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تقرير الممةكة األردنية الهاشةةمية الدوري الرابع بنةةنن تنف ذ اتفاقية مناهضةة
التعذيب وه رن من ضةةةةةةةرو المعامةة وو العقوةة القايةةةةةةةية وو الالإنسةةةةةةةانية
وو المه نة
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تهدد حكومدة المملكة األردنية الهداش د د د د د ددمية أطيد تحيداتهدا إلى األمدانة العدامة لألمم المتحددة (مكت

المفوض الس د د د ددامي لحقوق اإلنس د د د ددان وتود أن تعبر عن امتنانها وش د د د ددكرها للجنة مناهض د د د ددة التعذي لقبولها
اإلجراءات المتعلقة بتقديم التقارير المقدمة لها من قبل المملكة بعد أن تبنت قائمة القضايا والتي سيشكل الرد

عليها التقرير الدور الرابع بموج

المادة  19من االتفاقية كما تؤكد المملكة حرصد د د د ددها التام على تنفيذ كافة

الت ازمداتهدا المترتبدة عليهدا جراء االنضد د د د د د دمدام إلى اتفداقيدة من خالل حرصد د د د د د دهدا على تطوير وتفعيدل منظومتهدا
التش د دري ية والسد ددعي لتطبيق الممارس د دات الفضد ددلى وتس د د ير كافة األدوات القانونية والتنفيذية المتاحة لديها من

لمناهضة التعذي وغيره من ضروب المعاملة الالإنسانية حرصا منها على احترام حقوق اإلنسان وكرامته.

الرد عةى المسائل المثارة في الفقرة  1من قائمة المسائل
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ترد الحقا في هذا التقرير المعلومات التي طلبت اللجنة تقديمها في مالحظاتها ال تامية الس د د ددابقة

( CAT\C\JOR\CO\3الفقرة  51فيما يتعلق بالض د د د د ددمانات القانونية األس د د د د دداس د د د د ددية واالحتجاز اإلدار

والمحاكم ال اصة واالعترافات باإلكراه (الفقرات  18و 22و 38و. 50

المادتان  1و4
الرد عةى المسائل المثارة في الفقرة  2من قائمة المسائل (القصد الجرمي)
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تم في عام  2018تعديل قانون العقوبات ورفع الحد األدنى لجريمة التعذي

لتصد د ددب العقوبة من

س ددنة إلى ثالث س ددنوات بعد أن كانت العقوبة من ثالثة أش ددهر إلى ثالث س ددنوات وإذا أفض ددى التعذي

إلى

مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة األشد د د د د د د ال المؤقتة كما تم النص على عدم األخذ باألسد د د د د د ددباب الم ففة
أو وقف تنفيذ العقوبة.
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بمقارنة المادة ( 1من اتفاقية مناهضد د د د ددة التعذي مع المادة ( 208من قانون العقوبات األردني

بعدد التعدديدل يتبين ان تعريف التعدذيد

الوارد في الفقرة الثدانيدة من المدادة  208يتوافق مع مدا جداء بدالمدادة 1

من االتفاقية بل ان المش ددر األردني لم يش ددترط لوقو جرم التعذي

جرم التعذي

أن يكون باأللم أو العذاب ش ددديدا لوقو

(وكما اش د د ددترطت المادة  1من االتفاقية وهنا تقع جريمة التعذي

للفقرة ( 3من المدادة ( 208من قدانون العقوبدات فدننده إذا أفضد د د د د د ددى هدذا التعدذيد

كداندت العقوبدة اإلشد د د د د د د دال المؤقتدة وهندا يكون الحدد األدنى للعقوبدة وحس د د د د د د د

لكنها ال تكون جناية ووفقا
إلى مرض او جرح بليغ

المدادة رقم ( 2/ 20من قدانون

العقوبات ثالث سد ددنوات والحد األعلى عشد ددرون سد ددنة مما يجعل من جريمة التعذي جناية .وقد تم تشد ددديد

العقوبة بالفقرة الثالثة حتى يتناسد

الفعل الذ من الممكن أن يصددر عن رجل إنفاذ القانون ويشدكل جريمة

التعذي مع العقوبة إذ ان الممارسد ددات واألفعال التي من الممكن ان تصد دددر عن رجل إنفاذ القانون تتفاوت

في شدتها وفي األثر والضرر الذ تسببه للضحية.
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وقد نص المشد د د د د د ددر األردني في المادة  4/208صد د د د د د دراحة على عدم األخذ باألسد د د د د د ددباب الم ففة

المنصد د د د د د ددو

المنص د د د د ددو

2

عليه ددا في الم ددادة  100من ق ددانون العقوب ددات كم ددا ال يجوز للمحكم ددة وقف تنفي ددذ العقوب ددة

عليها في المادة  54مكرر” :على الرغم مما ورد في المادتين ( 54مكرر و( 100من هذا
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القدانون ال يجوز للمحكمدة وقف تنفيدذ العقوبدة المحكوم بهدا في الجرائم الواردة في هدذه المدادة كمدا ال يجوز

لها األخذ باألسباب الم ففة“.

تضدمن تعريف التعذي بالفقرة ( 2من المادة ( 208توسديع نطاق العقوبة على التعذي
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الموظف الرسددمي أو ا ش د ص يتصددر بصددفته الرسددمية يحرض على التعذي

لتشدمل

او يوافق عليه او يسددكت

عنه وقد عالج قانون العقوبات األردني مس د د د ددنلة الش د د د ددرو بارتكاب الجرائم وذلك بنص المادة  69منه والتي

حددت بنن كل من شد د ددر في فعل ورجع باختياره فإنه يعاق

على األفعال المقترفة إذا شد د ددكلت جريمة وهذا

يعتبر من القواعد األسدداسددية في القانون األردني ولم ي ص جريمة التعذي بذلك بل شددمل الشددرو في كافة
الجرائم حيث نصت المادة  69على ما يلي:

”ال يعتبر شد د د ددروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها وال األعمال التحضد د د دديرية وكل

من شد د د ددر في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم اإلجرائية ال يعاق
التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة“.
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إال على الفعل أو األفعال

ولم يكتف المشددر بذلك بل اعتبر كل شددرو في ارتكاب الجرم ولم يكتمل نتيجة أسددباب خارجة عن

إرادة الفدداعددل بددنندده فعددل مجرم يعدداقد عليدده القددانون وذلددك بنص المددادة  70إذا كددانددت األفعددال الالزمدة إلتمدام

الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسد د ددباب مانعة ال دخل إلرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصد د ددودة وهذا وفقا

لما تم من تعديل بموج
(1

القانون المعدل رقم  27لسنة  2017حيث كان نص الفقرة ( 1السابق كما يلي:

اإلشد ال المؤبدة أو المؤقتة من عشدر سدنوات إلى عشدرين سدنة إذا كانت عقوبة الجناية

التي شد ددر فيها تسد ددتلزم اإلعدام وسد ددبع سد ددنوات إلى عشد درين سد ددنة من ذات العقوبة إذا

كانت العقوبة األش ال المؤبدة أو االعتقال المؤبد.

لم تش د د د د د ددمل التعديالت على قانون العقوبات إدراج حكم ينص ص د د د د د دراحة على ان أعمال التعذي
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ال ت ضددع لعفو أو لقوانين التقادم غير ان شددمول جريمة التعذي بقانون العفو العام مشددروط بإسددقاط الحق
الش صي والذ هو مناط بالضحية أو كليهما.

المادة 2
الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  3من قائمة المسائل
ال يتمتع موظفو الضدابطة العدلية بن نو من الحصدانة ضدد المالحقة الجزائية في حال اإلدعاء
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عليهم بارتكاب أ جرم بما في ذلك قض د د د ددايا التعذي

أو إس د د د دداءة المعاملة وهم خاض د د د ددعون ألحكام قانون

العقوبات وأية قوانين أخرى إضد ددافة إلى خضد ددوعهم للقوانين العسد ددكرية ذات الصد ددلة وفي حال ارتكاب الفرد

أل جرم منصد د د د د د ددو
المنصو
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علي دده في القوانين تجر مح دداكمت دده ومج ددا ازت دده وفق ددا للق ددانون وتفرض علي دده العقوبددة

عليها بالقانون سواء كانت هذه العقوبة ماسة بالحرية (كالحبس أو عقوبة مالية (كال رامة .

ال يجوز التذر باألمر الصد د د د د د ددادر من الرئيس ل عفاء من المسد د د د د د ددؤولية الجزائية فقد منع القانون

األردني باألخذ بنس ددباب التبرير في حال كان األمر ص ددادر من جهة عليا الرتكاب فعل غير مش ددرو حيث

اوج

المش د د ددر األردني طاعة من يوج

عليه القانون طاعته إال إذا كان األمر غير مش د د ددرو وعليه فان

اإلعفاء من المسددؤولية في إطاعة األوامر الصددادرة عن السددلطة مشددروط بنن يكون األمر مشددروعا وبالتالي

فددإندده ال ينطبق على التعددذي د

كوندده غير مشد د د د د د ددرو ويعتبر جريمددة بنص القددانون وذلددك من خالل قددانون

العقوبات وتعديالته .وقانون القوات المسد د د د د ددلحة األردنية رقم  3لسد د د د د ددنة  2007والذ ألزم كل من يعمل في
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القوات المسد ددلحة باالمتنا عن القيام بن محظورات تحددها التش د دريعات النافذة حيث تنص المادة  14منه

على ما يلي:

”يلتزم كل من يعمل في القوات المسلحة بما يلي:
(د

االمتنا عن القيام با محظورات تحددها التش د د د دريعات النافذة او التعليمات الص د د د ددادرة

عن القوات المس د د ددلحة .وكذلك قانون األمن العام وتعديالته رقم  38لس د د ددنة  1965وفي

نص المادة  37منه:
”إذا ارتك

ا فرد إحدى الم الفات التالية:
ممارسددة لسددلطة غير قانونية نشددا عنها ضددرر أل ش د ص أو للدولة يعاق

بإحدى العقوبات التالية:

تنزيل الرتبة لمن هم دون رتبة وكيل.

(1
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لمدة ال تزيد على شهرين.

(2

حسم الرات

(3

الحبس أو الحجز لمدة ال تتجاوز شهرين“.

تكفل المادة  208من قانون العقوبات حظ ار التعذي

حظ ار مطلقا ال اسد ددتثناء منه والمادة  61من

نفس القانون ال تنص بن شد ددكل من األشد ددكال على أ اسد ددتثناء من هذا الحظر وال تقيده بل على العكس
تماما توفر للمرؤوس م رج ا قانونيا لرفض إطاعة األوامر غير المشروعة.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  4من قائمة المسائل
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إن أحكام المادة ( 100من قانون أصدول المحاكمات الجزائية ملزمة وتسدر على كافة أشد ا

الضابطة العدلية وتنص على ما يلي:

”في األحوال التي يتم بها القبض على المش د د ددتكى عليه وفقا ألحكام المادة ( 99من هذا

القانون يتوج

على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطالن اإلجراءات القيام بما يلي:
تنظيم محضد د ددر خا

(أ

وجد ويتضمن ما يلي:

موقع منه ويبلغ إلى المشد د ددتكى عليه وإلى محاميه إن

•

اسم الموظف الذ أصدر أمر القبض والذ قام بتنفيذه.

•

اسم المشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه.

•

وقت إيدا المشتكى عليه وتاري ه ومكان التوقيف أو الحجز.

•

اسم الش ص الذ باشر بتنظيم المحضر واالستما إلى أقوال المشتكى عليه.

•

توقيع المحض د د د د د ددر ممن ورد ذكرهم في البنود ( 2و( 3و( 4من هددذه الفقرة
ومن المش د د د د د ددتكى عليدده وفي حددالددة امتندداعده عن التوقيع يش د د د د د د ددار إلى ذلددك في
المحضر مع بيان السب .

•

سما أقوال المشتكى عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خالل أربع وعشرين
س دداعة إلى المدعي العام الم تص مع المحض ددر المش ددار إليه في البند (أ من

هذه الفقرة ويتوج على المدعي العام أن يثبت في المحضد د د د ددر التاريخ والوقت

4
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الذ مثل المشد د د د ددتكى عليه أمامه ألول مرة ويباشد د د د ددر إجراءات التحقيق خالل

أربع وعشرين ساعة حس
•

األصول.

تسد د د د د د ددر أحكدام الفقرة ( 1من هدذه المدادة على جميع الحداالت التي يتم فيهدا
إلقاء القبض على أ ش ص وفقا ألحكام القانون.
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ال يوجد ما يمنع في التشدريع والممارسددة من ان يوكل الشد ص الذ تم القبض عليه محاميا منذ

لحظة القبض عليه وان الممارس د د د د ددة العملية المتبعة تتي له بناء على رغبته التواص د د د د ددل مع أ ش د د د د د ص

بمدا في ذلدك محدام ب رض توكيلده وفي حدال رفض الشد د د د د د د ص اإلدالء بدن أقوال في التحقيق األولي ال
سد د د د د د دبد

تقوم سد د د د د د ددلطدات التحقيق األولي بتددوين واقع الحدال وال يكره على تقدديم أ إفدادة .علمدا ان أقوال

المحجوز خالل مرحلدة التحقيق األولي غير ملزمه في مرحلدة االسد د د د د د ددتجواب لدى االدعاء العدام .كمدا قامت

مديرية األمن العام بتوقيع مذ كرة تفاهم مع نقابة المحامين يتم بموجبها تسد ددهيل دخول المحامي إلى المراكز
األمنية ومقابلة الش د د د ص المحتفو به وتوقيع وكالة منه وحض د د ددور التحقيق األولي بهد

توفير المس د د دداعدة

القانونية وبالسد د د ددرعة الممكنة وقد تم عقد لقاءات ما بين أعضد د د دداء مجلس نقابة المحامين ومدراء الشد د د ددرطة

ورؤسد د د د دداء المراكز األمنية ورؤسد د د د دداء أقسد د د د ددام إدارة البحث الجنائي وإدارة مكافحة الم درات للتعريف بمذكرة
التفدداهم ودور المحددامي كدنحدد أط ار

عمليددة إنفدداذ القددانون وقدد تم عقددد مؤتمر حول ”سد د د د د د ديددادة القددانون بين

النظرية والتطبيق“ ما بين نقابة المحامين.
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تم إص د د دددار دليل عمل (مدونة ا لممارس د د ددات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف األش د د د ا

وتوزيعه على كافة وحدات األمن العام وبموجبه يتم الس د د ددماح للش د د د ص المحتجز بمجرد أن يتم وض د د ددعه في

مكان االحتجاز باالتصد د د د ددال بنهله وإبالم ذويه عن مكان تواجده وتوثيق ذلك من خالل السد د د د ددجالت الموجودة

داخل كل مكان احتجاز كما يتم السددماح للمحامي باالتصددال بموكله وتوقيع الوكالة القانونية منه وفقا ألحكام

القانون تفعيال لمذكرة التفاهم الموقعة بين مديرية األمن العام ونقابة المحامين كما تنص مدونة الممارسد د د د د ددات

على إلزامية إفهام الشد ص المحتجز بالتهمة المسدندة إليه وما هي اإلجراءات التي سدتت ذ بحقه والى أ جهة

قض ددائية س دديتم تحويله وتوفير كافة الس ددجالت المطلوبة كالس ددجل ال ا
وقت قيام الموقو
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بالمكالمات الهاتوية والذ يدون فيه

بإجراء المكالمة الهاتوية مع ذويه وسجل التفتيش وغيرها من السجالت.

تقوم مديرية األمن العام وعند مالحظة أية عالمات تدل على سد د ددوء وضد د ددع الش د د د ص الصد د ددحي

أو في حالة طل

الشد د د د د ص ذلك بإجراء فحص طبي من مص د د د دددر مس د د د ددتقل للمحتجزين وال يتم إدخال أ

شد ص محتجز إلى داخل مكان االحتجاز في المراكز األمنية إال بعد التنكد من وضدعه الصدحي حيث يتم
إرسد دداله إلى المسد ددتشد ددفى إلجراء فحص طبي وال يتم إدخاله إلى مكان الحجز المؤقت إال بعد حصد ددوله على

تقرير طبي يوض بان حالته الصحية جيدة وال يعاني من أ مرض وتدوين ذلك في سجل خا

.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  5من قائمة المسائل
-16

تم إنشد د دداء مديرية المسد د دداعدة القانونية في و ازرة العدل بناء على توصد د دديات اللجنة الملكية لتطوير

القض د د دداء حيث تقوم مديرية المس د د دداعدة القانونية بتقديم خدمات المس د د دداعدة القانونية للفًات غير القادرة ماليا
على توكيل محام يمثلها أمام القضاء في القضايا الجزائية وذلك ضمانة لمبدأ المحاكمة العادلة.

-17

تم تعدديدل نص المدادة ( 208من قدانون أصد د د د د د ددول المحداكمدات الجزائيدة بحيدث اتسد د د د د د دعدت مظلدة

المسد د دداعدة القانونية للقضد د ددايا الجزائية التي عقوبتها تقل عن عشد د ددر سد د ددنوات وتم إصد د دددار نظام المسد د دداعدة

القانونية رقم ( 119لسنة  2018النافذ في تاريخ .2019/1/1
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أما فيما يتعلق بالتعديالت على نص د د د د ددو

-18

المواد المش د د د د ددار إليها في قانون أص د د د د ددول المحاكمات

الجزائية فنذكر بننه تم تعديل المادة  2/63بحيث قيدت صد د د ددالحية المدعي العام في اسد د د ددتجواب المشد د د ددتكى

عليده بددون محدام في حدالدة االسد د د د د د ددتعجدال من خالل قرار معلدل على ان يتم اطال محداميده بعدد ذلدك على
التحقيقات التي جرت في غيابه .حيث أصبحت المادة  63تنص على ما يلي:
”يجوز في حالة السددرعة بسددب

ال و من ضدديا األدلة وبقرار معلل س دؤال المشددتكى

عليه عن التهمة المس د د د ددندة إليه قبل دعوة محاميه للحض د د د ددور على ان يكون له بعد ذلك االطال
على إفادة موكله“.

أمدا المدادة  1/66فال تنص على حظر االتص د د د د د د ددال بين المحتجز والمحدامي كمدا ورد في الفقرة

-19

ال امسد د ددة م ن قائمة المسد د ددائل بل على العكس اسد د ددتثنت المادة محامي المشد د ددتكى عليه من منع االتصد د ددال
المنصو

عليه في الفقرة األولى حيث نصت على ما يلي:

(1

يحق للمدعي العام ان يقرر منع االتصد د د د ددال بالمشد د د د ددتكى عليه الموقو مدة ال تتجاوز

(2

وال يش د د د د ددمل هذا المنع محا م المش د د د د ددتكى عليه الذ يمكنه ان يتص د د د د ددل به في كل وقت

عشرة أيام قابلة التجديد.
وبمعزل عن ا رقي .

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  6من قائمة المسائل
-20

ال يتم نقل المش د د د د ددتبه بهم إلى محكمة أمن الدولة أو إلى مركز ش د د د د ددرطة آخر من اجل تمديد فترة

ال  24س د دداعة للتحقيق قبل اإلخطار وإذا تم س د ددابقا نقل مش د ددتبه بهم من مركز إلى آخر فنن هذا يتم لوجود

عددة قضد د د د د د ددايدا يشد د د د د د ددتبده انده ارتكبهدا في أمداكن م تلفدة وتلزم جهدات إنفداذ القدانون بتطبيق القدانون أصد د د د د د ددول
المحاكمات الجزائية ويتم توديع الش د د د ص للمدعي العام صد د دداح

القانون في حدود الصالحيات الممنوحة له.
-21

االختصد د ددا

والذ يلتزم بتطبيق أحكام

كما ذكر س د ددابقا قامت مديرية األمن العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين تم الس د ددماح بموجبها

للمحامين بالدخول إلى كافة أماكن اإلحتجاز (مراكز اإلصد د د ددالح أماكن التوقيف وااللتقاء بالشد د د د ص الموقو

وفي غر خاصد ددة مع موكله ويوجد في جميع مراكز اإلصد ددالح والتنهيل غر م صد دصد ددة للمحامين يلتقي بها
النزالء مع المحامين وكالئهم بش ددكل منفرد وتم تحديد أيام م ص دص ددة للمحامين يلتقوا بها مع نزالئهم وال تتعارض

مع أيددام الزيددارة لمراكز اإلص د د د د د ددالح علمددا بددنندده تم اإلتفدداق مع نقددابددة المحددامين بقيددامهم بتجهيز غر المحددامين
الموجودة داخل مراكز اإلصد د د د ددالح من قبلهم وحسد د د د د

متطلباتهم حيث تم تجهيز هذه ال ر في كل من مركز

إصددالح وتنهيل (سدواقة جويدة والعمل جار على تجهيزها في مركز إصددالح وتنهيل ماركا .شدكلت عدة لجان

لدراسة أوضا مراكز االحتفاظ وتطويرها وتالفي أية سلبيات إن وجدت.
-22

وفيما يتعلق بالب رامج التدريبية قامت مديرية األمن العام بتنفيذ عشدرات البرامج التدريبية في مجال

حقوق اإلنسدان بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق اإلنسدان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية

كمدا تقوم مدديريدة األمن العدام بتددريد

جميع مرتبداتهدا على مفدا يم حقوق اإلنسد د د د د د ددان والمعدايير الددوليدة واجبدة

المراعاة وتم اسددتحداث مركز تدري مت صددص لحقوق اإلنسددان يتبع لمكت

الشددفافية وحقوق اإلنسددان وتم

مباشدرة العمل في هذا المركز حيث سديكون مرك از إقليميا يقدم خدماته للدول الشدقيقة والصدديقة والى كل من
يطل

التعامل مع المركز كما تم إدراج مادة حقوق اإلنس ددان في المناهج التدريبية للدورات ومنهج الفحص

اإلجبار للترفيع للرتبة األعلى حتى يكون ش د د د د ددرط اجتياز هذا الفحص ومنه مادة حقوق اإلنس د د د د ددان إجبار
للترفيع للرتبة األعلى.
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الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  7من قائمة المسائل
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فيما ي ص فصد د د د د د ددل المحتجزين قبل المحاكمة عن النزالء المحكومين قامت مديرية األمن العام

بتطبيق الفص د د ددل بين الموقوفين والمحكومين بمراكز اإلص د د ددالح والتنهيل كما ويتم إتبا التص د د ددنيف س د د دواء

للمواقيف أو المدانين حيث ي ضع لمعايير منصو

عليها بقانون مراكز اإلصالح والتنهيد د د د د د د د ددل (كالسوابق

الجرمية العمر ونو الجريمة إضد ددافة إلى ما تم األخذ به من المعايير الدولية للتصد ددنيف كالحالة النفسد ددية

واالجتماعية من خالل دور المرش د ددد النفس د ددي واالجتماعي والمرش د ددد الديني ايض د ددا بحيث يتم تفريغ البيانات
على نظام السيطرة وتحميلها من قبل النظام وإصدار التصنيف.

-24

تم تعديل قانون أص ددول المحاكم ات الجزائية بحيث تم وض ددع تدابير احت ارزية بديلة للتوقيف بنص

المادة  114مكرر حيث است يض عن التوقيف قبل المحاكمة بالتدابير التالية في حالة عدم التكرار:
(أ

الرقابة اإللكترونية.

(ب

المنع من السفر.

(ج

اإلقددامددة في المنزل أو المنطقددة الج رافيددة للمدددة التي يحددددهددا المدددعي العددام

(د

إيددا مبلغ مدالي أو تقدديم كفدالدة عددليدة يعين المددعي العدام أو المحكمدة مقددار

(ه

حظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة.

أو المحكمة وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك.
كل منهما.

-25

أما بالنسد ددبة لل طوات المت ذة لت ويض عدد القضد ددايا المتراكمة والتي تزيد من مشد ددكلة االحتجاز

السابق للمحاكمة فهي كما يلي:
•

تعزيز الت صدص القضدائي في القضدايا الجزائية حيث تم زيادة الت صدصدات في القضدايا

الجزائية على مسد د ددتوى النيابة العامة وعلى مسد د ددتوى المحاكم حيث تم ت صد د دديص مدعين

عامين وغر قض ددائية مت ص دص ددة للتحقيق والنظر في القض ددايا المس ددتحدثة مثل الجرائم

االلكترونية والتجار بالبشد د د د ددر والعنف األسد د د د ددر وجرائم غسد د د د ددل األموال والفسد د د د دداد وجرائم
المطبوعات والنشر وتم عقد دورات تدريبية مت صصة في هذه المجاالت.

•

تم إجراء بعض التعددديالت على قددانون أص د د د د د ددول المحدداكمددات الجزائيددة وذلددك بتعددديددل قواعددد
اإلعت ارض والطعن بش د د ددكل ي تص د د ددر إجراءات التقاض د د ددي ويس د د ددر من اإلجراءات حيث انيط
الطعن في العديد من القضايا الجزائية لمحاكم البداية بصفتها الجزائية والزام محاكم االستًنا

بنظر بعض الطعون مرافعة تجنبا من إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة األولى.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  8من قائمة المسائل
-26

تم إدراج نش د د د دداط فرعي في المحور األول من ال طة الوطنية الش د د د دداملة لحقوق اإلنس د د د ددان المعني

بالحقوق المدنية والس د د د د د ددياس د د د د د ددية تحت عنوان ”مراجعة قانون منع الجرائم والتطبيق الس د د د د د ددليم للقانون واقتراح
التعديالت الالزمة حول ذلك“ وذلك تحت الهد

والهد

الرئيس د د ددي ”حماية الحق في الحياة والس د د ددالمة الجس د د دددية“

الفرعي ”توفير الحماية اإلجرائية والموض ددوعية المثلى لمن يتعرض للتوقيف وحص ددر حاالته وإيجاد

بدائل عنه“ .كما شكلت الحكومة في شهر شباط  2020لجنة و ازرية لدراسة تعديل المواد المتعلقة بالتوقيف

GE.21-19435

7

CAT/C/JOR/4

اإلدار في قانون منع الجرائم بهد

إدخال تعديالت على القانون تنسد د د ددجم مع توجهات الدولة األردنية في

صون منظومة حقوق اإلنسان وكرامة المواطنين.
-27

تم افتتاح دار اسد ددتضد ددافة وتنهيل النسد دداء (آمنة السد ددتضد ددافة النسد دداء اللواتي يقعن ضد ددحايا للعنف

أو المعرض د د د د ددات لل طر لوقف ممارس د د د د ددة االحتجاز ب رض الحماية وذلك بموج
المعرضات لل طر رقم  171لسنة  2016والتعليمات الصادرة بموجبه.

-28

أحكام نظام دور إيواء

يتم عندد تطبيق قانون منع الجرائم السد د د د د د دمداح للمحدامين بحضد د د د د د ددور التحقيق الذ يقوم به الحكام

اإلداريون مع المشد د د د د د ددتبدده بهم وتوفير الحريددة التددامددة للمحددامي وفقددا لمتطلبددات المددادة  40من قددانون نقددابددة

المحامين النظاميين رقم  11لسد د ددنة  1972وتعديالته وتطبق أحكام قانون أصد د ددول المحاكمات الجزائية عند

مثول أ شد د د د د ص أمام الحاكم اإلدار حيث نص د د د ددت المادة  4/5من قانون منع الجرائم على انه تتبع في

اإلجراءات التي تجر بمقتض د د د ددى هذا القانون فيما يتعلق بنخذ الش د د د ددهادة بعد اليمين واس د د د ددتجواب الش د د د ددهود

ومناقش د د ددتهم وحض د د ددور المحامين وتبليغ األوامر ومذكرات الحض د د ددور وس د د ددائر المس د د ددتندات واالعتراض على
األحكام وتنفيذ الق اررات األص د د د ددول نفس د د د ددها المتبعة في اإلجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية وت ضد د د ددع

ق اررات الحاكم اإلدار للطعن أمام القضدداء اإلدار الذ أصددب على درجتين بعد تعديل الدسددتور األردني

علم ددا ب ددنن ع دددد الموقفين إداري ددا بلغ  30ألف في الع ددام  2016و 34ألف في ع ددام  2017و 37683في

عام  16003 2018في عام  2019علما بان متوس د د د ددط مدة التوقيف اإلدار ثالثة أيام فقط وأطول مدة
للتوقيف اإلدار هي س ددنة واحدة حس د

أحكام قانون منع الجرائ م النافذ في حاالت محددة من ش ددننها تهديد

األمن والسلم المجتمعي علما بان الحاالت التي اوج

التوقيف اإلدار تتمثل في جرائم القتل واالغتصاب

وهتك العرض والسرقة المكررة وزراعة الم درات والسكر المقرون بالش

.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  9من قائمة المسائل
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تدعم الحكومة األردنية جهود المركز الوطني لحقوق اإلنس د ددان في حماية وتعزيز حقوق اإلنس د ددان

مع

في المملكة وجهوده فيما يتعلق برصد د د ددد التجاوزات وتقديم التوصد د د دديات والمالحظات وتلقي الشد د د ددكاو

التنكيد على اسد د د د ددتقاللية عمل المركز اسد د د د ددتنادا لمباد باريس .تقدم الحكومة ا لدعم المالي للمركز بشد د د د ددكل
مسد د د د د د ددتمر وقدد تم زيدادة موارد المركز من  550ألف ديندار أردني إلى  750ألف ديندار في العدام 2017
وعلى أثره تم زيادة كادر المركز بنسبة .٪20

-30

يتمتع المركز بموج قانونه باس د د د ددتقالل تام في ممارس د د د ددة أنش د د د ددطته وفعالياته الفكرية والس د د د ددياس د د د ددية

واإلنسد ددانية المتعلقة بحقوق اإلنسد ددان وال يسد دداءل المجلس أو ا من أعضد ددائه عن اإلجراءات التي يت ذها في
حدود اختصد د د دداصد د د دداته المبينة في قانونه وال يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة اال بنمر قضد د د ددائي
وبحض ددور المدعي العام الم تص على ان يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة ممثل عن المركز لحض ددور التفتيش

ويعتبر باطال كل إجراء م الف لذلك كما أن للمركز أن يطل أ معلومات أو بيانات أو إحصد د د دداءات يراها

الزمة لتحقيق أهدافه من الجهات ذات العالقة وعلى هذه الجهات إجابة الطل
-31

بدون إبطاء أو تنخير.

فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتنفيذ التوصد د د د د د دديات الصد د د د د د ددادرة عن اللجنة الفرعية للتحالف العالمي

للمؤسد د د د د دس د د د د ددات الوطنية لحقوق اإلنس د د د د ددان والمرتبطة بعملية االختيار والتعيين واإلقالة وحقوق التص د د د د ددويت

للبرلمانيين وشد د د د ددرط الموافقة على التمويل ال ارجي يتم تعيين واختيار أعضد د د د دداء مجلس األمناء البرلمانيين

بناء على ما قدموه ل دمة المجتمع وقضد د د ددايا حقوق اإلنسد د د ددان ال بصد د د ددفتهم الوظيوية وعددهم ال يتجاوز 1
إلى  3أعضد دداء وبصد ددفة عضد ددو اسد ددتشد ددار

وبالنسد ددبة للتمويل األجنبي فقد اقر مجلس الوزراء مؤخ ار آلية

التمويل األجنبي لمنظمات المجتمع المدني والتي عالجت اإلشد د د ددكالية الرئيسد د د ددية في قضد د د ددية الموافقات عبر

تش د د د ددكيل لجنة مش د د د ددتركة لتنظر ف ي الطلبات ض د د د ددمن اطر زمنية محددة للبت في الطلبات وبموج
8
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سد د ددتورد اللجنة توصد د دديات واضد د ددحة ال لبس فيها على المشد د دداريع التي ترد وسد د ددتتي آلية اعتراض على قرار
الرفض وتسبي

-32

قرار الرفض عند إصداره.

للمركز بموج د

قددانوندده الحق في زيددارة مراكز اإلص د د د د د ددالح والتددنهيددل ومراكز التوقيف ودور رعددايددة

األحداث وزيارة أ مكان عائد لجهة عامة أو أل ش د د د د د د ص اعتبار خا

يبلغ عنه انه قد جرت أو تجر

فيه تجاوزات على حقوق اإلنس د ددان أو للتحقق من ذلك والتوص د ددية بات اذ اإلجراءات الالزمة وهنا تعاون قائم

بين مديرية األمن العام والمركز بموج مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ويتم بموجبها التفتيش على مراكز
االحتجدداز المؤقددت ومراكز اإلص د د د د د ددالح والتددنهيددل بزيددارات دوريددة معلنددة وبزيددارات غير معلنددة وبمرافقددة مددعي

عام مكت الش ددفافية وحقوق اإلنس ددان وقد بلغ عدد الزيارات لعام ( 2018 34زيارة ولعام  60 2019زيارة

لمراكز اإلص د د د د د ددالح وا لتدنهيدل وتم التفتيش على جميع مراكز االحتجداز المؤقدت لعدام  2018كمدا أتداحدت دائرة
الم ددابرات العددامدة للمركز الوطني لحقوق اإلنس د د د د د د ددان إجراء زيدارات مفدداجًدده وغير معلندده لمراكز التوقيف مندذ

احتجدازهم الص د د د د د ددحيدة

عدام  2017ويتم في كدافدة الزيدارات مقدابلدة الموقوفين على انفراد والتحقق من ظرو

والم يشية واالطال على ال دمات المقدمة للمحتجزين واالستما إلى مالحظاتهم وشكاويهم إن وجدت.
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يتابع مكت

الش د د د ددفافية وحقوق اإلنس د د د ددان ويحقق بجميع الش د د د ددكاو التي ترده من المركز الوطني

لحقوق اإلنسد ددان ويتم التحقيق بها من قبل المدعي العام وإعالم المركز الوطني لحقوق اإلنسد ددان بنتائج هذا

التحقيق وال يوجد أ ض د د د د د د وط على المركز أو أ أعمال انتقامية ال بل يتم تسد د د د د ددهيل اإلجراءات لمندوبي
المركز الوطني لحقوق اإلنس د ددان بمقابلة النزالء على انفراد وزيارة جميع مراكز االحتجاز ومراكز اإلص د ددالح

والتنهيل وقد تلقى المركز الوطني لحقوق اإلنسد د د ددان من المواطنين في عام  68 2018شد د د ددكوى تتضد د د ددمن
االدعداء بدالتعرض للتعدذيد

وسد د د د د د ددوء المعداملدة على أيدد موظفي إنفداذ القدانون واإلدارات األمنيدة الم تلفدة

مقارنة ب  85شددكوى في عام  2017أما ب صددو

ادعاءات الضددرب والتعذي

وغيره من ضددروب سددوء

المعاملة والشد د ددكاوى المتعلقة بحقوق النزالء في مراكز اإلصد د ددالح والتنهيل فقد تلقى المركز  39شد د ددكوى في

عام  2018مقارنة ب د  17شكوى في عام  2017ولمزيد من المعلومات حول الشكاوى يمكن للجنة الكريمة
مراجعة التقرير الس د د ددنو ال امس عش د د ددر الص د د ددادر عن المركز الوطني لحقوق اإلنس د د ددان حول حالة حقوق

اإلنسان في المملكة األردنية الهاشمية.
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وحول ا لية القائمة لضد د ددمان التنفيذ الفعال لتوصد د دديات المركز فقد أصد د دددر رئيس الوزراء تعميما

لكافة الو ازرات والجهات الحكومية المعنية بضددرورة العمل على إنفاذ التوصدديات الواردة في التقرير السددنو

ال امس عش د د ددر الص د د ددادر عن المركز الوطني لحقوق اإلنس د د ددان حول أوض د د ددا حقوق اإلنس د د ددان في األردن

للعام  2018وأكد رئيس الوزراء على جميع الو ازرات والمؤسد د د دسد د د ددات والدوائر الحكومية ضد د د ددرورة إيالء هذا
األمر األهمية التي يس د ددتحقها لتعزيز منظومة حقوق اإلنس د ددان في المملكة ويقوم مكت

لحقوق اإلنسان بمتابعة هذا األمر مع الجهات الحكومية المعنية.

المنس د ددق الحكومي

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  10من قائمة المسائل
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إن قانون منع اإلرهاب وقائي لمندع تمويدل اإلرهداب وتجنيدد اإلرهابيين وذلك تنفيذا اللتزامات المملكة

الدولية في مج ددال مكافح ددة اإلره دداب وكما هو معلوم ال يوجد توافق دولي على تعريف اإلرهاب وإنما هنددا

اتفاقيد د ددة إقليمية أبرمت في إطار جامعة الدول العربية أشارت إلى مفهوم اإلرهد د دداب وهد د ددو المفهوم الذ أخذ به

المشدر األردني إال أنه عند تحديد الجرائم اإلرهابية فإنه ي د د د د د د ددتم تحديد أركان هذه الجرائم بدقة حيث إن المبدأ
العام أن ال جريمدة وال عقوبدة إال بنص وبالتالي فإن هذا النص يوج
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ال تعتزم الددولدة الطر نقدل القضد د د د د د ددايدا بموجد

تحديد أركان الجريمة.

هدذا القدانون من محكمدة امن الددولدة إلى المحداكم

النظامية علما ان محكمة امن الدولة هي محكمه مت صد د د د دصد د د د ددة بالنظر بجرائم محدده بموج

GE.21-19435

قانونها وان
9

CAT/C/JOR/4

المحاكمة أمامها تتوفر فيها جميع معايير وضمانات المحاكمة العادلة كما أن هيًة المحكمة هيًه مشتركه

بين القضدداء النظامي وقضدداة المحكمة وان ق ارراتها ليسددت قط يه بل قابله للطعن أمام محكمة التمييز وهي
أعلى محكمه نظاميه وسبق أن فس ت محكمة التمييز العديد من ق اررات مع العلم بان محكمة أمن الدولة

ملتزمة بتطبيق أصول المحاكمة الجزائية.
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جميع الق اررات التي يمكن ات داذهدا لمكدافحدة اإلرهداب بموجد

هدذا القدانون تنحصد د د د د د ددر في الجهات

القضائية وتتمثل بمراقبة الش ص المشتبه به أو منع س د د د ددفره أو تفتيش مكان إقامته أو التحفو على أمواله

ويج

القررات مؤقتة وبمدة أقص د دداها ش د ددهر واحد وخاض د ددعة للمراجعة والطعن أمام المحاكم
أن تكون هذه ا

الم تصة بما فيها محكمة التمييز وهي أعلى محكمة قضائية.
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إن س د د د ددلطات وص د د د ددالحيات دائرة الم ابرات العامة في متابعة الجرائم اإلرهابية واض د د د ددحة ودقيقة

ومحددة في القوانين الوطنية وهي ال تسددتطيع ال روج عليها فقانونها يعطيها صددالحية متابعة هذه الجرائم

وقانون أصول المحاكمات الجزائية يحدد دورهدا فقدط في دو ار لضابطة العدلية والذ يمارس تحت رقابة من
القضد دداء وان اإلجراءات الوقائية ضد ددد االحتجاز التعسد ددفي بموج

في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
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إن اإلجراءات المت ذة لمكافحة اإلرهاب تهد

هذا القانون هي ذاتها المنصد ددو

عليها

لحماية حق اإلنس د د د د ددان في الحياة وحقه في األمن

اللذان يعتبران من حقوق اإلنس ددان األس دداس ددية وهذه اإلجراءات ال تعني بن حال من األحوال إهدار لحقوق

اإلنسد د د ددان وإنما هنا موازنة بين اإلجراءات مكافحة اإلرهاب وحماية وتعزيز حقوق اإلنسد د د ددان بما في تلك

االلتزام بالضمانات واإلجراءات القانونية.
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إن جميع اإلجراءات التي يمكن ات اذها لمكافحة اإلرهاب تنحصد د د ددر في الجهات القضد د د ددائية (المدعي

العام وخاضعة للمراجعة والطعن أمام المحاكم الم تصة بما فيها محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية.

إن التزام األردن في اسد د د د د د ددتراتيجيدات األمم المتحددة لمكدافحدة اإلرهداب والتي تركز على أربعدة أركدان تتعلق

بالتدابير الرامية الحترام حقوق اإلنسددان وسدديادة القانون بوصددفة الركيزة األسدداسددية لمكافحة اإلرهاب معالجة
الظرو

المؤدية النتشار اإلرهاب منع اإلرهاب ومكافحته بناء قدرات الدول على منع اإلرهاب.
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بالنسد ددبة لحالة المواطن األردني أمجد قورشد دده فقد تم توقيفه بتاريخ  2016/6/14من قبل محكمة

امن الدولة على خلوية قيامه بنش د ددر مقاطع فيديو انتقد فيها ضد د دربات التحالف الدولي في س د ددوريا ض د ددد من

وصد ددفهم باألبرياء من عناصد ددر الجيش الحر وجبهة النص د درة واسد ددند له مدعي عام محكمة امن الدولة تهم
القيام بنعمال من شددننها ان تعرض المملكة ل طر أعمال عدائية واإلخالل بالنظام العام وتم اإلفراج عنه

بتاريخ .2021/9/6

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  11من قائمة المسائل
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إن الجهدة المكلفدة بمالحقدة مرتكبي الجرائم من منتسد د د د د د ددبي جهداز األمن العدام على إطالقهدا ومنها

جريمة التعذي

هي نيابة عامة مت صد د د د د دص د د د د ددة منش د د د د ددنة بموج

قانون األمن العام وان إجراءات التحقيق

والمالحقة تتم وفقا لألحكام والض د د د د دوابط والمحددات المتبعة لدى المحاكم النظامية والتي تنسد د د د ددجم تماما مع

المعايير الدولية وتحديدا فيما يتعلق منها بضد د ددمانات المحاكمة العادلة ويتم التحقيق عند ارتكاب أية جريمة
ومنها جريمة التعذي

وتكييفها بحس د د د د د د

التكييف القانوني السد د د د د ددليم ويتم إحالتها إلى المحكمة الم تصد د د د د ددة

وت ضع بهذا الشنن لذات أدوات الرقابة القانونية ك يرها من الجرائم ولضمان الرجو إلى درجات التقاضي

المعمول بهدا في المحداكم النظداميدة تم تعدديدل قدانون األمن العدام واسد د د د د د ددتحدداث مدديريدة قضد د د د د د دداء األمن العام

ومحك مة اسد ددتًنا
10

األمن العام السد ددتًنا

الق اررات الصد ددادرة عن محكمة األمن العام مما يتفق مع المعايير
GE.21-19435

CAT/C/JOR/4

الدولية للمحاكمة العادلة فيما يتعلق بالتقاض د د د ددي على درجات علما انه ال بد أن يكون احد أعض د د د دداء هيًة

المحكمة من القض د دداة النظاميين يس د ددميه رئيس المجلس القض د ددائي .وقد تم توزيع الدليل اإلرش د دداد للمدعين
العامين الستقصاء جرائم التعذي

العامين لألمن العام.

والتحقيق فيها والذ قامت بإعداده و ازرة الع د د د د د د د د د د د د د د دددل على كافة المدعين

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  12من قائمة المسائل
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تم منسسة إجراءات االستجابد د د ددة لحاالت العنف األسر الواردة في اإلطار الوطني لحماية األسرة

من العنف وتقديم ال دمات الالزمة لها من خالل إيجاد نظ د د د د د د د ددام أتمتة إجراءات التعامل مع حاالت العنف

األسد د د د ددر تحت مظلة المجلس الوطني لشد د د د ددؤون األس د د د د درة كما صد د د د دددر قانون الحماية من العنف األسد د د د ددر

رقم  2017/15الذ اش د د د ددتمل على حزمة من اإلجراءات التي تتعلق بس د د د ددرعة االس د د د ددتجابة لحاالت العنف
وتقديم ال دمات اإلرشادية والمنوى وال دمات اإلصالحية وت صيص قضاة لقضايا العنف األسر .
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األسد دداسد ددي الذ تسد ددعى إدارة حماية األس د درة لتحقيقه بشد ددكل مسد ددتمر هو تقديم الحماية

إن الهد

الالزمة لضد د د ددحايا العنف األسد د د ددر بالتعاون مع مؤسد د د دسد د د ددات المجتمع المدني وقد تم تطوير شد د د دراكات مع

أص ددحاب المص ددلحة لتقديم خدمات وبرامج من ش ددننها توفير الحماية للنس دداء وتقوم الجهات الرس ددمية بات اذ

كافة اإلجراءات القانونية واإلدارية لتوفير الحماية للنسد دداء وا لفتيات من االنتهاكات وتوفير الحماية للضد ددحية

وتتم إجراءات التحقيق ضمن منظومة سرية وخصوصية معمول بها ضمن نهج علمي يراعي ضرورة توفير
جو مناسد د د د

خالل القيام بهذه اإلجراءات وتنخذ بعين االعتبار مبدأ المحافظة على تماس د د ددك األسد د د درة أثناء

اإلجراءات الشرطية.
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كما أن الضد ددم انات المتوفرة لكفالة واسد ددتقاللية التحقيق في ادعاءات العنف ضد ددد النسد دداء قد كفلها

ووفره ددا النظ ددام الق ددانوني األردني وان إجراءات التحقيق في ه ددذه االدع دداءات والتي تتم داخ ددل إدارة حم ددايددة

األسدرة تتم وفقا للنصدو

القانونية الواردة في قانون أصدول المحاكمات الجزائية وقانون الحماية من العنف

األسد ددر وان العاملين داخل هذه اإلدارة ملتزمين بهذه النصد ددو

بحيث يتم مقابلة ضد ددحايا العنف األسد ددر

من النس دداء حال حض ددورهم إلى إدارة حماية األس درة والتحقيق معهم وفقا لنص المادة  1/8من قانون أصددول

المحاكمات الجزائية ونظ ار لطبيعة هذه القضددايا فان إجراءات التحقيق تكون بشددكل سددر ومن قبل ضددباط

مت صدصددين بها وفقا لنص المادة  18من قانون الحماية من العنف األسددر رقم  2017/15والتي نصدت
على (تتمتع جميع اإلجراءات والمعلومات المتعلقة بقضددايا العنف األسددر التي تنظر أمام أ جهة بما في
ذلك المحاكم بالس د درية التامة كما انه في حال ورود معلومة إلدارة حماية األس د درة من قبل أ جهة س د دواء

كانت رسد ددمية أو خاصد ددة أو من قبل احد المواطنين بوجود جرم اعتداء على امرأة من قبل احد أفراد األسد درة
فانه يتم تحريك ضدابط برفقة فريق بحث االجتماعي للتنكد من صدحة هذه المعلومة وات اذ اإلجراء القانوني

المناسد د د د د د

وفقا لنص المادة  21من قانون أصد د د د د ددول المحاكمات الجزائية ووفقا لنص المادة /6أ من قانون

الحماية من العنف األس د ددر ونص المادة /6ب من ذات القانون (عند تلقي إدارة حماية األس د درة أ ش د ددكوى

أو إخبار أو طل مسداعدة أو حماية تتعلق بالعنف األسدر أو تحويلها إليها من أ جهة وبعد التحقق من

واقعة العنف األس د د ددر تت ذ اإلجراءات التالية كما كفل قانون الحماية من العنف األس د د ددر الحماية للمبلغ
عن وقو مثل هذا النو من القضدايا وذلك بإلزام الموظفون المكلفون بالتحقيق بهذه القضدايا بعدم اإلفصداح

عن اسد د ددم المبلغ أو هويته إال إذا تطلبت اإلجراءات ا لقضد د ددائية غير ذلك وتحت طائلة المسد د ددؤولية القانونية

وفقا لنص المادة /4ب من ذات القانون.
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فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة زعم االنتظام للشد ددر

العقوبات بموج

GE.21-19435

فانه قد تم تعديل نص المادة 340من قانون

القانون المعدل رقم  8لسد د ددنة  2011بحيث تم إل اء العذر المحل الذ كان يعفي الرجل
11

CAT/C/JOR/4

من العقداب حدال مفداجدنتده إلحددى محدارمده في حدال التلبس بجريمدة الزندا وتم اسد د د د د د ددتبددالده بدالعدذر الم فف

وتضدمنت المادة المعدلة بان الزوجة تسدتفيد من هذا العذر في حال أن فوجًت بزوجها بتلبسده بجريمة الزنا

أو في فراش غير مش د ددرو في مس د ددكن الزوجية .وفيما ي ص مالحظة االغتص د دداب الزوجي فإن مص د ددطل

االغتصدداب الزوجي غير موجود في التش دريعات األردنية ولكن االعتداء الواقع من الزوج على زوجته مجرم

تحت مسد د د ددمى اإليذاء وانه ال يتصد د د ددور عقال أو واقعا ان يتم فعل االغتصد د د دداب الزوجي دون ان يرافق ذلك

عنف يس د ددب
يعداقد

أذى للم تصد د د

وهذا األمر معالج في القانون من ناحيتين األولى باعتبار هذا العنف جريمة

عليهدا القدانون والثدانيدة حق الزوجدة في طلد

التفريق وإنهداء العالقدة الزوجيدة توصد د د د د د ددف وفقدا للفعدل

المرتك

والذ قد يكون جنحة أو جناية.
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فيما يتعلق بال طوات المت ذة إلل اء ممارس ددة االحتجاز اإلدار أو الحض ددانة الوقائية للنس دداء والفتيات

المعرض ددات لل طر فقد ص دددرت في العام  2018تعليمات دور إيواء المعرض ددات لل طر لتوفير الحماية والرعاية
االجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية لهن كما شهد العام  2019افتتاح ”دار آمنه“ للمعرضات لل طر.

أما بالنسبة ليات الحماية والدعم المعمول بها لضحايا العنف ضد المرأة فان الدولة ملتزمة بتوفير
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العنف األس ددرا من النس د ا
ا
ا
األطفال
داء و
ال دمات الش ددرطية والقض ددائية واالجتماعية والص ددحية واإليوائية لض ددحايا
وبشكل سرٍ وتم توفير ا
ا
ا
ٍ
ا
العنف األسرا
تقنية
االستعجال
بصفة
وقد ألزم القاند د ددون المحكم َة بالنظر في قضايا
ا
ا
لحماية األح د د د د ا
الر ا
االغتصاب ا
ا
ا
العنف األسرا
وهتك
وشددت العقوبات على جرائ ام
دداث وقضايا
بط التلفزيوند د د د ادي

ا
ا
ا
ا
العرض وال ط د د د د د د د د د د ا
ا
لتعديالت ا
ا
العقوبات لسنة  2017وصدر نظام ا
قانون
دور
للحياء وفقا
المنافية
األفعال
دف و
ا
دنمين الحم ا
ا
إيو ااء المعرض د د د د د د ا
طر رقم ( 171لسد د د د د د دندة  2016بهدد ا ت ا
دات لل ا
للمنتفعة وتقدي ام
المؤقت
داية واإليو ااء
ا
ا
ا
ا
الر ا
ا
الالزمة لها.
الثقافية والقانوني د د ادة
اإلرشادية و
الصحية و
دمات الم يشي د د د ادة والنفسي د د د ادة و
عاية االجتماعيد د ادة وال
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تتم مقابلة الضددحايا في غر م صدصددة لهذه ال اية ومن قبل ضددابط شددرطة نسددائية بشددكل يوفر لهن

الراحة والطمننينة مما يسد ددهل إعطائهن المعلومات عن اإلسد دداءة التي تعرضد ددن لها بشد ددكل واض د د  .ويراعى توفير
الحماية للضددحية بشددكل يتناسد

مع الحالة النفسددية لها وتوفير حلول وبدائل للضددحية ويتم ات اذ اإلجراءات بناء

على خياراتها وإرادتها .ويتم ات اذ اإلجراءات القضد ددائية والشد ددرطية بحق المسد دديء واسد ددتضد ددافة النسد دداء المعنفات

وأطفالهن في دور الحماية حيث يتم تقديم االحتياجات األسدداسددية للحالة وتقديم ال دمات االجتماعية والنفسددية من

قبل أخصد د ددائيين مدربين ويتم تقديم خدمات طبية عالجية مجانية لمن يحتاجها من الضد د ددحايا س د د دواء من النسد د دداء

أو األطفال ويتم فحص د د د ددهم داخل إدارة حماية األسد د د د درة من قبل طبي م تص منتدب من المركز الوطني للط

الشددرعي وتم تجهيز عيادة داخل اإلدارة لهذه ال اية دون ان يكون هنا حاجة لنقلهم إلى المسددتشددويات بحيث يتم

تجنيبهم التعرض أل معاناة أو ضد وط نفسددية وان هذا األمر يتماشددى مع مبدأ السدرية المعمول به داخل اإلدا ةر
وي تص ددر الوقت الت اذ اإلجراءات القانونية الالزمة كون هذه التقارير الطبية معتمدة لدى القض دداء ويعمل داخل

اإلدارة طبي نفسددي م تص منتدب من المركز الوطني للصددحة النفسددية يقوم بفحص الحاالت إذا دعت الحاجة
لذلك وإصدار التقارير الطبية الالزمة والمتابعة النفسية لبعض الحاالت التي تحتاج لمتابعة.

-50

كمدا يعمدل داخدل اإلدارة مكتد

لل ددمدة االجتمداعيدة يضد د د د د د ددم بداحثين اجتمداعيين من و ازرة التنميدة

االجتماعية ومؤس د د دس د د ددة نهر األردن يتولى تقديم النص د د د واإلرش د د دداد للحاالت التي تعرض د د ددت للعنف والقيام

بزيارات منزلية لبعض الحاالت ومتابعتها اجتماعيا لد ارسددة واقع األس درة كامال ومعرفة أسددباب وقو اإلسدداءة
وات اذ اإلجراءات الالزمة لضددمان عدم تكرار وقو اإلسدداءة مجددا ويسدداهم الباحثون االجتماعيون العاملون
في مكت

ال دمة في البرامج التدريبية التي تعق دها اإلدارة حول دور المتابعة االجتماعية لحاالت العنف.
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أما بالنس ددبة للتدابير المعتمدة لتش ددجيع الض ددحايا على اإلبالم عن قض دداياهم فقد تم إعداد مش ددرو

نظام لحماية المبل ين والش د ددهود س د ددندا للمادة  6من قانون الحماية من العنف األس د ددر تحت مظلة المجلس

الوطني لشددؤون األسددرة ويتم إجراء حمالت توعوية ب طورة العنف ضددد المرأة وضددرورة اإلبالم عن قضددايا
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العنف وتم توفير خط سداخن مجاني على مدار  24سداعة لتلقي الشدكاو

المبلغ ومعلوماته الشد د ص ددية .كما تم إنش دداء مديرية للمس دداعدة القانونية تهد

للفًة المس د د د ددتحقة لها وفي ال دمة القانونية المقدمة وفق المعايير المنص د د د ددو

وال يشدترط اإلفصداح عن هوية
إلى تقديم المس دداعدة القانونية
عليها في نظام المس د د د دداعدة

القانونية رقم  119لسنة  2018تشجيع كبير للنساء على اإلبالم عما يتعرضن له من عنف.
-52

فيما يتعلق بالتدري

المقدم إلى المعنيين بش د د د ددان تحديد حاالت العنف ض د د د ددد المرأة والتحقيق فيها

ومالحقتها تعمل الحكومة على الدوام لتطوير قدرات العاملين في مجال الحماية وتعقد إدارة حماية األسرة
دورات تدريبية مسد د ددتمرة لضد د ددباط وأفراد الشد د ددرطة النسد د ددائية بهد

تطوير مهاراتهن في مجال مقابلة النسد د دداء

المعنفات والتعر عليهن كما تعقد دورات تدريبية مسد د ددتمرة للمعنيين على منهجية إدارة الحالة واإلسد د ددعافات
النفسد د د د د د ديدة األوليدة وإجراءات العمدل الوطنيدة الموحددة للتعدامدل مع حداالت العنف وأتمتدة إجراءات التعدامدل مع

حاالت العنف ومهارات المقابلة وكتابة المحاض د د د ددر التحقيقية والتقارير ومهارات االتص د د د ددال والتواص د د د ددل مع

ضد ددحايا العنف والتدري ع لى التش د دريعات ذات العالقة واليات التعامل مع حاالت العنف الجنسد ددي والتفريغ
النفسي للمتعاملين مع ضحايا العنف إضافة إلى برامج فنيه وإدارية مت صصة.

بيانات إحصةةةةائية عن عدد الضةةةةشايا والنةةةةقاو والتشضيقات والمقاضةةةةاة واإلدانات واألحقام الصةةةةادرة في
قضايا العنف ضد المروة
-53

سنكتفي باألحكام القط ية.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  13من قائمة المسائل
-54

قامت وحدة مكافحة االتجار بالبش ددر بالتحقيق في العديد من القض ددايا والش ددبهات الجنائية بقض ددايا

االتجار بالبشددر انصد

معظمها على قضددايا ضددحاياها عامالت في المنازل تم المتاجرة بهن وأسدديء إليهن

مع عدم تمكينهن من الحصد د ددول على اإلقامة وتص د د دري العمل الالزم وعدم اإليفاء بدفع رواتبهن وقضد د ددايا

تتعلق ببيع األعض دداء البشد درية (الكلى  :حيث ان جميع العمليات تتم خارج المملكة وإعالنات في الص ددحف
المحلية في الدول المص دددر تتض ددمن وجود فر

عمل بروات

م رية في مكان محترم وعند حض ددور الفتاه

تتفاجىء ان العمل في ملهى ليلي وبلباس فاض د د ومطلوب منها اس د ددتمالة الزبائن إض د ددافة إلى التحرش بها

جنسد د د د د د ديدا وحجز حريتهدا وتقيدد حريتهدا وحجز وثدائقهدا وتعريضد د د د د د دهدا للتهدديدد وإيهدامهدا من قبدل رب العمدل انه
صاح

سطوه فيما يلي إحصائية القضايا التي تم التعامل معها لألعوام :2019-2015

السنة

المدور السابق

الوارد

الفصل

المدور الحالي

2015

16

35

27

24

2016

24

50

36

37

2017

37

30

41

26

2018

26

54

65

15

2019

15

56

51

20
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تم إطالق اإلس ددتراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبش ددر لألعوام  2022-2019والتي تض ددمنت في

محورها الثاني (الحماية أهدافا تتعلق بتوفير الحماية والمسداعدة الشداملة والمالئمة لضدحايا اإلتجار بالبشدر

في كافة المراحل ومن ض ددمنها توس دديع نطاق الت طية الج رافية لدور اإليواء لتش ددمل عددا أكبر من المجني
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عليهم والمتضد د د ددررين من جرائم اإلتجار بالبشد د د ددر وتحسد د د ددين نوعية ال دمات المقدمة لهم منذ لحظة التعر

عليهم لض د د د د ددمان تعافيهم الجس د د د د ددد والنفس د د د د ددي وتقديم الحماية لمن وافق منهم على الظهور كش د د د د دداهد في

اإلجراءات القض د ددائية وض د ددمن المحور الثالث (المالحقة القض د ددائية منها تض د ددمنت اإلس د ددتراتيجية أنش د ددطة
لتعزيز فعالية التحقيق اإلس د ددتباقي من خالل تعزيز قدرات مؤسد د دس د ددات إنفاذ القانون على اإلس د ددت دام األمثل

إلجراءات التحقيق والتقاضد ددي ووضد ددعت أهدافا تتضد ددمن توفير ضد ددمانات المحاكمة العادلة من خالل إحالة

قضد ددايا اإلتجار بالبشد ددر إلى قضد دداة مت صد دصد ددين في هذا النو من القضد ددايا وتعزيز سد ددالمة المجني عليهم

والمتضررين/الشهود من خالل إجراء المقابالت عن بعد أثناء المحاكمات.
-56

تم االنتهاء من إعداد مش د د د د د ددرو القانون المعدل لقانون منع االتجار بالبش د د د د د ددر وتم إق ارره من قبل

ويعد هذا المشرو محطة مهمة ورائدة
مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس األمة للسير بإجراءاته الدستوريةّ .
حيث يوفر مشددرو
في سددبيل مكافحة اإلتجار بالبشددر ومواكبة التطورات والمسددتجدات في هذا ال صددو

القانون المزيد من أوجه الحماية للمجني عليهم والمتضد ددررين وتضد ددمنت نصد ددوصد دده تشد ددديدا للعقوبات بحق

مرتكبي جرائم االتجار بالبش ددر وتوفير قض دداء مت ص ددص للنظر في جرائم مكافحة االتجار بالبش ددر إض ددافة

إلى العديد من األحكام التي تقدم مزيدا من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضد د د د د ددررين من خالل إيجاد

ص د ددندوق خا

بمس د دداعدة الض د ددحايا وتعويض د ددهم عن ما يلحق بهم من أضد د درار والتركيز على المس د دداعدة

القانونية للضحايا.

-57

قددامددت المملكددة بددات دداذ التدددابير الالزمددة لتعزيز النهج التش د د د د د د دداركي بين الجهددات الحكوميددة وغير

الحكومية لمحاربة جريمة االتجار بالبشدر من خالل وضدع آلية إحالة المجني عليهم والمتضدررين من جرائم
االتجار بالبش ددر والتي تهد

إلى تنس دديق جهود جميع الجهات المعنية والم تص ددة بتقديم ال دمات والحماية

لضدحايا االتجار بالبشدر وتتضدمن اإلسدتراتيجية الوطنية لمك افحة االتجار بالبش محو ار للحماية يهد

إلى

تقديم دليل يمكن من خالله تحديد ضحايا االتجار بالبشر وتقديم خدمات الحماية لهم ووضع آليات التعر

عليهم وفي هذا اإلطار قامت وحدة االتجار بالبشر باإلجراءات التالية:
•

تم طباعة نشد دره تحتو مؤشد درات التعر على الض ددحايا وتوزيعها على المعابر الحدودية
ورجال الشدرطة والمؤسدسدات الحكومية ذات العالقة والمجتمع المحلي والتدري على ذلك

من خالل ورشات العمل والدورات والندوات.
•

إيجاد خطوط س د د دداخنة لتلقي أ بالغات لش د د ددبهات جنائية ومن ض د د ددمنها جريمة االتجار

•

حماية ودعم المجني عليهم (الض د د ددحايا والمتض د د ددررين من جرائم االتجار بالبش د د ددر من خالل

بالبشر آخذين بعين االعتبار الحفاظ على السرية.

التنسد دديق مع منظمات المجتمع المدني ( NGOSوو ازرة التنمية االجتماعية إليواء الضد ددحايا
المحتملين والمتضررين لجريمة اإلتجار بالبشر ومنها منوى اتحاد المرأة األردني ودار كرامة.
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بالتنسد د د دديق مع و ازرة التنمية االجتماعية (دار كرامه واتحاد المرأة األردنية تم إيواء  214ضد د د ددحية

من جنس د د دديات م تلفة خالل الفترة 2018/1/1م ول اية  2018/12/31كما تم تنمين )(132تذكرة س د د ددفر
لعدد من الضحايا للعامالت من جنسيات م تلفة من تاريخ  2018/1/1ول اية .2018/12/31

-59

وتم إنشد د دداء قسد د ددم تفتيش لدى وحدة مكافحة االتجار بالبشد د ددر التابع لمديرية األمن العام/البحث الجنائي

للتحقق من االنتهاكات التي تقع بحق العمال حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة الى القسم ( 307في عام 2018

والتي تم إحالتها بالتعاون مع قس د د ددم التحقيق في وحدة مكافحة االتجار البش د د ددر إلى المدعي العام حيث تم تكييف

( 20قض د ددية بجريمة االتجار بالبش د ددر .وقامت وحدة مكافحة االتجار بالبش د ددر بتنفيذ ( 13حملة أمنية على عدد
من المص ددانع في المناطق الص ددناعية وعدد من مكات

14
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والتنهيل لمقابلة عدد من النزيالت من جنس د د دديات م تلفة حيث تم مقابلة ( 38فتاة وتم اإلش د د ددتباه ب مس قض د د ددايا

إتجار بالبشد د ددر .كما قامت مديرية التفتيش في و ازرة العمل بتكثيف الزيارات التفتيشد د ددية النهارية والليلية على مواقع
العمل والمنشد د د ددلت الم تلفة (خالل عامي  2018و 2019حيث بلغ عدد المؤسد د د دسد د د ددات التي تمت زياراتها في

عام  94451( 2018مؤس دسدده وتم تكثيف الزيارات التفتيشددية على مكات اسددتقدام عامالت المنازل والمصددانع
في المناطق الصناعية المؤهلة والشركات والتحقق من شبهات االتجار بالبشر.
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أما في فيما يتعلق بالتدري المت صص فقد تم عقد ما يقارب ( 46ورشه عمل في عام 2018

وحلقات نقاش د ددية حول مكافحة االتجار بالبش د ددر بمش د دداركة قس د ددم التفتيش بالوحدة وتم إلحاق مفتش د ددي العمل
بمديرية التفتيش بالعديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تسدداهم من تحسددين أداء مفتشددي العمل في

مجال االتجار بالبشددر .وتم تقديم ( 211محاض درة بالتنسدديق مع معاهد األمن العام ومراكز التدري

ومركز

تمكين للدعم والمس د د د د د دداندة القانونية ومركز عدل للمس د د د د د دداعدة القانونية لمرتبات األمن العام وتتض د د د د د ددمن هذه

المحاضرات والدورات مواضيع مت صصة منها:
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•

المفهوم الدولي والوطني حول جريمة االتجار بالبشر.

•

المؤشرات الدالة على ضحايا جريمة االتجار بالبشر.

•

الحماية والمساعدة المقدمة لضحايا جريمة االتجار بالبشر.

•

شرح مواد قانون منع االتجار بالبشر رقم ( 9سنة 2009م.

•

استراتيجيات التحقيق وفن المقابلة في جريمة االتجار بالبشر.

•

حماية حقوق العمال واألطفال.

•

الفرق بين جريمة االتجار بالبشر وجريمة تهري

وب صددو

المهاجرين.

مبادرات التعاون اإلقليمي تقدمت المملكة بمقترح (تم قبوله إلضددافة بند على جدول

أعمدال اللجندة العربيدة الددائمدة لحقوق اإلنس د د د د د د ددان خالل الددورتين العداديتين  46و 47تحدت عنوان” :تطوير

جهود التعاون اإلقليمي في مجال الهجرة لمكافحة االتجار بالبشد ددر ال سد دديما األطفال والنسد دداء “.تم بموجبه
االتفاق على مواصد ددلة تعزيز آليات مكافحة الهجرة غير الشد ددرعية واالتجار بالبشد ددر وتبادل ال برات الجيدة

والممدارس د د د د د د ددات الفضد د د د د د ددلى من خالل ا ليدات القدائمدة التي تعمدل في إطدار جدامعدة الددول العربيدة وتنداقش

موضوعات الهجرة واالتجار بالبشر .كما تم دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى عقد ورشة عمل
حكومية عربية بالتنسد د د د د د دديق مع الجهات المعنية باألمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية الم تصد د د د د د ددة في مجال

مكافحة االتجار بالبشر حول :الجهود الوطنية واإلقليمية في مجال مكافحة االتجار بالبشر.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  14من قائمة المسائل
-62

فيمدا يتعلق بدالتددابير المت دذة لمكدافحدة إسد د د د د د دداءة معداملدة العمدال المهداجرين وخداصد د د د د د ددة العمدال في

المنددازل فددإن أحكددام قددانون العمددل األردني تطبق على العددامددل ب ض النظر عن جنس د د د د د د دده (أنثى أو ذكر

أو جنسد د د د د د دديتدده (أردني أو غير أردني أو عرقدده أو لوندده أو ديددانتدده وان أيددة حقوق او امتيددازات وردت في
أحكامه تنطبق على جميع العمال دون أ تمييز بما في ذلك حق اللجوء إلى القضد دداء للمطالبة بنية حقوق

عمالية تترت

له بموج

القانون .كما ألزم القانون صد د د د د د دداح

العمل بتوفير بيًة عمل آمنه لحماية العمال

من األخطار واألمراض التي قد تنجم عن العمل وعليه التقيد بش د د ددروط الص د د ددحة والس د د ددالمة المهنية بموج

القانون واألنظمة والتعليمات والق اررات الصادرة بموجبه.
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-63

وقد قامت مديرية التفتيش بتكثيف الزيارات التفتيشد ددية النهارية والليلية من خالل كادرها التفتيشد ددي

على مواقع العمل والمنشد د ددلت الم تلفة للتنكد من مدى تطبيق القانون من قبل أصد د ددحاب العمل وتوفير بيًة

عمل مالئمة للعامل وذلك حس

اإلحصائيات التالية لعام :2018

•

عدد المؤسسات التي تمت زياراتها ( 94451مؤسسه.

•

عدد الشكاوى العمالية الواردة 1198( :شكوى.

•

عدد الشكاوى العمالية التي تم حلها ( : 851شكوى.

•

عدد الم الفات 3767( :م الفة.

•

عدد اإلنذارات 5121( :إنذار.

•

عدد المؤسسات الم لقة 5( :مؤسسة.

وتتكون مديرية التفتيش من قسد د ددم مكافحة عمالة األطفال وقسد د ددم الشد د ددكاوى وال ط السد د دداخن قس د ددم

تفتيش العاملين في المنازل وقسم االتجار بالبشر.
-64

تم إلحاق مفتش د ددي العمل بمديرية التفتيش بالعديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تس د دداهم

في تحسدين أداءهم حيث كانت مواضديع الدورات حول القانون الدولي لالجًين ومهارات االتصدال والتعامل

مع ا خرين ودورات حول أحكام قانون العمل وقانون مكافحة االتجار بالبش ددر ودورات متعلقة بالمفاوض ددات
الجماعية ودورات في تنمية المهارات السدلوكية لمفتشدي العمل باإلضدافة إلى دورات أخرى في مجال حماية

حقوق العمال وفقا ألحكام القانون.
-65

أمددا فيمددا يتعلق بددالعمددالددة المنزليددة قددامددت و ازرة العمددل ومن خالل كوادرهددا بتنظيم قطددا العمددالددة

المهدداجرة المنزليددة حيددث يوجددد مددا يقددارب ( 48ألف عدداملددة منزل في المملكددة ونظ ار ألهميددة هددذا القطددا

وما يتمتع به من خص ددوص ددية لوجود العاملة داخل منزل ص دداح

العمل فقد تم إص دددار العديد من األنظمة

والتعليمات المنبثقة عن قانون العمل والتي تعطي للعاملة امتيازات أفضدل من االمتيازات المنصدو

في قانون العمل وتم تنظيم عمل مكات

عليها

االسد د ددتقدام والمراقبة عليهم للتنكد من التزامها بنحكام قانون العمل

وللوزير الحق بإغالق المكت فو ار في حال ثبوت وقو ا انتها لحقوق اإلنسد د ددان .وقد قامت و ازرة العمل
بنعداد مش د د ددرو نظام جديد خا

لتنظيم المكات

العاملة باس د د ددتقدام واس د د ددت دام العاملين بالمنازل من غير

األردنيين وتم إق ارره من مجلس الوزراء وجاء هذا النظام لزيادة الرقابة على مكات

وشد ددروط جديدة .كما عالج قيم الكفاالت ال اصد ددة بالمكات

االستقدام ووضع ضوابط

والحاالت التي يتم رفع قيمة هذه الكفاالت فيها

وتحديد آليات واضد د د ددحة لتسد د د ددييل قيم هذه الكفاالت في حال م الفة المكات

المرخصد د د ددة لهذا النظام أو أ

م الفة متعلقة با حق من حقوق اإلنسد د د د ددان كما عالج هذه النظام وثائق التنمين ال اصد د د د ددة بالعاملين في
المنازل وذلك من خالل إصدار تعليمات خاصة بننوا هذه الوثائق حيث يتضمن أنوا التنمينات التالية:
•

التنمين الصحي للعاملين في المنازل والتامين على الحياة.

•

تنمين ال س ددائر المالية ألص ددحاب المنازل في حاالت رفض العاملة للعمل أو تر العمل
أل سد د د ددب

كان حيث يتم بموجبه تنمين صد د د دداح

المنزل في حال رفض العاملة العمل

لديه والعمل على إعادة العاملة لوطنها األم إن رغبت.
-66

كما يمنع النظام اس د ددتقدام أ عاملة من أ دولة لم يتم التوقيع معها بش د ددكل رس د ددمي على اتفاقية

ثنائيه .وفي حال حدوث اعتداء على العاملة بن ش ددكل من األش ددكال يمثل انتهاكا لحقوق اإلنس ددان يتم رفع

قيمة الكفالة وإغالق المكت فو ار من قبل وزير العمل إلى حين إزالة الم الفة كما تم وضد د د د د د ددع مدد قانونية
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مناس ددبة اللتحاق عاملة المنزل بمكا ن عمالها لتجن

آخر غير مصرح لها بالعمل لديه.
-67

قيام المكات بتشد د يل العاملة لدى أ ص دداح

أما فيما يتعلق بإمكانية تعرض العاملة لظرو

وما إلى ذلك من ظرو
بتامين مكان مناسد د د د د

عمل

عمل قاس د د د د د ددية مثل النوم على أرض د د د د د ددية المطبخ

عمل جاء نظام العاملين بالمنازل وحمى العاملة من خالل إلزام صد د د د دداح

المنزل

لمبيت العاملة ب رفة مسد د د د ددتقلة وان يدخلها الشد د د د ددمس والهواء وتنمين المنكل والملبس

وإمكانية التواص ددل مع أهلها مرة واحدة بالش ددهر كحد أدنى .وفي حاالت اإلس دداءة التي يمكن ان تتعرض لها

عدامالت المندازل وبداألخص فيمدا يتعلق بدالعمدل القسد د د د د د ددر واالنتهداكدات بجميع أنواعهدا يتم التحقق من هدذه
االنتهاكات فور اإلبالم عنها سواء من قبل العاملة او من قبل مندوب السفارة فللعاملة اللجوء إلى مديرية

العاملين بالمنازل وتقديم شدكوى على صداح

العمل كما عملت الو ازرة على إنشداء ال ط السداخن وتم توفير

مترجمين ل مس ل ات حتى تتمكن العاملة من التواصددل مع الو ازرة وتقديم الشددكوى بشددكل سددر  .وفي حال
اإلبالم عن وجود أ انتها من انتهاكات حقوق اإلنس د ددان فيتم التعامل مع الش د ددكوى بش د ددكل س د ددر وال يتم
اإلفصاح عن هوية المبلغ.

-68

اقر مجلس الوزراء مؤخ ار النظام المعدل لنظام العاملين في المنازل وطهاتها وبس د د د دداتينها ومن هم

في حكمهم لس ددنة  2020والذ جاء ليحفو حقوق العاملين ويحميهم من االس ددت الل بإلزام ص دداح

المنزل

بدفع اجر العامل خالل س د ددبعة أيام من تاريخ اس د ددتحقاقه بعد ان كان األمر غير محدد المدة وقد ض د ددمنت
التعديالت الجديدة المحافظة على سد د د د د درية اللقاء مع العامل عند بحث الشد د د د د دكوى من قبل مفتش العمل بين

صد دداح

المنزل والعامل كما منحت التعديالت مفتش العمل صد ددالحية طل

للتحقق من الش د ددكوى في حال رفض ص د دداح

اإلذن من الجهات القضد ددائية

المنزل دخوله إلى المنزل .منع النظام ص د دداح

المنزل الذ

يقوم بم الفة أحكام قانون العمل او ينتهك حقوق العامل من اسد د د د دتقدام أو اس د د د ددت دام عامل آخر خالل مدة
يحددها الوزير .ويحمي النظام المعدل العامل من التعرض أل عنف جسد ددد أو جنسد ددي أو انتها حقوقه
التي كفلتها التشدريعات وذلك بالسدماح له بتر العمل والمطالبة بالتعويض عن اإلضدرار التي لحقت به عن

طريق القض د دداء ويعاق

األش د د ا

الذين يقومون بتوفير منوى أو مس د ددكن لعامالت المنازل الس د ددت دامهن

بطريقة غير مشروعه أو الست اللهن اقتصاديا.
-69

فيما يتعلق بإسد دداءة معاملة العامالت في المنازل والعمل القسد ددر واالنتهاكات بجميع أنواعها فيتم

التحقق من هددذه االنتهدداكددات فور اإلبالم عنهددا حيددث نص د د د د د د ددت المددادة ( 11من نظددام العدداملين بددالمنددازل

رقم ( 90لس د د د ددنة  2009على أن ”تتولى الو ازرة في حالة ورود أ ش د د د ددكوى أو معلومة إليها تتعلق بانتها

حقوق العامل أو بالتزامات صاح

العمل والعامل ات اذ اإلجراءات التالية:

المنزل والعامل إلى الو ازرة لحل الشكوى بشكل ود .

(1

استدعاء كل من صاح

(2

في حالة تعلق الش ددكوى بمكان س ددكن العامل فيتم التفتيش على مكان الس ددكن من خالل
مفتش ومفتشددة مجتمعين للتنكد من تطبيق أحكام النظام وذلك بعد اخذ موافقة صدداح

العمل.
(3
(4

للوزير ات اذ اإلجراءات التي يراها مناسد د ددبة في حالة عدم موافقة صد د دداح

التفتيش.

إذا ت بين أن هنالك أ م الفة فيتم إنذار صدداح
وب ال

المنزل لتسددوية الم الفة خالل إسددبو

ذلك يتم تحرير ض د د د د د ددبط بحقه وات اذ اإلجراءات الالزمة المنص د د د د د ددو

بنحكام قانون العمل.
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يتم اإلبالم من خالل لجوء العداملدة إلى مدديريدة العداملين بدالمندازل وتقدديم شد د د د د د ددكوى أو عن طريق

ال ط السد د د دداخن بحق صد د د دداح

العمل أما لحجز جواز السد د د ددفر أو لتنخير الروات

أو عدم تجديد تص د د د دري

العمل ويتم ات اذ اإلجراءات القانونية وفقا لطبيعة اإلسدداءة حيث نصددت المادة ( 77فقرة (ب من قانون
العمل على ما يلي ” يعاق

صد د د د دداح

العمل عن أ م الفة يرتكبها باسد د د د ددت دام أ عامل بصد د د د ددورة جبرية

أو تحدت التهدديدد أو بداالحتيدال أو بداإلكراه بمدا في ذلدك حجز وثيقدة سد د د د د د ددفرة ب ارمدة ال تقدل عن  500ديندار

وال تزيد عن  1000دينار ويعاق

بالعقوبة ذاتها الشد دريك والمحرض والمتدخل في هذا االسد ددت دام“ أما إذا

كدان الفعدل يرقى إلى جريمدة االتجدار بدالبشد د د د د د ددر فيتم تحويلهدا الى وحددة مكدافحدة اإلتجدار بدالبشد د د د د د ددر الت داذ

اإلجراءات القانونية الالزمة.
-71

تم تشد د د ددكيل لجنة شد د د ددؤون العاملين في المنازل من غير األردنيين بموج

نظام العاملين بالمنازل

رقم ( 90لس د د د ددنة  2009تض د د د ددم في عض د د د ددويتها ممثلين عن (و ازرة الداخلية مديرية اإلقامة والحدود وو ازرة
العمل ويحق لها اس د د ددتدعاء ا جهة أخرى تحتاجها مثل و ازرة الص د د ددحة وت تص بالنظر بجميع المش د د دداكل

المتعلقدة بدالعداملين بدالمندازل من تدنخير أجور أو أ انتهدا ممكن ان تتعرض لده العداملدة أو ايدة م دالفدة من
العمل.

قبل صاح

المادة 3
الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  15من قائمة المسائل
-72

تنوه الدولة الطر إلى ان العديد من المس ددائل الواردة في هذه الفقرة ت رج عن منطوق المادة  3من

االتفاقية وبالرغم من ذلك تود اإلشددارة إلى انها اسددتقبلت منذ تنسدديسددها العديد من موجات اللجوء ومن م تلف

بقا األرض حيث يستضيف األردن اليوم نحو  57جنسيه م تلفة من الالجًين يشكلون نحو  %31من عدد
الس ددكان وهو ثاني اكبر دولة مس ددتض دديفة لالجًين في العالم نس ددبة لعدد الس ددكان وكان على الدوام مالذا أمنا

وقدم كل الحماية والرعاية الممكنة لالجًين دون تمييز رغم شد د اإلمكانات والموارد وتحمل نتيجة لذلك أعباء
اقتص دداديه واجتماعيه وأمنيه كبيره ال يمكن ش ددرحها في هذا التقرير ولم يت ل يوما عن مس ددؤولياته اإلنس ددانية

رغم تلك األعباء الجس د د د د د ددام .ولم يعر عنه عبر تاري ه قيامه بن طرد جماعي لالجًين واالدعاء ب ير ذلك

غير مبني على ا حقائق تذكر.
-73

األردن ملتزم بس ددياس ددة العودة الطوعية ا منة والكريمة لالجًين وقد دأب على التعاون والتنس دديق

مع وكاالت األمم المتحدة اإلنسد د د ددانية فيما يتعلق بجهود العودة بما في ذلك لتنمين النقل من الم يمات إلى

الح دددود وتوفير المعلوم ددات حول عملي ددة العودة .ان م ددذكرة التف دداهم الموقع ددة بين حكوم ددة المملك ددة األردنيددة

الهاش د ددمية والمفوض د ددية الس د ددامية لألمم المتحدة لش د ددؤون الالجًين لعام 1998م والمعدلة في عام 2014م قد

نصد د د د د ددت في المادة (/2أ منها على إحترام مبدأ عدم طرد أو رد أ الجئ عن أ ارضد د د د د ددي المملكة األردنية
الهاشمية بن صورة إلى الحدود أو األقاليم حيث تكون حياته أو حريته مهددتان.

-74

اعتمد األردن بالتنس د دديق مع األمم المتحدة والش د ددركاء الدوليين خطة لالس د ددتجابة اإلنس د ددانية لالزمة

الس ددورية كمرج ية لتحديد احتياجات الحكومة للحد من اثر اس ددتض ددافة الالجًين الس ددوريين ودعم المجتمعات
المس ددتض دديفة .وتهد

هذه ال طة إلى تعزيز القطاعات التي تض ددمن تزويد الالجًين الس ددوريين باحتياجاتهم

والوصد د ددول الكافي إ لى ال ذاء والماء وال دمات الصد د ددحية وتضد د ددمن حمايتهم اجتماعيا بما في ذلك الحماية

من العنف واالست الل الجنسي.
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ال تنو الدولة الطر في الوقت الراهن اعتماد قانون شد د د ددامل بشد د د ددان اللجوء أو التصد د د ددديق على

اتفاقية عام  1951المتعلقة بوضد د د د د د ددع الالجًين ولم تت ذ ا خطوات لذلك علما ان مذكرة التفاهم الموقعة

مع المفوضددية السددامية لشددؤون الالجًين تضددمن إجراء فرد س دريع وعادل لتحديد اللجوء وتضددمن لالجًين
الرعاية والحماية المنصو

-76

عليها في االتفاقية المذكورة.

يض د ددمن القانون األردني توفير المس د دداعدة القانونية المجانية لكل ش د د ص غير قادر على توفيرها

كمدا ان هندا العدديدد من البرامج مع منظمدات المجتمع المددني لتقدديم ال ددمدات القدانونيدة بكدافدة أشد د د د د د دكدالهدا

لمحتاجيها من طالبي اللجوء والالجًين إض د د د ددافة إلى برامج التوعية القانونية والتوثيق والمس د د د دداعدة والترجمة

بكافة أشكالها.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  16من قائمة المسائل
-77

لم ترفض الدولة الطر قبول طلبات اللجوء وإنما قامت بتعليق تس د د د د ددجيل الالجًين مؤقتا بعد ان

تبين وجود تجاوزات تتمثل باسدت الل بعض القادمين بتنشديرة للسدياحة أو العالج أو ألغراض أخرى دخولهم
أ ارضد د د د د ددي المملكة للتقدم بطلبات اللجوء وان ا ترحيل أل مواطن سد د د د د ددور يتم بموج

القانون وباحترام

كامل اللتزامات المملكة الدولية وألسدباب تتعلق بالحفاظ على األمن الوطني وسدالمة المواطنين وفي حدود
ضد دديقه وبالتنسد دديق مع وكاالت األمم المتحدة المعنية لضد ددمان سد ددالمة المبعد وعدم تعريضد دده لل طر وتؤكد

الدولة الطر ان سددجلها الحاضددر والماضددي با لتعامل مع الالجًين واألعداد الموجودة على أ ارضدديها كفيله
بدحض المعلومات العارية عن الص د د د د د ددحة الواردة في التقارير المش د د د د د ددار اليها حول الطرد الجماعي والعودة

القسرية لالجًين.
-78

تؤكدد الددولدة الطر مجدددا أن الركبدان ليس م يمدا في األردن وانده تجمع خدارج الحددود األردنية

وع لى األ ارضدي السدورية وان مسدؤولية رعاية قاطنيه غير منوطة بالحكومة األردنية وهي غير معنية بتوفير
ا معلومات حول األوض د د ددا داخله علما أن األردن س د د دداهم من خالل التنس د د دديق مع األمم المتحدة بتوفير

المياه ووصول الحاالت الصحية الطارئة إلى مركز طبي اممي.
-79
بموج

ان م يم حديقة الملك عبدا هلل/الرمثا ال يعتبر مرفقا م لقا وان الدخول للم يم وال روج منه يتم

إجراءات تنظيميه تضد د ددمن حماية األش د د د ا

من ناحية والتنكد من هوياتهم وجنسد د ددياتهم من ناحية

أخرى وال يقتصر األمر على الفلسطينيين وإنما يشمل السوريين القاطنين في الم يم.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  17من قائمة المسائل
-80

من المناسد د د د د

اإلش د د د ددارة هنا إلى ان هنا مذكرة تفاهم موقعة بيم الحكومة األردنية والمفوض د د د ددية

السددامية لشددؤون الالجًين وبموج

هذه المذكرة أعطت السددلطات األردنية الحق للمفوضددية السددامية بمقابلة

طالبي اللجوء ومنحهم حق اللجوء وبالتالي فإن المفوضد د ددية السد د ددامية هي الجهة التي تدرس طلبات اللجوء

وهي من تحددد من تنطبق عليده هدذه الصد د د د د د دفدة وتقوم بمنحهم حق اللجوء وليس هندا فرق يدذكر بين عددد

طلبات اللجوء الواردة وتلك الناجحة حيث يتم قبول معظم الطلبات ولم يتم رفض سد د د د د ددوى أعداد قليله جدا
وذلك ألسددباب مبرره قانونا منسددجمة مع أسددباب الرفض واالنقطا حسد

القانون الدولي .علما أن سددجالت

المفوضدية السدامية لشدؤون الالجًين تشدير إلى أن عدد الناجين من التعذي من الالجًين المسدجلين قد بلغ

 75ش صا خالل األعوام .2020-2018
-81

لم يتم إعادة أو تسددليم أو طرد أ ش د ص قس د ار بسددب

انتمائه أو عرقه أو أفكاره السددياسددية وإنما

هنا بعض الحاالت الفردية لمن ال يعتبروا الجًين وبالتالي فال يندرجون ضمن هذه الفًه.
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المبعدون خالل األعوام :2020-2018

)153( 2018
األمن الوطني

ج د د د ارئ د د ددم ت د د دم د د ددس
النظام العام

م الفات اإلقامة/قانون العمل

المجمو

سوريين

130

4

1

135

غير سوريين

2

0

16

18
153

)25( 2019
األمن الوطني

جد د د د ارئ د د ددم تد د د دم د د ددس
النظام العام

م الفات اإلقامة/قانون العمل

المجمو

سوريين

10

10

0

20

غير سوريين

1

1

3

5
25

 2020كانون ثاني-حزيران ()3
األمن الوطني

جرائم تمس النظدام
العام

م الفات اإلقامة/قانون العمل

المجمو

سوريين

1

1

0

2

غير سوريين

0

1

0

1
3

-83

يمكن الطعن بقرار اإلبعاد إداريا ويتم التباحث والتش د د د د دداور بين الس د د د د ددلطات الرس د د د د ددمية من ناحية

والمفوضدية السدامية لألمم المتحدة لشدؤون الالجًين من ناحية اخرى أو قضدائيا من خالل المحاكم األردنية

على اختال

درجاتها.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  18من قائمة المسائل
-84

لم تقدم الدولة الطر أو تتلق أية ضمانات دبلوماسية بهذا ال صو

.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  19من قائمة المسائل
-85

إن س د د ددح

الجنس د د ددية من بعض األشد د د د ا

يتم بموج

قرار ص د د ددادر عن مجلس الوزراء تنفيذا

لتعليمات فك االرتباط اإلدار والقانوني مع الضدفة ال ربية لسدنة  1988والهادفة إلى مسداعدة أبناء الضفة

ال ربية على التمس د د د ددك بهويتهم الفلس د د د ددطينية وإقامة دولتهم المس د د د ددتقلة على ترابهم الوطني والمحافظة على

المواطنة الفلس د د ددطينية داخل الض د د ددفة ال ربية علما ان مجلس الوزراء هو ص د د دداح

مسؤولة دستوريا ويمكن الطعن بق ارراتها لدى القضاء.

20
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تم في عام  2010إيقا

سددح

الجنسددية من أبناء الضددفة ال ربية اللذين ينطبق عليهم قرار فك

االرتباط القانوني واإلدار مع الضد د د د د ددفة ال ربية وتم تشد د د د د ددكيل لجنة للنظر في الطلبات المقدمة السد د د د د ددترداد

الجنسية مع تصوي

أوضا البعض في حينه.

المواد 9-5
الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  20من قائمة المسائل
-87

توجد اتفاقيات ثنائيه لتسد د ددليم المجرمين موقعه مع العديد من الدول العربية واألجنبية باإلضد د ددافة إلى

وجود اتفاقيات تعاون قضد د د ددائي مع العديد من الدول تنص على تنظيم طلبات تسد د د ددليم المجرمين ويتم تسد د د ددليم
المجرمين بناء على قانون تس د د د د ددليم المجرمين الفارين لس د د د د ددنة  1927على إن يرتبط األردن بمعاهدة في مجال
تسد ددليم المجرمين مع الدولة الطالبة والطلبات المتعلقة بتسد ددليم المجرمين من اختصد ددا

محاكم الصد ددل التي

تقرر توافر ش د د د د ددروط التس د د د د ددليم من عدمها ويكون الحكم الص د د د د ددادر من قبلها قابال للطعن به اس د د د د ددتًنافا وتميي از
وللمحكمة ان تمتنع عن تس د د د د ددليم المطلوب تس د د د د ددليمه إذا كان يتمتع بالجنس د د د د ددية األردنية وفي هذه الحالة يمكن

محاكمته أمام القضد دداء األردني عن األفعال التي اقترفها بناء على طل الدولة طالبة التسد ددليم وباالسد ددتناد إلى
التحقيقات التي آجرتها على ان يبلغ خالصة الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الى تلك الدولة.

-88

هل رفضد ددت األردن طل

دوله لتسد ددليم ش د د ص مشد ددتبه بارتكابه التعذي

إجراءات مقاض د دداة ض د ددد هذا الشد د د ص .ال يوجد حالة طل تس د ددليم قض د ددية تعذي

ولم يسبق أن تم الطل .

وما إذا كانت قد بدأت

(أ محكوم بالتعذي

المادة 10
الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  21من قائمة المسائل
-89

تعمل الدولة الطر على إشد د د دداعة ثقافة حقوق اإلنسد د د ددان في صد د د ددفو موظفي إنفاذ القانون وموظفي

الس د د د د ددجون وحرس الحدود وكافة الموظفين العموميين المعنيين عبر البرامج التدريبية وورش العمل وأقنية التوعية

مع التنكيد بصدفة خاصدة على الضدمانات األسداسدية التي يوفرها القانون الدولي لحقوق اإلنسدان والتزامات المملكة

بموجبه بما في ذلك اتفاقية مناهضدة التعذي والتشدريعات الوطنية لألشد ا

الذين يدخلون في ن از مع القانون

في إطار إجراءات الض د ددبط القض د ددائي والتحقيق والعواق التي تنجم عن م الفتها وتندرج تحت طائلة المس د ددؤولية

التنديبية والجنائية والمدنية وقد تناولت ال طة الوطنية لحقوق اإلنسددان موضددو التدري في العديد من النشدداطات

الفرعية المصممة لتنفيذ أهدافها ال سيما تلك المتعلقة بحماية الحق في الحياة والسالمة الجسدية.
-90

تتضد د د ددمن مواد المناهج الد ارسد د د ددية في معاهد اإلعداد والتنهيل التابعة لمديرية األمن العام اإلنسد د د ددان

ومرجعيتها القانونية الدولية واإلقليمية والوطنية إض د د د د ددافة إلى تنمية الوعي بفلس د د د د ددفة عمل الش د د د د ددرطة والم زى

اإلنسدداني واالجتماعي واألخالقي الذ تنطو عليه والتثقيف بنخالقيات وآداب المهنة الشددرطية والتركيز على

تقديم ال دمة األمنية بنهج إنسد د د دداني كما تتم مشد د د دداركة ضد د د ددباط دائرة الم اب ارت العامة في العديد من الدورات

وورش العم ددل التي تتعلق بحقوق اإلنسد د د د د د د ددان والتي تم تنظيمه ددا من قب ددل منظم ددات المجتمع الم دددني وبعض
المنظمات الدولية مثل (المركز الوطني لحقوق اإلنس ددان الص ددلي األحمر مركز عدالة المفوض ددية الس ددامية

لشؤون الالجًين مجموعة القانون من اجل حقوق اإلنسان ”ميزان“ معهد جنيف لحقوق اإلنسان  ...الخ .

GE.21-19435

21

CAT/C/JOR/4

تم إصد دددار دليل عمل (مدونة الممارسد ددات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف األشد د ا

-91

والت ي تم األخدذ من خاللهدا بكدافدة المعدايير الددوليدة المطلوبدة في هدذا المجدال وتم تعميمهدا على كدافدة وحددات
األمن العام وقد قام مكت

الشد د ددفافية وحقوق اإلنسد د ددان بعقد العديد من الدورات لمنتسد د ددبي جهاز األمن العام

وتدريبهم على هذه المدونة حيث احتوت هذه المدونة على ( 15قس د د ددم و( 5مالحق وتم وض د د ددع في نهاية

كل قسم مالحظات إرشادية تمكن مسؤولي أماكن اإلحتجاز والتوقيف القيام بتنفيذ واجباتهم بما يتماشى مع

مدا ورد في هدذه المددوندة حيدث احتوت في بددايتهدا على األمور العدامدة والمالحظدات اإلرشد د د د د د دداديدة التي يجد
على األشد د د د د د د دا

المسد د د د د د ددؤولين عن أمداكن اإلحتجداز والتوقيف إتبداعهدا وكيويدة التعدامدل مع األشد د د د د د د ا

المحتجزين كما جاء القسد ددم الثاني من المدونة بالنص على السد ددجالت التي يج

ان تكون مسد ددتدامة داخل

أماكن اإلحتجاز والتوقيف وجاء القسد د د ددم الثالث وتحدث عن اإلجراءات األولية في التعامل مع األشد د د د ا

المحتجزين من حي ددث إبالغهم بك دداف ددة حقوقهم وم ددا هي اإلجراءات التي سد د د د د د ددتتم معهم أثن دداء وجودهم قي ددد
اإلحتج دداز على أن يتم توثيق ك دداف ددة ه ددذه اإلجراءات ومن ثم كيوي ددة التع ددام ددل مع ممتلك ددات األشد د د د د د د ددا

المحتجزين ثم تحدددثددت المدددونددة عن مكددان اإلحتجدداز وأين يوجددد وأن ال يج د

ال ارجي وتم النص ايضد د د د ددا في المدونة على حق األشد د د د د ا

أن يكون بمعزل عن العددالم

المحتجزين في االسد د د د ددتعانة بمحامي وحقهم

بالحص د د د د ددول على المس د د د د دداعدة القانونية ومن ثم في القس د د د د ددم الس د د د د ددابع كيوية التعامل مع الموقوفين األجان

وفي القسد د د د د د ددم الثددامن ظرو

التوقيف والبيًددة اإلحتجددازيددة والرعددايددة الصد د د د د د ددحيددة التي يجد

األش د ا

وفي باقي األقس ددام تح دثت المدونة عن كيوية إجراء التحقيق األولي مع األش د ا

األش ا

والى حين اإلفراج عنهم.

أن تقدددم لهؤالء

المحتجزين.

ونالحو أن المد دددوند ددة احتوت على كد ددافد ددة اإلجراءات والحقوق والواجبد ددات مند ددذ لحظد ددة إلقد دداء القبض على

-92

تم في عام  2018اسد د د ددتحداث مركز تدري

مت صد د د ددص لحقوق اإلنسد د د ددان يتبع لمكت

الشد د د ددفافية

وحقوق اإلنس د ددان وتم عقد العديد من الدورات المت صد د دص د ددة في هذا المركز بالتعاون مع منظمات المجتمع
المدني حيث يعتبر هذا المركز مرك از إقليميا يقدم خدماته للدول الشد د د د د ددقيقة والصد د د د د ددديقة والى كل من يطل

التعامل معه .بندناه إحصائية المركز لألعوام :2019-2018
التصنيف

2018

2019

الدورات

16

29

ورش العمل

8

25

-93

تم عقد ( 157دورة خالل عام  2018في كافة معاهد مديرية األمن العام تتضد ددمن محاض د درات

بحقوق اإلنسد د د ددان س د د د دواء في مهام حفو السد د د ددالم أو في مراكز اإلصد د د ددالح والتنهيل ومرحلة التحقيق األولي

والض د ددحايا من النس د دداء واألطفال والعمال والالجًين وبلغ عدد المش د دداركين ( 2084مش د ددار  .وتم تض د ددمين
موض د د د د ددو جرائم التعذي في برامج الدورات التدريبية التي تعقد لدى معاهد مديرية األمن العام ومنها إعداد

وتنهيل المستجدين التحقيق والبحث الجنائي األمن التنسيسية كما تم تدريس المواضيع التالية:

-94

•

قانون منع الج ارئم الضمانات القانونية الالزمة في مرحلة التحقيق األولي.

•

قانون اإلجتماعات العامة.

ويتم إرسددال فرق تدريبية ميدانية من مرتبات إدارة التدري لتدري العاملين في مكات القضددائية في

مديرية األمن العام وفي مواقع عملهم على كيوية تلقي الشكاو ومتابعتها وكافة األمور المتعلقة بعملهم.
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الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  22من قائمة المسائل
-95

إن مناهج التدري

المقدمة تتوافق مع دليل التحقيق والتوثيق الفعالين للتعذي

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهنية (بروتوكول اسطنبول .

وغيره من ض ددروب

المادة 11
الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  23من قائمة المسائل:
-96

يتم است دام التقنيات الحديثة واألسالي

المتطورة القانونية في التحقيق التي تساعد على الوصول

لكشف الجرائم دون اللجوء إلى وسائل اإلكراه الماد أو المعنو والتعامل مع المواقيف بشكل حياد بعيدا

عن التمييز علمدا ان المدادة  1/48من قدانون أصد د د د د د ددول المحداكمدات الجزائيدة تبين عددم جواز اسد د د د د د ددتجواب
المشتكى عليهم إال من قبل المدعي العام حتى وأن عهد إلى الضابطة العدلية القيام بجزء من إختصاصه

وأن من حق المتهم أال يجي

عن الجرم الموجه إليه أثناء التحقيق إال بحضد ددور محام والتنبيه على المتهم

بذلك وجوبي من قبل المدعي العام ولكن حضد د ددور المحام اختيارى بالنسد د ددبة للمتهمين فإذا لم يرغ

بتوكيل

محددامي فلدده ذلددك على ان يتم تنبيهدده من خالل نص المددادة  4/63مكرر والتددنكدد من مدددى رغبتدده بتوكيددل

محامي في كل جلسد د د د ددة اسد د د د ددتجواب الحقة تحت طائلة البطالن في حالة عد م تقيد المدعي العام بنصد د د د ددول

التحقيق وفقا للمادة  63من قانون اص د د ددول المحاكمات الجزائية .وحس د د د

نص المادة  63مكررة فإذا كانت

الجناية التي يبلغ الحد األدنى لعقوبتها  10سد د د د ددنوات فإن حضد د د د ددور محامي المتهم إلزامي حتى ولو لم يكن
المتهم راغبددا بتوكيددل محددامي وإن كددان غير قددادر على تعيين محددامي يكون المدددعي العددام ملزمددا بددات دداذ

اإلجراءات الالزمة لتعيين محامي وعلى نفقة الدولة.
-97

يتم تعميم كل ما تنداولتده التشد د د د د د دريعدات الوطنيدة واالتفداقيدات الدوليدة الندافذة من نصد د د د د د ددو

متعلقة

بداحترام حقوق اإلنسد د د د د د ددان على كدافدة رجدال إنفداذ القدانون كمدا يتم التركيز على اسد د د د د د ددت ددام التقنيدات الحدديثة
واألس د د ددالي

المتطورة التي تس د د دداعد على الوص د د ددول إلى حقيقة الوقائع الجنائية المرتكبة من دون اللجوء إلى

وسد د د د د د ددائدل اإلكراه المداد أو المعنو في مواجهدة المتهمين وفي هدذا المجدال فلقدد تم إعدداد مددوندة السد د د د د د ددلو

الوظيفي الشد د ددرطي والتي أطلق عليها (دسد د ددتور الشد د ددر الشد د ددرطي الذ تضد د ددمن أهم المباد والض د د دوابط
السدلوكية والوظيوية والشد صدية التي يج

ان يتقيد بها رجال األمن العام وتم تعميم هذه المدونة على كافة

مرتبات األمن العام وأدخلت في المناهج الدراسية في كافة معاهد األمن العام التدريبية.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  24من قائمة المسائل
-98

تجر د ارسد ددة مشد ددرو قانون األحداث حاليا في رئاسد ددة الوزراء ومن أهم التعديالت المقترحة من

خالل اللجنة التي تم تشكيلها في و ازرة العدل ل ايات دراسة ومراجعة القانون إدراج مصطل الطفل الضحية

وتعريف الطفل في ن از مع القانون وتعريف الوصي وتعريف متولي أمر الحدث .إضافة إلى إعادة صياغة
العديد من المواد بشددكل أكثر تفصدديلي ووضددوح مثل المهام المنوطة بإدارة شددرطة األحداث والمواد ال اصددة

بتوقيف األحداث والمواد المتعلقة بسرية محاكمة الحدث.
-99

تم إنشد دداء محاكم مت ص د دصد ددة لألحداث بموج

المادة  15من قانون األحداث والذ ينص على

تشد د د د ددكيل محكمة صد د د د ددل األحداث في كل محافظة على األقل ت تص بالنظر في الم الفات والجن التي
ال تزيد عقوبتها عن س د د د ددنتين وتدابير الحماية أو الرعاية .كما تش د د د ددكل محكمة بداية األحداث في مركز كل
محافظة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وت تص بالنظر في الجنايات والجن ا لتي تزيد عقوبتها عن سد د د د د د ددنتين.
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وعليه فانه يوجد ثالث محاكم ص د ددل (عمان واربد والزرقاء كم انه تم تش د ددكيل محاكم بداية في المحافظات

وقصد د د د د ددور العدل لألحداث وقد قامت الو ازرة بعدة إجراءات لتنمين بيًة مناسد د د د د ددبة للطفل إذ يتم وفق خطة

مدروس د ددة دورية تزويد هذه المحاكم بنمهر الكواد ر البشد د درية وبالدعم اللوجس د ددتي الالزم وأجهزة ش د ددبكة الربط
التلفزيوني الم لقة إلتاحة االسد د د ددتما إلى شد د د ددهادة األطفال من الشد د د ددهود والمجني عليهم بمعزل عن مرتك

اإلسد د دداءة لتالفي ا تنثير نفسد د ددي على الطفل ومنحه الحرية أثناء اإلدالء بشد د ددهادته وفق المعايير الدولية

وبما يسهل إج ارءات التقاضي.
-100

تم رفع الس ددن األدنى للمس ددؤولية الجنائية من 7س ددنوات إلى  12س ددنه بموج توص دديات لجنة حقوق

الطفل إذ تنص المادة  4من قانون ن األحداث على انه ال يالحق جزائيا من لم يتم الثانية عشرة من عمره.

الرد عةى المسةةةةةةةائل الواردة في الفقرة  25من قائمة المسةةةةةةةائل (يتضةةةةةةةمن إجابات عةى

األيئةة المطروحة و
-101

ج د ه)

للت ويف من االكتظاظ الحاص د د د د د ددل في مراكز اإلص د د د د د ددالح والتنهيل والناجم عن الزيادة في تعداد

الس د د د د د ددكان والظرو

اإلقليمية عملت مديرية األمن العام ممثلة بإدارة مراكز اإلص د د د د د ددالح والتنهيل على نقل

النزالء إلى مراكز تس د د د ددتوع

هذا الفائض حيث يتم إجراء عملية نقل النزالء إس د د د ددبوعيا لتص د د د ددوي

يحدث في موجود مراكز اإلص د د د ددالح والتنهيل وبنسد د د د د

أ خلل

تمكن مرتبات المركز من القيام بواجبهم على أكمل

وجه كما تم تزويد مراكز اإلص د د د د ددالح والتنهيل بجميع المس د د د د ددتلزمات اإلدارية التي تمكنها من مواجهه هذه

الزيادة المض د د د د د ددط ردة في أعداد النزالء وقد س د د د د د دداهم ص د د د د د دددور اإلرادة الملكية بالعفو العام في الت ويف من
االكتظاظ وتم إعادة افتتاح مركز إصالح وتنهيل قفقفا بعد ان استكملت أعمال الصيانة الالزمة له.

فيما يتعلق باإلطعام
-102

ان الوجبات المقدمة للنزالء داخل مراكز اإلصالح والتنهيل عبارة عن وجبات تقدم من قبل شركة

إطعام م تص د ددة بحيث تكون هذه الوجبات ض د ددمن االتفاقيات المبرمة بين مديرية األمن العام والش د ددركة من

حيث الكم والنو وبما يتوافق مع البرامج ال ذائية المتعار عليها وبإشد د د ار

مباشد د ددر من قبل لجنة إشد د د ار

مش ددكلة لرص ددد أ م الفات من حيث الكم والنو أو جودت الطهي إض ددافة إلى متابعة طبي

المركز وذلك

بدالكشد د د د د د ددف الددور على المطبخ ومددى نظدافدة الطعدام وكتدابدة تقدارير بدذلدك وفي حدال وجود أيدة م دالفدة يتم
توجيه إنذار خطي للشد د د د د د ددركة يترت

عليه غرامه ماليه في الحال علما بان الوجبة المقدمة للنزالء هي ذاتها

التي تقدم للمرتبات الع املة في مراكز اإلصالح والتنهيل وكافة وحدات مديرية األمن العام.

فيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب
-103

ان المياه المقدمة للنزالء في اغل مراكز اإلصدالح والتنهيل هي المياه المزودة عن طريق سدلطة

المياه والتي يتم فحصددها من قبل و ازرة الصددحة بين الحين وا خر وإرسددال عينات للفحص لضددمان الجودة

كمددا تقوم إدارة المراكز بتوفير الميدداه المعدددنيددة داخددل محالت البيع للنزالء وبددالسد د د د د د ددعر المحلي لمن يرغد

بشد د د درائها وهو ما ينطبق على الكوادر العاملة في مراكز اإلصد د د ددالح والتنهيل كما يتم تامين النزالء بالمياه
الساخنة وفق برنامج وأوقات محدده.

فيما يتعلق بالرعاية الصحية/الطبية
-104

تسد ددعى مديرية األمن العام باسد ددتمرار إلى تقديم أفضد ددل سد ددبل الرعاية الصد ددحية (الجسد دددية والنفسد ددية

للنزالء وبالتشدار مع و ازرة الصدحة التي تتولى من خالل مديريات الصدحة وبموج القانون اإلشد ار الصدحي
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على كافة مراكز اإلص د ددالح والتنهيل الواقعة ض د ددمن منطقة اختص د دداصد ددها ومراقبة الش د ددروط الص د ددحية المتعلقة

بنظدافدة المراكز والطعدام المقددم للنزالء ومالبس د د د د د ددهم حيدث أنداطدت المواد ( 27 26 25 24 23 22من

قانون مراكز اإلصددالح والتنهيل رقم  9لسددنة  2004بو ازرة الصددحة مسددؤولية توفير الرعاية الصددحية والمعالجة
للنزال ء وإلزام مراكز اإلصد ددالح والتنهيل الم تلفة بضد ددمان توفير الرعاية الصد ددحية التي تبدأ منذ وصد ددول النزيل
للمركز وتتعدد لتشددمل الفحص الطبي وتوفير العالج وال ذاء المناس د مع االهتمام بالوقاية الصددحية المناسددبة

ولهذه ال اية فقد وضددعت أدارة مراكز اإلصددالح والتنهيل مجموعة من السددياسدات واإلجراءات للحفاظ على هذا

الحق الدستور والقانوني وذلك من خالل السياسات التالية:
•

عرض النزيدل على الكدادر الطبي في المركز لددى دخولده المركز مبداشد د د د د د درة والتدنكدد من

•

وضد ددع إجراءات عمليه محدده لحاالت إسد ددعا

النزالء إلى المسد ددتشد ددفى ومعالجتهم خارج

•

وضد د د د د د ددع إجراءات من اجل اإلبالم أل من األمراض المعدية داخل اختصد د د د د د ددا

سجله وسيرته المرضية.
المركز.

مراكز اإلص د د ددالح والتنهيل بهد

التعرض ل طر العدوى.
•

حماية المرت

إدارة

والنزالء من األمراض المعدية ومن عدم

وضع إجراءات لضمان التعر المبكر والتقييم للنزالء الذين من المحتمل أن يكون لديهم

اض ددط رابات نفس ددية وبالتالي ات اذ إجراءات التحويل المناس ددبة للعالج النفس ددي ومن خالل
التنسيق مع الجهات القضائية ومصادر توقيفهم.

•

وض ددع تعليمات وإرش ددادات فيما يتعلق بمرض متالزمة نقص المناعة المكتسد د

واألمراض األخرى المعدية التي مصدرها الدم.
•

وض د د د ددع إجراءات تعنى بم ارقبة الص د د د ددحة العقلية أل نزيل بحيث يج

(اإليدز

فحص الص د د د ددحة

العقلية لجميع النزالء وخص د د د ددوص د د د ددا النزالء المنقولين إلى مركز النزالء ال طرين من قبل

الكادر الطبي النفسي قبل إجراء عملية النقل.
•

تقديم المبادرات الصدحية للنزالء من خالل مبادرة الجناح الصدحي (مزايا وتهد

هذه المباد ةر

إلى من النزالء الفرص د د ددة الختيار نمط حياة ص د د ددحية وخاليه من العنف والفوض د د ددى وفي بيًة
إنسانيه سليمة متوافقة مع القوانين والتعليمات المطبقة داخل مراكز اإلصالح والتنهيل.

•

أوج

قانون مراكز اإلص د د د ددالح والتنهيل رقم  9لس د د د ددنة  2004على طبي

المركز إجراء

كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أ من الحاالت التالية:
أوال-

عند دخوله مركز اإلصالح وقبل اإلفراج عنه وعند نقله من مركز إلى آخر.

ثانيا-

قبل وضع النزيل في الحجز االنفراد وبعد إخراجه منه.

ثالثا-

•

بناء على طل

من أ جهة قضائية أو أ جهة م تصة.

رابعا-

عند طل

مدير المركز.

خامسا-

عند طل

النزيل.

إذا اس ددتدعت حالة النزيل عالجا في مس ددتش ددفى تتولى إدارة المركز وبناء على تقرير طبي

المركز نقل النزيل إلى المسددتشددفى وتتم إعادته إلى المركز بعد االنتهاء من عالجه والواقع
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العملي أن الرعاية الصد ددحية تبدأ منذ وصد ددول النزيل للمركز وتتعدد لتشد ددمل الفحص الطبي

وتوفير العالج وال ذاء المناس
•

مع االهتمام بالوقاية الصحية المناسبة.

يوجد في مراكز اإلص د ددالح والتنهيل عيادات تتوافر فيها الت صد د دص د ددات الطبية الرئيس د ددية

لتقديم الرعاية الصدحية والسدنية والعالجية للنزالء مجانا وهنالك أطباء اختصدا

(باطني

وجلديه ونفسددية يحضددروا إلى مراكز اإلصددالح والتنهيل ضددمن برامج موضددوعه من قبل

مديريات الص ددحة بش ددكل دور (مرة أو مرتين في األس ددبو

وحسد د

مقتض دديات الحاجة

والعمل لديهم نظ ار للنقص الحاصدل في هذه الت صدصدات وخصدوصدا األطباء النفسديين

وب صددو

العالجات واألدوية فإنها تصددر من خالل ا لصدديدليات المتواجدة في مراكز

اإلصد ددالح مجانا وبإشد د ار

الطبي

الم تص خصد ددوصد ددا فيما يتعلق بالعالجات النفسد ددية

حيث يتم إعطاء العالج للنزيل بإش د ار

العاملين في ال يادة وال يتم االحتفاظ بالعالج مع

النزيل خشدية من اسدتعمال الدواء بشدكل خاطئ وتعمل جميع ال يادات الطبية في مراكز
اإلصد د د د د د ددالح والتدنهيدل على مددار السد د د د د د دداعدة حيدث تم تعزيز الكوادر الطبيدة الملحقدة بهدذه

المراكز من و ازرة الصد د د د ددحة بعدد من أفراد األمن العام العاملين بمهنة التمريض من اجل
إدامة ال دمات الطبية المقدمة للنزالء واالرتقاء بها أما ممرضد د د د د د ددي و ازرة الصد د د د د د ددحة فيتم

توزيعهم من خاللهم.
•

حرصا على األهدا

المتوخاة من المؤسسة العقابية الحديثة أصالحا وتنهيال وما ينطلق

من هذا المفهوم من رعاية للنزيل وارتباطه بنسد د د د د د درته وعدم فصد د د د د د ددله عن مجتمعه ليكون

عامال مؤث ار ايجابيا في النزيل فقد حرصد د د د د د ددت التشد د د د د د دريعات األردنية ومنها قانون مراكز
اإلصالح رقم  9لسنة  2004على تقديم الرعاية الصحية المناسبة للنزيالت اإلناث على
النحو التالي:

•

المركز إجراء كشف طبي منتظم للنزيلة الحامل.

أوال-

يتولى طبي

ثانيا-

يقدم للنزيالت الحوامل والمرضعات نظام غذائي مناس .

ثالثا-

يت دداح للحوام ددل اكبر ق دددر من ال ارح ددة ويمنع تشد د د د د د د يلهن في األعم ددال غير

رابعا-

احترام حقهن في

المناسبة.

للمرض د د د د د ددعات بقائهن ألكبر قدر ممكن مع أطفالهن ويج

تربيتهم بصورة مباشرة.

بناء على مذكرة تفاهم موقعه بين الص ددلي األحمر وو ازرة الص ددحة تم إعتماد نموذج موحد

للملف الطبي من قبل إدارة مراكز اإلصالح والتنهيل وتم إرساله إلى و ازرة الصحة من اجل

إعتماده والعمل به داخل عيادات المراكز وبلغ عدد النزالء الذين تم إرس ددالهم إلى ال يادات

الداخلية في المركز ( 386405وعدد من تم تحويلهم الى المسددتشددويات ( 44821وبلغ

عدد النزالء الذين تم إدخالهم إلى المسددتشددويات ( 1192نزيل من تاريخ  2019/1/1حتى

تاريخ .2019/10/30

في مجال الرعاية اإلجتماعية
-105

بما يلي:

قامت إدارة مراكز اإلصد د د د د ددالح والتنهيل بإيالء الناحية اإلجتماعية للنزالء أهمية كبيرة حيث قامت
•
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•

توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسد د د دس د د ددة الض د د ددمان االجتماعي وذلك لتحقيق األمان االجتماعي

•

تعيين باحثين اجتماعين ومرشد د دددين نفسد د دديين في مراكز اإلصد د ددالح لد ارسد د ددة أحوال النزالء

للنزالء العاملين في مراكز اإلصالح والتنهيل.

وتقديم العون الالزم لهم وألسرهم.
•

توظيف النزالء الراغبين بالعمل داخل المراكز وحس

اإلمكانيات المتوفرة والحاجة.

شهرية على عائالت النزالء بالتعاون مع و ازرة التنمية االجتماعية.

•

توزيع روات

•

افتتاح أماكن خاصد د د د د د ددة تمكن النزيالت من االحتفاظ بنطفالهن (حضد د د د د د ددانة أطفال مركز

•

افتتاح حدائق للزيارات ال اصة.

•

زيادة عدد الزيارات ال اصة للنزالء وذويهم خاصة في المناسبات واألعياد الدينية.

•

التعاون مع الجم يات ومؤسسات المجتمع المدني من اجل تقديم المساعدة للنزالء وذويهم.

إصالح وتنهيل النساء .
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إن الزيارات لنزالء مراكز اإلص د د د ددالح والتنهيل مص د د د ددنفة إلى قس د د د ددمين زيارات عادية وهي أيام (األحد

الثالثاء الجمعة وأيام م صدصدة للزيارات ال اصدة وهي (السدبت اإلثنين األربعاء ال ميس  .ووقد بل ت عدد
الزيدارات العداديدة لعدام 2018م ( 1058356وبل دت الزيدارات ال داصد د د د د د ددة لدذات العدام ( 18248وبل دت الزيدارات
ال داص د د د د د ددة بمنداسد د د د د د دبدة األعيداد ( 18233وبلغ عددد الزيدارات العداديدة لعدام  2019وحتى تداريخ 2019/10/31

( 902163زيارة والزيارات ال اصة ( 19672زيارة والزيارات ال اصة بمناسبة األعياد ( 19020زيارة.
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يقوم الشد د د د ددركاء اإلسد د د د ددتراتيجيين المعنيين بتقديم ال دمات للنزالء بإجراء زيارات متكررة إلى مراكز

اإلصد د د د د ددالح والتنهيل واإللتقاء بالنزالء .يبين الجدول التالي كافة الزيارات التي تمت الى مراكز اإلص د د د د ددالح

والتنهيل لألعوام :2016 - 2019

عدد الزيارات
الرقم

ال ازئ د د ددر

1

اللجنة الدولية للصلي

2

جم يات رعاية النزالء

28

3

لجنة الحريات العامة لحقوق اإلنسان (مجلس النواب

-

6

4

المركز الوطني لحقوق اإلنسان

36

28

34

5

أعضاء النيابة العامة

41

23

25

29

6

الهيًات الدبلوماسية والسفا ارت

129

151

114

88

7

رجال الدين والطوائف الدينية

77

100

143

133

8

مؤسسات المجتمع المدني والوفود الطالبية

59

172

23

7

9

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجًين

43

35

34

29

10

و ازرة التنمية االجتماعية

54

31

7

15

11

زيارات اخرى

-

-

-

71

12

النقابات

-

-

-

7

525

631

447

474

المجموع
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األحمر

2016

2017

2018

2019

58

54

38

27

13

27

5

2

3
60

27
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كما سدم للنزالء في ا ونة األخيرة إجراء المكالمات الهاتوية مع ذويهم من خالل الهاتف ال لو

وقدد تم زيدادة مددة المكدالمدات الهداتويدة للنزالء في المراكز البعيددة عن عدائالتهم علمدا ان مددة االتص د د د د د د ددال

الممنوحة للنزالء لكل إسد ددبو هي  15دقيقة وقد بلغ عدد المكالمات الهاتوية التي آجراها النزالء لعام 2018

( 610214مكالمة ولعام  2019وحتى تاريخ  598597( 2019/10/31مكالمة.

في مجال المساعدة القانونية والضمانات القضائية
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تولي مديرية األمن العام موضد د د د د ددو الرعاية القانونية للنزالء اهتماما كبي ار وتقوم بات اذ اإلجراءات

التي تضد د د د د ددمن متابعة الوضد د د د د ددع القانوني للنزيل وإجراءات محاكمته والمتابعة مع مصد د د د د دددر توقيفه وكذلك

متددابعددة قددانونيدده اإلجراءات المت ددذة بحقدده أثندداء تواجددده في المركز وقددد جدداءت النصد د د د د د ددو

مؤكددده على

هدذه النواحي حيدث ورد التشد د د د د د ددديدد على قدانونيده التوقيف ومتدابعتده في عددد من االتفداقيدات والمواثيق الددولية

س دواء كان من خالل القواعد النموذجية الدنيا لمعامله النزالء أو من خالل قانون مراكز اإلصددالح والتنهيل.
الرعدايدة القدانونيدة من خالل توفير ضد د د د د د دبداط ارتبداط لددى المحداكم من مرتد

فقدد تم حفو جواند

إدارة مراكز

اإلص د ددالح والتنهيل ويقومون بمراجعه جهات التوقيف لمتابعه القض د ددايا وقد ذهبت بعض المراكز إلى أبعد

من هذا فقد أص ددبحت هذه المراكز تقوم بتنس دديق زيارة ش ددهريه للمدعي العام للمراكز من اجل اطالعهم على
ملفات النزالء ويوجد مدعي عام ش د د د ددرطه في معظم مراكز اإلص د د د ددالح وحق الش د د د ددكوى مكفول للنزيل بن
شد د د ددان ويتم متابعة شد د د ددكواه .كما يتم تشد د د ددكيل لجان تحقيق بالقضد د د ددايا التي ترتك

من النزالء داخل مراكز

اإلصد د د د ددالح والتنهيل تتكون من عدد من الضد د د د ددباط ويتم إجراء المقتضد د د د ددى القانوني المناسد د د د د
التحقيق ويتم متابعة تجديد وتمديد مذكرات التوقيف حس د د د د د د

بعد انتهاء

المدة القانونية وتم الربط الكتروني فيما بين

مراكز اإلصد د د د د د ددالح والتدنهيدل والمحداكم ودوائر االدعاء العدام .ويتم رفع جميع طلبدات واسد د د د د د دتددعاءات النزالء

القض ددائية إلى الجهة المعنية بذلك كل ض ددمن اختص دداص دده ومتابعتها باس ددتمرار ومتابعة ش ددكاو النزالء مع
الجهات القض د ددائية كما يش د ددار إلى أن مديرية األمن العام ومن خالل إدارة مراكز اإلص د ددالح والتنهيل على
اتص ددال مس ددتمر مع المحاكم وجهات التوقيف وكثي ار ما تط أر على بعض القض ددايا تطورات وت يرات تحتاج

إلى مراجعه فيتم فيها الرجو إلى القانون ويتم التعامل معها بدرجه عاليه من الشد د د د د د ددفافية والدقة كما ويتم
التنسيق مع المنظمات الحقوقية ونقابة المحامين لتقديم أ مساعده قانونيه للنزالء.
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يوجد أيام م صدصددة لزيارات المحامين بواقع ثالثة أيام باإلسددبو حيث يتمكن النزيل من التحدث

مع محاميه مباشدرة وبدون حواجز أو م يقات وبكل سدرية وأريحية وقد قامت نقابة المحامين بإنشداء قاعتين

م ص د د دصد د ددتين اللتقاء المحامين مع موكليهم من النزالء في كل من مركز إصد د ددالح وتنهيل الجويده ومركز

إصالح وتنهيل سواقة وجار العمل على إنشاء قاعة ثالثة في مركز إصالح وتنهيل ماركا.
-111

وب صد ددو

المسد دداعدة المالية فان هنا جهات كثيرة تقوم بين الحين وا خر بتقديم المسد دداعدات

المالية ض ددمن س ددقف مالي محدود ولعدد من النزالء المتوقف اإلفراج عنهم على دفع هذه ال رامات او حتى

أصول الدين او تامين بعض النزالء األجان
-112

بتذاكر سفر للعودة إلى بالدهم.

تجديد سجن الجويده وفقا لتوصية المركز الوطني لحقوق اإلنسان:
•

عمل توس د ددعة وص د دديانة ش د دداملة للمهاجع على مرحلتين وتم افتتاحه من قبل عطوفة مدير

•

تم اسد د د د د ددتحداث حديقة خاصد د د د د ددة للزيارات العائلية لذو النزالء تتضد د د د د ددمن العاب لألطفال

األمن العام.

وجلسات عائلية.
-113
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تركي

واست دام المعدات السم ية والبصرية لمراقبة غر االستجواب:
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كدداميرات مراقبددة للعدداملين على هددذه األمدداكن وكيويدة

•

قددامددت مددديريددة األمن العددام بتركيد

•

ال يوجد داخل مراكز اإلصد ددالح والتنهيل غر اسد ددتحواذ للنزالء كما يوجد مدعين عامين

تعاملهم مع المحتجزين حتى يتاح للمسؤولين مراقبة تلك المواقع.
في اغل

مراكز اإلصالح والتنهيل.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  26من قائمة المسائل
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يبين الجدول التالي البيانات اإلحصائية المطلوبة:

أعداد النزالء تحت القفل ليوم 2019/10/30م
ع د د دددد الدندزالء
معدل إش ال جميع مراكز اإلصالح األش د د د ا قيد مسد د ددتشد د ددويات األمراض النفسد د ددية عدددد النزالء ال دم دح دت دج دزي ددن
قبل المحاكمة
المدانين
(الكرامة  +الفحيص
(الطاقة االستيعابية
الطاقة االس د د د د ددتيعابية  12286وعدد
النزالء 19538
ومعدل اإلش ال %159
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واألشد د ا

ب صد د د د د د ددو

لحسد د د د د دداب مراكز اإلصد د د د د ددالح والتنهيل ( 10في
مركز الك ارم د د ددة و( 2في مركز الفحيص حتى
11807
تاريخ .2019/11/3

6134

تقديم بيانات إحصد د د د د د ددائية عن عدد المحتجزين قبل المحاكمة والسد د د د د د ددجناء المدانين

المحرومين من حريتهم في مس ددتش ددويات األمراض النفس ددية وغيرها من المؤسد دس ددات لألشد د ا

ذو اإلعاقات العقلية أو الجس دددية ومعدل ش د ل جميع أماكن االحتجاز .الجدول أدناه يتض ددمن إحص ددائيات

النزالء تحت القفل ليوم 2020/7/7م.

أعداد النزالء تحت القفل ليوم 2020/7/9م
ع د د د دددد الد د د د دند د د د دزالء
الدمدحدتدجدزيدن قدب د د ددل
المحاكمة

ع د د دددد الد دند دزالء
المدانين

األشد د د د ا قيد مس د د ددتش د د ددويات اإلمراض
النفسية (الكرامة  +الفحيص

معد د دددل إش د د د د د د د د د ددال جميع مراكز
اإلصالح (الطاقة االستيعابية

5380

7543

لحسد د دداب مراكز اإلصد د ددالح والتنهيل (8
فددي مددركددز ال دك د ارم د د ددة و( 7فددي مددركددز
الفحيص

الط دداقددة االسد د د د د د ددتيع ددابي ددة 13248
وعدد النزالء 14202
ومعدل اإلش ال %107

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  27من قائمة المسائل
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فيما يتص د د ددل بحوادث الوفاة تتولى و ازرة الص د د ددحة توفير الرعاية الص د د ددحية والمعالجة لنزالء مراكز

اإلصد د ددالح والتنهيل ولهذه ال اية أنشد د ددنت مراكز صد د ددحية في جميع مراكز اإلصد د ددالح والتنهيل وتتولى و ازرة

الصد ددحة عن طريق مديريات الصد ددحة اإلشد د ار

على المراكز الواقعة ضد ددمن اختصد دداصد ددها ومراقبة الشد ددروط

الصدحية المتعلقة بنظافة المركز الصدحي وطعام النزالء ومالبسدهم .وعلى طبي

المركز إجراء كشدف طبي

على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصددحية ومتابعة جميع الحاالت المرضددية وباألخص المزمنة منها وإذا
اسد د د ددتدعت حالة النزيل عالجا في مسد د د ددتشد د د ددفى تتولى إدارة المركز وبناء على تقرير الطبي نقل النزيل إلى

المس ددتش ددفى وتتم إعادته إلى المركز ب عد االنتهاء من عالجه ويعالج النزيل على حس دداب الموازنة العامة من

خالل ت صد دديص أموال لهذه ال اية كما هو منصد ددو
الوفيات لعام 2019م ( 59وفاة بنسبة .%0.3

GE.21-19435
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29

CAT/C/JOR/4

االنتحار ومحاولة االنتحار
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دأبت مراكز اإلص د د ددالح والتنهيل على المتابعة المس د د ددتمرة للنزالء ومن كافة النواحي وفي حال رص د د ددد

الميول االنتحارية ألحد النزالء كانعزاله عن باقي النزالء أو قض د دداء فت ةر التش د ددميس في مهجعه أو ظهور عالمات

االكتًاب عليه فهنا يتم وضد ددع النزيل تحت المراقبة المسد ددتمرة وباألخص ممن يتناولون العالجات النفسد ددية لتالفي

قيامه بن فعل يود بحياته كما تم وضد ددع عدة برامج من ضد ددمنها برنامج تهوين وهو برنامج يعنى بالنزالء ذو

األحكددام الطويلددة للتددنقلم مع بيًددة مراكز اإلص د د د د د ددالح والتددنهيددل والتعددايش مع النزالء من خالل (البرامج الدددينيددة

التعليمية الحرفية الثقافية الرياضد ددية واألش د د ال كما يوجد برنامج تهيًه وهو معني بالنزالء الذين شد ددارفت مدة
أحكامهم على االنتهاء والذ يهد

الى تهيًتهم لالندماج بالمجتمع وفي حال أقدم النزيل على محاولة االنتحار

يتم عرض د د د دده على طبي المركز إلجراء الفحوص د د د ددات الطبية الالزمة وكتابه تقرير عن حالته الص د د د ددحية كما يتم
عرض دده على الطبي النفس ددي لتقييم حالته النفس ددية ومقابلته ايض ددا من قبل المرش ددد الديني وكتابه تقرير عن حالة

المذكور كما يتم تشد د ددكيل لجنة تحقيق بالواقعة وم اطبة مصد د دددر طل توقيف النزيل أو مصد د دددر حكمه بالواقعة

وإبالغهم أس د د ددباب إقدام النزيل على محاولة االنتحار وهي ض د د ددمن التعليمات المعمول بها والمعممة على مراكز

اإلصالح والتنهيل وقد بلغ عدد حاالت االنتحار لعام  2019حالة واحدة فقط.
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وفيما يتصد ددل بالعنف بين السد ددجناء في الحجز يتم متابعة النزالء بصد ددورة حثيثة من قبل ضد ددباط

األجنحدة والمدلمير وتحدت إشد د د د د د د ار

من رئيس قسد د د د د د ددم المراقبدة داخل المركز ومتدابعدة من قبدل رئيس المركز

وفي حال وقو عنف بين النزالء يتم عزل النزالء عن بعضدهم البعض وتشدكيل لجنة تحقيق بالواقعة وفصدل

النزالء من خالل نقلهم إلى مراكز اإلصد د د د ددالح والتنهيل األخرى وتوديعهم إلى القضد د د د دداء إلجراء المقتض د د د ددى
القانوني إذا لزم األمر.
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أما بالنسبة ل جراءات التي يتم ات اذها في حال وفاة إ نزيل داخل مراكز اإلصالح والتنهيل:
•

يتم إبالم المدعي العام ضد ددمن االختصد ددا

•

يتم تحويدل جثدة النزيدل المتوفى إلى الطد

اإلجراءات القانونية من قبله حس
لبيان سددب

األصول.

المكاني للمركز للكشد ددف على الجثة وات اذ

الشد د د د د د ددرعي بدنمر من المددعي العدام الم تص

الوفاة وحالة الجثة على ضددوء ما جاء بالمادة (/29ج 10/من قانون مراكز

اإلصالح والتنهيل.
•

يتم تش ددكيل هيًة تحقيق داخل المراكز بمش دداركة مدعي عام المركز/التابع لمديرية قض دداء

•

في حال كان النزيل أجنبيا فانه يتم إبالم سد د د ددفارة بالده والجهات المعتمدة لألجان على

•

يتم إبالم و ازرة الداخلية ومص دددر توقيفه أو حكمه والجهات ذات العالقة عند وقو الوفاة

•

يتم إبالم ذو النزيل المتوفى بحالة الوفاة وإبالغهم باسد د د د ددتالم الجثة حال صد د د د دددور قرار

األمن العام ويتم توديع األوراق التحقيقية إليها.

ضوء ما جاء بالمادة (/29أ 2/1/من قانون مراكز اإلصالح التنهيل.

مباشره.

المدعي العام بذلك وإبالغهم بمراجعة مركز اإلصد ددالح المعني من اجل اسد ددتالم أمانات

النزيل النقدية والعينية.
-120

فيما يتعلق بقضدية المتوفى سدلطان ال طاطبه فقد قررت محكمة األمن العام إعالن براءة األظناء

عن التهم المسندة إليهم لعد م قيام الدليل واكتس
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المادة 11
الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  28من قائمة المسائل
-121

ان دائرة الم ابرات العامة مؤسدسدده وطنيه رسددميه منشددنه بموج

قانون وتعمل في اطار الشددرعية

الدسد د د د د ددتورية والقانونية وهي تقوم بنعمالها في سد د د د د ددبيل المحافظة على امن الدولة .وترتبط دائرة الم ابرات

العامة بموج

قانونها برئيس الوزراء مباش درة وت ضددع شددننها شددنن أية مؤس دسددة حكومية أخرى (باإلضددافة

للرقابة الداخلية لرقابة البرلمان حيث يس د د ددتطيع ا عض د د ددو من أعض د د دداء مجلس النواب أو األعيان توجيه

أس د د ددًلة واس د د ددتجوابات لرئيس الحكومة حول عمل دائرة الم ابرات العامة او نش د د دداطاتها ويتوج

الحكومة اإلجابة عليها.
-122

على رئيس

أنشدنت المحاكم ال اصدة في األردن اسدتنادا للدسدتور وشدكلت بموج قوانين حددت اختصداصدات كل

منها وتمارس النيابة العامة لهذه المحاكم اختص د د دداص د د دداتها وفقا لقوانين هذه المحاكم وقانون أصد د د دول المحاكمات

الجزائية وال يعتبر ذلك خروجا على القواعد العامة في القانون وان محاكمة منتس ددبي األجهزة األمنية في قض ددايا
التعدذيد

أمدام المحداكم العس د د د د د ددكريدة ال ينفي التحقيق في مثدل هدذه الحداالت بص د د د د د ددورة نزيهدة وال يحول دون تقدديم

مرتكبيهددا للعدددالددة وال يتنددافى مع الت ازمددات الدددولددة الطر بموجد
قانون اصول المحاكمات الجزائية إلعطاء االختصا

المددادتين  12و 13من االتفدداقيددة ولم يتم تعددديددل

القصاب بقضايا التعذي للمحاكم النظامية.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  29من قائمة المسائل
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يرجى مراجعة الردود على المسد د ددائل الواردة في الفقرات األولى والثانية والعاش د د درة .علما أن الدولة
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ان باب الش د د د د د ددكاو مفتوح للجميع ويس د د د د د ددتطيع أ مواطن تعرض أل انتها أن يراجع الجهات

الطر ال تنو حاليا التصديق على البروتوكول االختيار لالتفاقية.
الم تص ددة (مدير الش ددرطة المدعي العام مكت

الش ددفافية وحقوق اإلنس ددان لتقديم ش ددكواه وفي حال تعذر

ذلك يسد د د ددتطيع أ احد من ذويه إعالم هذه الجهات ويتم ات اذ كافة اإلجراءات القانونية للتنكد من صد د د ددحة

الشددكوى او عدمها ومحاسددبة الم طًين أن وجدوا وتتم المالحقة الجزائية من قبل نيابة مت صدصددة منشددنه

بموج

القانون وتتمتع باس د ددتقالل تام وان اإلجراءات المتبعة من قبل قض د دداء األمن العام تتم وفق القوانين

النافذة المعمول بها في المحاكم النظامية.

-125

أن الجهدة المكلفدة بمالحقدة مرتكبي الجرائم من منتسد د د د د د ددبي جهداز األمن العدام على إطالقهدا ومنها

جريمة التعذي

هي نيابة عامة مت صد د د د د دص د د د د ددة منش د د د د ددنة بموج

قانون األمن العام وان إجراءات التحقيق

والمالحقة تتم وفقا لألحكام والض د د د د دوابط والمحددات المتبعة لدى المحاكم النظامية والتي تنسد د د د ددجم تماما مع

المعايير الدولية وتحديدا ما يتعلق منها بض د د د د د ددمانات المحاكمة العادلة ويتم التحقيق عند ارتكاب أية جريمة
ومنها جريمة التعذي

فيها قصدد خا

وتكييفها بحسد د د

التكييف القانوني الس د ددليم (حيث أن جريمة التعذي ال بد أن يتوافر

وهو انت از اإلقرار بجريمة معينة أو الحصدول على معلومات بشدننها وفي حال عدم وجود

هذا القصد د د د د د ددد فإن األفعدال المرتكبدة ال ترقى إلى جريمدة التعدذي

وإنمدا كانت الجريمدة جريمدة أخرى كجريمة

اإليددذاء أو إس د د د د د د دداءة المعدداملددة أو غيرهددا من الجرائم التي تنطبق على األفعددال المرتكبددة ويتم إحددالتهددا إلى

المحكمة الم تص د د د ددة وت ض د د د ددع بهذا الش د د د ددنن لذات أدوات الرقابة القانونية ك يرها من الجرائم وقد تم مؤخ ار

ولضد د د د د د دمدان الرجو الى درجدات التقداضد د د د د د ددي المعمول بهدا في المحداكم النظداميدة تعدديدل قدانون األمن العدام
واستحداث مديرية قضاء االمن العام ومحكمة استًنا
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االمن العام مما يتفق تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق اإلنسد د ددان علما انه ال بد ان يكون
احد اعضاء هيًة المحكمة من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي.
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يش د ددار الى أنه تم توزيع الدليل االرش د دداد للمدعين العامين الس د ددتقص د دداء جرائم التعذي

فيها والذ قامت باعداده و ازرة العدل على كافة المدعين العامين قي االمن العام.

-127

كما ويشد د ددار الى ان الضد د ددرب وإسد د دداءة معاملة األش د د د ا

والتحقيق

المحتجزين من الممارسد د ددات الممنوعة

والمجرمة والمعاق عليها في القوانين األردنية وهو ما يتوافق تماما مع معايير المحاكمة العادلة الواردة في

جميع صددكو حقوق اإلنسددان الدولية بشددكل عام واتفاقية مناهضددة التعذي د د د د د د د د
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة بشكل خا

وغيره من ضددروب المعاملة

وكما ورد في المادة (. 16

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  30من قائمة المسائل
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الزعبي فقد تم إدانة وتجريم المتهمين بالقضدية من قبل محكمة

فيما يتعلق بقضدية المتوفى عبد

األمن العام حيث ص دددر حكم بوض ددع المتهم األول باألشد د ال الش دداقة لمدة س ددبع س ددنوات عن تهمة الض ددرب

المفضددي إلى الموت خالفا ألحكام المادة  1/330ونظ ار إلسددقاط الحق الش د صددي قررت المحكمة ت ويض
العقوبة لتصدب وضدعه باإلشد ال الشداقة لمدة ثالث سدنوات ونصدف وتم الحكم على المتهمان الثاني والثالث

بوضدعهم باألشد ال الشداقة لمدة ثالث سدنوات ونصدف عن تهمة الضدرب المفضدي إلى الموت خالفا ألحكام

المادة  1/330من قانون العقوبات ونظ ار إلس د د ددقاط الحق الش د د د ص د د ددي قررت المحكمة ت ويض العقوبة إلى
وضعهم باألش ال الشاقة لمدة سنة وثمانية أشهر.
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أما بالنسد د ددبة لقضد د ددية ادم الناطور فقد تم إلقاء القبض عليه عام  2015لمشد د دداركته في العمليات

الق تالية مع التنظيمات اإلرهابية في سدوريا وتم تحويله لمحكمة امن الدولة حسد

األصدول القانونية وصددر

حكم قض د د د د ددائي بحقه بالس د د د د ددجن لمدة  3س د د د د ددنوات وأنهي مدة محكوميته بتاريخ  2018/8/11وال يزال في
األردن وان ادعداءاتده بتعرضد د د د د د دده للتعدذيد

في دائرة الم دابرات العدامدة وإدانتده بنداء على اعت ارفده القسد د د د د د ددر

بانض ددمامه لمنظمة إرهابية عارية عن الص ددحة مع التنكيد على التعليمات المش ددددة الص ددادرة لكوادر الدائرة

بعدم تعريض ا موقو

أل شكل من أشكال التعذي

أو إساءة المعاملة.

-130

بالنسبة لحالة االعتداء على مجموعة من السجناء في مركز إصالح وتنهيل الموقر عام 2008

والت ري

داخل المركز وإحراق محتويات احد ال ر مما نتج عنه وفاة ثالثة نزالء وإصد د د د د د ددابة عدد كبير

فقد وقعت بتاريخ  2008/8/14أعمال شد د د د د د د
بس د د ددب

و يجان في المركز وقام مجموعه من السد د د د د د ددجناء بالعبث

قيامهم بإيذاء أنفس د د ددهم وإيذاء ا خرين بواس د د ددطة أدوات حادة كانت بحوزتهم وتم إرس د د ددالهم للمعاينة

الطبية واحتصدلوا على تقارير طبية تشدعر بإصدابتهم وشدكلت هيًة تحقيق من قبل لجنة مت صدصدة بذلك.

وقد تم توديع النزالء المتورطين إلى مدعي عام الموقر بالتهم التالية:
•

التحريض على اإليددذاء خالفددا ألحكددام المددادة  343من قددانون العقوبددات وبددداللددة المددادة

•

والتمرد والعص د دديان خالفا ألحكام المادة  7/37من قانون

/80أ من نفس القانون.

التحريض على أعمال الشد د د

مراكز اإلصالح والتنهيل رقم  9لسنة .2004

الممتلكدات العدامدة خالفدا ألحكدام المدادة  443من قدانون العقوبدات وبدداللدة المدادة

•

ت ريد

•

إضرام الحرائق باالشت ار والتسب

 7/37من قانون مراكز اإلصالح رقم  9لسنة 2004
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فيما يتعلق بقضية عمر النصر أسندت النيابة العامة للمتهمين الثالثة في القضية أعاله التهم التالية:
•

التعذي باالش د د د ددت ار خالفا ألحكام المادة  3/208من قانون العقوبات وبداللة المادة 76

•

الض د د ددرب المفض د د ددي للموت باالش د د ددت ار خالفا ألحكام المادة  1/330من قانون العقوبات

•

م الفة األوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسد د د ددلوكه مسد د د ددلكا

من ذات القانون.

وبداللة المادة  76من ذات القانون.
ال يتفق واالحترام الواجد

لهدا خالفدا ألحكدام المدادة  4/37من قدانون األمن العدام وبدداللة

المادة  1/35من ذات القانون.

-132

قررت محكمة األمن العام الحكم على المتهمين بما يلي:
قررت محكمدة األمن العدام وبداإلجمدا وعمال بدنحكدام المدادة  236من قدانون أصد د د د د د ددول

المحاكمات الجزائية تجريم المتهمين بالتهمة الثانية المسد ددندة إليهم وهي جناية الضد ددرب المفضد ددي

للموت باالشد د د د د ددت ار خالفا ألحكام المادة  1/330من قانون العقوبات وبداللة المادة  76من ذات

القانون والحكم عليهم باألش ال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات محسوبا لهم مدة التوقيف.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  31من قائمة المسائل
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لم تتض ددمن التشد دريع ات الوطنية نص صد دري للتعويض على جرائم التعذي

العددامددة في التعويض من خالل نصد د د د د د ددو

انما يتم اتبا القواعد

القددانون المدددني والددذ ينص على التعويض والجبر في حددالدة

الضدرر والمادة  256الفصدل الثالث/الفعل الضدار التي نصدت على ما يلي” :كل إضدرار بال ير يلزم فاعله

ولو غير مميز بضمان الضرر“.
-134

وكذلك تنص المادة  274من القانون المدني األردني على” :رغما عما ورد في المادة الس د ددابقة كل

من أتى فعال ضد د د د د ددا ار بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضد د د د د ددرر للمجني عليه

أو ورثته الش د د د ددرعيين أو لمن كان يعولهم وحرموا من ذلك بس د د د ددب

الفعل الض د د د ددار “.وال يس د د د ددم بن حال من

األحوال الدفع بانتفاء المسؤولية المشروعة الفعل ذلك ان هذا الفعل مجرم وتلحق فاعلية المسؤولية القانونية.

-135

وبناء على هذه النصو

يتم التعويض من خالل المطالبات المدنية في محاكم المملكة الم تلفة

حيدث يتم تحدديدد مقددار الضد د د د د د ددرر والتعويض من قبدل خبراء منت بين سد د د د د د دواء أكدان التعويض للمجني عليه

أو من يعولهم وال يوجد هنا ا عائق في تحصيل التعويضات في حال إثبات الضرر.
•

هنالك جهود تبذل في هذا المجال من قبل إدارة مراكز اإلصد د د د د ددالح والتنهيل حيث أن الرعاية

الالحقدة هي العالج المكمدل لبرامج ال ددمدات والرعدايدة المقددمدة للنزيدل أثنداء فترة وجوده داخدل

مركز اإلصالح والتنهيل وهي الوسيلة العملية للتوجيه واإلرشاد والمساعدة للمفرج عنهم على

س د د د ددد احتياجاتهم ومعاونتهم على االس د د د ددتقرار في حياتهم واالندماج في المجتمع والتكيف معه
حيث يوجد مشدداغل حرفيه مت ص دصددة في بعض المراكز لعقد دورات مهنيه للنزالء ويتم من

النزيل شددهادة بالمهنة التي تعلمها من خالل مؤسدسددة التدري المهني يسددتطيع العمل بموجبها

في السوق المحلي كما يوجد تنسيق لتنمينهم بالعمل حال اإلفراج عنهم.
•

في حال إيجاد مؤسدسددات فاعله للرعاية الالحقة فإنها سددتوفر المنام االجتماعي والنفسدي
المالئم للنزالء المفرج عنهم لكي يتمكنوا من االن دددم دداج في المجتمع واالسد د د د د د ددتقرار في دده

والتكيف مع انظمتده ومعداييره الم تلفدة لدذلدك فدإن الرعدايدة الالحقدة عمليدة متكداملدة بحداجدة
إلى جهود م لصة لتمكين المفرج عنهم من تجاوز صدمة اإلفراج.
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•

تم توقيع اتفداقيده بين مدديريدة األمن العدام والجم يدة الوطنيدة لرعدايدة نزالء مراكز اإلص د د د د د ددالح

والتنهيل وأسددرهم والجم ية األردنية لرعاية نزالء مراكز اإلصددالح والتنهيل وأسددرهم والجم ية
الثقافية للرعاية الالحقة لنزالء مراكز اإلصد د د ددالح والتنهيل وأسد د د ددرهم والتي تعنى بتقديم خدمات

الرعاية الفكرية والثقافية لنزالء مراكز اإلصالح والتنهيل ومتابعتهم بعد اإلفراج عنهم وبالتعاون

مع و ازرة التنمية االجتماعية بموج قانون مراكز اإلصالح والتنهيل.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  32من قائمة المسائل
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ض د ددمن المش د ددر األردني عدم قبول ا إفادة مقدمة من قبل المتهم أو الظنين أو المش د ددتكي عليه

إال إذا أداها طوعا أو اختيا ار وذلك وفقا لقانون أص د ددول المحاكمات الجزائية حيث نص د ددت المادة  159على

مدا يلي” :إن اإلفدادة التي يؤديهدا المتهم أو الظنين أو المشد د د د د د ددتكى عليده في غير حضد د د د د د ددور المددعي العدام
ويعتر فيها بارتكابه جرما تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظرو التي أديت فيها واقتنعت المحكمة

بان المتهم أو الظنين أو المش د د ددتكى عليه أداها طوعا واختيا ار “.وإن محكمة أمن الدولة ملتزمة بتنفيذ أحكام
القدانون وال تقوم بقبول ا اعت ار
المدنخوذة من اقبدل الضد د د د د د ددابطدة العددليدة أمدام المددعي العدام وأمدام المحكمدة بدننهدا أخدذت منده تحدت الضد د د د د د د ط

أو دليدل يتم انت ازعده بداإلكراه .كمدا يحق للمشد د د د د د ددتكى عليده الطعن بدإفدادتده

أو اإلكراه المداد والمعنو  .وعليده فدننده ال يتم قبول األدلدة واالعت ارفدات المدنخوذة تحدت اإلكراه إذا ثبدت ذلك
لدى المدعي العام او المحكمة.
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إن المحد دداكم األردنيد ددة أكد دددت في أكثر من قرار لهد ددا على أن أ

إفد ددادة أل

أو مش د د د د د ددتكى علية تحت أ ظر يش د د د د د ددكل إخالال بإرداته الحرة في اإلقرار أو االعت ار
او اللجوء إلى االعت ار

ظنيين أو متهم

سد د د د د د دواء بتعذي

باإلكراه ال يعتد بها ويستبعد من البيانات التي تستند إليها المحكمة ومن ذلك:

•

قرار محكم د ددة التمييز األردني د ددة (جزاء رقم ( 2010/280هيً د ددة خم د دداسد د د د د د دي د ددة ت د دداريخ

•

قرار محكمة التمييز األردنية/جزاء رقم ( 2018/2274هيًة عادية تاريخ /10/28

•

قرار محكمة التمييز األردنية بصد د د ددفتها الجزائية رقم ( 2003/820هيًة خماسد د د ددية تاريخ

•

قرار محكمة التمييز األردنية (جزاء رقم ( 2003/107هيًة عامة تاريخ 2003/4/22

2010/5/4

.2003/11/23
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تدخل مسد د د ددنلة طرق التحقيق ومراعاتها لمباد حقوق اإلنسد د د ددان وتوافقها مع القانون من المواض د د دديع

الرئيسد د ددية في البرامج التدريبية الم تلفة الموجهة ألفراد الضد د ددابطة العدلية المعنيين كما إن مسد د ددالة التحقق من
صد ددحة وسد ددالمة اإلجراءات المت ذة وتقييم االعترافات والتنكد من عدم وقو اإلكراه الماد والمعنو واسد ددتبعاد

االعترافات المنتزعة باإلكراه وعدم األخذ بها من المسائل األساسية في البرامج التعليمية التي يتلقاها القضاة.

المادة 11
الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  33من قائمة المسائل
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ان عقوبددات اإلعدددام التي نفددذت كددانددت جميعهددا بسد د د د د د دبد

ارتكدداب المحكوم عليهم جرائم تعتبر من

الجرائم األشد د ددد خطورة تتمثل بالقتل واإلرهاب الذ نتج عنه وفاة واالغتصد د دداب مع التنكيد بان اإلعدام لم يتم

إال بعد محاكمة عادلة تضمنت معايير المحاكمة العادلة وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
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تص د دددر عقوبة اإلعدام في الجرائم األش د ددد خطورة على المجتمع وعند ص د دددور أ حكم باإلعدام

فانه يتم إتبا وتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية بذلك كما ورد بالمواد  362-357منه حيث يرفع
رئيس النيابة إلي وزير العدل أوراق الدعوى مرفقه بتقرير يض ددمنه موج از عن وقائع القض ددية واألدلة المس ددتند

إليها في ص د دددور الحكم وعن األس د ددباب الموجبة إلنفاذ عقوبة اإلعدام أو إلبدالها بعقوبة أخرى ويرفع وزير
الع دددل أوراق ال دددعوى مع التقرير إلي رئيس مجلس الوزراء إلح ددالته ددا على المجلس حي ددث ينظر مجلس

الوزراء في األوراق المددذكورة وتقرير رئيس النيددابددة ويبددد اريددة في وجوب إنفدداذ عقوبددة اإلعدددام أو إبدددالهددا

بعقوبة أخرى ويرفع القرار الذ يت ذه مش د د د د د ددفوعا ببيان رأيه إلي جاللة الملك .وال ينفذ حكم اإلعدام إال بعد
تصديق جاللة الملك علية وبالمكان الم صص لذلك حس
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يشترط عند تنفيذ عقوبة اإلعدام حضور األش ا

نص القانون.

التالية أسماءهم:

•

النائ

العام أو احد مساعديه.

•

كات

المحكمة التي أصدرت الحكم.

•

طبي

•

احد رج ال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه.

•

مدير السجن أو نائبه.

•

قائد الشرطة في العاصمة أو قائد المنطقة في المحافظات.

السجن أو طبي

المركز.
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ال يجوز تنفيدذ عقوبدة اإلعددام في المحكوم عليده بهدا في يوم من أيدام األعيداد ال داصد د د د د د ددة بدديدانتده
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ال ينفذ حكم اإلعدام في المرأة الحامل إال بعد وضعها بثالثة أشهر.
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يسد د ددنل المحكوم علية باإلعدام إذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون ذلك في محضد د ددر خا

أو في األعياد األهلية والرسمية.

النائ

العام أو مساعده والكات

والحاضرون.

يوقعه

العام أو مساعده والحاضرون ويحفو
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ينظم محض ار بإنفاذ عقوبة اإلعدام يوقعه الكات مع النائ
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تددفن المحكمدة جثدة من نفدذ فيده حكم اإلعددام عندد عددم وجود ورثده لده يقومون بددفنهدا ويحد
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أمدا فيمدا يتعلق بداالسد د د د د د ددتفس د د د د د د ددار الوارد حول نيدة المملكدة بوقف تنفيدذ عقوبدة اإلعددام على غرار

في اضبارة خاصة عند المدعي العام.

يكون الدفن بدون احتفال.

ان

الس د د د ددنوات الثمانية والتي لم يتم تنفيذ فيها عقوبة اإلعدام فتؤكد المملكة ومن منطلق حرص د د د ددها على كرامة

اإلنس د ددان أنها تعمل على معاملة األشد د د ا

بموج

القانونين الوطني والدولي.

الذين يواجهون عقوبة اإلعدام معاملة إنس د ددانية تحترم كرامتهم

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  34من قائمة المسائل
-148

إن أ إيذاء أو تعد على الطفل مجرم بموج

اما ب ص د ددو

القانون وال يعفي فاعله من المس د د د ددائلة القانونية

المادة ( 62من قانون العقوبات اش د ددتملت على ضد د دوابط ومعاير بعالقة الشد د د ص المؤدب

للطفل وبينت حدود التندي المسد د د د د د ددموح به وان تجاوز هذا الحد موج

القضائي لهذه المادة مستقر وال يوجد إشكالية.

GE.21-19435
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كمددا تنص المددادة  68من نظددام ال دددمددة المدددنيددة على اندده يحظر على الموظف وتحددت طددائلددة
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المسدؤولية التنديبية اإلقدام على أ من األعمال التالية :إيقا عقاب بدني بن صدورة من الصدور على ا

من األطفال الموجودين في الدوائر بما في ذلك المؤسد دس ددات التعليمية والتنهيلية أو التدريبية أو دور الرعاية

أو الحماية أو إلحاق أذى بن منهم هذا باإلضافة إلى ان كافة التعليمات الصادرة بموج
كافة أشكال العنف للمنتفعين في مؤسسات ومراكز الرعاية االجتماعية.

األنظمة تحظر
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وقد تم تفعيل تطبيق التدابير البديلة غير السد ددالبة للحرية في محاكم األحداث والتي تشد ددمل (اللوم
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يتم تنفيذ نشد دداطات توعوية وبرامج تثقيوية لحماية الطفل من اإلسد دداءة من خالل  41مديرية تابعة

والتنني

القضائي.

واإللحاق بمؤسسة التدري المهني واإللزام بال دمة االجتماعية للمنفعة العامة واإلش ار

لو ازرة التنمية االجتماعية وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه األنشطة لعام  638( 2019ش ص مع العلم

بان الدولة الطر تحتفل باليوم الوطني لحماية الطفل والذ يصاد

 6/5من كل عام.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  35من قائمة المسائل
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تعمل الدولة الطر على تعزيز حق التعبير عن ال أر وتؤكد احترامها المطلق لمهنة الص د د د ددحافة

وللعاملين فيها وذلك من خالل التشد دريعات والس ددياس ددات والممارس ددة الفعلية .وتؤكد الس ددلطات باس ددتمرار في

تعليماتها الص د د د ددادرة لموظفي إنفاذ القانون على عدم التعرض أل ص د د د ددحفي خالل ممارس د د د ددته عمله امتثاال

ألحكام الدس ددتور والتش دريعات الناظمة للعمل اإلعالمي ويظهر ذلك جليا في تناقص عدد الحاالت التي تم

تسدجيلها للتعرض للصدحافيين .وقد أكدت القوانين الناظمة للعمل اإلعالمي على ضدمان حماية الصدحفيين

حيث حظرت المادة الثامنة من قانون المطبوعات والنش ددر فرض ا قيود تعيق حرية الص ددحافة في ض ددمان

تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤد إلى تعطيل حقه في الحصدول عليها وحظرت ذات

المادة التدخل بن عمل يمارس دده الص ددحافي في إطار مهنته أو التنثير عليه أو إكراهه على إفش دداء مص ددادر

معلوماته بما في ذلك حرمانه من أداء عمله أو من الكتابة او النشر ب ير سب
-153

مشرو أو مبرر.

تقوم مديري د د ددة األمن العام كجهة إنفاذ للقانون بتوفيد د د ددر الحماية للصحفيين واإلعالميي د د ددن أثناء تندية

عملهم وعدم التعرض لحريد د د د د د ددة أ صحفي أو إعالمد د د د د ددي ما دام ملتزمد د د د ددا بالقانون أثند د د د د دداء أدائه لواجبه ومد د د د ددن

إجراءات توفيد د د د د ددر الحمايد د د د د ة للصحفيين أثناء ت طيتهم ل عتص د د د ددامات والمظاهد د د د د درات (في حال حدوثها بان تم
تحديد أماكد د د د د د د د ددن م صصة لتواجد د د د د ددد الصحفيين لت طي د د د د د د ددة هذه الفعاليات وتم تحديد لباس خا

األش د د د د د ا

لتمييزهم عن

المش د د د د دداركين في هذه الفعاليات وفيما يتعلق بتوقيف اإلعالميين فانه ال يتم توقيف أ إعالمي

وص د د د د د ددحفي إال بناء على أمر قض د د د د د ددائي .علما ان هنا عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تراق

االنتهاكات  -إن وجدت  -ومدى اس د د د د د ددتجابة الحكومة لذلك وتؤخذ تقارير هذه المنظمات بعين االعتبار ويتم

الرد الرس د د د ددمي على ما ورد فيها وان الجهود الحكومية مسد د د د ددتمرة في تدري أجهزة إنفاذ القانون على المعايير

الدولية للحق في حرية ال أر والتعبير من خالل المشداركة الفاعلة في ورشدات عمل ومؤتمرات حقوق اإلنسان
والتي تؤكد على حق التعبير عن ال أر وضرورة تنفيذ التعليمات على أرض الواقع.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  36من قائمة المسائل
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أعطت و ازرة التنمية االجتماعية من خالل مديرية شدؤون األشد ا

ذو اإلعاقة الجان

الرقابي

االهتمام الكافي حيث تم تنفيذ عدد كبير من الزيارات الميدانية الص ددباحية والمس ددائية بش ددكل دور ومس ددتمر

حتى تداري ده للتدنكدد من تنفيدذهدا للمعدايير الواردة في األن ظمدة والتشد د د د د د دريعدات وتم توجيده العدديدد من اإلندذارات
لهذه المراكز وتم إغالق بعضها بعد أن تبين أنها أصبحت بيًة غير أمنة للفًة المستهدفة.
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ل ددايددات تطوير آليددات الرقددابددة وزيددادة فعدداليتهددا تم إلزام هددذه المراكز بتركي د

كدداميرات مراقبدده في

جميع المراكز اإليوائية والنهارية م ن كافة القطاعات حيث تم توفير أدوات وتقنيات تتي مراقبة أوضد د د د د د ددا
األشد د د د د د د دا

ذو اإلعداقدة الملتحقين بهدذه الجهدات بمدا في ذلدك تثبيدت آالت التصد د د د د د ددوير المزودة بدننظمة

تس د ددجيل ص د ددوتي في م تلف المرافق باس د ددتثناء غر النوم ودورات المياه وال يجوز ترخيص هذه الجهات

إال بعد استيفائها هذا الشرط حيث تم إصدار تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة االلكترونية في دور الرعاية
اإليوائية والنهارية رقم  1لسنة .2015
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كما تم إصد د د د د دددار العديد من التعاميم المتعلقة بصد د د د د ددحة وسد د د د د ددالمة المنتفعين والحفاظ على أمنهم

وسدالمتهم وكرامتهم ويتم من خالل الزيارات التي ينف ذها أطباء من و ازرة الصدحة الكشدف الجسدد والنفسي

والتربو الدور على المنتفعين في مراكز القطا الحكومي والتطوعي وال ا

معايير جودة ال دمات التي يصد دددرها المجلس األعلى لحقوق األش د د ا

بشكل مستمر ويتم تطبيق

ذو اإلعاقة والجهات الش د دريكة

ومعايير وضد د د دوابط العمل في هذه الجهات التي تص د د دددرها و ازرة التنمية االجتماعية وو ازرة العمل وتش د د ددترط
و ازرة التنمية االجتماعية فيمن يش د ل أعمال أو وظائف تعليمية أو تربوية أو تنهيلية أو عالجية أو إش درافية
في دور ومراكز ومؤسدسددات الرعاية ال اصددة باألشد ا

ذو اإلعاقة الحصددول على مؤهل علمي جامعي

في التربية ال اصد ددة أو ال دمة االجتماعية أو علم النفس أو اإلرشد دداد التربو أو النفسد ددي أو أ ت صد ددص
ذ صله بطبيعة عمله.
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تقوم الو ازرة بتمكين فرق المتابعة والتفتيش والتقييم التابعة آو المرخص د د ددة أو المعتمدة أو الجهات

الش دريكة من دخول هذه المنشددات في أ وقت لالطال على سددير العمل فيها وأوضددا الملتحقين بها ويتم

محاسدبة أ مركز يمنع أو يؤخر فرق التفتيش من دخول المركز وال يوجد أ عائق أمام دخول اسدر ذو

اإلعداقدة إلى المراكز واالطمًندان على أبندائهم في المراكز اإليوائيدة من كدافدة القطداعدات .كمدا تقوم هدذه الفرق

بتوثيق نتدائج زيداراتهدا وال تنسد د د د د د ديد
والضد د د د د د دوابط المنص د د د د د ددو

بداإلغالق وسد د د د د د دحد

للجهدات الم تص د د د د د د ددة بدات داذ مدا يلزم وفي حدال وجود م دالفده للمعدايير

عليها في التشد د د د د د دريعات يتم توجيه العقوبات الالزمة والتي تبدأ باإلنذار وتنتهي

الترخيص وقدد تم التعميم على جميع المراكز بضد د د د د د ددرورة التبليغ عن أيدة حدالدة عنف

أو إسد د دداءة أو إه مال يشد د ددتبه في ارتكابها ضد د ددد المنتفعين وتحت طائلة المسد د ددؤولية كما ان القانون جرم أ
اعتدداء على األشد د د د د د د دا

ذو اإلعداقدة وال يسد د د د د د ددم بدالتعقيم القسد د د د د د ددر ويمنع أ تددخدل طبي بهدذه ال داية

ما لم يكن عالجيا كما صد د دددرت الفتوى عن مجلس اإلفتاء األردني رقم  2014/2/194بتحريم إزالة أرحام
الفتيات ذوات اإلعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن.

الرد عةى المسائل الواردة في الفقرة  37من قائمة المسائل
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إن قدانون منع اإلرهداب هو بطبيعتده قدانون وقدائي لمنع تمويدل اإلرهداب وتجنيدد اإلرهدابيين تنفيدذا

اللت ازمدات المملكدة الددوليدة في مجدال مكدافحدة اإلرهداب .وكمدا هو معلوم ال يوجدد توافق دولي على تعريف
اإلرهاب وإنما هنا اتفاقية إقليمية أبرمت في إطار جامعه الدول العربية أشد ددارت إلى مفهوم اإلرهاب وهو

المفهوم الذ اخذ به المشر األردني إال انه عند تحديد الجرائم اإلرهابية فانه يتم تحديد أركان هذه الجرائم

بددقده حيدث ان المبددأ العدام ”ال جريمدة وال عقوبدة إال بنص“ وبدالتدالي فدان هدذا النص يوجد

تحدديدد أركدان

الجريمة كما أن الش د د د د ص الذ يلقى القبض عليه وفقا لهذا القانون تطبق عليه كافة النصد د د ددو

القانونية

الواردة في قددانون أصد د د د د د ددول المحدداكمددات الجزائيددة والمتعلقددة في إجراءات القبض والتحقيق معدده والتي توفر

ضددمانات المحاكمة العادلة وهو ذات القانون المطبق على سددائر الجرائم في المملكة وبعد إحالة الش د ص
إلى المددعي العدام تطبق عليده اإلجراءات القدانونيدة من المددعي العدام دون التددخدل من أيدة جهدة رسد د د د د د ددميدة
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أخرى .وعلى المدعي العام بموج

القانون ان يبين للمش د د د د ددتكي عليه انه غير ملزم باإلجابة إال بحض د د د د ددور

محامي الدفا  .ويتم تحديد مدة التوقيف بقرار قضائي يت ذه المدعي العام.

-159

جميع الق اررات التي يمكد د ددن ات اذها لمكافحد د ددة اإلرهاب تنحصر فد د ددي الجهات القضائيد د ددة (المدعي

العام وتتمثل بمراقبة الش د د د ص المشد د ددتبه به أو منع سد د ددفره أو تفتيش مكان إقامته أو التحفو على أمواله

ويج

أن تكون هذه الق اررات مؤقتة وبمدة أقص د دداها ش د ددهر واحد وخاض د ددعة للمراجعة والطعن أمام المحاكم

الم تصدة بما فيها محكمة التمييز وهي أعلى سدلطه قضدائية كما ان سدلطات وصدالحيات األجهزة األمنية

في متدابعدة الجرائم اإلرهابيدة واضد د د د د د دحدة ودقيقدة ومحدددة في القوانين الوطنيدة وال تملدك ال روج عليهدا حيث

يمنحها قانونها صد ددالحيات محدده بمتابعة هذه الجرائم ويحدد قانون أصد ددول المحاكمات الجزائية دورها فقط
بدور الضابطة العدلية والذ يمارس تحت رقابة القضاء.

-160

تس د ددعى األجهزة األمنية إلى تحقيق مص د ددلحة الوطن في إيص د ددال الحقوق ألص د ددحابها وتقديم ال دمة

األمنية المتميزة مع احترام حقوق اإلنس د د د د د ددان وذلك بالتركيز على العناية الفائقة بنس د د د د د ددس اختيار العاملين فيها

بص د د د د ددورة تض د د د د ددمن تعيين الكوادر المؤهلة التي تتمتع باللياقة البدنية والذهنية واألخالقية وتعميم كل ما تناولته

التش دريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية النافذة من نصددو

متعلقة باحترام حقوق اإلنسددان على كافة مرتباتها

كمدا يتم التركيز على عقدد الكثير من البرامج والنددوات التددريبيدة مع الهيًدات الوطنيدة والتدنكيدد على اس د د د د د ددت ددام
التقنيات الحديثة واألسالي

-161

المتطورة التي تساعد على الوصول إلى حقيقة الوقائع الجنائية المرتكبة.

ال يوج ددد في األردن تمييز في المع ددامل ددة التي يلق دداه ددا الفرد بن دداء على نو الجرم ال ددذ يرتكب دده

فالشد د د ص الذ يلقى القبض عليه بس د ددب

جريمة مالية أو جنائية أو وفقا لقانون اإلرهاب يتم التعامل معه

وفقا للقوانين وحماية كافة حقوقه بما يتوافق مع نصد ددو

الدسد ددتور األردني .وانه في حال القبض على أ

شد د د د د د د ص من قبل المراكز األمنية يتم إبالغه بكافة حقوقه وواجباته وإفهامه التهمة المسد د د د د د ددندة اليه والجهة

القضائية التي سيحول إليها وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

الذين أدينوا بقض د ددايا إرهابيه في عام  115( 2019ش د د ص د ددا وتم التعامل

-162

بلغ عدد األش د د ا

-163

من الجدير بالذكر بان احد الضد د د ددمانات القانونية وسد د د ددبل االنتصد د د ددا

مع ( 76قضيه من قبل محكمة أمن الدولة.

المتاحة ضد د د ددمن تشد د د دريعاتنا

الوطنية ما نصددت عليه تعليمات تنفيذ ق اررات مجلس األمن ال اصددة بمكافحة اإلرهاب وأبرزها الق اررات ذوات

األرقام  1373 2253 1267قيام ا شد د د ص مدرج على القوائم الوطنية او تلك الدولية طل رفع اس د ددمه

من على تلك القوائم بناءا على طل رس د ددمي مقدم من الشد د د ص المعني ض د ددمن أس د ددس ومعايير منص د ددو

عليها ص د دراحة في التعليمات الصد ددادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب المشد ددكلة بموج المادة  37من

قانون غسد ددل األموال وتمويل اإلرهاب .وعلى سد ددبيل المثال سد ددبق وأن تقدم المدعو ”عصد ددام علوش“ والمدرج
على القائمة الوطنية المشدكلة بموج قرار مجلس األمن رقم  1373بطل رفع اسدمه عن تلك القائمة حيث
تم رفع اسمه عنها بعدما قدم كافة األوراق الالزمة وات ذت كافة اإلجراءات المطلوبة بموج

تلك التعليمات.

والحمد هلل رب العالمين
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