميـ العقبة 

 :تقدـ الرعاية الصحية عند الضرورة مف خالؿ المستشفيات الحكومية ضمف  الرعاية الصحية
 وال تتوفر في أماكف التوقيؼ السجالت الطبية الخاصة بكؿ موقوؼ. .منطقة االختصاص

  :ال يوجد أماكف مخصصة إلقامة الشعائر الدينية األماكن الخاصة ألقامة الشعائر الدينية
 وتؤدى الصموات داخؿ النظارات. .والعبادات

 :الموقوفيف في مديرية  واالحداث الموقوفات نساءال تتوفرنظارات لم نظارات النساء واألحداث
مديرية شرطة محافظة جرش ومديرية  وشرطة غرب البمقاء  ، شرطة محافظة البمقاء ومديرية

يتـ االحتفاظ بالنساء في مركز توقيؼ و  ،شرطة محافظة عجموف  ومديرية شرطة غرب اربد 
في نظارات موزعة عمى ستة محافظات  ( ٙ) فيناؾاألحداث الموقوفيف مف النساء/جويدة، أما 

مركز نظارة  ،مركز أمف الحسف/الزرقاء نظارة ، أمف الزىور/عماف نظارة مركز : وىي  المممكة 
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نظارة   ،المفرؽ /المفرؽ  مركز أمفنظارة  ،مأدبا  مأدبا / مركزأمفنظارة  ، العقبة/العقبة   أمف
بالنسبة لمموقوفات مف االحداث الفتيات فيناؾ نظارة واحدة فقط   اما ،اربد   كفريوبا / مركز أمف

األوضاع االحتجازية لمنساء الموقوفات في مركز  وتعتبر .وىي نظارة مركز أمف الحسيف /عماف
نقص في الخدمات المقدمة وقمة  يرافقة التوقيؼ النساء/جويدة سيئة مف حيث االكتظاظ والذي 

 النظافة.
 خاصة بأغراض الموقوفيف) يوجد في جميع النظارات سجالت منظمة  :ناتوحفظ األما لسجالتا

ووقت القاء القبض ومكانو  وتاريخ التوقيؼ،توقيفيـ  ةوجي ،أخرى بأسمائيـ واألمانات(  
عادة ما السجالت  ىذه لكفو . السجف أوحتى تحويميـ إلى القضاء  شأنيـب المتخذه واإلجراءات

الحالة الصحية لمشخص عند وصولو مركز ال تشتمؿ  عمى  ، اذدقيقةغير  سجالتتكوف 
االحتجاز، والوقت الذي تـ فيو االتصاؿ باالسرة والمحامي ووقت زيارة الشخص المحتجز، 

غراض االجراءات ا الومعمومات عف الفحوص الطبية عند وصولو لممركز وعند نقمو مني
 .القضائية واالدارية

 :ير التصنيؼ التي كفمتيا المعايير الدولية والوطنية عند ال يتـ اتباع أي مف معاي التصنيف
فصؿ بفقط يكتفى .اال اف ، العمر وغيرىااالحتفاظ بالموقوفيف عمى أساس الخطورة الجرمية

 .في اماكف مخصصة كما اشير سابقًا  الباليغيف عف االحداث و النساء عف الرجاؿ 

  تتوفر غرف االنتظار في معظم مديريات الشرطة واالدارات االمنية لكنها ،  : غرف االنتظار
اعتمادًا عمى  اما زيارات االهل فهي غير مسموحة بشكل عام اال انها قد يتم السماح بها 

واالمف  ،وادارة البحث الجنائي، في مديريات الشرطة المختمفة ظروفياحسب نوع القضية و 
ر ىذه الغرؼ في وال تتوف، وادارة حماية االسرة ، وقائي وادارة مكافحة المخدرات والتزييؼ ال

 .  النظارات االمنية.
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 أوضاع الموقوفين في أماكن التوقيف المؤقت ومشكالتهم  .2

 

 

 

والتجاوزات التي قد  مف حيث االبنية والمنشأت  نتيجة لمسمبيات التي تعاني منيا أماكف التوقيؼ المؤقت
تحدث في بعض األماكف مف قبؿ القائميف عمى اإلدارة وقصور بعض التشريعات الوطنية، فقد سجؿ المركز 

التي والمشكالت  بعض االنتياكات اعتمادًا عمى المنيج الذي اتبعة  خالؿ زياراتو و الوطني لحقوؽ االنساف 
 ومف ذلؾ: ب التشريعات الوطنية الكفولة بموج تعتبر تجاوزات عمى حقوؽ المحتجزيف

 التي يتـ تزويد الموقوؼ بيا داخؿ النظارة الطعام المقدمة والفراش واألغطيةفي وجبات النقص الحاد  - أ
 سابقًا.بالتفصيؿ  تـ ذكرىاالتي نتيجة االكتظاظ في تمؾ االماكف 

أسرتو وأصدقائو وحرمانو استقباؿ الزوار مف أفراد صعوبة و  فقدان المحتجز االتصال بالعالم الخارجي - ب
الياتفي بأسرتو إلعالميا عف مكاف وجوده  ؿأحيانا مف قبؿ بعض اإلدارات األمنية مف إجراء االتصا

  بحجة سرية التحقيؽ.
 

، إذ أْف القوانيف األردنية المعنية لـ توفر ىذا الحؽ لممشتكى  بمحام  الموقوؼ مف االستعانة عدـ تمكيف   -ج
أعطت الحؽ لرجاؿ الضابطة العدلية ألنيا قد عميو إال في مرحمة التحقيؽ االبتدائي والمحاكمة فقط 

مف الشرطة بالتحقيؽ مع المشتكى عميو دوف أف يكوف لو الحؽ في االستعانة بمحاـٍ خالؿ فترة 
بموجب مذكرات التوقيؼ االداري احيانًا طويمة اوقات تمتد ىذه الفترة الى  قدو  ٖالتحقيؽ األولي

 .ٜٗ٘ٔقانوف منع الجرائـ لسنة ل استناداً  الصادرة عف الحكاـ االدارييف

                                                           
ه بالمراحؿ الدستورية االزمة ىناؾ تعديؿ طرأ عمى قانوف نقابة المحاميف منح  بموجبو الموقوؼ الحؽ باالستعانو بمحاـ خالؿ التحقيؽ االولي لدى الشرطة بانتظار مرور  

  3لنفاذه.
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لمدد طويمة ـ بالمشتكى عميي مرحمة التحقيق األولياالحتفاظ لدى بعض اإلدارات األمنية خالؿ  - د
 التي ة توقيؼ صادرة عف الحاكـ اإلداري في زنزاف الحجز االنفرادي تتجاوز األسبوعيف بموجب مذكر 

 ضاءة الطبيعية والتيوية الصحية تنعدـ فييا اإل تخمو مف المرفؽ الصحي مثمماقد 

مخالفة بعض موظفي الضابطة العدلية لمقانوف وتجاوز الصالحيات الممنوحة ليـ بموجب المادة   -ىػ
صالحية المدعي العاـ الخاصة  ةممارسغالبًا بالجزائية  ( مف قانوف أصوؿ المحاكماتٓٓٔ)

حالتو والمحددة قانونا، وىي سماع أقوال ـباستجواب المشتكى عمييـ بداًل مف التقيد بصالحيتي إلى  وا 
 ( ساعة.ٕٗالمدعي العاـ المختص خالؿ مدة )

ا لضمانات ولعل هذه المخالفة أبرز االنتهاكات التي يتعرض لها المحتجز والتي تشكل خرق
 المحاكمة العادلة التي يجب توفيرها لممحتجز في مرحمة التحقيق األولي)التحري واالستدالل(.

العدلية  ةعدـ إيداع أوراؽ التحقيؽ ومحاضر الضبط )حجز القضايا( التي ينظميا موظفو الضابط   -و
فترات طويمة، إذ يتـ خالؿ فترة التحقيؽ األولي لمنيابة العامة التي ىي سمطة التحقيؽ المختصة ل

حجز حريات األشخاص وأوراؽ التحقيؽ لدى الشرطة وعدـ إبالغ النيابة العامة بيا وذلؾ بسبب 
( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، وقد درجت بعض ٜٗغياب إجراء رادع لمخالفة المادة )

المواطنيف مف عمى رأسيا حفظ أمف وسالمة منية عمى ذلؾ تحت عدة اعتبارات اإلدارات األ
 الخارجيف عف القانوف.

المجوء إلى توديع القضايا الخاصة بالمطموبيف مف ذوي األسبقيات إلى القضاء تباعا ولحيف تنفيذ    -ز
 ".عامةال محةالمصوالدفاع عف " أمف المجتمع بحجة حمايةحكـ السجف في كؿ قضية بمفردىا 

 مف خالؿ طمبات اإلعادةبحقيـ  باتخاذ إجراءات ضبطيةالمجوء إلى حجز حرية األشخاص واإليعاز    -ح
 . ٜٗ٘ٔلسنة  بحجة االعتبارات األمنية وحفظ أمف المجتمع بموجب قانوف منع الجرائـ

 وليخالؿ مرحمة التحقيؽ اال في حاالت وذلؾ  إلى الضرب والتعذيب وسوء المعاممة الموقوؼ  تعرض  -ط
استمرار شكاوى الموقوفيف بالتعرض لمضرب وغيره مف ضروب وقد رصد الفريؽ )التحري واالستدالؿ( 

خاصة في مرحمة القاسية والالانسانية والميينة والماسة بالكرامة  وادعاءات التعرض لمتعذيب  المعاممة
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ادارة البحث الجنائي ، وادارة مكافحة المخدرات والتزييؼ  مثؿ  التحقيؽ االولى لدى بعض االدارات االمنية 
الضرب عمى جميع اجزاء الجسـ بالمكـ والصفع الموقوفيف:عدد مف التعذيب التي اشار ليا .ومف صور 

 تيديد الضحية ....،لحػرؽ ، الشبح، الفمقػةا ،والركؿ والرفس باستخداـ االيدي او العصي او السوط
  .بالقياـ بحبسة مف اجؿ ارغامو عمى االعتراؼ  بأحد القارب ) رجاًل أو امرأة (  )الموقوؼ(

  يتسـ  مف المسائؿ التي مسألة اثبات ادعاءات  التعذيب و غيره مف ضروب سوء المعاممة تزاؿ  وما  
ضماف إحالة لتمكيف الضحية مف توثيؽ ذلؾ مع   والتي تستمـز اتخاذ إجراءات فورية ا بالصعوبةاثباتي

يالت التشريعية عمى المادة وعمى الرغـ مف إجراء التعد اوزات الى القضاء المختص.المسؤوليف عف تمؾ التج
تبقى مسألة إثبات واقعة التعذيب لدى تمؾ الجيات مف  ٕٚٓٓلسنة  ٜٗبموجب القانوف المؤقت رقـ  ٕٛٓ

 عمى أرض الواقع في ظؿ العوامؿ التالية:توفرىا الحيثيات اإلجرائية اليامة والتي يصعب 

ووجود  مذكرات توقيؼ جاىزة وموقعو  إطالة مدة التوقيؼ بموجب قرارات التوقيؼ اإلداري -ٔ
مسبقا مف الحكاـ االدارييف في المراكز واالدارات االمنية لتمديد احتجاز االشخاص بحجة 

مف قانو اصوؿ  ٜٗالتحقيؽ ودوف التقيد بنصوص قانوف منع الجرائـ  بمخالفة المادة 
عدـ ايداع محاضر و  لدى بعض االدارات االمنية المحاكمات الجزائية بحجز اوراؽ التحقيؽ

 .الضبط التي ينظميا موظفو الضابطة العدلية خالؿ فترة التحقيؽ االولي لمنيابة العامة  
اختفاء آثار العنؼ الجسدي لطوؿ مدد التوقيؼ لدى تمؾ الجيات بموجب مذكرات التوقيؼ  -ٕ

 اإلدارية. 
بالعالـ الخارجي  استحالة وجود الشيود أو التقارير الطبية الشرعيًة، نتيجة فقداف االتصاؿ -ٖ

 والسرية التي ترافؽ مرحمة التحقيؽ االبتدائي.
 عادة  فمف يمارس اإلكراه .صعوبة معرفة الضحايا لشخصية الجناة مف أفراد الضابطة العدلية -ٗ

وبالتالي تعتبر تمؾ اإلفادة قانونية ودلياًل قاطعًا بعد سماع أقواؿ منظـ  ،ال يتولى ضبط اإلفادة
 لالكراه البدني  اوالنفسي .ىا بطوعو واختياره مع انو يكوف قد تعرض بأف الشخص أدا الضبط

غياب الرقابة القضائية الفعالة عمى أماكف التوقيؼ )النظارات( إلى حد كبير في تعريض يساىـ  -٘
ْف توفرت تمؾ الرقابة  المحتجزيف إلى سوء المعاممة والتعرض لإلكراه البدني والنفسي، كما أنو وا 
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تمكف  إلى محكمة الشرطة مف شأنو الحيمولة دوف مرتكبي جرائـ التعذيب  تقديـفأف استمرار 
والتي  تقديميـ إلى المحاكـ النظامية المستقمة الضحية مف مواجية مف قاـ بتعذيبو فيما لو تـ 

 ستكوف احكاميا اكثر حيادية وفاعمية.
محكمة التمييز واضحة بشأف عدـ  ومع أف أحكاـ قانوف العقوبات وأصوؿ المحاكمات الجزائية واجتيادات

باإلكراه، إال أف الحرماف مف الحؽ في التظمـ لدى الجيات  جواز استناد اإلدانة إلى إفادة أو اعتراؼ أخذ
المختصة وتقديـ الشكاوى خالؿ فترة التحقيؽ األولي لدى الشرطة نظرًا لمسرية التامة التي تسود التحقيؽ 

د ليـ ثانية إْف ىـ تقدموا بشكوى، ولقناعة بعضيـ بعدـ جدوى تقديـ والخوؼ مف ممثمي الشرطة مف الترص
الشكاوى لدى األجيزة األمنية كونيا صاحبة االختصاص بإجراء التحقيؽ وبالتالي لف يقوـ موظفو الضابطة 

 العدلية بإصدار قرارات تديف زمالءىـ.

القضائية الفعالة عمى تمؾ االماكف إف الواقع العممي في أماكف التوقيؼ المؤقت وفي ظؿ غياب الرقابة  
وفقداف الموقوفيف االتصاؿ بالعالـ الخارجي خالؿ فترات التحقيؽ االولي يساىـ في توافر الظروؼ والعوامؿ 

ادة أو اعتراؼ،حيث استقبؿ وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى إف أنيا السماح بوقوع جريمة التعذيبالتي مف ش
اداعاءات بارتكاب جرائـ التعذيب وغيره مف ضروب سوء   ٖٕٔٓ عاـالمركز الوطني لحقوؽ االنساف خالؿ 

( شكوى حيث ٚٚكز االمنية بمغت )اوالمر  منتسبي بعض اإلدارات االمنية قبؿ مف المواطنيفالمعاممة  بحؽ 
وما  ،لعدـ ثبوت االنتياؾشكوى   ( ٘ٔوتـ اغالؽ ) عمى طمب المشتكي ابناء منيا  (  شكوىٖٔتـ حفظ )

ما تزاؿ قضية حيث  ، إلى محكمة الشرطة واحدة  ( شكوىٔاحيمت )يد المتابعة في حيف ( شكوى قٛٗتزاؿ )
 .منظورة مف قبؿ تمؾ المحكمةاالدارات االمنية نظارات في إحدى  ٖٕٔٓوالذي توفي عاـ )س.خ( 

إلى محكمة الشرطة ضمف أوصاؼ جرمية )الضرب المفضي إلى تحاؿ قضايا التعذيب ولألسؼ الشديد  
إلى محكمة الشرطة اال قضية واحدة حاؿ (، ولـ تااليذاء البسيط، مخالفة االوامر والتعميمات،.... الموت 

مف قانوف العقوبات المعدؿ كوصؼ جرمي مضاؼ إلى بعض األوصاؼ الجرمية  ٕٛٓبموجب المادة 
 أعاله.

محد مف تجاوزات يستدعي مف مديرية األمف العاـ زيادة جيود الرقابة والمحاسبة ل اوحقيقة األمر إّف ىذ
منتسبي بعض اإلدارات األمنية ومالحقة مرتكبي جرائـ التعذيب وتقديميـ إلى محكمة الشرطة، باالضافة إلى 
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سوء  وغيره مف ضروب اتفاقية مناىضة التعذيبتوطيف مضاميف  وضع الخطط التدريبية التي مف شأنيا
إدراجيا ضمف المناىج التأسيسية والمحاضرات واختبارات الترقية المعاممة لدى كافة مرتبات األمف العاـ ب

منع التعذيب إلى جانب تعزيز االجراءات القانونية التي تقوـ بيا اإلدارات المعنية داخؿ  تعزيز ثقافة  بيدؼ
ووضع التعميمات الخاصة باالحتفاظ   لتعذيبىذا الجياز لمتحقيؽ بالشكاوى الخاصة بسوء المعاممة او ا

 .بالموقوفيف وحماية حقوقيـ 
 

 

 التوصيات

 

  ضرورة اتخاذ مديرية األمف العاـ كافة االجراءات التي تحد مف تجاوزات منتسبي بعض
اإلدارات األمنية ومالحقة مرتكبي جرائـ التعذيب، وتقديميـ إلى القضاء، باالضافة إلى وضع 

دراجيا  خطط تدريبية مف شأنيا تعميـ اتفاقية مناىضة التعذيب عمى كافة مرتبات األمف العاـ وا 
 ضمف المناىج التأسيسية والمحاضرات واختبارات الترقية بيدؼ الوصوؿ الى منع التعذيب.

  حصر اختصاص النظر في جرائـ التعذيب بالمحاكـ النظامية عوضا عف المحاكـ الخاصة
لمحاكمة العادلة بموجب المعايير الدولية. والى اف يتـ ذلؾ ال بد التي ال يتوافر فييا ضمانات ا

مف اخضاع جميع األحكاـ التي تصدر عف المحاكـ المختصة بمعاقبة موظفي انفاذ القانوف 
 .الذيف يرتكبوف جرائـ التعذيب لمراجعة أحكاميا مف قبؿ محكمة التمييز

 ح والتأىيؿ أو مراكز اإلحتجاز تعديؿ قانوف العقوبات بشكؿ يجعؿ مسؤولي مراكز اإلصال
مسؤوليف عف سالمة المحتجزيف في حاؿ عدـ التمكف مف االستدالؿ عمى الشخص مرتكب 

 الجريمة.

  ولحيف الغائو يؤكد المركز عمى ضرورة احتراـ القرارات ٜٗ٘ٔإلغاء قانوف منع الجرائـ لسنة ،
لتزاـ بيا، واتباع مبدأ مالءمة اإلجراء القضائية واألحكاـ النيائية بالبراءة أو عدـ المسؤولية واال

الضبطي والخطورة الجرمية عند فرض اإلقامة الجبرية، كما ينبغي عمى الحكاـ اإلدارييف 
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( مف قانوف منع الجرائـ عند المجوء إلى ٗااللتزاـ باإلجراءات الواجب اتباعيا بموجب المادة )
 مذكرات التوقيؼ اإلداري.  إصدار مذكرة القبض وسماع أقواؿ األشخاص ومف ثـ إصدار

  رفع مظمة الحاكـ اإلداري عف إجراءات التحقيؽ التي تقوـ بيا الشرطة لتعقب مرتكبي الجرائـ
بشكؿ يضمف عدـ اإلستمرار في حجز األشخاص، لمتحقيؽ معيـ، لمدد طويمة باإلستناد 

 لمذكرات التوقيؼ الصادرة عف الحكاـ اإلدارييف.
 ضمف معايير تضمف توفير الرعاية   المراكز األمنية القائمةاماكف االحتجاز في  تحديث

 والحماية لممحتجزيف، وبما ينسجـ مع المعايير الدولية ذات العالقة. 
  االسراع بتعديؿ التشريعات الوطنية بما يضمف اتصاؿ المحتجزيف باسرىـ وعرضيـ عمى

ء القبض وخالؿ فترات الطبيب و الحصوؿ عمى المساعدة القانونية الالزمة منذ لحظة القا
 التحقيؽ االولي .

  اعتماد انظمة وتعميمات اجرائية خاصة مف شانيا حماية حقوؽ المحتجزيف في ضوء المعايير
 الدولية والوطنية وبما يضمف توفير ضمانات المحاكمة العادلة لممحتجزيف .

  مف قبؿ السمطة القضائية. اماكف التوقيؼ المؤقت  تفعيؿ آلية التفتيش عمى 

  اتخاذ االجراءات التي مف شأنيا فصؿ المحتجزيف في مرفؽ االحتجاز السابؽ لممحاكمة عف
كثر مف الوقت الذي يقضي بو القانوف لمحصوؿ عمى ال المحققيف بحيث ال يخضع الشرافيـ

 .اذف قضائي باالحتجاز السابؽ لممحاكمة 

 ء القبض ومكانو، وتحديد االحتفاظ بسجالت دقيقة في اماكف االحتجاز تشمؿ تسجيؿ وقت القا
ىوية الموظفيف، والمكاف الفعمي لالحتجاز، والحالة الصحية لمشخص عند وصولو مركز 
االحتجاز، والوقت الذي تـ فيو االتصاؿ باالسرة والمحامي ووقت زيارة الشخص المحتجز، 

 .ومعمومات عف الفحوص الطبية عند وصولو لممركز وعند نقمو منو

  في المديريات التي تخمو منيا واالحداث  منساءلتوفير اماكف توقيؼ 

 لياالتي بحاجة اعماؿ الصيانة في كافة النظارات  اجراء. 

 في النظارات التي تعاني مف ىذه المشاكؿالمناسب  الغذاء والفراش و توفير النظافة. 


