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  مدى توافق األحكام المتعلقة بحقوق نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل في

  القانون األردني مع االتفاقيات الدولية

  
  الطهاروة احمد

  2012عمان العربية  جامعة

  
مدى توافق األحكام المتعلقة بحقوق نزالء مراكز اإلصالح  في البحث إلى الدراسة هذه هدفت

  .ردني مع االتفاقيات الدوليةالقانون األ والتأهيل في
 قضائيةً أحكام بحقهم صدر الذين الذكور النزالء من نزيل 600 من الدراسة عينة تكونت

، أم اللولو، 1، الموقرسواقة جويدة، وتأهيل إصالح كزامر في إيداعهم وتم الحرية من بالحرمان

 على االستبانة هذه اشتملت وقد المعلومات، جمع كأداة االستبانة الدراسة واعتمدت .إرميمين

 ء، التنظيم الرسمي و النزالالبيانات العامة، :وهي الدراسة متغيرات قاست التي األبعاد من عدد

 تم وقد .ة الرعاية االجتماعي،صفات مباني مراكز اإلصالح والتأهيل لمقدمه للنزالء،االبرامج 

 محكمين، ثمانية على األولية تهابصور عرضها وتم الباحث، قبل من االستبانة هذه وتطوير بناء

 األداة، هذه صدق من للتأكد الحاسوب باستخدام اإلحصائية بالطريقة اختبارها تم مثَ ومن

األحكام المتعلقة بحقوق نزالء بين  إحصائيا دالة إيجابية عالقة وجود الدراسة نتائج وأظهرت

 الدراسة برزتأ يراوأخ. دولية االتفاقيات الوالقانون األردني  مراكز اإلصالح والتأهيل في

  .الدراسة بموضوع صلة ذات توصيات
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This study aimed to explore the Compatibility of The Provisions Relating to 

Inmates at Reform and Rehabilitation Centers in the Jordanian Legislative  

and International conventions. 

The study sample was simple random consisted of 600 male inmates whom 

had been judicially sentenced and were deposition in Jwaidah, Swaqa, 

Muwwaqar1, Um AL-Lulu and Ermemeen correctional and rehabilitation 

centers. A special questionnaire was developed to be the research tool, 

which composed of a number of dimensions that measured the research 

variables including the common data, official organizing and the inmates, 

The Conditions of the correctional and rehabilitation centers buildings, 

Social care. The validity of the questionnaire was estimated by eight judges 

who reviewed the validity as well as the relevance of the questions and by 

using statically methods. 

The study results showed a positive significant relationship between 

Compatibility of The Provisions Relating to Inmates at Reform and 

Rehabilitation Centers in the Jordanian Legislative  and International 

conventions. 

Finally the study provided some recommendations. 
 


