
 

 التقرير الدوري الثالث حول أوضاع مراكز اإلصالح والتأىيل

(9109-9191) 

 الممخص التنفيذي

في  (9191-9105)تي التقرير الدوري الثالث ألوضاع مراكز اإلصالح والتاىيل في األردنيأ   

اطار الجيود الحثيثة لممركز الوطنّي لحقوق اإلنسان في مراقبة ورصد أوضاع ىذه الفئة في 

 المجتمع وتقديم التوصيات الالزمة.

وفي البداية فإن المركز يتقدم وىو في اطار استعراض تقريره الدوري الثالث حول أوضاع مراكز 

اإلصالح والتأىيل بالشكر والتقدير إلى مديرية األمن العام، وخاصة مكتب الشفافية وحقوق 

 ديم اإلنسان لمتعاون والتنسيق المستمر الذي أدى الى تنفيذ الزيارات بيسر وبالسرعة الالزمة، وتق

 



 10المعمومات الالزمة لممركز وفق ما ينص عميو قانون المركز الوطنّي لحقوق اإلنسان رقم 

 م وتعديالتو.9112لسنة 

تنبع أىمية ىذا التّقرير من الّتحميل القانونّي لمّتشريعات الوطنّية الّناظمة لحقوق نزالء مراكز 

ومدى توافقيا مع ىذه المعايير وق اإلنسان اإلصالح والتّأىيل ومقاربتيا مع المعايير الدولّية لحق

من جيٍة، والوقوف عمى أوضاع نزالء ىذه المراكز من خالل الزيارات الرصدّية الدورّية غير 

الُمعمنة التي ُينّفذىا المركز الوطنّي ليذه المراكز استنادًا إلى واليتو القانونّية بموجب قانونو رقم 

جائحة  أزمةكتسب ىذا التقرير أىمية خاصة في ظل كما ي .وتعديالتو  م9112( لسنة 10)

عالوًة عمى ما يتضّمنو التّقرير كورونا وتأثيراتيا عمى حقوق نزالء مراكز اإلصالح والتأىيل.  

، ومعرفة الّتحديات في ىذا المجال من أجل من تشخيٍص لمواطن الخمل والّضعفبشكٍل خاٍص 

سواًء أكانت في الّتشريعات أو في الظروف المادّية العمل مستقباًل عمى تالفي أوجو القصور 

المحيطة بالّنزالء، ليكون ىذا التّقرير بالّنتيجة رافدًا لمجيود المبذولة في األردن من قبل الجيات 

ذات العالقة اليادفة إلى تطوير مراكز اإلصالح والتأىيل والّنيوض بمستوى الخدمات المقّدمة 

 ىيل لمّنزالء.وترجمة فمسفة اإلصالح والتّأ

 



وفي سبيل تحقيق أىداف ىذا التّقرير تم اتّباع المنيجية التالية في جمع البيانات المتعمقة 

 بموضوع التّقرير ومن ثم تحميميا ودراستيا لمخروج بنتائج وتوصيات مباشرة ومحّددة وقابمة لمتّنفيذ:

 لتأىيل ومقاربتيا مع تحميل التشريعات الوطنية الّناظمة لحقوق نزالء مراكز االصالح وا

 المعايير الدولية في ىذا االطار لبيان مدى انسجاميا مع ىذه المعايير.

 قللابالت المُ . تحميللل نتللائج الزيللارات الرصللدية الميدانّيللة غيللر الُمعمنللة لمراكللز االصللالح والتأىيللل

ريلة أو ، والتلي تملت خلالل الزيلارات الدو الشخصّية الُمنفردة مع نزالء مراكز اإلصالح والتأىيلل

وفلي  التي تمت من خالل زيارات خاصة لمجموعة كبيرة من نزالء مراكلز اإلصلالح والتأىيلل.

، باالضللافة إلللى مللا ( زيللارة ميدانيللة51مللا مجموعللو ) 9105ىللذا االطللار فقللد نفللذ المركللز عللام 

م، موزعلللًة ملللا بلللين زيلللارات دوريلللة لمراكلللز اإلصلللالح والتأىيلللل 9191( زيلللارة علللام 11يقلللارب )

 متحقق من شكاوى واردة إلى المركز من قبل النزالء أو ذوييم.وزيارات ل

تضمن التقرير عدة محاور لموقوف عمى أوضاع نزالء مراكز اإلصالح والتأىيل وعمى النحو 

 اآلتي:

 .حقوق نزالء مراكز اإلصالح والتّأىيل في القانون الوطنّي ومقاربتيا مع المعايير الدولّية -

 البنية التحتية والظروف المحيطة صالح والتأىيل ويشمل ىذا المحورأوضاع نزالء مراكز اال-

 . البرامج التأىيميةو  حقوق الّنزالء ورعايتيم و



 نزالء مراكز االصالح والتأىيل في ظل جائحة كورونا-

 أبرز الشكاوى الواردة الى المركز-

في اطار وعمى غير صعيد رصد المركز التطورات االيجابية المتعمقة بمراكز االصالح والتأىيل -

 النيج الشمولي والموضوعي الذي ينتيجو المركز.

 أما ابرز ما تم تسجيمو من مالحظات من قبل فريق المركز ومن خالل الشكاوى الواردة :

حيث االستيعابّية، مراكز اإلصالح والتأىيل بما يفوق الطاقة زالء ند اعدأفي  كبيراالرتفاع ال -

( نزياًل مقارنًة 03.314م قرابة )9191بمغ العدد الفعمي لمّنزالء الموجودين في ىذه المراكز عام 

( 19...0ليذه المراكز ىي )م، في حين أّن الطاقة االستيعابّية 9105( نزياًل عام 05.521بل)

  نزياًل.

 .مراكز اإلصالح والتأىيلعدد من في  غير كافية ةيوية الطبيعيّ ضاءة والتّ اإل -

 مراكز اإلصالح والتّأىيل.عدد من وجود ضغط عمى المرافق الصحّية، وعدم كفايتيا في  -

عائقين أساسين يحوالن دون القدرة عمى  نزالء مراكز االصالح والتأىيل تواجو عممية ّتصنيف-

ة الطاقة االستيعابيّ  الء بشكٍل يفوقعدد النز ازدياد و تطبيقيا بصورة سميمة؛ أوليما: االكتظاظ 

. أّما العائق الثاني، فيتمّثل في رغبة الّنزالء الموقوفين والمحكومين بالّتسكين لدى كزامر لمعظم ال



مراكز اإلصالح والتأىيل داخل المحافظات التي تقطن بيا عائالتيم أو القريبة منيا؛ األمر الذي 

شّكل صعوبًة في تخصيص مراكز إصالح وتأىيل خاصًة لمموقوفين وأخرى لممحكومين بشكٍل 

سجم مع ما نص عميو قانون الكامل المن صنيفالتّ كامل، ونتيجًة لذلك أصبح تطبيق عممية 

 .مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والمتوافق صالح والتأىيل مراكز اال

فيما يتعمق بالّرعاية الصحّية لمّنزالء عمى آلية الّنقل من مراكز  النزالءترّكزت معظم شكاوى -

اإلصالح والتأىيل إلى المستشفيات، وذلك بسبب نقل نزالء المستشفيات مع نزالء المحاكم، مّما 

 يتسّبب بتأّخر نزالء الُمستشفيات عن المواعيد المحّددة ليم، ويتطمب األمر تحديد مواعيد جديدة.  

قص في الكوادر من النّ  في العيادات التابعة لمراكز اإلصالح والتأىيل  األطباءمعظم اشتكى -

 .وارتفاع عدد المراجعينوالمعدات 

ويقوم الُمختّص طبيب لم اً سبوعيّ أواحدة الّرعاية النفسّية، تقتصر الّرعاية النفسّية عمى زيارة -

مّنزالء بالعيادة بإشراف من قبل النفسّية التي ُتعطى ل دويةزالء وصرف األخالليا بمقابمة النّ 

  الممرضين الموجودين فييا.

  زمة.ة الاّل ر الخصوصية والسريّ ال توفّ بزيارات المحامين لوحظ أنيا ة ماكن الخاصّ األ -



مع التّأكيد عمى أىمية الجيود المبذولة في اطار تنفيذ البرامج التأىيمية والتعميم، إاّل أّن المركز  -

يرى بأّن عممية التعميم والتأىيل تحتاج أن تكون شاممة في جميع مراكز اإلصالح والتأىيل، 

يات تضمن ولتشمل الموقوفين إلى جانب المحكومين، وأن تتم عممية التأىيل والتعميم وفق آل

 انخراط الّنزيل في ىذه العممية منذ دخولو المركز وحتى اإلفراج عنو.  

رصد المركز اّتخاذ إدارة مراكز اإلصالح والتّأىيل جممًة من اإلجراءات منذ بداية جائحة  -

  أبرزىا:كورونا، 

  اعتماد برتوكول الحماية لمحّد من انتشار فيروس كورونا بين نزالء مراكز اإلصالح

 والتأىيل.

  اعتماد أربعة مراكز إصالح وتأىيل لإلدخاالت الجديدة لمنزالء ضمن األقاليم الجغرافّية

لممممكة، وذلك بعد تجييزىا وتمكينيا من إجراء الفحوصات والعزل الطبّي وىي؛ مركز 

إصالح وتأىيل ماركا، مركز إصالح وتأىيل إربد، مركز إصالح وتأىيل بيرين، ومركز 

 الطفيمة. إصالح وتاىيل

 وجناح العزل الطبّي داخل مركز إصالح وتأىيل  ءاعتماد مركز إصالح وتأىيل البمقا

 ( سريرًا لعزل من تثبت إصابتيم بفيروس كورونا.911( بسعة )0الموقر )



  اعتماد المستشفى الُمصّغر في مجمع مستشفيات البشير لمّنزالء الُمصابين الذين تستدعي

 المستشفيات.حالتيم الدخول إلى 

  الّسماح لألىالي بزيارة الّنزالء بواقع مرتين أسبوعّيًا بداًل من ثالث مرات، باإلضافة إلى

 إجراء االتصاالت الياتفّية.

  االستمرار في تعقيم مراكز اإلصالح والتأىيل وتوفير أدوات التعقيم وأدوات السالمة

 العامة.

 ز لفحص موظفييا وتطبيق الشروط اعتماد آلية مع شركة الطعام العاممة في المراك

 الصحّية أثناء إعداد الوجبات.

 توفير عدد من تذاكر الّسفر لمّنزيالت األجنبيات الُمبعدات عمى أكثر من مرحمة. 

  عرض مقاطع توعوّية لمّنزالء عن احتياطات الّسالمة العاّمة فيما يتعمق بالّتعامل مع

 فيروس كورونا.

 من الّنزالء:عدد الُمصابين بفيروس كورونا 

بمغ مجموع من تّمت إصابتيم بفيروس كورونا من الّنزالء من بداية الجائحة وحتى 

 .( نزيالً 9992فييم المتعافون ) بمن 9190آذار 99تاريخ 

 



عدم تمّكن بعض ب تتعمق كانتخالل فترة الحظر الّشامل أما أبرز الشكاوى التي تمقاىا المركز 

القانونّية بسبب عدم قدرة المحامين في الوصول إلييم، وفي أحياٍن الّنزالء من تمقي المساعدة 

 أخرى التّأخر في تقديم الكفاالت والبّت بيا.

عدم توّفر أدوات الّتعقيم والكمامات بشكٍل كاٍف لدى نزالء مراكز اإلصالح والتأىيل في بداية 

ت من خالل توفير الّموازم الجائحة، إاّل أّن رصد المركز الاّلحق كشف عن تجاوز ىذه اإلشكاليا

 الكافية لُمقتضيات الّسالمة العاّمة.

 نزالء مراكز اإلصالح والتأىيلأبــرز شكــاوى 

تمّقى المركز مجموعًة من الّشكاوى الُمتكررة من قبل الّنزالء أثناء تنفيذ فريق الّرصد الزيارات 

اًء من خالل الشكوى المباشرة أو عبر الميدانّية الدورّية والزيارات الخاّصة أو من ذوي الّنزالء سو 

 الخط الّساخن، أبرزىا:

اشتكى بعض الّنزالء من وجودىم في مراكز إصالح وتأىيل بعيدة عن أماكن سكناىم، وقد - 

من سكان  نزالءوجود سّجل فريق الّرصد أثناء الزيارات الدورّية والزيارات الخاّصة لبعض النزالء، 

تأىيل الواقعة في شمال الصالح و في مراكز اال اً داريّ إالجنوب وخاصة الموقوفين  محافظات

 .المممكة



غايات العالج، تمّقى المركز العديد من الّشكاوى الُمتعّمقة بعممية نقل الّنزالء إلى المستشفيات ل -

عن  ولحضور الُمحاكمات من حيث ظروف النقل وعدم فصل النزالء المنقولون الى المستشفيات

 النزالء المنقولون لغايات حضور المحاكمات.

اشتكى العديد من الّنزالء الموقوفين إدارّيًا من طول أمد الّتوقيف، والُمقترن بطمب كفاالت  -

 مرتفعة لغايات اإلفراج عنيم.

تمّقى المركز شكاوى عديدة من قّمة عدد المكالمات الياتفّية، وِقصر مّدتيا، وِقصر مدة -

 الزيارات.

اشتكى الّنزالء المضربون من وضعيم في الحجز االنفرادّي والظروف الّصعبة ليذا الحجز سواًء -

ويجد المركز في ىذا اإلطار عدم استناد ىذه  من الناحية النفسّية أو من حيث ظروف االحتجاز.

ّين الُممارسات إلى نصوص ومعايير قانونّية واضحة تتعمق باإلضراب الكمّي واإلضراب الجزئّي تب

 .اإلجراءات المتبعة في ىذه الحالة

 التطورات في مراكز اإلصالح والتأىيل

أبرز الّتطورات التي شيدتيا مراكز اإلصالح والتّأىيل من خالل ما رصده فريق المركز خالل 

 الزيارات الميدانّية، ومن خالل المعمومات الواردة من قبل مديرية األمن العام:    



  مركز إصالح وتأىيل قفقفا وتفعيمو.االنتياء من صيانة 

 .عادة تفعيمو  إعادة صيانة قسم توقيف الّنساء في مركز إصالح وتأىيل أم المولو وا 

  إنشاء مصنع ُبن في مركز إصالح وتأىيل ارميمين، حيث تّم افتتاح مصنع لمُبن داخل

مركز إصالح وتأىيل ارميمين وبالشراكة والتعاون مع شركةٍ خاصة لألغذية، يدار بأيدي 

شراف كامل من نزالء المركز، ما وّفر حوالي ) ( فرصة عمل لمّنزالء تعود بالمنفعة 91وا 

م عمى إعالة أنفسيم وأسرىم، إضافًة إلى اكتسابيم ميارات مينّية المادّية التي ُتساعدى

 تمّكنيم من االنخراط في سوق العمل بعد خروجيم. 

  تجييز مشاغل الخياطة الموجودة في عدد من مراكز اإلصالح والتأىيل لصناعة

 الكمامات الطبّية وتوزيعيا عمى الّنزالء والكوادر العاممة في المراكز.

 ي مركز إصالح وتأىيل سواقة لصناعة وصيانة بوابات الّتعقيم.تجييز مشغل ف 

 .تطوير نظام تقديم طمبات الزيارة الخاّصة بالّنزالء لُيصبح الكترونيًا 

 .الّتوسع في تفعيل نظام الُمحاكمة عن ُبعد بالّتعاون مع وزارة العدل 

 .إنشاء مشغل لمِحرف اليدوّية في مركز إصالح وتأىيل الجويدة 

 غل خياطة في مركز إصالح وتأىيل الزرقاء.إنشاء مش 



  مبادرة في ت بعض مراكز اإلصالح والتأىيل الجويدة م: نظّ "إفطاري مع عائمتي"مبادرة

في  دةٍ حوا مائدةٍ  مىزالء لإلفطار مع أسرىم عنّ الشير رمضان المبارك تيدف لجمع 

 .ير الفضيلالشّ 

 أىيل الجويدة رجال تنطوي عمى مجمس الّنزالء، تم استحداث مبادرة في مركز اصالح وت

 .االلتقاء بُممثمين عن الّنزالء لالستماع إلى مطالبيم واحتياجاتيم

 

 ّتوصياتال

في نياية ىذا الّتقرير الدورّي الُمتخّصص حول أوضاع مراكز اإلصالح والتّأىيل فإّن       

يتعمق بتعزيز المركز يؤكد عمى أّن ىناك مسؤولية مشتركة تقع عمى عاتق عّدة جيات فيما 

وحماية حقوق نزالء مراكز اإلصالح والتأىيل، وذلك وفق ما أشار إليو قانون مراكز اإلصالح 

م وتعديالتو. وعميو، فإّن المركز يضع توصياتو في إطار ىذه 9112( لسنة 9والتأىيل رقم )

المؤسسات الّنظرة الشمولّية التي تقوم عمى فكرة الّدولة األردنّية القائمة عمى مبدأ دولة 

وتعاضدىا من أجل الّنيوض بواقع حقوق اإلنسان عموًما، وبشكل خاّص حقوق نزالء مراكز 

اإلصالح والتأىيل. وتاليًا أبرز الّتوصيات، والتي تقع المسؤولية في تنفيذىا عمى أكثر من 

 :مؤسسة وجية



يضمن مراجعة وتعديالتو بما  9112( لسنة 5تعديل قانون مراكز االصالح والتّأىيل رقم ) .0

صور المخالفات المسمكّية الوارة فيو، والّنص صراحًة عمى عدم جواز الجمع بين عقوبتين 

تأديبيتن. باإلضافة إلى مراجعة القانون بصورٍة شاممٍة بما يضمن تالفي اإلشكاليات التي تم 

 إيرادىا في المحور الخاص بالّتشريعات الوطنّية في ىذا التّقرير الُمتخّصص.

صالح أىيل في قانون مراكز اإلصالح والتّ حقوق نزالء مراكز اإلضرورة الّنص عمى  .9

عاممة نزالء مراكز اظمة لمُ ة النّ يستميم المعايير الدوليّ  و في قانون مستقلٍ أ ذاتو والتأىيل

إدارة مراكز اإلصالح والتّأىيل وحراسة ، وليس في تعميمات أىيل وحقوقيمصالح والتّ اإل

ممرتبة القانونّية ليذه الّتعميمات عمى اليرم التشريعّي ل نظراً ، م9110يم لسنة الّنزالء وحقوق

، وبالّنظر إلى أّن غييرعديل والتّ لمتّ  ية مرنةقابمواعتبارىا مجّرد قرارات إدارّية تنظيمّية ذات 

ىذه الحقوق تعّد من المسائل الجوىرّية التي يتوجب تنظيميا بموجب القانون وفقًا إلرادة 

 فة الُمشّرع الدستورّي بموجب الفصل الثاني من الدستور. وفمس

زيادة مّدة الزيارة الخاّصة الواردة في تعميمات الزيارة الخاصة لنزالء مراكز اإلصالح  .3

 والتأىيل والّصادرة استنادًا إلى قانون مراكز اإلصالح والتأىيل ساري المفعول. 



خالل وضع تعميمات واضحة  من النزالء فتيشتّ تنظيم عممية بما يضمن تعديل التشريعات  .2

الحاالت التي يتم ا، مع بيان وأشكالي المتبعة جراءاتاإلد حدّ تمتفتيش لدى أماكن االحتجاز ل

ة لكترونيّ استخدام األجيزة االمع ضرورة الدقيق  والتفتيش الجسديّ  فييا التفتيش العاديّ 

 .األفراد وتراعي كرامة ضمنتفتيش بحيث وأجيزة المسح في عممية التّ 

الحّد من العقوبات الّسالبة لمحّرية قصيرة المدة واستبداليا باالعقوبات البديمة، وتفعيل بدائل  .5

وتعديالتو؛  0520( لسنة 5الّتوقيف الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائّية رقم )

 بيدف الّتخفيف من مشكمة االكتظاظ داخل مراكز اإلصالح والتّأىيل.

بإجراءات ومعايير تصنيف الّنزالء، بوصفيا الخطوة األولى في عممية ضرورة التقيد  .6

 اإلصالح والتأىيل، ومنعًا النتقال العدوى الجرمية أو الحّد منيا.

ة تراعي الكرامة اإلنسانيّ النزالء إلى المحاكم او المستشفيات ظروف نقل  أكد من أنّ التّ  .7

المحتجزين في كل آلية، وتيوية اآلليات قل وعدد من حيث مالءمة آليات النّ  النزالءوسالمة 

، مع مراعاة نقل كل فئة من النزالء بآلية منفصمة وحسب طبيعة النقل سواء ودرجة حرارتيا

 أكان لممستشفيات او لممحاكم.



رفد مراكز اإلصالح والتأىيل بالمعّدات الطبّية الاّلزمة التي تخّفف من تحويل الّنزالء إلى  .8

 وزارة المعنية.المستشفيات، من خالل ال

زيادة عدد زيارات األطباء النفسّيين إلى مراكز اإلصالح والتّأىيل من قبل وزارة الّصحة،  .9

يالء عناية خاّصة لمرعاية النفسّية لمّنزالء.  وا 

لحاقيم  .01 ضرورة إيالء عناية خاّصة لمدمني ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقمّية، وا 

 تمحق بيم نتيجة الوضع الصحّي الخاص بيم. بمراكز خاّصة لمعناية باألعراض التي

وضع معايير قانونّية واضحة تتعمق باإلضراب الكمّي واإلضراب الجزئّي من قبل النزالء  .00

 تبّين اإلجراءات المتبعة في ىذه الحالة.

مراعاة وضع الّنزالء في مراكز إصالح وتأىيل قريبة من أماكن سكن ذوييم ليتمكنوا من  .09

بسيولة ويسر، ولتخفيف العبء المادي عمى عائالتيم المتمثل في تكمفة تمقي الزيارات 

 المواصالت لغايات الوصول إلى ىذه المراكز.

رفد مراكز اإلصالح والتأىيل بكميات كافية من الُمعّقمات ومستمزمات الّسالمة العاّمة  .03

 في ظل استمرار جائحة كورونا.



ء من اكتساب الميارات التي تساىم في الّتوسع في برامج التأىيل التي تمّكن الّنزال .02

 تمكينيم اقتصادّيًا بعد اإلفراج عنيم والّتوسع من قبل مؤسسة الّتدريب المينّي في تنفيذىا.

، لما في ذلك من توفير الجيد والوقت والمساىمة في توسيع نطاق المحاكمة عن بعد .05

 حل االشكاليات المتعمقة بعممية نقل النزالء.

بعد إطالق سراحيم وتوفير برامج الّرعاية الاّلحقة الفّعالة والمستمرة متابعة الّنزالء  .06

ومأسسة ىذه العممية وأن تناط ىذه الميمة بوزارة التّنمية االجتماعّية بشكٍل أساسي، وكما 

 نص عمى ىذا قانون مراكز اإلصالح والتأىيل.

في  دور محوريّ  يم عمى لعبة وحثّ عمال بمفيوم المسؤولية المجتمعيّ رفع وعي قطاع األ .07

 ما يتعمق بتوفير فرص عمل ليم. خاصةً  ،زالءحقة لمنّ عاية الاّل مجال تقديم الرّ 

رفع وعي المجتمع بأىمية الُمساىمة في مساعدة األفراد في المرحمة الاّلحقة لخروجيم  .08

من مراكز اإلصالح والتأىيل في العودة واالنخراط في المجتمع، والتّأكيد عمى أّن رعاية 

 ء الاّلحقة مسؤولية المجتمع ككل وال تقتصر عمى جية أو مؤسسة.الّنزال

 

 مالحظة: يرجى مراجعة التقرير لموقوف عمى التفاصيل المتعمقة بالمحاور كافة.



 

 

 

 


