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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني 

بخصوص مشروع قانون بشأن 
اعتماد بطاقات الهوية الرسمية 

الصادرة من دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، 
المرافق للمرسوم الملكي رقم 

   .م2102( لسنة 45)
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 م 1021 نوفمرب 12التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين السادسالتقرير 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن اعتماد بطاقات اهلوية الرمسية خبصوص 
املرافق للمرسوم امللكي الصادرة من دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، 

 1021( لسنة 45رقم )

  مقدمـة :

معايل السيد علي استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
 املؤرخ يف(  3د 3ف/ص ل خ أ/ 555رقم )رئيس جملس الشورى  بن صاحل الصاحل

 ،من الفصل التشريعي الثالث الثالثدور االنعقاد العادي  من ،م1091نوفمرب  91 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

اعتماد بطاقات اهلوية الرمسية الصادرة من دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املرافق 
اد على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،1091( لسنة 55للمرسوم امللكي رقم )

 .تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 م1091نوفمرب  10اخلامس املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (2)
 .من الفصل التشريعي الثالث لثاالثدور االنعقاد العادي  من
 

موضوع النظرر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (1)
 واليت اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 (مرفق) .بشأنه التشريع واإلفتاء القانوينمشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة  -

-  

كل وقد حضر  اجلهاز املركزي للمعلوماتوبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  (3)
 من:

 

 مدير عام بطاقة اهلوية والسجل السكاين.  األستاذة جنمة جناحي .2

 مستشار قانوين.   األستاذة فدوى صاحل .1

 

عصام عبدالوهاب الدكتور  باجمللسكما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة  (5)
 .للمجلسي ـار القانونـاملستشالربزجني 

 

 .خولة هاشمالسيدة  وتوىل أمانة سرر اللجنة -
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ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي       
 ( مرفق. )والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع الجاء مؤكًدا لسالمة 

 

ـًا  :رأي اجلهاز املركزي للمعلومات: ثالثــــ

) ( بشأن اعتماد  مشروع قانون رقم ) ( لسنةبّين ممثلو اجلهاز املركزي للمعلومات أن  
بطاقات اهلوية الرمسية الصادرة من دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املرافق للمرسروم  

يتكون من مادتني باإلضافة إىل الديباجة، موضحني أن مشروع  1091( لسنة 55امللكي رقم )
ول جملرس  القانون املذكور يتضمن اعتماد بطاقات اهلوية الرمسية واليت تصدر من إحردى د 

يف القطراعني  يف مملكة البحرين التعاون واليت يتم عن طريقها إثبات هوية مواطين تلك الدول 
، ية يف العديد من اجلهرات باململكرة  العام واخلاص مما سيسهم يف تسهيل اإلجراءات احلكوم

التعاون مشريين إىل أن مشروع القانون املذكور سيتم تطبيقه يف البدء على مواطين دول جملس 
 .ية الرمسية للمقيمني بدول اجمللسفقط وأن هناك توجه مستقبلي العتماد بطاقات اهلو

 
 

 :يف مذكرهتا املرفقة بقرار جملس النواب رأي وزارة الداخلية - ـًارابعـ

يف استكمال تنفيذ مملكة البحرين لكافرة قررارات   نه رغبًة أ الداخليةوزارة  أشارت     
روع قانون عرض على جملس التعاون اخلليجي فإهنا قامت بإعداد مشاجمللس األعلى جمللس 

لقررار اجمللرس    تفعيال يعد ان هذا املشروعمتت املوافقة عليه، موضحني الوزراء حيث 
األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية والذي نص على اعتماد استخدام بطاقة اهلويرة  
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ول جملس التعاون يف التعامالت واالسرتخدامات  الرمسية )الذكية( كإثبات هوية ملواطين د
 )مرفق(. يف الدول األعضاء لدى القطاعني العام واخلاص مبواطين اململكةاملتعلقة 

 

ـًا   : رأي اللجنــة:خامســــ

تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور، ومت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبرل       
واملستشار القرانوين  وممثلي اجلهاز املركزي للمعلومات، أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، 

وعلى  ،قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون واطلعت اللجنة علىلمجلس، ل
 قانونالسالمة مشروع ب والقاضيرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى 

مشروع القرانون والرذي   على مواد  ، واطلعت اللجنةمن الناحيتني الدستورية والقانونية
من مادتني، تضمنت املادة األوىل احلكم املوضوعي باعتماد  -فضاًل عن الديباجة –يتألف 

بطاقات اهلوية الرمسية  )الذكية( الصادرة من إحدى دول جملس التعاون لردول اخللريج   
علقة هبم لردى  العربية كإثبات هوية ملواطين تلك الدول يف املعامالت واالستخدامات املت

 اجلهات احلكومية وغري احلكومية يف مملكة البحرين، بينما جاءت املادة الثانية تنفيذية.

وإن اللجنة بعد دراسة مشروع القانون  واالستماع إىل آراء اجلهات املعنية أعرال        
ترى أن تفعيل القرار الصادر من اجمللس األعلى جمللس التعاون  للمجلسواملستشار القانوين 

لدول اخلليج العربية باستخدام بطاقة اهلوية كإثبات هوية ملواطين دول جملس التعراون يف  
مملكة البحرين يستلزم إصدار قانون يعطي لتلك البطاقات حجية احملررات الرمسية وبطاقة 

أمام اجلهات احلكومية وغري احلكومية، كمرا تؤكرد    اهلوية البحرينية يف جمال املعامالت
من اللجنة على أمهية مشروع القانون يف حتقيق املزيد من التعاون بني دول جملس التعاون 

النمراء، حيرث أن   مواصلة عملية االجنازات اليت حققتها والعمل على أجل احملافظة على 
، تسرهم  ةن لدول اخلليج العربير مشاريع أنظمة اهلوية املتقدمة على مستوى جملس التعاو
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يف تعزيز العالقة التكاملية بني دول اجمللس، مبا ينعكس إجيابًا علرى أبنائهرا    كبريبشكل 
 .واملقيمني على أرضها خالل املرحلة املقبلة

 

املبدأ على مشروع قانون رقرم ) (   ويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة من حيث     
ات اهلوية الرمسية الصادرة من دول جملس التعاون لدول اخلليج لسنة ) ( بشأن اعتماد بطاق

 .1091( لسنة 55العربية، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: - سادســــــ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنرة علرى    31إعمااًل لنص املادة ) 
 : اختيار كل من

ـًا.  ارك النعيمـيـن مبـد باألستاذ محـسعادة  .2  مقرًرا أصليـ

ـًا.  األستاذ حممد سيف جبـر املسلــمسعادة  .1  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعــــــ

قانون، فإن مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

 



122 

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن اعتماد املوافقة من حيث املبدأ على  -  
بطاقات اهلوية الرمسية الصادرة من دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، 

 .1021( لسنة 45املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                                  نانسي دينا إيلي خضوري    . أ
 رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                     نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية            

 والدفاع واألمن الوطين                                          والدفاع واألمن الوطين     
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن اعتماد بطاقات اهلوية الرمسية الصادرة من دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 من احلكومة كما وردت

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسرى آل خليفرة     
 ملك مملكة البحرين.

 بعد اإلطالع على الدستور، 
( 15وعلى املرسوم بقانون رقم )

 الديباجة

املوافقة على قرار جملس النواب  -
القانون رقم باستبدال عبارة )

( بعبارة 1004( لسنة 54)
( لسنة 54القانون رقم ))

1001.) 

 الديباجة

القانون رقـم   "تعديل عبارة  -
برداًل   "1004( لسنة 54)

القـانون رقـم    من عبارة "
 ".1001( لسنة 54)

 

وعلى ذلك يكون نص الديباجة 
 بعد التعديل:

حنن محد بن عيسرى آل خليفرة     
 ملك مملكة البحرين.

 بعد اإلطالع على الدستور، 
( 15وعلى املرسوم بقانون رقم )

 الديباجة

 
 
 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسرى آل خليفرة     
 ملك مملكة البحرين.

 بعد اإلطالع على الدستور، 
( 15وعلى املرسوم بقانون رقم )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 من احلكومة كما وردت

باملوافقة على النظام  9199لسنة 
األساسي جمللس التعاون لردول  

 اخلليج العربية،
وعلى قانون اإلثبرات يف املرواد   

الصادر باملرسوم املدنية والتجارية 
، 9111( لسنة 95بقانون رقم )

 وتعديالته،
( لسـنة  54القانون رقم )وعلى 
 بشأن بطاقة اهلوية، 1004

وعلى قرار اجمللس األعلى جمللرس  
التعاون لدول اخلليج العربيرة يف  
دورته الثانية والثالثني خبصروص  
اعتماد استخدام البطاقات الذكية 

باملوافقة على النظام  9199لسنة 
األساسي جمللس التعاون لردول  

 العربية،اخلليج 
وعلى قانون اإلثبرات يف املرواد   
املدنية والتجارية الصادر باملرسوم 

، 9111( لسنة 95بقانون رقم )
 وتعديالته،

( لسـنة  54القانون رقم )وعلى 
 بشأن بطاقة اهلوية، 1004

وعلى قرار اجمللس األعلى جمللرس  
التعاون لدول اخلليج العربيرة يف  
دورته الثانية والثالثني خبصروص  

اد استخدام البطاقات الذكية اعتم

باملوافقة على النظام  9199لسنة 
األساسي جمللس التعاون لردول  

 اخلليج العربية،
وعلى قانون اإلثبرات يف املرواد   
املدنية والتجارية الصادر باملرسوم 

، 9111( لسنة 95بقانون رقم )
 وتعديالته،

( لسرنة  51وعلى القانون رقم )
 بشأن بطاقة اهلوية، 1001

وعلى قرار اجمللس األعلى جمللرس  
ون لدول اخلليج العربيرة يف  التعا

دورته الثانية والثالثني خبصروص  
اعتماد استخدام البطاقات الذكية 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 من احلكومة كما وردت

 س،كإثبات هوية ملواطين دول اجملل
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرنا :

 كإثبات هوية ملواطين دول اجمللس،
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرنا :

 كإثبات هوية ملواطين دول اجمللس،
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرنا :

 (2)ادة م
 

تعتمد بطاقات اهلويرة الرمسيرة   
دول )الذكية( الصادرة من إحدى 

جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
يف إثبات هوية مواطنيها يف مجيع 
املعامالت واالستخدامات املتعلقة 
هبم لدى اجلهات احلكومية وغري 

 احلكومية مبملكة البحرين.

 (2)ادة م
 

 دون تعديل

 (2)ادة م
 

 دون تعديل

 (2)مادة 
 

تعتمد بطاقات اهلويرة الرمسيرة   
دول  )الذكية( الصادرة من إحدى

جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
يف إثبات هوية مواطنيها يف مجيع 
املعامالت واالستخدامات املتعلقة 
هبم لدى اجلهات احلكومية وغري 

 احلكومية مبملكة البحرين.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 من احلكومة كما وردت

 (1مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1مادة )
 

املوافقة على قرار جملس النواب  -
ضي شهر بعد ُمباستبدال عبارة )

بعبررارة           (مــن تــاريخ نشــره
ــن ) ــداء م ، 2/2/1023ابت

 .(وينشر
 

 ( 1مادة )
 

ضي شهر بعد ُمإحالل عبارة " -
" حمرل عبرارة            من تاريخ نشره

ــن "  ــداء م ، 2/2/1023ابت
 ".وينشر

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
 
 
 
 
 

 (1مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 من احلكومة كما وردت

على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –

ضـي  ُم بعـد القانون، ويعمل به 
يف اجلريدة   شهر من تاريخ نشره

 الرمسية.

على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
تنفيذ هذا  –كل فيما خيصه  –

ضي بعد ُمالقانون، ويعمل به 
يف اجلريدة   شهر من تاريخ نشره

 الرمسية.

على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
تنفيذ هذا  –كل فيما خيصه  –

القانون، ويعمل به ابتداء من 
، وينشر يف اجلريدة 9/9/1093

 الرمسية.
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 م1111نوفمرب  11التاريخ : 
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة

 واألمن الوطنيالشؤون اخلارجية والدفاع رئيــس جلنة  

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن اعتماد بطاقات اهلوية الرمسية  :املوضوع
الصادرة من دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املرافق للمرسوم امللكي 

 . 1111( لسنة 54رقم )

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

رئيس  علي بن صالح الصالحالسيد معالي ، أرفق 2112نوفمبر  11بتاريخ 

مشروع  من (، نسخة1د  1ف ت ق/  ل ص 111، ضمن كتابه رقم )المجلس

قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول 

( لسنة 54مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء إلى لجنة الشؤون  ،2102

 .الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني للجنة المالحظات عليه
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، عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة م2112نااااوفمبر  21وبتاااااريخ      

وذلااك بحضااور  ،المااذكور قااانونال مشااروع، حيااا اطلعاات علااى الراباا اجتماعهااا 

 بالمجلس. مستشار القانونيال

 

 

لمبااد   قاانونال مشروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

مشرروع قرانون رقرم ) ( لسرنة ) ( بشرأن اعتمراد بطاقرات ترى اللجنة سالمة      

المرافق الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. ،2102( لسنة 54للمرسوم الملكي رقم )

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (1ملحق رقم )
 

الشؤون الخارجية تقرير لجنة 
والدفاع واألمن الوطني 
بخصوص مشروع قانون 
بإصدار قانون مؤسسات 

اإلصالح والتأهيل، المرافق 
( 22للمرسوم الملكي رقم )

م، واالقتراح 2112لسنة 
بقانون بشأن تنظيم المنشآت 

 العقابية.
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 م1021أكتوبر  32التاريخ: 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الرابع التقرير

مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل، املرافق للمرسوم بشأن 
 واالقتراح بقانون بشأن تنظيم املنشآت العقابية ،م1002( لسنة 21امللكي رقم )

 من الفصل التشريعي الثالث لثدور االنعقاد العادي الثا
 

 : مقدمـة

استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم      
م، من دور االنعقاد 1099أكتوبر  99( املؤرخ يف 1099-90-3/ص ل خ أ/ 159) 

العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة النظر يف 
قانون بإصدار قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل، املرافق شروع مبتقريرها اخلاص 

م، واالقتراح بقانون بشأن تنظيم املنشآت 1002( لسنة 11للمرسوم امللكي رقم )
، والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل الدور األول، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف العقابية
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ها هبذا الشأن ليتم عرضه على وقد رفعت اللجنة تقرير ،موعد أقصا  أسبوع من تارخيه
 اجمللس.

   

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خطاب صاحب املعايل و     
-9-3/ص ل خ أ/ 329السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم ) 

م، بناًء على قرار اجمللس يف جلسته اخلامسة عشرة 1091يناير  39( املؤرخ يف  1091
من مشروع  (4( و)3( و)2) م، بإعادة املواد أرقام1091يناير  30ملنعقدة بتاريخ ا

( 11قانون بإصدار قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل، املرافق للمرسوم امللكي رقم )
على أن تتم دراستها م، واالقتراح بقانون بشأن تنظيم املنشآت العقابية، 1002لسنة 

وإعداد  على مداخالت أصحاب السعادة أعضاء اجمللس،وذلك بناًء  ،وإبداء املالحظات
 على اجمللس.  ايتضمن رأي اللجنة بشأهنا ليتم عرضهتكميلي تقرير 

 

استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس كما      
بناًء  م،1091 فرباير 9( املؤرخ يف  1091-1-3/ص ل خ أ/ 391الشورى رقم ) 

م، بإعادة املواد 1091 فرباير 1عشرة املنعقدة بتاريخ  لسادسةاجمللس يف جلسته اعلى قرار 
من مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات  (21و) (22( و)21( و)22) أرقام

واالقتراح بقانون م، 1002( لسنة 11اإلصالح والتأهيل، املرافق للمرسوم امللكي رقم )
، وذلك بناًء على تتم دراستها وإبداء املالحظاتعلى أن  بشأن تنظيم املنشآت العقابية،

يتضمن رأي اللجنة تكميلي وإعداد تقرير  مداخالت أصحاب السعادة أعضاء اجمللس،
 على اجمللس.  ابشأهنا ليتم عرضه
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استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس كما      
مبوافقة  م،1091 فرباير 19( املؤرخ يف  1091-1-3/ص ل خ أ/ 509الشورى رقم )

شروع قانون بإصدار قانون مب اجمللس على طلب اللجنة خبصوص استرجاع التقرير اخلاص
م، 1002( لسنة 11مؤسسات اإلصالح والتأهيل، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

ضوء إلعداد تقرير جديد بشأنه يف  واالقتراح بقانون بشأن تنظيم املنشآت العقابية،
اقتراحات التعديل على مواد مشروع القانون املقدمة من وزارة الداخلية، وإبداء 

 ليتم عرضه على اجمللس.املالحظات 
 

 : إجراءات اللجنة -أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 

من الفصل التشريعي  لثايندور االنعقاد العادي ا يف قانونمشروع التدارست اللجنة  (4)
 :يف االجتماعات التالية لثالثا

 

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع

 م1091فرباير  95 االجتماع الرابع عشر

 م1091فرباير  11 عشر امساالجتماع اخل

 م1091مارس  99 عشر الثامناالجتماع 

 م1091أبريل  9 التاسع عشراالجتماع 
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 م1091أبريل  9  العشرررررون عرررااالجتم

 م1091أبريل  95 احلادي والعشرون االجتماع

 م1091أبريل  11 الثالث والعشرون االجتماع

 م1091أبريل  11 الرابع والعشرون االجتماع

 م1091مايو  1 اخلامس والعشرون االجتماع

 م1091سبتمرب  1 الثامن والعشرون االجتماع

 م1091سبتمرب  91 التاسع والعشرون االجتماع

 

أكتوبر  19تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الثاين املوافق كما  (4)
 .من الفصل التشريعي الثالث لثدور االنعقاد العادي الثام، من 1091

 

 ملواد مشروع القانون على:اطلعت اللجنة أثناء دراستها  (2)

 (مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى. .2

، واملقدم من سعادة بعض نصوص مشروع القانوناقتراح بإجراء تعديل على  .1
 (مرفق) مجيلة علي سلمان.العضو األستاذة 

، مشروع القانون ( من99( و)92املادتني رقمي )اقتراح بإجراء تعديل على  .3
 (مرفق) .دالل جاسم الزايد واملقدم من سعادة العضو األستاذة

، واملقدم من سعادة مشروع القانون ( من92ة رقم )اداملاقتراح بإجراء تعديل على  .5
 (مرفق) العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ.

، مشروع القانون( من 99املادة رقم ) ( من1البند رقم ) اقتراح بإجراء تعديل على .4
 (مرفق) رباب عبدالنيب العريض. واملقدم من سعادة العضو األستاذة
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 (مرفق) مرئيات وزارة الداخلية. .4

 (مرفق) ت وزارة التنمية االجتماعية.مرئيا .2

 (مرفق) مرئيات وزارة شئون حقوق اإلنسان. .1
 وبدعوة من اللجنة، شارك يف اجتماعات اللجنة كل من: (1)

 

 وقد حضر:وزارة الداخلية ، 

 مدير إدارة اإلصالح والتأهيل.حممد راشــد احلسيين        ملقدما .2
 .االحتياطي احلبسرئيس مركز  يـازن إبراهيم التميمـم الرائد .1
 إدارة الشئون القانونية.من  النقيب حسيـن سلمان مطـر  .3
 إدارة الشئون القانونية.من    املالزم أول حممد يونس اهلرمي      .5

 إدارة الشئون القانونية.من   املالزم أول بدر راشد الرميحي .4

 ضابط قانوين بإدارة اإلصالح والتأهيل. املالزم عبدالوهاب عبدالعزيز اجلار .4
 إدارة الشئون القانونية.-مستشار قانوين        لسيد طارق إبراهيم حريبا .2

 باحثــة قانونيـــة.  السيدة هاجر عبداهلل فخرو .1
 

الدكتور علي حســن  اللجنة من األمانة العامة باجمللس  اتكما شارك يف اجتماع (2)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش الطوالبـة

 

 .صاحل سهري عبداللطيف السيدة توىل أمانة سرر اللجنة

 

ـًا:   رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي       
 جاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( 
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ـًا: لثــثا  : الداخليةوزارة  رأيـ
 

 مادة التعاريف، حيرث مت إعرادة   على الالزمة الوزارة عددًا من التعديالت  اقترحت
 صياغة كل من التعاريف التالية:

هي اجلهة اليت تتوىل إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز احلـبس   املؤسسة: -
ـ   ن االحتياطي ، ويتبعها مراكز مستقلة لإلصالح والتأهيل يودع فيها النـزالء م

الرجال وأخرى للنساء الذين صدرت حبقهم أحكام سالبة للحرية . ويتبعها أيضًا 
مراكز مستقلة للحبس االحتياطي يودع فيها احملبوسني احتياطيا مـن الرجـال   

 .وأخرى للنساء الذين صدرت حبقهم أوامر سالبة للحرية

 .املكان املخصص إليواء النزالء أو احملبوسني احتياطيًا املركز: -

تقسيم النزالء إىل جمموعات وفئات وفقًا ملعايري السن ونوع  تصنيف النزالء: -
اجلرمية وتكرار ارتكاهبا واخلطورة اإلجرامية ومدد العقوبة وغري ذلك من األسس 
اليت تيسر تصنيفهم لتنفيذ الربامج اإلصالحية ولتحقيق أهداف اإلصالح والتأهيل 

 وما تقتضيه املصلحة العامة.
 

 افة تعريف الزيارة على النحو التايل:كما مت إض 
استقبال النزيل أو احملبوس احتياطيا ألقاربه حىت الدرجة الثانية أو مـن   الزيارة: -

 .تصرح هلم إدارة املؤسسة بذلك
 

  وقد مت حذف تعريف الرعاية الالحقة، وذلك لوجود جهات معنية أخرى ختتص
 بذلك.
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  ،وبعد كما اقترحت الوزارة عدًدا من التعديالت الالزمة على مواد مشروع القانون
على التوصية بالتعديالت املوضحة يف اجلدول عدة مناقشات مت التوافق بني الطرفني 

 . املرفق
 

ـًا:   :وزارة التنمية االجتماعيةرأي رابعــــ

واملستحدثة من قبل جملس النواب املوقر ( 52ترى وزارة التنمية االجتماعية أن املادة )     
جيوز السماح جلمعيات حقوق اإلنسان املسجلة وفقا لقانون اجلمعيات واليت تنص على "

األهلية بزيارة مراكز اإلصالح والتأهيل لالطالع على ظروف املركز ونزالئه بعد أخذ 
ارة أية مالحظات " ال تتعارض مع متطلبات الوزارة، لذا ليس لدى الوزاإلذن من الوزارة

 يف هذا الشأن.

 

ـًا:   :وزارة شئون حقوق اإلنسانرأي خامســ

وع القانون املذكور يف املادتني وزارة شئون حقوق اإلنسان على مشر متثل رأي     
 كالتايل: (بعد إعادة الترقيم 53-55و) بعد إعادة الترقيم(، 50-51)

مبواعيد الطعن باألحكام الصادرة بعد إعادة الترقيم(: إعالم النزيل  51-50مادة ) -
ضد  مع تقدمي ما يفيد ذلك، ومتكينه من اختاذ إجراءات الطعن على تلك األحكام 

 نها يف ذلك اإلجراء إىل آخر املادةدون تدخل م

 تضاف عبارة يف هناية املادة على النحو التايل:(: بعد إعادة الترقيم 53-55) مادة -
 مدة حمددة للبت يف موضوع التظلم". ةعلى أن حتدد الالئحة التنفيذي"
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ـًا:   : ةــرأي اللجنسادس

وحبثت أوجه املالحظات اليت مت إبداؤها من ، مواد مشروع القانونتدارست اللجنة      
قبل ممثلي وزارة الداخلية، واملناقشات اليت طرحها أصحاب السعادة أعضراء اجمللرس يف   

فرباير  1، واجللسة السادسة عشرة بتاريخ 1091ر يناي 30اجللسة اخلامسة عشرة بتاريخ 
كما أخذت اللجنة بعني االعتبرار االقتراحرات    م حول مواد مشروع القانون،1091

دالل  سعادة العضرو األسرتاذة  مجيلة علي سلمان، وسعادة العضو األستاذة  املقدمة من
رباب  األستاذةسعادة العضو و العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ،سعادة و ،جاسم الزايد

، وزارة التنمية االجتماعيرة كما اطلعت اللجنة على مرئيات كل من:  عبدالنيب العريض،
على مرئيرات حروار   و على رغبة اجلهات الرمسية، وبناًء ،وزارة شئون حقوق اإلنسانو

التوصية بالتعديالت الالزمة علرى أغلبيرة مرواد     انتهت اللجنة إىلفقد  ؛التوافق الوطين
مشروع القانون يهردف  حيث إن و ،وذلك بالتوافق مع وزارة الداخلية انون،مشروع الق

إىل تطوير مؤسسة اإلصالح والتأهيل )املؤسسة العقابية( مبا جيعلها تتوافق مع مقتضريات  
ومتطلبات املفهوم العقايب احلديث، ومبا يسهم يف حتقيق كافة التدابري العقابية ألهردافها  

األشخاص سعيًا إلعادة اندماجهم مرة أخرى داخرل اجملتمرع   واملسامهة يف إعادة تأهيل 
املوافقة من حيث املبردأ علرى مشرروع    ب باعتبارهم أفرادًا صاحلني، فإن اللجنة توصي

بالتفصيل الوارد يف  اليت أوصت هبا على مواد املشروع املوافقة على التعديالتو ،قانونال
 اجلدول املرفق. 

 

ـًا  وضوع األصلي واالحتياطي:اختيار مقرري امل -سابعــــ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  31إعمااًل لنص املادة ) 
 : كل من
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ـًا.  األستـاذ إبراهيـم حممـد علـي بشمي .3  مقرًرا أصليـ

ـًا.  األستـاذ حممـد سيـف جبـر املسلـم .5  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  ة:ـة اللجنـ:  توصيثامنـــــ

قانون، فرإن  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة      
 : اللجنة توصي مبا يلي

 

مشروع قانون بإصـدار قـانون مؤسسـات    املوافقة من حيث املبدأ على   .2
 ،م1002( لسـنة  21اإلصالح والتأهيل، املرافق للمرسوم امللكي رقـم ) 

 .املنشآت العقابيةواالقتراح بقانون بشأن تنظيم 
   

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. .1

   

 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم

 

 

 د. خالد بن خليفة آل خليفة                        أ. نانسي دينا إيلي خضوري         

   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                     نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                        
 والدفاع واألمن الوطين        والدفاع واألمن الوطين                                  
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 م1002( لسنة 21املرافق للمرسوم امللكي رقم )، رقم )  ( لسنة )  ( بإصدار قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيلمشروع قانون 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مسمى املشروع

 

 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( 

قانون مؤسسات اإلصالح  بإصدار
 والتأهيل

 

 

 

 مسمى املشروع

 

" حمرل  مؤسسـة إحالل كلمة " -
 ."مؤسساتكلمة "

 

مسمى املشروع وعلى ذلك يكون 
 :بعد التعديل

 

 رقم )   ( لسنة )   (  مشروع قانون 

 مسمى املشروع

 

املوافقة على قرار جملس النرواب   -
حمل كلمة  (مؤسسة)بإحالل كلمة 

 .(مؤسسات)
 

 مسمى املشروع
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

اإلصالح  مؤسسةبإصدار قانون 
 والتأهيل

 

 

 

 رقم )   ( لسنة )   (  مشروع قانون 

اإلصالح  مؤسسةبإصدار قانون 
 والتأهيل

 

 الديباجة

حنن محد بن عيسرى آل خليفرة                     
 ملك مملكة البحرين

 الديباجة

 دون تعديل

 

 الديباجة

استبدال قررت اللجنة   -
املعدل بعبارة ) )وتعديالته(عبارة 

( لسنة 52بالقانون رقم )

 الديباجة

حنن محد بن عيسرى آل خليفرة                     
 ملك مملكة البحرين
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 على الدستور،  بعد اإلطالع

 ،9115وعلى قانون السجون لعام 

وعلى قانون العقوبرات الصرادر   
( لسرنة  95باملرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته، 9121

وعلى قانون قوات األمرن العرام   
( 3الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته، 9191لسنة 

وعلى القرانون املردين الصرادر    
( لسرنة  91باملرسوم بقانون رقم )

الواردة يف هناية عبارة  ،(1004
وعلى قانون اإلجراءات اجلنائية )

الصادر باملرسوم بقانون رقم 
 (.1001( لسنة 54)
 

 بعد اإلطالع على الدستور، 

 ،9115ون لعام وعلى قانون السج

وعلى قانون العقوبرات الصرادر   
( لسرنة  95باملرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته، 9121

وعلى قانون قوات األمرن العرام   
( 3الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته، 9191لسنة 

وعلى القرانون املردين الصرادر    
( لسرنة  91باملرسوم بقانون رقم )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

1009، 

وعلى قانون اإلجراءات اجلنائيرة  
( 51الصادر باملرسوم بقانون رقم )

املعدل بالقانون رقم  1001لسنة 
 ، 1005( لسنة 59)

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه وقد صدقنا عليه 

 وأصدرنا :

1009، 

اجلنائيرة  وعلى قانون اإلجراءات 
( 51الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ،  وتعديالته ،1001لسنة 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه وقد صدقنا عليه 

 وأصدرنا :

 األوىلادة امل

ن ايعمل بالقانون املرافرق يف شر  

 األوىلادة امل

" حمرل  مؤسسـة إحالل كلمة " -

 األوىلادة امل

املوافقة على قرار جملس النرواب   -

 األوىلادة امل
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مؤسسات اإلصالح والتأهيل.
 

 ".مؤسساتكلمة "

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 

ن يعمل بالقانون املرافرق يف شرا  
 اإلصالح والتأهيل. مؤسسة

 

 

حمل كلمة  (مؤسسة)بإحالل كلمة 
 .(مؤسسات)
 

 
 
 
 
 

ن يعمل بالقانون املرافق يف شا
 والتأهيل.اإلصالح مؤسسة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 الثانيةادة امل

 

 .9115يلغى قانون السجون لعام 

 

 

  الثانيةادة امل

 

 دون تعديل

 

 

 

 

 

  الثانيةادة امل

 

 دون تعديل
 

 

 

 الثانيةادة امل

 

 .9115يلغى قانون السجون لعام 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الثالثةادة امل

 

يصدر وزير الداخلية القرارات 
لتنفيذ أحكام هذا  ةواللوائح الالزم

 القانون.

 الثالثةادة امل
 

 إضافة عبارة يف هناية املادة نصها: -
يف مدة ال تتجاوز ستة أشهر من " 

 ".تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 

يصدر وزير الداخليرة القررارات   
لتنفيذ أحكام هذا  ةواللوائح الالزم

يف مدة ال تتجاوز سـتة  القانون، 

 الثالثةادة امل
 

قررت اللجنة إعادة صياغة املادة  -
 :على النحو التايل

 

 
، كما يصدر وزير الداخلية القرارات

لتنفيذ أحكام  ةالالزم يصدر اللوائح
يف مدة ال تتجـاوز  هذا القانون، 

ستة أشهر من تـاريخ نشـره يف   

 الثالثةادة امل

 

 

 

 

 

 
 

، كما يصدر وزير الداخلية القرارات
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

أشهر من تاريخ نشره يف اجلريدة 
 الرمسية.

لتنفيذ أحكام  ةالالزم يصدر اللوائح .اجلريدة الرمسية
يف مدة ال تتجـاوز  هذا القانون، 

ستة أشهر من تـاريخ نشـره يف   
 اجلريدة الرمسية.

 الرابعةادة امل

 

 –كل فيما خيصه  – على الوزراء
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 
اليوم التايل لتاريخ نشر  يف اجلريدة 

 الرمسية.

 الرابعةادة امل

 

على رئيس جملس ) إحالل عبارة -
)على  حمل عبارة( الوزراء والوزراء

 .الوزراء(

 الرابعةادة امل

 

 املوافقة على قرار جملس النرواب  -
على رئيس جملـس  ) بإحالل عبارة

)على  حمل عبارة( الوزراء والوزراء
 .الوزراء(

 الرابعةادة امل
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 

على رئيس جملس الوزراء  
تنفيذ  –كل فيما خيصه  –والوزراء 

هذا القانون، ويعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشر  يف اجلريدة 

 الرمسية

 

 
 

 

 

 

 
على رئيس جملس الوزراء  
تنفيذ  –كل فيما خيصه  – والوزراء

هذا القانون، ويعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشر  يف اجلريدة 

 الرمسية.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل

 الباب األول

 املعاملة العقابية

 الفصل األول

 تعريفات وأحكام عامة

 

 

 

 قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل

 الباب األول

 املعاملة العقابية

 الفصل األول

 تعريفات وأحكام عامة

 

حمرل  " مؤسسة" إحالل كلمة -
 ."مؤسساتكلمة "

 
 

 قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل

 الباب األول

 املعاملة العقابية

 الفصل األول

 تعريفات وأحكام عامة

 

  املوافقة على قرار جملس النواب -
حمل كلمة  (مؤسسة) بإحالل كلمة

 .(مؤسسات)
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 مسمى القانونوعلى ذلك يكون 
 بعد التعديل:

 

 اإلصالح والتأهيل مؤسسةقانون 

 الباب األول

 املعاملة العقابية

 الفصل األول

 

 
 

 

 

 

 

 اإلصالح والتأهيل مؤسسةقانون 

 الباب األول
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريفات وأحكام عامة

 

 

 

 

 

 (2مادة )

 

 املعاملة العقابية

 الفصل األول

 تعريفات وأحكام عامة

 

 

 

 

 

 اإلصالح والتأهيل مؤسسةقانون 

 الباب األول

 املعاملة العقابية

 الفصل األول

 تعريفات وأحكام عامة
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 (2مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

هي اجلهـة الـيت   " إضافة عبارة -
 "املؤسسة". بداية تعريفيف " تتوىل

 

تصررحيح األخطرراء اإلمالئيررة  -
 واملطبعية الواردة يف النص.

 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون 

 (2مادة )

 

 املوافقة على قرار جملس النرواب  -
بتصحيح األخطاء اإلمالئية واملطبعية 

 .الواردة يف النص
قررت اللجنة إجرراء بعرض    -

التعديالت الالزمة، وإعادة صياغة 
إضافة تعريف بعض التعاريف، مع 

 ، وذلك على النحو التايل:الزيارة
 

 

 

 (2مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

يكون يف تطبيق أحكام هذا القانون 
للكلمات والعبارات التالية املعاين 
املبينة قرين كل منها، ما مل يقتض 

 سياق النص خالف ذلك:
 الوزارة: وزارة الداخلية. -

 
 الوزير: وزير الداخلية. -

للكلمات والعبارات التالية املعاين 
املبينة قرين كل منها، ما مل يقتض 

 سياق النص خالف ذلك:
 الداخلية.الوزارة: وزارة  -

 
 الوزير: وزير الداخلية. -

 

 

 

 

 
 هي اجلهة اليت تتوىلاملؤسسة:  -

إدارة اإلصالح والتأهيل واليت يتبعها 
مراكز مستقلة يودع فيها النزالء من 

 
 
 
 

 

 

 .دون تعديلالوزارة:  -

 
 .دون تعديلالوزير:  -

 
 
 
 

 املؤسسةإعادة صياغة تعريف  -
 ليصبح على النحو التايل:
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 
إدارة اإلصالح  املؤسسة: -

والتأهيل واليت يتبعها مراكز مستقلة 
يودع فيها النزالء من الرجال 

 األحوال.وأخرى للنساء حبسب 

 
 
 
 
 

الرجال وأخرى للنساء حبسب 
 األحوال.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

هي اجلهة اليت تتوىل  املؤسسة:
والتأهيل إدارة مراكز اإلصالح 
، ويتبعها ومراكز احلبس االحتياطي

مراكز مستقلة لإلصالح والتأهيل 
يودع فيها النزالء من الرجال 
وأخرى للنساء الذين صدرت 
حبقهم أحكام سالبة للحرية. 
ويتبعها أيضًا مراكز مستقلة 
للحبس االحتياطي يودع فيها 

ا من الرجال اطًياحملبوسني احتي
وأخرى للنساء الذين صدرت 

 .حبقهم أوامر سالبة للحرية

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون 
للكلمات والعبارات التالية املعاين 

قرين كل منها، ما مل يقتض املبينة 
 سياق النص خالف ذلك:

 الوزارة: وزارة الداخلية. -

 
 الوزير: وزير الداخلية. -

 

 

 

 

 
هي اجلهة اليت تتوىل املؤسسة:  -
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 
 
 
 

 

 
املركز: املكان املخصص لتنفيذ  -

العقوبات السالبة للحرية هبدف 
وتأهيله إلعادة  النرزيلإصالح 

 إندماجه يف اجملتمع.

 
سلطات التحقيق: السلطة  -

املركز: املكان املخصص لتنفيذ  -
العقوبات السالبة للحرية هبدف 

زيل وتأهيله إلعادة رإصالح الن
 يف اجملتمع. اندماجه

 
سلطات التحقيق: السلطة  -

املختصة بالتحقيق وحتريك الدعوى 
 اجلنائية طبقا للقانون.

 
زيل: احملكوم عليه الذي ينفذ رالن -

 عقوبة سالبة للحرية.

احملبوس احتياطيا: كل من صدر  -
ضد  أمر باحلبس االحتياطي ومل 

 
 املركـز إعادة صياغة تعريرف   -

  :ليصبح كالتايل

املكان املخصص إليواء املركز:  -
 .النزالء أو احملبوسني احتياطيًا

 
 
 
 

 دون تعديل.سلطات التحقيق:   -

 
 

 دون تعديل. زيل:رالن -

 دون تعديل.احملبوس احتياطيا:  -

 

والتأهيل إدارة مراكز اإلصالح 
، ويتبعها ومراكز احلبس االحتياطي

مراكز مستقلة لإلصالح والتأهيل 
يودع فيها النزالء من الرجال 

للنساء الذين صدرت وأخرى 
حبقهم أحكام سالبة للحرية. 
ويتبعها أيضًا مراكز مستقلة 
للحبس االحتياطي يودع فيها 

ا من الرجال احملبوسني احتياطًي
وأخرى للنساء الذين صدرت 

 .حبقهم أوامر سالبة للحرية
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

املختصة بالتحقيق وحتريك الدعوى 
 اجلنائية طبقا للقانون.

 
: احملكوم عليه الذي النرزيل -

 للحرية.ينفذ عقوبة سالبة 

احملبوس احتياطيا: كل من صدر  -
ضد  أمر باحلبس االحتياطي ومل 

 يصدر عليه حكم.

 
 
زالء: تقسيم النزالء رتصنيف الن -

إىل جمموعات وفئات وفقا ملعايري 
السن ونوع اجلرمية وتكرار ارتكاهبا 

 يصدر عليه حكم.

 
 

 
تصنيف النزالء: تقسيم النزالء  -

إىل جمموعات وفئات وفقا ملعايري 
السن ونوع اجلرمية وتكرار ارتكاهبا 
ومدد العقوبة وتنفيذ الربامج 

لتحقيق أهداف  اإلصالحية
 والتأهيل. اإلصالح

 
 
 

 إعادة صياغة تعريف -
  ليصبح كالتايل: النزالءتصنيف 

 تقسيم: تصنيف النزالء  -
إىل جمموعات وفئات وفقًا  النزالء

ملعايري السن ونوع اجلرمية وتكرار 
ارتكاهبا واخلطورة اإلجرامية 
ومدد العقوبة وغري ذلك من 
األسس اليت تيسر تصنيفهم لتنفيذ 
الربامج اإلصالحية ولتحقيق 
أهداف اإلصالح والتأهيل وما 

 .تقتضيه املصلحة العامة

 

تفريرررد املعاملرررة     -

 
 
 

املكان املخصص إليواء  املركز: -
 .النزالء أو احملبوسني احتياطيًا

 

 
 

التحقيق: السلطة سلطات  -
املختصة بالتحقيق وحتريك الدعوى 

 اجلنائية طبقا للقانون.

 
زيل: احملكوم عليه الذي ينفذ رالن -
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ومدد العقوبة وتنفيذ الربامج 
االصالحية لتحقيق أهداف 

 االصالح والتأهيل.

 
 
 
 
 
املعاملة العقابية: ختصص  تفريد -

املؤسسة وتصنيف النزالء طبقا 
للمعاير العلمية يف جمال االصالح 

 والتأهيل.

 

 
 

تفريد املعاملة العقابية: ختصص  -
املؤسسة تصنيف النزالء طبقا 

 حاإلصالالعلمية يف جمال  للمعايري
 والتأهيل.

 
 

املعاملة التدرجيية: معاملة  -
زيل حسب تطور سلوكه من رالن

 والتأهيل. اإلصالحخالل برنامج 

 
 
إعادة التأهيل االجتماعي: قيام  -

قررار   املوافقرة علرى   العقابية:
 .جملس النواب

 
املعاملرررة التدرجييرررة:   -
ملوافقررة علررى قرررار جملررس  ا

 .النواب
 

 

 
 

إعررررادة التأهيررررل  -
املوافقررة علررى  االجتمرراعي:

 .قرار جملس النواب

 

 

 
 

 عقوبة سالبة للحرية.

احملبوس احتياطيا: كل من صدر  -
ضد  أمر باحلبس االحتياطي ومل 

 يصدر عليه حكم.

 
 
تقسيم النزالء تصنيف النزالء:  -

إىل جمموعات وفئات وفقًا ملعايري 
السن ونوع اجلرمية وتكرار 
ارتكاهبا واخلطورة اإلجرامية ومدد 
العقوبة وغري ذلك من األسس 
اليت تيسر تصنيفهم لتنفيذ الربامج 
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 النرزيلاملعاملة التدرجيية: معاملة  -
حسب تطور سلوكه من خالل 

 برنامج االصالح والتأهيل.

 
 
إعادة التأهيل االجتماعي: قيام  -

زيل إلعادة راملؤسسة بإعداد الن
يف اجملتمع مبا يكفل عدم  إندماجه

عودته للسلوك اإلجرامي عقب 
 اإلفراج عنه.

 
الرعاية الالحقة: نشاط يدخل  -

يف جمال اخلدمة االجتماعية لرعاية 

زيل إلعادة راملؤسسة بإعداد الن
يف اجملتمع مبا يكفل عدم  اندماجه

عودته للسلوك اإلجرامي عقب 
 اإلفراج عنه.

 
الرعاية الالحقة: نشاط يدخل  -

يف جمال اخلدمة االجتماعية لرعاية 
النزالء بعد اإلفراج عنهم بغرض 

مرة أخرى يف اجملتمع،  اندماجهم
ويتم اإلشراف عليه من املختصني 
يف جمال اخلدمة االجتماعية داخل 
املؤسسة أو خارجها بالتنسيق مع 

 اجلهات األخرى املعنية.

، الرعاية الالحقةتعريف حذف  -
وذلك لوجود جهـات معنيـة   

 .أخرى ختتص بذلك

 
 

 

 دون تعديل.اإلكرا  البدين:  -

 
 

 

املوافقة علرى   الوسائل الوقائية: -
 .قرار جملس النواب

 

اإلصالحية ولتحقيق أهداف 
اإلصالح والتأهيل وما تقتضيه 

 املصلحة العامة.
 

 
 

ة: ختصص تفريد املعاملة العقابي -
املؤسسة تصنيف النزالء طبقا 

 اإلصالحالعلمية يف جمال  للمعايري
 والتأهيل.

 
 

املعاملة التدرجيية: معاملة النرزيل  -
حسب تطور سلوكه من خالل 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

النزالء بعد اإلفراج عنهم بغرض 
إندماجهم مرة أخرى يف اجملتمع، 
ويتم اإلشراف عليه من املختصني 
يف جمال اخلدمة االجتماعية داخل 

خارجها بالتنسيق مع  املؤسسة أو
 اجلهات األخرى املعنية.

اإلكرا  البدين: حبس احملكوم  -
عليه الذي ميتنع عن دفع املبالغ 
احملكوم هبا من الغرامات وما جيب 

 رد  والتعويضات واملصاريف.

 
 :جمموعة الوقائية الوسائل -

اإلجراءات االحترازية اليت هتدف 

كوم اإلكرا  البدين: حبس احمل -
عليه الذي ميتنع عن دفع املبالغ 
احملكوم هبا من الغرامات وما جيب 

 رد  والتعويضات واملصاريف.

 
الوسائل الوقائية: جمموعة  -

اإلجراءات االحترازية اليت هتدف 
إىل حفظ األمن والنظام داخل 
املؤسسة وحتول دون هروب 

زيل يف حاالت االنتقال رالن
ة جه أيةاخلارجي من املركز إىل 

مترد أو  أيأخرى أو مواجهة 
 عصيان أو هياج.

 
 

 

( بكلمة املركزاستبدال كلمة )  -
 الواردة يف هناية تعريف )املؤسسة(

 ، ليصبح كالتايل: العزل

وضع النزيل منفردا يف العزل:  -
أحد األماكن املخصصة لذلك 

 .املركزداخل 

 

 

الزيارة: استقبال النزيل أو   -

 والتأهيل. اإلصالحبرنامج 

 
 
إعادة التأهيل االجتماعي: قيام  -

زيل إلعادة راملؤسسة بإعداد الن
يف اجملتمع مبا يكفل عدم  اندماجه

عودته للسلوك اإلجرامي عقب 
 اإلفراج عنه.
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إىل حفظ األمن والنظام داخل 
وحتول دون هروب املؤسسة 

زيل يف حاالت االنتقال رالن
اخلارجي من املركز إىل أي جهة 
أخرى أو مواجهة أية مترد أو 

 عصيان أو هياج.

 
 
 
 
زيل منفردا يف رالعزل: وضع الن -

أحد األماكن املخصصة لذلك 
 داخل املؤسسة.

 
 
 
 
زيل منفردا يف رالعزل: وضع الن -

أحد األماكن املخصصة لذلك 
 .داخل املؤسسة

ا ألقاربه حىت احملبوس احتياطًي
الثانية أو من تصرح هلم الدرجة 

 .إدارة املؤسسة بذلك

 

 

 
 
 
 

اإلكرا  البدين: حبس احملكوم  -
عليه الذي ميتنع عن دفع املبالغ 
احملكوم هبا من الغرامات وما جيب 

 رد  والتعويضات واملصاريف.

 
الوسائل الوقائية: جمموعة  -

اإلجراءات االحترازية اليت هتدف 
األمن والنظام داخل  إىل حفظ

املؤسسة وحتول دون هروب 
زيل يف حاالت االنتقال رالن



111 

 

 القانون نصوص مواد مشروع
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جهة  أيةاخلارجي من املركز إىل  
مترد أو  أيأخرى أو مواجهة 

 عصيان أو هياج.
 

 

 

 

 

 

 

 

زيل منفردا يف رالعزل: وضع الن  -
لرذلك   أحد األماكن املخصصة

 .املركزداخل 
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الزيارة: استقبال النزيل أو  -
ا ألقاربه حىت احتياطًياحملبوس 

الدرجة الثانية أو من تصرح هلم 
 .إدارة املؤسسة بذلك

 

 (1مادة )

 

تنشأ مراكز اإلصرالح والتأهيرل   
وتعني أماكنها بقرار يصردر مرن   

 الوزير.

 

 (1مادة )

 

 دون تعديل

 (1مادة )

 

ومراكز احلبس إضافة عبارة )  -
 عبارة( بعد االحتياطي

: على النحو التايل(، والتأهيل)
)تنشأ مراكز اإلصالح والتأهيل 

 (1مادة )

 

تنشأ مراكز اإلصرالح والتأهيرل   
وتعّين  ومراكز احلبس االحتياطي

 .أماكنها بقرار يصدر من الوزير
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وتعّين  ومراكز احلبس االحتياطي
 أماكنها بقرار يصدر من الوزير(.

 

 

 

 

 الفصل الثاين

 تفريد املعاملة العقابية

 

 الفصل الثاين

 العقابيةتفريد املعاملة 

 

 الفصل الثاين

 تفريد املعاملة العقابية

 

 الفصل الثاين

 تفريد املعاملة العقابية
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (3مادة )

 

 

 

 
 

تقسم املؤسسة إىل مراكز اصالح 
وتأهيل للرجال وأخرى للنساء 
وختصص أماكن بكل منها 
للمحبوسني احتياطيا واحملكوم 

 (3مادة )

 إعادة صياغة املادة. -

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

 إصالح تضم املؤسسة مراكز
 ،وتأهيل للرجال وأخرى للنساء

وختصص أماكن بكل منها 
واحملكوم  ،للمحبوسني احتياطيًا

باحلبس الذي ال تزيد مدته عليهم 
ومن ينفذ عليهم  عن ثالثة أشهر،

البدين، وذلك وفقا  اإلكراهبطريق 

 (3مادة )

إعادة صياغة املادة قررت اللجنة  -
  على النحو التايل:

 
 

تضم املؤسسة مراكـز إصـالح   
وتأهيل للرجال  وأخرى للنساء ، 
ــاطي  ومراكــز للحــبس االحتي

لنساء، وختصص لرى وأخللرجال 
أماكن مبراكز اإلصالح والتأهيـل  
للمحكوم عليهم باحلبس الذي ال 
تزيد مدته عن ثالثة أشهر، ومـن  

 (3مادة )

 

 

 

 

تضم املؤسسة مراكـز إصـالح   
وتأهيل للرجال  وأخرى للنساء ، 

ــاطي ومراكــ ز للحــبس االحتي
لنساء، وختصص لللرجال وأخرى 

أماكن مبراكز اإلصالح والتأهيـل  
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عليهم باحلبس البسيط ومن ينفذ 
عليهم بطريق االكرا  البدين، وذلك 
وفًقا للقواعد واإلجراءات اليت 

 حتددها الالئحة التنفيذية. 

للقواعد واإلجراءات اليت حتددها 
 الالئحة التنفيذية.

ينفذ عليهم بطريق اإلكراه البدين، 
وذلك وفقًا للقواعد واإلجراءات 

 .اليت حتددها الالئحة التنفيذية
 

 

للمحكوم عليهم باحلبس الذي ال 
تزيد مدته عن ثالثة أشهر، ومـن  
ينفذ عليهم بطريق اإلكراه البدين، 
وذلك وفقًا للقواعد واإلجراءات 

 .اليت حتددها الالئحة التنفيذية
 

 (5مادة )

 

 

 

 (5مادة )

 

 دون تعديل

 

 (5مادة )

 

واحملبوسني إضافة عبارة ) -
( النزالء( بعد كلمة )احتياطًيا

 (5مادة )
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 أينما وردت يف املادة.

 (ودرجة خطورهتاإضافة عبارة ) -
 (.نوع اجلرميةبعد عبارة )

احلكم أو أمر استبدال عبارة ) -
االحتياطي الصادر احلبس 
العقوبة احملكوم ( بعبارة )حبقهم
 .هبا(

( الواردة بعد نزالءحذف كلمة ) -
كلمة )معاملة(، وذلك  على النحو 

 التايل: 
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يصنف النزالء إىل درجات وفقا 
ألعمارهم ونوع اجلرمية وتكرار 
ارتكاهبا ومدة العقوبة احملكوم هبا، 
وغري ذلك من األسس اليت تيسر 
تقوميهم. وحتدد الالئحة التنفيذية 
درجات تصنيف النزالء والقواعد 

نزالء كل  اليت تتبع يف معاملة
درجة، وغري ذلك من األسس اليت 

 تيسر تقوميهم.

 واحملبوسني احتياطًيايصنف النزالء 
ا ألعمارهم ونوع إىل درجات وفًق

وتكرار  ودرجة خطورهتااجلرمية 
احلكم أو أمر ارتكاهبا ومدة 
 ياطي الصادر حبقهماحلبس االحت

وغري ذلك من األسس اليت تيسر 
تقوميهم وحتدد الالئحة التنفيذية 

واحملبوسني درجات تصنيف النزالء 
والقواعد اليت تتبع يف  ااحتياطًي

معاملة كل درجة وغري ذلك من 
 .األسس اليت تيسر تقوميهم

 

 

 

 

 

 واحملبوسني احتياطًيايصنف النزالء 
ا ألعمارهم ونوع إىل درجات وفًق

وتكرار  ودرجة خطورهتااجلرمية 
احلكم أو أمر ارتكاهبا ومدة 

 احلبس االحتياطي الصادر حبقهم
وغري ذلك من األسس اليت تيسر 
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تقوميهم وحتدد الالئحة التنفيذية  
واحملبوسني درجات تصنيف النزالء 

والقواعد اليت تتبع يف  ااحتياطًي
معاملة كل درجة وغري ذلك من 

 .األسس اليت تيسر تقوميهم

 

 (4مادة )

 

 

 (4مادة )

 دون تعديل

 

 (4مادة )

الواردة قبل ( مجيعحذف كلمة )  -
، وإضافة عبرارة  (النزالءكلمة )

واحملبوسني احتياطيـًا حبسـب   )
( النـزالء ( بعد كلمة )األحوال

 (4مادة )
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تطبق القواعد الواردة يف هذا 
القانون على مجيع النزالء دون أي 
متييز بينهم بسبب اجلنس أو األصل 

 أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

 لتصبح كالتايل: 

تطبق القواعد الواردة يف هذا القانون 
ـ على النزالء  ا واحملبوسني احتياطًي

دون أي متييز بينهم  حبسب األحوال
صل أو اللغة أو بسبب اجلنس أو األ

 .أو العقيدة الدين

 

 

 

تطبق القواعد الواردة يف هذا القانون 
ـ على النزالء  ا واحملبوسني احتياطًي

دون أي متييز بينهم  حبسب األحوال
بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو 

 .الدين أو العقيدة

 الفصل الثالث

 والتأهيل إدارة مؤسسات اإلصالح

 الفصل الثالث

 اإلصالح والتأهيلإدارة مؤسسات 

 الفصل الثالث

 إدارة مؤسسات اإلصالح والتأهيل
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إعادة تسمية الفصل الثالث،  -
ليصبح نصه على النحو الوارد 

 أدنا .
وعلى ذلك يكون نص الفصل بعد 

 التعديل:
 الفصل الثالث

 اإلصالح والرتأهيل مؤسسةإدارة 

 

 (4)مادة 

 

املوافقة على قرار جملس النواب  -
على   بإعادة تسمية الفصل الثالث

 النحو التايل:
 

 

 الفصل الثالث

 اإلصالح والرتأهيل مؤسسةإدارة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الثالث
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 (4)مادة 

 

 

 

 

 

 

يكون للمؤسسة " إحالل عبارة -
"يكـون   حمل عبارة" مدير مسؤول

إلدارة اإلصالح والتأهيل مـديرًا  
الواردة يف بداية الفقررة  مسؤواًل" 

 األوىل من املادة.

إضافة عبارة يف هنايرة الفقررة    -
"، ما  األخرية من املادة تنص على:

مل يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر 
 ".نسائي.

 (4)مادة 

 

إعادة صياغة املادة قررت اللجنة  -
 : لتصبح كالتايل

 
 
 
 
 
 

 اإلصالح والرتأهيل مؤسسةإدارة 

 

 (4)مادة 
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تصررحيح األخطرراء اإلمالئيررة  -
 واملطبعية أينما وردت يف املادة.

بعد  املادةوعلى ذلك يكون نص 
 التعديل:

 

 يكون للمؤسسة مدير مسـؤول 
يتبعه وخيضع إلشرافه رؤساء مراكز 

والتأهيل وخيتصون مجيعا  اإلصالح
بتنفيذ القوانني واللوائح ذات الصلة 
باملؤسسة. ويكون لكل مركز مرن  

رئيس، برتبة ضابط، يعاونه  املراكز
عدد كاف من الضرباط وضرباط   

 
 
 
 

يكون للمؤسسة مدير عام 
مسؤول يتبعه وخيضع إلشرافه 
يل رؤساء مراكز اإلصالح والتأه

ورؤساء مراكز احلبس 
، وخيتصون مجيعًا بتنفيذ االحتياطي

القوانني واللوائح ذات الصلة 
باملؤسسة. ويكون لكل مركز من 
املراكز رئيس يتبعه وخيضع 
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 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

يكون إلدارة االصالح والتأهيرل  
مديرًا مسئواًل يتبعه وخيضع إلشرافه 
رؤساء مراكز االصالح والتأهيرل  
وخيتصون مجيعا بتنفيرذ القروانني   
واللوائح ذات الصلة باملؤسسرة.  
ويكون لكل مركز مرن مراكرز   
رئيس، برتبة ضابط، يعاونه عردد  
كاف من الضباط وضباط الصف 

براء  واحلراس، واملدنيني مرن األط 
واالخصرررائيني االجتمررراعيني 

س، واملردنيني مرن   الصف واحلرا
االجتمراعيني   واألخصائينياألطباء 

والنفسرريني واملهنرريني ومدرسرري 
احلرف وغريهم وخيضعون إلشرافه، 
على أن يكون املذكورون من النساء 

 .اإلمكانبالنسبة ملراكز النساء بقدر 
 
 
 
 

ويف مجيع األحوال جيب أن تتروىل  
النساء أعمال اخلدمرة واحلراسرة   

إلشرافه عدد كاف من الضباط 
وضباط الصف واألفراد واحلراس 
واملوظفني املدنيني واألطباء 
واألخصائيني االجتماعيني 
واألخصائيني النفسيني واملهنيني 
واملرشدين الدينيني واملدرسني 

على أن يكون  وغريهم،واملدربني 
املذكورون من النساء بالنسبة 

 ملراكز النساء بقدر اإلمكان. 
مجيع األحوال جيب أن تتوىل  ويف

النساء أعمال اخلدمة واحلراسة 
للنزيالت واحملبوسات احتياطيًا، 

 

 

يكون للمؤسسة مدير عام مسؤول 
يتبعه وخيضع إلشـرافه رؤسـاء   
مراكز اإلصالح والتأهيل ورؤساء 
ــاطي،   ــبس االحتي ــز احل مراك
وخيتصون مجيعًا بتنفيـذ القـوانني   
واللوائح ذات الصلة باملؤسسـة.  
ويكون لكل مركز مـن املراكـز   
رئيس يتبعه وخيضع إلشرافه عدد 
كاف من الضباط وضباط الصف 

واحلـراس واملـوظفني   واألفراد 
املدنيني واألطبـاء واألخصـائيني   



111 

 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

والنفسيني واملهنريني ومدرسري   
احلرف وغريهم وخيضعون إلشرافه، 
على أن يكون املرذكورون مرن   
النساء بالنسبة ملراكز النساء بقردر  

 االمكان.
 
 

 
ويف مجيع األحوال جيب أن تتروىل  
النساء أعمال اخلدمرة واحلراسرة   

 للنزيالت.
 

ر ذلك بشرط ، ما مل يتعذللنزيالت
 .مرافقة عنصر نسائي

ما مل يتعذر ذلك بشرط مرافقة 
 .عنصر نسائي

االجتماعيني واألخصائيني النفسيني 
نيني واملهنــيني واملرشــدين الــدي
على  واملدرسني واملدربني وغريهم،

أن يكون املذكورون من النسـاء  
بالنسبة ملراكـز النسـاء بقـدر    

 اإلمكان.
  

ويف مجيع األحوال جيب أن تتـوىل  
ة واحلراسـة  النساء أعمال اخلدم

للنزيالت واحملبوسات احتياطيًا، ما 
مل يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر 

 نسائي.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 (2مادة )

 
 
 
 
 
 
 

 

 (2)مادة 

 

علـى مـدير    " إحالل عبرارة  -
"على مـدير   حمل عبارة" مؤسسة
 الواردة يف بداية املادة.إدارة" 

تصحيح اخلطأ اإلمالئي الروارد   -
 لتصرربح"االصــالح"  يف كلمررة

 ".اإلصالح"

 (2)مادة 

 

إعادة صياغة املادة قررت اللجنة  -
  على النحو التايل:

 

 

 

 (2)مادة 
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جيب على مدير إدارة االصرالح  
والتأهيل إبالغ النيابرة العامرة أو   
اجلهة املختصة فورا بوفاة أي نزيل 
أو انتحار  أو إصابته إصابة بليغة أو 
 فرار  وكذلك يف حاالت التمررد 
والعصرريان واهليرراج اجلمرراعي 
واإلضراب عن الطعرام، وبكرل   
جناية أو جنحة تشكل خطرورة  

 زيل أو عليه.رسواء وقعت من الن

بعد  املادةوعلى ذلك يكون نص 
 التعديل:

 على مدير مؤسسة اإلصالحجيب 
والتأهيل إبالغ النيابرة العامرة أو   
اجلهة املختصة فورا بوفاة أي نزيل 
أو انتحار  أو إصابته إصابة بليغة أو 
فرار  وكذلك يف حاالت التمررد  
والعصرريان واهليرراج اجلمرراعي 
واإلضراب عن الطعام، وبكل جناية 
أو جنحة تشكل خطرورة سرواء   

 زيل أو عليه.روقعت من الن

 

 

 

تقوم إدارة املؤسسة بإبالغ النيابة 
العامة واجلهة املختصة فوًرا بوفاة 
أي نزيل أو حمبوس احتياطًيـا أو  
، انتحاره أو إصـابته أو هروبـه  

وكررذلك يف حرراالت التمرررد  
 والعصرريان واهليرراج اجلمرراعي 

جناية واإلضراب عن الطعام، وبكل 

تقوم إدارة املؤسسة بإبالغ النيابة 
العامة واجلهة املختصة فوًرا بوفاة 
أي نزيل أو حمبوس احتياطًيـا أو  
 انتحاره أو إصـابته أو هروبـه،  
وكررذلك يف حرراالت التمرررد  

اجلمرراعي والعصرريان واهليرراج 
واإلضراب عن الطعام، وبكل جناية 
أو جنحة تشكل خطرورة سرواء   

أو احملبـوس   وقعت مرن النزيرل  
 .أو عليه احتياطًيا
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أو جنحة تشكل خطرورة سرواء   
أو احملبـوس   وقعت مرن النزيرل  

 .أو عليه احتياطًيا

 

 

 

 (1مادة )

 
 
 
 

يكون ملنتسيب املؤسسة من الضباط 
وضباط الصف واحلراس صفة 

 (1)مادة 

 تصحيح اخلطأ النحوي يف كلمة -
 ". تكون " لتصبح"يكون" 

بعد  املادةوعلى ذلك يكون نص 
 التعديل:
ملنتسيب املؤسسة من الضباط  تكون

وضباط الصف واحلراس صفة 

 (1)مادة 

املوافقة على قرار جملس النواب  -
 بتصحيح اخلطأ النحوي يف كلمة

علرى  (، تكون) لتصبح )يكون(
 التايل:النحو 

 

ملنتسيب املؤسسة من الضباط  تكون
وضباط الصف واحلرراس صرفة   

 (1)مادة 

 
 
 
 

ملنتسيب املؤسسة من الضباط  تكون
وضباط الصف واحلرراس صرفة   
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 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

مأموري الضبط القضائي يف دوائر 
 اختصاصهم.

مأموري الضبط القضائي يف دوائر 
 اختصاصهم.

مأموري الضبط القضائي يف دوائرر  
 اختصاصهم.

 

مأموري الضبط القضائي يف دوائرر  
 اختصاصهم.

 
 

 (2مادة )

 

 

 

 

 (2)مادة 

تصحيح اخلطأ اإلمالئي الروارد   -
 لتصرربح"االصــالح"  يف كلمررة

 ".اإلصالح"
 

بعد  املادةوعلى ذلك يكون نص 
 التعديل:

 

 (2)مادة 

املوافقة على قرار جملس النواب  -
 تصحيح اخلطأ اللغوي يف كلمةب

مع  ،)اإلصالح( لتصبح )االصالح(
)وإجياد احللول املناسبة  إضافة عبارة

للمشاكل ذات الطبيعة االجتماعية 
(، والتأهيل) عبارةبعد للنزالء( 

 (2)مادة 

 
 
 
 

 



111 

 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 
 

 

االجتمراعيون  يتوىل األخصائيون 
باملؤسسررة إجررراء الدراسررات 
الضرورية واستخدام املناهج العلمية 
املناسبة لتنفيذ بررامج االصرالح   
والتأهيل والعمل على التواصل بني 

 النزالء وأسرهم.

 

 

يتوىل األخصائيون االجتمراعيون  
باملؤسسررة إجررراء الدراسررات  
الضرورية واستخدام املناهج العلمية 

 اإلصـالح املناسبة لتنفيذ بررامج  
والتأهيل والعمل على التواصل بني 

 النزالء وأسرهم.

  وذلك على النحو التايل:

يتوىل األخصائيون االجتماعيون 
باملؤسسة إجراء الدراسات 
الضرورية واستخدام املناهج العلمية 

 اإلصالحبرامج املناسبة لتنفيذ 
وإجياد احللول املناسبة  والتأهيل

للمشاكل ذات الطبيعة االجتماعية 
والعمل على التواصل بني  للنزالء

 .النزالء وأسرهم

 
 

يتوىل األخصائيون االجتمراعيون  
باملؤسسررة إجررراء الدراسررات  
الضرورية واستخدام املناهج العلمية 

 اإلصـالح املناسبة لتنفيذ بررامج  
وإجياد احللـول املناسـبة    والتأهيل

للمشاكل ذات الطبيعة االجتماعية 
والعمل على التواصل برني   للنزالء

 .النزالء وأسرهم
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 (20مادة )

 

 

 
 

 

حتدد الالئحة التنفيذية السجالت 
اليت حيتفظ هبا يف كل من املؤسسة 

 واملركز وتبني قواعد القيد هبا.

 (20مادة )

 

 دون تعديل

 

 (20مادة )

 

( واملراكز) استبدال عبارة -
الواردة بعد )واملركز(  حمل عبارة

كلمة املؤسسة لتصبح املادة 
 كالتايل:

  

حتدد الالئحة التنفيذية السجالت 
اليت حيتفظ هبا يف كل من املؤسسة 

 .وتبني قواعد القيد هبا واملراكز

 (20مادة )

 
 

 
 

حتدد الالئحة التنفيذية السجالت 
اليت حيتفظ هبا يف كل من املؤسسة 

 .وتبني قواعد القيد هبا واملراكز
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 الباب الثاين
 النظام الداخلي للمؤسسة

 الفصل األول
 إيداع النزالء

 
 
 
 
 
 

 الباب الثاين
 النظام الداخلي للمؤسسة

 الفصل األول
 إيداع النزالء

 
 
 
 
 
 

 الباب الثاين
 الداخلي للمؤسسةالنظام 

 الفصل األول
 إيداع النزالء

 اواحملبوسني احتياطًي) إضافة عبارة -
 يف عنوان) النزالء (  بعد كلمة( 

 ليصبح كالتايل:، الفصل
 

 

واحملبوسني  إيداع النزالء
 ااحتياطًي
 

 الباب الثاين
 النظام الداخلي للمؤسسة

 الفصل األول
 
 
 
 
 

واحملبوسني  إيداع النزالء
 احتياطًيا
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 القانون نصوص مواد مشروع
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 (22مادة )

 

 

 

 

 

 

 
 (22مادة )

إضافة فقرة يف هناية املادة ترنص   -
وال جيــوز احتجــاز أي "علررى: 

شخص إال يف املراكز املنصـوص  
 ."عليها يف هذا القانون

 

بعد  املادةوعلى ذلك يكون نص 
 التعديل:

 

 
 (22مادة )

املوافقة على قرار جملس النواب   -
بإضافة فقرة يف هناية املادة، مع 

املراكز اليت تنشأ ) استبدال عبارة
 (، بعبارةطبقًا هلذا القانون

املراكز املنصوص عليها يف هذا )
 وحذف كلمة(، القانون

الواردة يف هناية الفقرة )صراحة( 
 على النحو التايل: ، وذلكاألوىل

 

ال جيوز إيداع أي شخص يف  

 

 (22مادة )

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ال جيوز إيداع أي شخص يف املركز 
إال بناًء على أمر كتايب صادر من 
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ال جيوز إيداع أي شخص يف 
املركز إال بناء على أمر كتايب 

املختصة بذلك صادر من السلطة 
قانونا ويف نطاق املدة احملددة 

 صراحة يف األمر.
 

 

ال جيوز إيداع أي شخص يف املركز 
إال بناء على أمر كتايب صادر من 
السلطة املختصة بذلك قانونا ويف 
 نطاق املدة احملددة صراحة يف األمر.
وال جيوز احتجاز أي شخص إال 
يف املراكز املنصوص عليها يف هذا 

 .القانون

املركز إال بناًء على أمر كتايب صادر 
من السلطة املختصة بذلك قانوًنا 

  نطاق املدة احملددة يف األمر. ويف
جيوز احتجاز أي شخص إال وال 

يف املراكز اليت تنشأ طبقًا هلذا 
 .القانون

السلطة املختصة بذلك قانوًنا ويف 
  نطاق املدة احملددة يف األمر.

جيوز احتجاز أي شخص إال  وال
يف املراكز اليت تنشأ طبقًا هلذا 

 .القانون
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 (21مادة )

 

 

زيل باملركز يسجل رعند إيداع الن
يف السجل األمر الصادر حببسه 

املعد لذلك بعد توقيع ضابط املركز 
املختص أو من ينوب عنه باالستالم 
على األصل، وتوقيع احلرس 

 املصاحب على السجل.
وتسلم صورة من أمر احلبس 
االحتياطي إىل رئيس املركز أو من 

 (21)مادة 

 دون تعديل

 

 (21)مادة 

إعادة صياغة املادة قررت اللجنة  -
 على النحو التايل:

عند إيداع النزيل أو احملبوس  
ا باملركز يسجل احلكم أو احتياطًي

األمر الصادر حببسه يف السجل 
املعد لذلك بعد توقيع ضابط 
املركز املختص أو من ينوب عنه 
باالستالم، وفًقا لإلجراءات اليت 

 .حتددها الالئحة التنفيذية

 

 (21مادة )

 

 

إيداع النزيـل أو احملبـوس   عند 
ا باملركز يسجل احلكم أو احتياطًي

األمر الصادر حببسه يف السـجل  
املعد لذلك بعد توقيـع ضـابط   
املركز املختص أو من ينوب عنـه  
باالستالم، وفًقا لإلجراءات الـيت  

 .حتددها الالئحة التنفيذية
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ينيبه بعد التوقيع على األصل 
 باالستالم.

 (23مادة )

ينشأ لكل نزيل ملف خاص به 
وبصماته يشتمل على أمر إيداعه 

والبيانات املتعلقة بإثبات شخصيته، 
زيل من مركز إىل روعند نقل الن

 آخر يرسل معه امللف اخلاص به.

 (23)مادة 

 دون تعديل

 

 (23)مادة 

 دون تعديل

 

 (23مادة )

ينشأ لكل نزيل ملف خراص بره   
يشتمل على أمر إيداعه وبصرماته  
والبيانات املتعلقة بإثبات شخصيته، 

من مركرز إىل   زيلروعند نقل الن
 آخر يرسل معه امللف اخلاص به.

 (25مادة )

 
 

 (25)مادة 

 

بعرد  " بعد توثيقها" إضافة عبارة -

 (25)مادة 

 

جملس النرواب  املوافقة على قرار  -

 (25مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 
 
 

 

جيب تفتيش كل نزيل قبل إيداعه 
املركز، ويتم التحفظ على ما يوجد 
حبوزته من متعلقات أو أشياء ذات 
قيمة أو نقود على أن تودع أماناته 
خبزينه املركز لتسليمها له عند 
اإلفراج عنه، إال إذا رغب يف 

 معني فتسلم إليه.تسليمها لشخص 

على أن تـودع أماناتـه   "  عبارة
 ."خبزينة املركز

 تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف كلمة -
 ".خبزينة" لتصبح"خبزينه" 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

جيب تفتيش كل نزيل قبل إيداعره  
املركز، ويتم التحفظ على ما يوجد 
حبوزته من متعلقات أو أشياء ذات 
قيمة أو نقود على أن تودع أماناته 

لتسليمها  بعد توثيقها املركز خبزينة
له عند اإلفراج عنه، إال إذا رغرب  

بالتعديالت اليت أجراها على املرادة  
 على النحو التايل:

 

 

 

 
 

جيب تفتيش كل نزيل قبل إيداعره  
املركز، ويتم التحفظ على ما يوجد 
حبوزته من متعلقات أو أشياء ذات 
قيمة أو نقود على أن تودع أماناته 

 

 

 

 

 

 

جيب تفتيش كل نزيل قبل إيداعره  
املركز، ويتم التحفظ على ما يوجد 
حبوزته من متعلقات أو أشياء ذات 
قيمة أو نقود على أن تودع أماناته 

لتسليمها  بعد توثيقها ملركزا خبزينة
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يف تسليمها لشخص معني فتسرلم  
 إليه.

لتسليمها  بعد توثيقها املركز خبزينة
رغرب   له عند اإلفراج عنه، إال إذا

يف تسليمها لشخص معني فتسرلم  
 إليه.

له عند اإلفراج عنه، إال إذا رغرب  
تسليمها لشخص معني فتسرلم  يف 
 إليه.

 

 (24)مادة 

 

 

 

 
 

 (24)مادة 

بعرد  " نزوله رفو" إضافة عبارة -
 ."مبكان تواجده"عبارة 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

ختطرر إدارة   النررزيل عند إيداع 
فـور   املركز أهله مبكان تواجرد  

 (24)مادة 

إعادة صياغة املادة قررت اللجنة  -
 على النحو التايل: 

 

 
 

عند إيداع النـزيل أو احملبـوس  
احتياطًيا ُيمّكن من االتصال بأهله 

 (24مادة )
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زيل ختطر إدارة رعند إيداع الن
املركز أهله مبكان تواجد  به، كما 

زيل األجنيب رختطر سفارة الن
بذلك، وفقًا لإلجراءات اليت 

 حتددها الالئحة التنفيذية.
 

 النرزيلبه، كما ختطر سفارة  نزوله
ت اليت األجنيب بذلك، وفقًا لإلجراءا

 حتددها الالئحة التنفيذية.

إلخطارهم عن مكان تواجده، كما 
ُيمّكن النزيل األجنيب من االتصال 
بسفارة بالده أو مبمثله الدبلوماسي 
أو القنصلي، وفقًا ملا حتدده الالئحة 

 .التنفيذية

عند إيداع النـزيل أو احملبـوس  
احتياطًيا ُيمّكن من االتصال بأهله 
إلخطارهم عن مكان تواجده، كما 
ُيمّكن النزيل األجنيب من االتصال 
بسفارة بالده أو مبمثله الدبلوماسي 
أو القنصلي، وفقًا ملا حتدده الالئحة 

 .التنفيذية

 (24مادة )

 

 
 

 (24)مادة 

عقب إيداعه به إحالل عبارة "  -
عقب إيداعه " حمل عبارة "  مباشرة
 ".هبا

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 (24)مادة 

املوافقة على قرار جملس النواب،  -
واحملبـوس  مع إضرافة عبرارة )  

النزيرل،  ( بعرد كلمرة   احتياطًيا
ــني وإضررافة عبررارة ) واحملبوس

 (24مادة )
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 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 
 

 

 النرزيلعلى إدارة املركز تزويد 
عقب إيداعه هبا باملعلومات الكافية 
عن نظام املؤسسة بصورة شفوية أو 
كتابية وتتلى عليه حقوقه وواجباته 

 وقواعد املعاملة اخلاصة بالنزالء.

 

 التعديل:
 

 النرزيلعلى إدارة املركز تزويد 
باملعلومات  عقب إيداعه به مباشرة

الكافية عن نظام املؤسسة بصورة 
شفوية أو كتابية وتتلى عليه حقوقه 
وواجباته وقواعد املعاملة اخلاصة 

 بالنزالء.

على  وذلك( يف آخر املادة، احتياطًيا
 النحو التايل: 

 

 النرزيلعلى إدارة املركز تزويد 
عقب إيداعه به  احملبوس احتياطًياو

باملعلومات الكافية عن نظام  مباشرة
املؤسسة بصورة شفوية أو كتابية 
وتتلى عليه حقوقه وواجباته وقواعد 

واحملبوسني  اخلاصة بالنزالءاملعاملة 
 .طًياااحتي

 
 

 النرزيلعلى إدارة املركز تزويد 
عقب إيداعه به  واحملبوس احتياطًيا

باملعلومات الكافية عن نظام  مباشرة
املؤسسة بصورة شفوية أو كتابية 
وتتلى عليه حقوقه وواجباته وقواعد 

واحملبوسني ، املعاملة اخلاصة بالنزالء
 .طًياااحتي
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (22)مادة 

 

 

 

 

 

 

 

 (22)مادة 

" بعرد  والنفسيةإضافة كلمة " -
 ".والعقليةكلمة "

إضافة عبارة يف هناية املادة تنص  -
 النـزيلوإبالغ من يسميه " على:

حبالته الصحية إذا رغب يف ذلـك  
 ". كتابًة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:
للفحص الطيب عقب  النرزيلخيضع 

إيداعه مبعرفة طبيب املركز إلثبات 
 والنفسـية  حالته الصحية والعقلية

 (22)مادة 

إعادة صياغة املادة قررت اللجنة  -
 على النحو التايل: 

 
 
 
 
 

خيضع النـزيل واحملبوس احتياطًيا 
للفحص الطيب عقب إيداعه مبعرفة 
طبيب املركـز إلثبـات حالتـه    

 .الصحية

 (22مادة )
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

للفحص الطيب  النرزيلخيضع 
عقب إيداعه مبعرفة طبيب املركز 
إلثبات حالته الصحية والعقلية 

 ومدى قدرته على أداء األعمال.
 

، ومدى قدرته على أداء األعمرال 
حبالته  النـزيلوإبالغ من يسميه 

 .ذلك كتابًةإذا رغب يف  الصحية

  

خيضع النـزيل واحملبوس احتياطًيا 
للفحص الطيب عقب إيداعه مبعرفة 
طبيب املركـز إلثبـات حالتـه    

 .الصحية

 الفصل الثاين
 تشغيل النزالء

 (21مادة )

 الفصل الثاين
 تشغيل النزالء

 (21)مادة 
 

 الفصل الثاين
 تشغيل النزالء

 (21)مادة 
 

 الفصل الثاين
 تشغيل النزالء

 (21)مادة 
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 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومبا يتفـق قـدر   إحالل عبارة " -
اإلمكان مع احلرفة أو املهنة الـيت  

من خـالل  " حمل عبارة "جييدوهنا
احلرف برامج التدريب املهين على 

" الواردة يف الفقرة األوىل املختلفة،
 من املادة.

إضافة عبارة يف هناية الفقرة األوىل  -
ويستثىن من " تنص على: من املادة

 ."ذلك احملبوسون احتياطيًا

تصحيح اخلطأ اإلمالئي الروارد   -

إعادة صياغة املادة قررت اللجنة   -
 على النحو التايل:
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 

يكون العمل باملركز إلزاميا لسائر 
زالء الذين ال متنعهم حالتهم رالن

الصحية من ذلك، من خالل برامج 
التدريب املهين على احلرف 
املختلفة، وحتدد الالئحة التنفيذية 

يقوم هبا النزالء أنواع اإلعمال اليت 
وطبيعتها واحلد األقصى لساعات 
العمل اليومية ومقدار األجر 

 وشروط استحقاقه.
 

ــال"  يف كلمررة  لتصرربح"اإلعم
 ".األعمال"

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يكون العمل باملركز إلزاميا لسائر 
النزالء الذين ال متنعهم حالتهم 

ومبا يتفق قدر الصحية من ذلك، 
يكون العمل باملركز إلزاميا لسائر 
النزالء الذين ال متنعهم حالتهم 

 ومبا يتفق قدرالصحية من ذلك، 
اإلمكان مع احلرفة أو املهنة اليت 

، وحتدد الالئحة التنفيذية جييدوهنا

 
تشغيل النزالء الذين ال جيوز 

متنعهم حالتهم الصحية من ذلك 
وبقصد تأهيلهم، ومبا يتفق قدر 

احلرفة أو املهنة اليت  اإلمكان مع
وحتدد الالئحة التنفيذية  ،جييدوهنا

أنواع األعمال اليت يقوم هبا النزالء 
وطبيعتها حبيث ال تزيد عن مثان 

ا ومقدار املكافآت ساعات يومًي
ا. وجيوز وشروط استحقاقه

للمؤسسة مبراعاة األحكام 
املنصوص عليها يف الفقرة السابقة 

 

 

 

 

 

 

جيوز تشغيل النزالء الذين ال 
متنعهم حالتهم الصحية من ذلك 
وبقصد تأهيلهم، ومبا يتفق قدر 
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 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 

 
وجيوز لإلدارة، مبراعاة األحكام 
املنصوص عليها يف الفقرة السابقة، 
تشغيل النزالء وتدريبهم مهنيًا يف 
جهات خارج املركز بالتنسيق مع 
اجلهات ذات العالقة، وذلك وفقا 

اليت حتددها الالئحة  للضوابط
 التنفيذية.

وتسرى أحكام املسئولية املدنية يف 
حالة إصابات العمل واألمراض 

اليت يقوم هبا النزالء  األعمالاع أنو
وطبيعتها واحلد األقصى لساعات 
العمل اليومية ومقدار األجر 

ويستثىن من وشروط استحقاقه، 
 .ذلك احملبوسون احتياطيًا

وجيوز لإلدارة، مبراعاة األحكام 
املنصوص عليها يف الفقرة السابقة، 
تشغيل النزالء وتدريبهم مهنيًا يف 

بالتنسيق مع جهات خارج املركز 
اجلهات ذات العالقة، وذلك وفقا 
للضوابط اليت حتددها الالئحة 

 التنفيذية.

ا يف تشغيل النزالء وتدريبهم مهنًي
جهات خارج املركز بالتنسيق مع 
ا اجلهات ذات العالقة، وذلك وفًق

ط اليت حتددها والضواب لإلجراءات
 . الالئحة التنفيذية

 
 

 
وتسري أحكام املسئولية املدنية يف 

العمل واألمراض  حالة إصابات
 املهنية.

احلرفة أو املهنة اليت  اإلمكان مع
وحتدد الالئحة التنفيذية  ،جييدوهنا

أنواع األعمال اليت يقوم هبا النزالء 
وطبيعتها حبيث ال تزيد عن مثان 

ا ومقدار املكافآت ساعات يومًي
وشروط استحقاقها. وجيوز 
للمؤسسة مبراعاة األحكام 
املنصوص عليها يف الفقرة السابقة 
ا يف تشغيل النزالء وتدريبهم مهنًي
ق مع جهات خارج املركز بالتنسي

ا اجلهات ذات العالقة، وذلك وفًق
ط اليت حتددها والضواب لإلجراءات
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 املهنية.
 

وتسرى أحكام املسئولية املدنية يف 
حالة إصابات العمل واألمراض 

 املهنية.

 . الالئحة التنفيذية
 
 

وتسري أحكام املسئولية املدنية يف 
حالة إصابات العمل واألمراض 

 .املهنية

 (22مادة )

من العمل إذا بلغ  النرزيليعفى 
من العمر ستني عاما، وذلك ما مل 
يرغب فيه وثبتت قدرته عليه بتقرير 

 من طبيب املركز.

 (22)مادة 

 دون تعديل

 

 (22)مادة 

 دون تعديل

 

 (22مادة )

من العمل إذا بلغ  النرزيليعفى 
من العمر ستني عاما، وذلك ما مل 
يرغب فيه وثبتت قدرته عليه بتقرير 

 .من طبيب املركز
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 (10مادة )

 

 

 

 

 

 

 (10مادة )

ال جيوز تشـغيل  " إحالل عبارة -
املسلمني وغري املسلمني يف أيـام  

"ال جيوز تشغيل  حمل عبارة" األعياد
 .غري املسلمني يف أيام أعيادهم"

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

ال جيوز يف غري حاالت الضرورة 

 (10مادة )
 

قررت اللجنة إعادة صياغة املادة  -
 على النحو التايل:

 

 

 

 

 (10مادة )
 
 
 
 
 

 
ال جيوز تشغيل النزالء أيام اجلمع 
واألعياد والعطل الرمسية أو تشغيل 
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ال جيوز يف غري حاالت الضرورة 
تشغيل النزالء يوم اجلمعة وأيام 
العطالت الرمسية، كما ال جيوز 
تشغيل غري املسلمني يف أيام 

 أعيادهم الدينية الرمسية.

تشغيل النزالء يوم اجلمعة وأيام 
جيوز  الالعطالت الرمسية، كما 

تشغيل املسلمني وغري املسلمني يف 
 الدينية الرمسية. أيام األعياد

 
 

ال جيوز تشغيل النزالء أيام اجلمع 
واألعياد والعطل الرمسية أو تشغيل 
غري املسلمني يف أعيادهم الدينية 

الضرورة الرمسية إال يف حاالت 
 .اليت تقدرها إدارة املركز

غري املسلمني يف أعيادهم الدينية 
الرمسية إال يف حاالت الضرورة 

 اليت تقدرها إدارة املركز.

 (12مادة )

 

 

 (12مادة )

وجيـوز إلدارة  " إحالل عبرارة  -
"وجيب علـى   عبارة حمل" املركز

 .إدارة املركز"
بعد " ومل يوِص هبا"  إضافة عبارة -

 (12مادة )

إعادة صياغة املادة قررت اللجنة  -
  على النحو التايل:

 

 (12مادة )
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 ." فإن مل يكن له ورثة" عبارة
تصحيح اخلطأ النحوي الوارد يف  -

"، بعضـاً " لتصربح "بعض"  كلمة
 اإلمالئي الوارد يف كلمرة واخلطأ 
 ".ورثة" لتصبح"ورثه" 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

من  بعضًاجيوز أن يسلم النرزيل 
أجر  أو مكافآته إىل من يريد من أفراد 
أسرته، أو أن يستخدمه يف شراء 

وجيوز  أغراضه الشخصية باملركز،

 
 
 
 
 
 
 

بعًضا من جيوز أن يسلم النرزيل 
إىل من يريد من أفراد  مكافآته

يف شراء  يستخدمهاأسرته، أو أن 
وجيوز أغراضه الشخصية باملركز، 
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 القانون نصوص مواد مشروع
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

بعض من  النرزيلجيوز أن يسلم 
أجر  أو مكافآته إىل من يريد من 
أفراد أسرته، أو أن يستخدمه يف 
شراء أغراضه الشخصية باملركز، 
وجيب على إدارة املركز االحتفاظ 
بنصف أجر العمل لتسليمه للنزيل 
عند اإلفراج عنه، وإذا تويف 

صرف لورثته ما يكون  النرزيل
مستحقا له من أجر، فإن مل يكن له 

ألجر يف حساب يودع ا ورثه

االحتفاظ بنصف أجر  إلدارة املركز
العمل لتسليمه للنزيل عند اإلفراج 
عنه، وإذا تويف النرزيل صرف لورثته 
ما يكون مستحقًا له من أجر، فإن مل 

يودع  ومل يوِص هبا ورثةيكن له 
األجر يف حساب خيصص للمكافآت 

 التشجيعية للنزالء.

املركز االحتفاظ بنصف  إلدارة
للنزيل عند  لتسليمهاالعمل  ةمكافأ

اإلفراج عنه، وإذا تويف النرزيل 
صرف لورثته ما يكون مستحًقا له 

ورثة ، فإن مل يكن له مكافأةمن 
يف  ومل يوص هبا تودع املكافأة

حساب خيصص للمكافآت 
 .التشجيعية للنزالء

 

 

بعًضا من جيوز أن يسلم النرزيل 
إىل من يريد من أفراد  مكافآته

يف شراء  يستخدمهاأسرته، أو أن 
وجيوز أغراضه الشخصية باملركز، 

ظ بنصف املركز االحتفا إلدارة
للنزيل عند  لتسليمهاالعمل  ةمكافأ

اإلفراج عنه، وإذا تويف النرزيل 
صرف لورثته ما يكون مستحًقا له 

ورثة ، فإن مل يكن له مكافأةمن 
يف  ومل يوص هبا تودع املكافأة
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خيصص للمكافآت التشجيعية 
 للنزالء.

 

حساب خيصص للمكافآت 
 .التشجيعية للنزالء

 (11مادة )

 

 

 

 
 

 (11مادة )

 تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف كلمة -
 ".لألفراد" لتصبح"لإلفراد" 

يكون نص املادة بعـد   وعلى ذلك
 التعديل:

 

 (11مادة )

 املوافقة على قرار جملس النرواب  -
، مرع  تصحيح اخلطرأ اإلمالئري  ب

( بكلمرة  مكافـأة استبدال كلمة )
هـذه  (، واستبدال عبرارة ) أجر)

(، هـذا األجـر  ( بعبارة )املكافأة
 على النحو التايل:  وذلك

ال جيوز استيفاء االلتزامات املاليرة  

 (11مادة )
 
 
 
 

 
ال جيوز استيفاء االلتزامات املالية 

 لألفراداليت تستحق على النرزيل 
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 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

ال جيوز استيفاء االلتزامات املالية 
لإلفراد  النرزيلاليت تستحق على 

أو احلكومة من أجر العمل، وجيوز 
إلدارة املركز خصم قيمة ما يتسبب 

يف إتالفه من ممتلكات  النرزيل
 املؤسسة من هذا األجر.

ال جيوز استيفاء االلتزامات املالية 
 لألفراد النرزيلاليت تستحق على 

أو احلكومة من أجر العمل، وجيوز 
إلدارة املركز خصم قيمة ما يتسبب 

يف إتالفه من ممتلكات  النرزيل
 املؤسسة من هذا األجر.

 لألفراداليت تستحق على النرزيل 
العمرل،   مكافـأة أو احلكومة من 

وجيوز إلدارة املركز خصم قيمة ما 
يتسبب النرزيل يف إتالفره مرن   

 .هذه املكافأةممتلكات املؤسسة من 

العمل،  مكافأةأو احلكومة من 
وجيوز إلدارة املركز خصم قيمة ما 
يتسبب النرزيل يف إتالفه من 

 .هذه املكافأةممتلكات املؤسسة من 

 الفصل الثالث
 التعليم وممارسة الشعائر الدينية

 

 الفصل الثالث
 التعليم وممارسة الشعائر الدينية

 

 الفصل الثالث
 التعليم وممارسة الشعائر الدينية

 

 الفصل الثالث
 لدينيةالتعليم وممارسة الشعائر ا
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (13مادة )

 

 

 

تتوىل وزارة التربية والتعليم 
بالتنسيق مع الوزارة تعليم النزالء 
وتدريبهم مهنيًا ووضع مناهج 
الدراسة العلمية واملهنية، وحتدد 
الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات 

 الدراسة وتأدية االمتحانات.

 (13مادة )

 .إعادة صياغة املادة -
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

تضع املؤسسة باالتفاق مع اجلهات 
املختصة بالتعليم والتدريب مناهج 
التعليم والتدريب للنزالء، وحيـق  
لكل نزيل بناء على رغبته إكمال 
دراسته اجلامعية بنظام االنتسـاب  
ــق  ــه اخلاصــة، وف ــى نفقت عل
اإلجراءات املتبعـة يف املؤسسـة   

 (13مادة )

قررت اللجنة إعرادة صرياغة     -
 املادة على النحو التايل: 

 
تتوىل املؤسسـة بالتنسـيق مـع    
ــالتعليم   ــة ب ــات املختص اجله

مناهج التعلـيم   والتدريب وضع
وحيـق لكـل    والتدريب للنزالء،

 نزيل إكمال دراسـته اجلامعيـة  
على نفقته اخلاصة  بنظام االنتساب

األنظمة املعمول مبا ال يتعارض مع 
. وحتدد الالئحـة  هبا يف املؤسسة

 (13مادة )

 

 

 

 
2 

تتوىل املؤسسـة بالتنسـيق مـع    
ــالتعليم   ــة ب ــات املختص اجله

مناهج التعلـيم   والتدريب وضع
وحيق لكل نزيل  والتدريب للنزالء،
اجلامعيـة بنظـام   إكمال دراسته 

على نفقته اخلاصة مبا ال  االنتساب
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التعليمية املعنية ومبا ال يتعارض مع  
ل هبا. وحتدد الالئحة األنظمة املعمو

ــراءات  ــد وإج ــة قواع التنفيذي
 .الدراسة وتأدية االمتحانات

التنفيذيــة قواعــد وإجــراءات 
 .الدراسة وتأدية االمتحانات

 

 

األنظمة املعمول هبا يف  يتعارض مع
التنفيذية . وحتدد الالئحة املؤسسة

قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية 
 االمتحانات.

 (15مادة )

 

 

 

 

 (15مادة )

 .املادة صياغةإعادة  -

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

 (15مادة )

املوافقة على قرار جملس النرواب   -
مرع إضرافة   ، بإعادة صياغة املادة

)الكتب(،  قبل كلمة( على) حرف
 بكلمة( املؤسسة) واستبدال كلمة

 على النحو التايل: وذلك، )البالد(

 (15مادة )
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
تنشأ يف كل مركز مكتبة للنزالء 
حتوي الكتب واملطبوعات الدينية 
والعلمية اجلائز تداوهلا وبعض 
الصحف واجملالت واليت هتدف إىل 
تثقيف وهتذيب النزالء، كما يسمح 
هلم باحلصول على الكتب 

غري املتوفرة والصحف واجملالت 
باملكتبة على نفقتهم وفقا ملا تقرر  

 الالئحة التنفيذية.
 

 

تنشأ يف كل مركز مكتبة للنزالء 
حتتوي الكتب واملطبوعات اجلائز 
تداوهلا يف البالد وبعض الصحف 
 واجملالت اليت هتدف إىل تثقيف
وهتذيب النزالء، كما حيق هلم 
احلصول على الكتب والصحف 
واجملالت غري املتوفرة باملكتبة على 
نفقتهم وفقا ملا تقرره الالئحة 

 التنفيذية.

تنشأ يف كل مركز مكتبة للنرزالء  
الكتب واملطبوعرات   علىحتتوي 

وبعرض   املؤسسةاجلائز تداوهلا يف 
الصحف واجملالت اليت هتردف إىل  
تثقيف وهتذيب النزالء، كما حيرق  
هلم احلصول على الكتب والصحف 
واجملالت غري املتوفرة باملكتبة على 

فقا ملا تقررر  الالئحرة   ونفقتهم 
 .التنفيذية

 

 
 

تنشأ يف كل مركز مكتبة للنزالء 
الكتب واملطبوعات  علىحتتوي 

وبعض  املؤسسةاجلائز تداوهلا يف 
الصحف واجملالت اليت هتدف إىل 
تثقيف وهتذيب النزالء، كما حيق 
هلم احلصول على الكتب والصحف 
واجملالت غري املتوفرة باملكتبة على 
نفقتهم وفقا ملا تقرر  الالئحة 

 .التنفيذية
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 (14مادة )

 

 

 

 

 

 

على إدارة املركز وضع برامج 
خاصة بالندوات واحملاضرات الدينية 

 (14مادة )

 .املادة صياغةإعادة  -

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

 
 

على إدارة املركز متكني النزالء من 
االستفادة من وسائل اإلعالم 
املختلفة ومصادر التعلم املختلفة، 

 (14مادة )

املوافقة على قرار جملس النرواب   -
حرذف   مع، بإعادة صياغة املادة

( الرواردة بعرد   املختلفةكلمة )
 (، وذلكوسائل اإلعالمعبارة )

 : على النحو التايل
على إدارة املركز متكني النزالء من 
االستفادة من وسـائل اإلعـالم   
ومصادر التعلم املختلفة، ووضـع  
ــدوات    ــة بالن ــرامج خاص ب
واحملاضرات التثقيفية وغريها مـن  

 (14مادة )

 

 

 

 

 

 

الء من على إدارة املركز متكني النز
االستفادة من وسائل اإلعالم 
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والترفيهية ومتكني النزالء  ةوالتثقيفي
من االستفادة من وسائل اإلعالم 

 املختلفة.
 

ات ووضع برامج خاصة بالندو
واحملاضرات التثقيفية وغريها من 
الربامج الترفيهية وذلك وفًقا ملا 
تنظمه الالئحة التنفيذية هلذا 

 القانون.
 
 

الربامج الترفيهية وذلك وفًقا ملـا  
تنظمه الالئحـة التنفيذيـة هلـذا    

 القانون.
 

ومصادر التعلم املختلفة، ووضع 
برامج خاصة بالندوات 
واحملاضرات التثقيفية وغريها من 
الربامج الترفيهية وذلك وفًقا ملا 
تنظمه الالئحة التنفيذية هلذا 

 القانون.

 (14مادة )

 

 

 (14مادة )

 تصحيح األخطاء اإلمالئية -
 واملطبعية الواردة يف النص.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

 (14مادة )

املوافقة على قرار جملس النرواب   -
تصحيح األخطاء اإلمالئية واملطبعية ب

 على النحو التايل: الواردة يف النص
 

 (14مادة )
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مكافأة  النرزيلإلدارة املركز منح 
مالية أو عينية إذا متكن أثناء ايداعه 
باملركز من حفظ القرآن الكرمي أو 
أجزاء منه أو إذا قدم حبثًا أو عمال 
فنيًا متميزا أو أجاد حرفة معينه أو 
حصل على أحد الشهادات العامة 
أو اجلامعية أو العليا. وحتدد الالئحة 
التنفيذية قيمة ونوع املكافأة 

 التعديل:

مكافأة  النرزيلإلدارة املركز منح 
 إيداعهمالية أو عينية إذا متكن أثناء 

باملركز من حفظ القرآن الكرمي أو 
أجزاء منه أو إذا قدم حبثًا أو عمال 

أو  معينةفنيًا متميزا أو أجاد حرفة 
الشهادات العامة  إحدىحصل على 

أو اجلامعية أو العليا. وحتدد الالئحة 
التنفيذية قيمة ونوع املكافأة 

 وضوابط منحها.
 

مكافأة  النرزيلإلدارة املركز منح 
 إيداعهمالية أو عينية إذا متكن أثناء 

باملركز من حفظ القرآن الكرمي أو 
أجزاء منه أو إذا قدم حبثًا أو عمال 

أو  معينةفنيًا متميزا أو أجاد حرفة 
شهادات العامة ال إحدىحصل على 

أو اجلامعية أو العليا. وحتدد الالئحة 
التنفيذية قيمة ونوع املكافأة 

 وضوابط منحها.

 
مكافأة  النرزيلإلدارة املركز منح 

 إيداعهمالية أو عينية إذا متكن أثناء 
باملركز من حفظ القرآن الكرمي أو 
أجزاء منه أو إذا قدم حبثًا أو عمال 

أو  معينةفنيًا متميزا أو أجاد حرفة 
الشهادات العامة  إحدىحصل على 

أو اجلامعية أو العليا. وحتدد الالئحة 
التنفيذية قيمة ونوع املكافأة 

 وضوابط منحها.
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 وضوابط منحها.
 

 (12مادة )

 

 

 

 

 

 (12مادة )

تصحيح اخلطأ املطبعي الوارد يف  -
حيث متت كتابتها " احترام" كلمة

 .بطريقة خاطئة

يكون نص املادة بعـد  وعلى ذلك 
 التعديل:

 

للنزيل احلق يف أداء شعائر  الدينية 

 (12مادة )

 املادة إعادة صياغةقررت اللجنة  -
 على النحو التايل: 

 
 
 

للنـزيل أو احملبوس احتياطًيا احلق 
يف أداء شعائره الدينية يف أوقاهتـا  
ومبا يكفل احترام مشاعره الدينية 
على أال خيل ذلك بأمن ونظـام  

 (12مادة )
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 زيل احلق يف أداء شعائر رللن
الدينية يف أوقاهتا على أال خيل ذلك 

 بأمن ونظام املركز.
وعلى إدارة املركز العمل على 
متكني النزالء من أهل الكتاب من 
أداء شعائرهم مبا يكفل احترام 

 مشاعرهم الدينية.
 

يف أوقاهتا على أال خيل ذلك بأمن 
 ونظام املركز.

وعلى إدارة املركز العمل على متكني 
النزالء من أهل الكتاب من أداء 

 احترامشعائرهم مبا يكفل 
 .مشاعرهم الدينية

 
 
 
 
 
 

 .املركز

 

 

للنـزيل أو احملبوس احتياطًيا احلق 
يف أداء شعائره الدينية يف أوقاهتا 

يكفل احترام مشاعره الدينية ومبا 
على أال خيل ذلك بأمن ونظام 

 .املركز



211 

 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الفصل الرابع
 الرعاية

 الصحية واالجتماعية 
 (11مادة )

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 الرعاية 

 واالجتماعية الصحية
 (11مادة )

تتكفل وزارة  " إحالل عبارة -
تكفل  " عبارة حمل"  الصحة
 ." املؤسسة

 حمل"  املؤسسة " إحالل كلمة -
 ."وزارة الصحة " عبارة

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

 الفصل الرابع
 الرعاية 

 واالجتماعية الصحية
 (11مادة )

عدم املوافقة على قرار جملس  -
ص املادة ، واملوافقة على نالنواب

يف مشروع القانون، مع  كما جاء
( تقدم املؤسسةاستبدال عبارة )

(، تكفل املؤسسة تقدميبعبارة )
 وذلك على النحو التايل:

 

 ابعالفصل الر
 الرعاية 

 واالجتماعية الصحية
 (11مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

تكفل املؤسسة تقدمي الرعاية 
الصحية اجملانية للنزالء واحملبوسني 
احتياطيا هبا بالتنسيق مع وزارة 
الصحة وحتدد الالئحة التنفيذية 

 املنظمة لذلك.األحكام 

 التعديل:

 

تقدمي الرعاية  تتكفل وزارة الصحة
الصحية اجملانية للنزالء واحملبوسني 

 املؤسسةاحتياطيا هبا بالتنسيق مع 
وحتدد الالئحة التنفيذية األحكام 

 املنظمة لذلك.

  
الرعاية الصحية  تقدم املؤسسة

اجملانية للنزالء واحملبوسني احتياطًيا 
هبا بالتنسيق مع وزارة الصحة وحتدد 
الالئحة التنفيذية األحكام املنظمة 

 لذلك.

 

 

الرعاية الصحية  تقدم املؤسسة
اجملانية للنزالء واحملبوسني احتياطًيا 
هبا بالتنسيق مع وزارة الصحة وحتدد 
الالئحة التنفيذية األحكام املنظمة 

 .لذلك
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (12مادة )

 

 

 

 

يكون بكل مركز عيادة طبية 
يرأسها طبيب خيتص باختاذ 
اإلجراءات الالزمة اليت تكفل 
احملافظة على صحة النزالء، 

 (12مادة )

 .املادة صياغةإعادة  -

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

تتوىل وزارة الصحة بالتنسيق مع 
الوزارة إنشاء عيادة طبية يف كل 

ركز يرأسها طبيب ختتص باختاذ م
اإلجراءات الالزمة اليت تكفل 
احملافظة على صحة النزالء 
وغذائهم وأماكن إيوائهم، 

 ووقايتهم من األمراض.

 (12مادة )

 إعادة صياغة املادةقررت اللجنة  -
 على النحو التايل: 

 

تنشأ عيادة طبية يف كـل مركـز   
يديرها طبيـب، ختـتص باختـاذ    

الالزمة الـيت تكفـل   اإلجراءات 
احملافظة علـى صـحة النـزالء    
واحملبوسني احتياطًيا، وعلى صحة 
غذائهم وأماكن إيوائهم، ووقايتهم 

 من األمراض.

 (12مادة )
 
 

 
تنشأ عيادة طبية يف كل مركز 
يديرها طبيب، ختتص باختاذ 
اإلجراءات الالزمة اليت تكفل 
احملافظة على صحة النزالء 

احتياطًيا، وعلى صحة واحملبوسني 
غذائهم وأماكن إيوائهم، ووقايتهم 

 من األمراض
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 ووقايتهم من األمراض.

 

 (30مادة )

 

 

 

 

 

 (30مادة )

الواردة " لألمن العام" حذف عبارة -
 يف هناية الفقرة األوىل من املادة.

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

على طبيب املركز توقيع الكشف 

 (30مادة )

 إعادة صياغة املادةقررت اللجنة  -
 على النحو التايل:

 
 
 
 
على طبيب املركز توقيع الكشف  

الطيب الـدوري علـى النـزالء    

 (30)مادة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

على طبيب املركز توقيع الكشف 
الطيب الدوري على النزالء وصرف 
العالج الالزم هلم، وله أن يقرر نقل 
النزالء إىل املستشفيات العامة أو 
اخلاصة إذا استدعى اختاذ ذلك 

تقرير طبيب اإلجراء بناء على 
 املركز الصحي لألمن العام.

ويصدر الوزير بالتنسيق مع وزير 
 الصحة األحكام املنظمة لذلك.

النزالء وصرف  الطيب الدوري على
العالج الالزم هلم، وله أن يقرر نقل 
النزالء إىل املستشفيات العامة أو 
اخلاصة إذا استدعى اختاذ ذلك 
اإلجراء بناء على تقرير طبيب املركز 

 الصحي.
ويصدر الوزير بالتنسيق مع وزير 

 الصحة األحكام املنظمة لذلك.
 

واحملبوسني احتياطيـًا وصـرف    
العالج الالزم هلم، وله أن يقـرر  
نقلهم إىل املستشفيات العامة إذا 

 .ذلك ت حالتهماستدع
 

ويصدر الوزير بالتنسيق مع وزير 
 الصحة األحكام املنظمة لذلك.

 
 

 

 

على طبيب املركز توقيع الكشف 
الطيب الدوري على النزالء 
واحملبوسني احتياطيًا وصرف  
العالج الالزم هلم، وله أن يقرر 

إىل املستشفيات العامة إذا نقلهم 
 .ذلك استدعت حالتهم

 

ويصدر الوزير بالتنسيق مع وزير 
 الصحة األحكام املنظمة لذلك.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (32مادة )

 

 

 النرزيلعلى إدارة املركز إعفاء 
من العمل إذا استدعت حالته 
الصحية ذلك بناء على تقرير من 
طبيب املركز، وجيب على الطبيب 
تقدمي تقرير طيب إلدارة املؤسسة إذا 
كان يف تنفيذ العقوبة ما يهدد حياة 

 .النرزيل

 (32مادة )

 

 دون تعديل

 (32مادة )

 إعادة صياغة املادةقررت اللجنة   -
 على النحو التايل:

جيب على طبيب املركز تقدمي 
تقرير طيب إلدارة املركز عن حالة 

تنفيذ  النزيل الصحية إذا كان يف
على العقوبة خطر على حياته، و

إدارة املؤسسة خماطبة قاضي تنفيذ 
كما جيب على  ،العقاب بشأنه

إدارة املركز إعفاء النزيل من 
العمل إذا استدعت حالته الصحية 

 (32مادة )

 

 

جيب على طبيب املركز تقدمي 
تقرير طيب إلدارة املركز عن حالة 

يف تنفيذ  النزيل الصحية إذا كان
، وعلى العقوبة خطر على حياته

إدارة املؤسسة خماطبة قاضي تنفيذ 
كما جيب على  ،العقاب بشأنه

إدارة املركز إعفاء النزيل من 
ذا استدعت حالته الصحية العمل إ
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

بناًء على تقرير من طبيب  ذلك
 .املركز

ذلك بناًء على تقرير من طبيب 
 .املركز

 (31مادة )

 

 

 

 
 

 
 

ة احلبلى معاملة طبية النرزيلتعامل 
خاصة من حيث نوع الغذاء 

 (31مادة )

 

" بعد الرعاية وإضافة عبارة " -
 ."من حيثعبارة "

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

ة احلبلى معاملة طبية النرزيلتعامل 

 (31مادة )

 

املوافقة على قرار جملس النواب  -
بعد عبارة  (الرعاية و)بإضافة عبارة 
 على النحو التايل:(، )من حيث

 

 

ة احلبلى معاملة طبية النرزيلتعامل 

 (31مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

نوع الرعاية و من حيث خاصة واألعمال اليت تسند إليها.
 .الغذاء واألعمال اليت تسند إليها

نوع الرعاية و من حيث خاصة
 .الغذاء واألعمال اليت تسند إليها

ة احلبلى معاملة طبية النرزيلتعامل 
نروع  الرعايـة و  من حيث خاصة

 .الغذاء واألعمال اليت تسند إليها
 
 

 (33مادة )

 

 

 

 

 (33) مادة

سواء ولد بـه أو  " إضافة عبارة -
 بعد عبرارة " خارجه قبل إيداعها

 ."ويبقى الطفل مع أمه باملركز"

 
 -" إضررافة عبررارة اعتراضررية -

وللمؤسسة السماح ببقائه ثـال   

 (33مادة )

املوافقة على قرار جملس النرواب   -
بالتعديالت اليت أجراها على املرادة،  

 وذلك على النحو التايل:
 

 

 (33مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

ــك  ــأت يف ذل ســنوات إذا ارت
"حىت يبلغ بعد عبارة " -مصلحة 

 .من العمر سنتني"

تصررحيح األخطرراء النحويررة  -
 .الواردة بالنصواإلمالئية 

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

 التعديل:

يذكر يف شهادة ميالد  أالجيب 
الطفل الذي يولد باملركز ما يشري 

. ويبقى الطفل مع أمه بهإىل مولد  
سواء ولد به أو خارجه  باملركز
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

جيب إال يذكر يف شهادة ميالد 
الطفل الذي يولد باملركز ما يشري 

الطفل مع أمه مولد  هبا، ويبقى إىل 
يبلغ من العمر سنتني،  باملركز حىت

فإذا بلغها أو مل ترغب أمه يف بقائه 
معها خالل تلك املدة سلم ملن له 
حق حضانته شرعًا، فإن مل يكن 
للطفل من يكفله أودع بإحدى 
مؤسسات رعاية األطفال وختطر 
األم مبكان إيداعه، وحتدد الالئحة 

حىت يبلغ من العمر  قبل إيداعها
وللمؤسسة السماح  - سنتني

يف  ببقائه ثال  سنوات إذا ارتأت
فإذا بلغها أو مل  -ذلك مصلحة

ترغب أمه يف بقائه معها خالل تلك 
املدة سلم ملن له حق حضانته شرعًا، 
فإن مل يكن للطفل من يكفله أودع 
بإحدى مؤسسات رعاية األطفال 
وختطر األم مبكان إيداعه، وحتدد 

 الالئحة التنفيذية إجراءات رؤيته.

 

يذكر يف شهادة ميالد  أالجيب 
الطفل الذي يولد باملركز ما يشري 

. ويبقى الطفل مع أمه بهإىل مولد  
سواء ولد به أو خارجه  باملركز

حىت يبلغ من العمر  قبل إيداعها
وللمؤسسة السماح  - سنتني

ببقائه ثال  سنوات إذا ارتأت يف 
فإذا بلغها أو مل  -ذلك مصلحة

ترغب أمه يف بقائه معها خالل تلك 
املدة سلم ملن له حق حضانته شرعًا، 
فإن مل يكن للطفل من يكفله أودع 

 
 

يذكر يف شهادة ميالد  أالجيب 
الطفل الذي يولد باملركز ما يشري 

. ويبقى الطفل مع أمه بهإىل مولد  
سواء ولد به أو خارجه  باملركز

حىت يبلغ من العمر  قبل إيداعها
وللمؤسسة السماح ببقائه  - سنتني

ثال  سنوات إذا ارتأت يف ذلك 
فإذا بلغها أو مل ترغب  -مصلحة

أمه يف بقائه معها خالل تلك املدة 
سلم ملن له حق حضانته شرعًا، فإن 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 التنفيذية إجراءات رؤيته.
 

بإحدى مؤسسات رعاية األطفال 
وختطر األم مبكان إيداعه، وحتدد 

 .إجراءات رؤيتهالالئحة التنفيذية 

مل يكن للطفل من يكفله أودع 
بإحدى مؤسسات رعاية األطفال 
وختطر األم مبكان إيداعه، وحتدد 

 .الالئحة التنفيذية إجراءات رؤيته
 

 (35مادة )

 

 

 

 

 (35مادة )

 

 دون تعديل

 (35مادة )

 

أو احملبوس ) إضافة عبارة -
 .)النزيل( بعد كلمة( احتياطًيا

إىل مكان أو نقله ) إضافة عبارة  -
 .)عزله( بعد كلمة( آخر

بعد ( واجلهات) إضافة عبارة  -

 (35مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

إذا ثبت من تقرير طبيب  
مبرض معد  النرزيلاملركز إصابة 

فعلى إدارة املركز عزله حىت يربأ، 
كما يتعني إخطار اجلهات الطبية 

 املختصة بذلك قبل اإلفراج عنه.
 

وذلك على النحو )الطبية(،  كلمة
 التايل: 

إذا ثبت من تقرير طبيب املركز 
 أو احملبوس احتياطًياإصابة النرزيل 

 مبرض معد فعلى إدارة املركز عزله
حىت يربأ،  أو نقله إىل مكان آخر

 كما يتعني إخطار اجلهات الطبية
املختصة بذلك قبل  جلهاتوا

 .اإلفراج عنه
 

 

 

 

 

إذا ثبت من تقرير طبيب  
أو احملبوس املركز إصابة النرزيل 

مبرض معد فعلى إدارة  احتياطًيا
 نقله إىل مكان آخر أو عزلهاملركز 

حىت يربأ، كما يتعني إخطار 
املختصة  واجلهات اجلهات الطبية
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 .بذلك قبل اإلفراج عنه 
 

 (34مادة )

 

 

 

 

 
 

 (34مادة )

ـ  "إحالل عبارة  - زيل ـحيـق للن
"يسـمح   عبرارة حمرل  " ممارسة
الواردة يف بداية زيل مبمارسة" ـللن

 املادة.
 

إذا مسح الطقس حذف عبارة " -
 ".بذلك

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 (34مادة )

املوافقة على قرار جملس النواب  -
مع  بالتعديالت اليت أجراها على املادة،

( واحملبوس احتياطًياإضافة عبارة )
وذلك على  (،للنزيلبعد عبارة )

 النحو التايل:

 

 

 (34مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

زيل مبمارسة التمارين ريسمح للن
الرياضية احلرة يف فترة زمنية مناسبة 
يوميًا، ويف اهلواء الطلق إذا مسح 
الطقس بذلك. وعلى إدارة املركز 
 توفري األماكن والتجهيزات و

 املعدات الالزمة هلذ  األنشطة.
 
 

التمرارين   زيل ممارسـة ـحيق للن
الرياضية احلرة يف فترة زمنية مناسبة 
يوميًا، ويف اهلواء الطلق. وعلى إدارة 

والتجهيرزات  املركز توفري األماكن 
 واملعدات الالزمة هلذ  األنشطة.

 

 واحملبوس احتياطًيـا  زيلـحيق للن
احلررة يف   التمارين الرياضية ممارسة

فترة زمنية مناسبة يوميًا، ويف اهلواء 
الطلق. وعلى إدارة املركرز تروفري   
األماكن والتجهيرزات واملعردات   

 الالزمة هلذ  األنشطة.

 

 

 للنـزيل واحملبوس احتياطًيـا حيق 
التمارين الرياضية احلررة يف   ممارسة

فترة زمنية مناسبة يوميًا، ويف اهلواء 
وعلى إدارة املركرز تروفري   الطلق. 

األماكن والتجهيرزات واملعردات   
 الالزمة هلذ  األنشطة.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الفصل اخلامس
 الزيارات واالتصال اخلارجي

 (34مادة )

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس
 الزيارات واالتصال اخلارجي

 (34مادة )

زيل ـحيق للن"إحالل عبارة  -
"يسمح  حمل عبارة" استقبال

 .زيل باستقبال"ـللن

األول من إيداعه حذف عبارة "  -
املركز، كما يسمح له بعد ذلك 

 ".باحلصول على الزيارة،
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

 الفصل اخلامس
 الزيارات واالتصال اخلارجي

 (34مادة )

قررت اللجنة إعادة صياغة املادة  -
 على النحو التايل: 

 
 
 
 
 

 الفصل اخلامس
 زيارات واالتصال اخلارجيال

 (34مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

زيل باستقبال ذويه مرة ريسمح للن
واحدة يف األسبوع األول من 
إيداعه املركز، كما يسمح له بعد 
ذلك باحلصول على الزيارة، وحتدد 
الالئحة التنفيذية إجراءات الزيارة 

 ومدهتا.

 التعديل:

 

ذويه مرة  زيل استقبالـحيق للن
واحدة يف األسبوع، وحتدد الالئحة 

 التنفيذية إجراءات الزيارة ومدهتا.

 
بالزيارة خالل اسبوعني لنزيل حيق ل
يداعه يف املركز، ويسمح له من إ

بعد ذلك بالزيارة مرتني يف كل شهر 
وجيوز ملدير  ،ملدة ساعة يف كل مرة

عام املؤسسة أو من ينوب عنه منح 
ائية يف احلاالت النزيل زيارة استثن
وحتدد الالئحة  اليت تستدعي ذلك،

 .جراءات الزيارةإالتنفيذية 

 

 

 

 

لنزيل بالزيارة خالل حيق ل
يداعه يف املركز، اسبوعني من إ

ويسمح له بعد ذلك بالزيارة 
مرتني يف كل شهر ملدة ساعة يف 

وجيوز ملدير عام  ،كل مرة
املؤسسة أو من ينوب عنه منح 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

النزيل زيارة استثنائية يف احلاالت 
وحتدد ، اليت تستدعي ذلك
جراءات الالئحة التنفيذية إ

 .الزيارة
 
 
 

 (32مادة )

 

يسمح للمحبوس احتياطيًا بالزيارة 
مرة واحدة كل أسبوع، ومتنع عنه 

 (32مادة )

 

حيق للمحبـوس  "إحالل عبارة  -
" احتياطيا احلصول على الزيـارة 

 (32مادة )

 

املوافقة على النص كما جاء من  -
 احلكومة املوقرة.

 (32ادة )م
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

الزيارة إذا صدر بذلك أمر من 
 .النيابة العامة ملصلحة التحقيق

"يسـمح للمحبـوس    حمل عبارة
 .احتياطيا بالزيارة "

: يف املادة تنص على إضافة عبارة -
ملدة ال تتجاوز األسبوعني قابلـة  "

"ومتنع عنـه   بعد عبارة" للتجديد
 الزيارة".

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

حيق للمحبوس احتياطيا احلصول 
مرة واحدة كل  على الزيارة
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ملدة ال  أسبوع، ومتنع عنه الزيارة
 تتجاوز األسبوعني قابلة للتجديد
إذا صدر بذلك أمر من النيابة العامة 

 ملصلحة التحقيق.

 
يسمح للمحبوس احتياطيًا بالزيارة 
مرة واحدة كل أسبوع، ومتنع عنه 

أمرر مرن   الزيارة إذا صدر بذلك 
 .النيابة العامة ملصلحة التحقيق

 (31مادة )

 

 

 

 (31)مادة 

أو معًا أو يف مـن  " إحالل عبارة -
يشتبه فيهم مبا ال يشكل خدشـًا  

"أو أثنـاء   حمرل عبرارة  " للحياء
 .تواجدهم به"

إضافة عبارة يف هناية املادة تنص  -

 (31مادة )

 

قررت اللجنة إعادة صياغة املادة  -
 على النحو التايل:

 

 (31مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

أو يف اللوائح أو األنظمـة  " على:
 . "املعمول هبا باملؤسسة

تصحيح اخلطأ النحوي الوارد يف  -
 ".معاقبًا" لتصبح "معاقبكلمة "
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

جيوز إلدارة املركز تفتيش زائري 
أو  النزالء عند الدخول أو اخلروج

معًا أو يف من يشتبه فيهم مبا ال 
وتتخذ ، يشكل خدشًا للحياء

 
 
 
 
 
 

جيوز إلدارة املركز تفتيش زائري 
عند واحملبوسني احتياطيًا  النزالء

الدخول أو اخلروج أو أثناء 
على أن يكون تفتيش تواجدهم به، 

، وتتخذ األنثى مبعرفة أنثى

 
 
 
 
 

جيوز إلدارة املركز تفتيش زائري 
عند  واحملبوسني احتياطيًا النزالء

الدخول أو اخلروج أو أثناء 
على أن يكون تواجدهم به، 

، وتتخذ تفتيش األنثى مبعرفة أنثى
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

جيوز إلدارة املركز تفتيش زائري 
النزالء عند الدخول أو اخلروج أو 
أثناء تواجدهم به، وتتخذ 
اإلجراءات القانونية ضدهم يف حالة 
العثور على أشياء يشكل إحرازها 

عليها  معاقب أو حيازهتا جرمية
 قانونًا.

 
 

اإلجراءات القانونية ضدهم يف حالة 
العثور على أشياء يشكل إحرازها أو 

أو  عليها قانونًا معاقبًا حيازهتا جرمية
يف اللوائح أو األنظمة املعمول هبا 

 باملؤسسة.

اإلجراءات القانونية ضدهم يف حالة 
العثور على أشياء يشكل إحرازها أو 
 حيازهتا جرمية معاقب عليها قانونًا،
أو خمالفة للوائح واألنظمة املعمول 

 (.هبا يف املؤسسة

اإلجراءات القانونية ضدهم يف حالة 
العثور على أشياء يشكل إحرازها 
أو حيازهتا جرمية معاقب عليها 

أو خمالفة للوائح واألنظمة  ،قانونًا
 .املعمول هبا يف املؤسسة
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (32مادة )

 

 

 

 
 

إلدارة املركز منع الزائر من 
الدخول إذا رفض التفتيش أو ضبط 
حبوزته أي متعلقات باملخالفة 
ألنظمة املؤسسة، وهلا إلغاء الزيارة 

أو أحد زائريه  النرزيلإذا أساء 
السلوك أو ألي سبب يتعلق بأمن 

 املركز أو الصحة العامة.

 (32مادة )

 

 .املادة صياغةإعادة  -

املادة بعـد  وعلى ذلك يكون نص 
 التعديل:

املركز منع الزائر من الدخول  إلدارة
إذا رفض االلتزام بالقواعد املنظمة 

رفض التفتيش أو ضبط  للزيارة أو
حبوزتره أي متعلقررات باملخالفررة  
ألنظمة املؤسسة، وهلا إلغاء الزيارة 

 (32مادة )

 

 املادة صياغةإعادة قررت اللجنة  -
 على النحو التايل:

 

إلدارة املركز منع الزائر من الدخول 
إذا رفض االلتزام بالقواعد املنظمة 
أو  للزيارة أو مل ميتثل للتفتيش
 خمالفةضبط حبوزته أي متعلقات 

ألنظمة املؤسسة، وهلا إلغاء الزيارة 
إذا خالف النزيل أو احملبوس 
احتياطيًا أو الزائر القواعد املرعية 

 (32مادة )

 

 

 
 

 

 

إلدارة املركز منع الزائر من الدخول 
بالقواعد املنظمة إذا رفض االلتزام 

أو  للزيارة أو مل ميتثـل للتفتـيش  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

القواعد املرعية  النـزيلإذا خالف  
للزيارة املنصوص عليها يف الالئحة 

  التنفيذية هلذا القانون.

الالئحة يف للزيارة املنصوص عليها 
 .التنفيذية هلذا القانون

 خمالفـة ضبط حبوزته أي متعلقات 
ألنظمة املؤسسة، وهلا إلغاء الزيارة 
إذا خالف النزيـل أو احملبـوس   
احتياطيًا أو الزائر القواعد املرعية 

الالئحة يف للزيارة املنصوص عليها 
 التنفيذية هلذا القانون.

  

 (50مادة )

 

 (50مادة )

ملدة ال تتجاوز " إحالل عبارة -
األسبوعني قابلة للتجديد خالل 

 (50مادة )

 املادة صياغةإعادة قررت اللجنة  -
 على النحو التايل:

 (50مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 
 

 

 النرزيلإلدارة املركز تأجيل زيارة 
يف حالة توقيع جزاء تأدييب عليه أو 

حمل " فترة تنفيذ اجلزاء التأدييب
"يف حالة توقيع جزاء تأدييب  عبارة
 .عليه"

 
نص املادة بعـد  وعلى ذلك يكون 

 التعديل:

 النرزيلإلدارة املركز تأجيل زيارة 
ملدة ال تتجاوز األسبوعني قابلة 
للتجديد خالل فترة تنفيذ اجلزاء 

أو أثناء وجود  يف احلجر  التأدييب
 الصحي.

 
 
 

 
 

النزيل إلدارة املركز تأجيل زيارة 
ملدة ال تتجاوز زيارتني قابلة 
للتجديد ألي سبب يتعلق بأمن 
املركز أو الصحة العامة، وحبسب 

 .ما حتدده الالئحة التنفيذية

 

 

 

 

 

 

 

إلدارة املركز تأجيل زيارة النزيل 
ملدة ال تتجاوز زيارتني قابلة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 أثناء وجود  يف احلجر الصحي.
 

 

 

للتجديد ألي سبب يتعلق بأمن 
وحبسب املركز أو الصحة العامة، 
 .ما حتدده الالئحة التنفيذية

 

 (52مادة )

 

 

 

 

 (52مادة )

حمل عبارة " الوزيركلمة " إحالل -
 "وزير الداخلية".

أو يف حالة وفـاة  " إضافة عبارة -
" أحد األقارب حىت الدرجة الثانية

"وعيــدي الفطــر  بعررد عبررارة
يف الفقرة الثانية  الواردةواألضحى" 

 (52مادة )

 املادة صياغةإعادة قررت اللجنة  -
 على النحو التايل:

 
 
 

 (52مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 
 

 

 
 

زيل أو ذويه أن يطلبوا زيارة رللن
خاصة يف حالة وجود سبب لذلك، 
ولرئيس املركز تقدير ظروف كل 

 حالة.

 من املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

 التعديل:

زيل أو ذويه أن يطلبوا زيرارة  رللن
خاصة يف حالة وجود سبب لذلك، 

املركز تقدير ظروف كرل  ولرئيس 
 حالة.

 

وجيوز ملدير املؤسسة بعد موافقرة  
أو من ينيبه التصريح خبروج  الوزير

لزيرارة أهلره يف حالرة     النرزيل
الضرورة وجيروز التصرريح لره    

 
 
 

 
للنزيل أو أقاربه حـىت الدرجـة   

ة يف استثنائيالثانية أن يطلبوا زيارة 
حالة وجود سبب لذلك، ولرئيس 
 املركز تقدير ظروف كل حالة. 

وجيوز ملدير عام املؤسسـة بعـد   
موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح 
خبروج النزيل لزيارة أهله يف حالة 

 

 

 
 

 

 

للنزيل أو أقاربه حـىت الدرجـة   
ة يف استثنائيالثانية أن يطلبوا زيارة 

حالة وجود سبب لذلك، ولرئيس 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وجيوز ملدير املؤسسة بعد موافقة 
وزير الداخلية أو من ينيبه التصريح 

لزيارة أهله يف  النرزيلخبروج 
حالة الضرورة وجيوز التصريح له 
باخلروج يف شهر رمضان وعيدي 
الفطر واألضحى أو يف أي حالة 

 أخرى تقدرها إدارة املؤسسة.
 

ويف مجيع األحوال حتدد الالئحة 
التنفيذية إجراءات الزيارة وشروط 

 استحقاقها ومدهتا.
 

باخلروج يف شهر رمضان وعيردي  
أو يف حالة وفـاة   الفطر واألضحى

 أحد األقارب حىت الدرجة الثانية
ها إدارة أو يف أي حالة أخرى تقدر

 املؤسسة.
ويف مجيع األحوال حتردد الالئحرة   
التنفيذية إجراءات الزيارة وشرروط  

 استحقاقها ومدهتا.

وفاة أحد أقاربه حـىت الدرجـة   
الثانيـة أو يف أي حالـة أخــرى   

 تقدرها إدارة املؤسسة. 

 

 

الالئحرة  ويف مجيع األحوال حتدد 
التنفيذية إجراءات الزيارة وشروط 

 استحقاقها ومدهتا.

 املركز تقدير ظروف كل حالة. 

وجيوز ملدير عام املؤسسـة بعـد   
موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح 
خبروج النزيل لزيارة أهله يف حالة 
وفاة أحد أقاربه حـىت الدرجـة   
الثانيـة أو يف أي حالـة أخــرى   

 تقدرها إدارة املؤسسة. 

 

 

ويف مجيع األحوال حتدد الالئحرة  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

التنفيذية إجراءات الزيارة وشروط 
 استحقاقها ومدهتا.

 (51ادة )م
 

 

 

 
 

 

حسن  النرزيلملدير املؤسسة منح 

 (51مادة )

" الثانية حىت الدرجة" إحالل عبارة -
 "من الدرجة األوىل". حمل عبارة

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

حسن  النرزيلملدير املؤسسة منح 
السرية والسلوك الذي قضى نصف 
مدة العقوبة زيارة  خارج املركز 

 (51مادة )

 

 املادة صياغةإعادة قررت اللجنة  -
 على النحو التايل:

 
 

بعد موافقة  املؤسسةعام ملدير 
منح النزيل الوزير أو من ينيبه 

حسن السرية والسلوك الذي قضى 

 (51مادة )
 
 

 
بعد موافقة  املؤسسةعام ملدير 

منح النزيل الوزير أو من ينيبه 
حسن السرية والسلوك الذي قضى 

اليت تزيد عن نصف مدة العقوبة 
حىت زيارة خارج املركز ألهله  سنة
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

السرية والسلوك الذي قضى نصف 
مدة العقوبة زيارة  خارج املركز 
ألهله من الدرجة األوىل مرة 
واحدة كل ستة أشهر، بشرط أال 
يكون يف ذلك خطر على األمن 
العام، وحتدد الالئحة التنفيذية 

 إجراءات الزيارة ومدهتا.
 

تأديبيًا إذا مل  النرزيلويعاقب 
حيضر إىل املركز يف املوعد احملدد 
     بعد قضاء اإلجازة وحىت مرور 

( ست ساعات بدون عذر  1) 

مرة  حىت الدرجة الثانيةألهله 
واحدة كل ستة أشهر، بشرط أال 
يكون يف ذلك خطر على األمن 
العام، وحتدد الالئحة التنفيذية 

 إجراءات الزيارة ومدهتا.
 

تأديبيًا إذا مل حيضر  النرزيلويعاقب 
إىل املركز يف املوعد احملدد بعد قضاء 

( ست  1اإلجازة وحىت مرور ) 
ساعات بدون عذر مقبول، ويعترب 

تأخر عن هذا املوعد  هاربًا كل من
أو ختلف عن احلضور هنائيًا إىل 

اليت تزيد عن نصف مدة العقوبة 
حىت زيارة خارج املركز ألهله  سنة

مرة واحدة كل ستة  الدرجة الثانية
أشهر، بشرط أال يكون يف ذلك 
خطر على األمن العام، وحتدد 
الالئحة التنفيذية إجراءات الزيارة 

 ومدهتا. 
 

ويعاقب النزيل تأديبيًا إذا مل حيضر 
د إىل املركز يف املوعد احملدد بع
قضاء اإلجازة بدون عذر مقبول، 

مرة واحدة كل ستة  الدرجة الثانية
أشهر، بشرط أال يكون يف ذلك 
خطر على األمن العام، وحتدد 
الالئحة التنفيذية إجراءات الزيارة 

 ومدهتا. 
 

ويعاقب النزيل تأديبيًا إذا مل حيضر 
إىل املركز يف املوعد احملدد بعد 

دون عذر مقبول، قضاء اإلجازة ب
ويعترب هاربًا كل من تأخر عن هذا 
املوعد أو ختلف عن احلضور هنائيًا 
إىل املركز وتتخذ ضده اإلجراءات 

 .القانونية
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مقبول، ويعترب هاربًا كل من تأخر 
عن هذا املوعد أو ختلف عن 
احلضور هنائيًا إىل املركز وتتخذ 

 ضد  اإلجراءات القانونية.
 

املركز وتتخذ ضد  اإلجراءات 
 القانونية.

 
 

ويعترب هاربًا كل من تأخر عن هذا 
املوعد أو ختلف عن احلضور هنائيًا 
إىل املركز وتتخذ ضده اإلجراءات 

 .القانونية

 

 

 (53مادة )

 

 

 

 

 

 (53مادة )

 

 بعد كلمة" أسبوعًيا" إضافة كلمة -
 "بزوجه".

 (53مادة )

 

 إعادة صياغة املادةقررت اللجنة  -
 على النحو التايل:

 (53مادة )
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للنزيل حق اخللوة الشرعية بزوجه، 
وله إمتام إجراءات زواجه وذلك 
كله وفقًا لإلجراءات والضوابط 

 التنفيذية.اليت حتددها الالئحة 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 للنزيل حق اخللوة الشرعية بزوجه
، وله إمتام إجراءات زواجه أسبوعًيا

وذلك كله وفقًا لإلجراءات 
والضوابط اليت حتددها الالئحة 

 التنفيذية.

 
 

جيوز ملدير عام املؤسسة بعد موافقة 
الوزير أو من ينيبه أن مينح النزيل 
املتزوج احملكوم عليه بعقوبة تزيد 
عن سنة زيارة منزلية وفقًا 
للضوابط واإلجراءات اليت حتددها 
الالئحة التنفيذية. ويعاقب النزيل 
تأديبيًا إذا مل حيضر إىل املركز يف 
 املوعد احملدد بعد قضاء اإلجازة
بدون عذر مقبول، ويعترب هاربًا 
كل من تأخر عن هذا املوعد أو 
ختلف عن احلضور هنائيًا إىل املركز 

 

 

 

جيوز ملدير عام املؤسسة بعد موافقة 
الوزير أو من ينيبه أن مينح النزيل 
املتزوج احملكوم عليه بعقوبة تزيد 

ية وفقًا عن سنة زيارة منزل
للضوابط واإلجراءات اليت حتددها 
الالئحة التنفيذية. ويعاقب النزيل 
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تأديبيًا إذا مل حيضر إىل املركز يف  وتتخذ ضده اإلجراءات القانونية.
املوعد احملدد بعد قضاء اإلجازة 
بدون عذر مقبول، ويعترب هاربًا 
كل من تأخر عن هذا املوعد أو 
ختلف عن احلضور هنائيًا إىل املركز 

 ونية.وتتخذ ضده اإلجراءات القان

 

 

 (55مادة )

يسمح للنزيل مبراسلة ذويه واستالم 

 (55مادة )

 

 (55مادة )

 

 (55مادة )

يسمح للنزيل مبراسلة ذويه واستالم 
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ما يرد إليه من رسائل وفقًا 
لإلجراءات والضوابط اليت حتددها 

 الالئحة التنفيذية.

 دون تعديل
 

 دون تعديل

 

ما يرد إليه مرن رسرائل وفقرًا    
والضوابط اليت حترددها  لإلجراءات 

 الالئحة التنفيذية.

 (54مادة )

للنزيل احلق يف االتصال اهلاتفي وله 
عند الضرورة استقبال االتصاالت 
اهلاتفية وإلدارة املركز احلق يف 
مراقبة مجيع االتصاالت اهلاتفية وفقًا 
لإلجراءات والضوابط اليت حتددها 

 .ةالالئحة التنفيذي

 (54مادة )

 دون تعديل
 

 

 

 (54مادة )

 دون تعديل

 

 

 (54مادة )

للنزيل احلق يف االتصال اهلاتفي وله 
عند الضرورة استقبال االتصاالت 
اهلاتفية وإلدارة املركز احلق يف 
مراقبة مجيع االتصاالت اهلاتفية وفقًا 
لإلجراءات والضوابط اليت حتددها 

 .ةالالئحة التنفيذي
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 (54مادة )

 إلدارة املركز السماح للنزيل
األجنيب باالتصال بسفارة أو قنصلية 
دولته هاتفيًا أو كتابيًا أو مقابلة أي 
مسئول هبا وفقًا لإلجراءات 
والضوابط اليت حتددها الالئحة 

 .ةالتنفيذي
 

  (54مادة )

 

 دون تعديل

  (54مادة )

 

 دون تعديل

 

 (54مادة )

إلدارة املركز السماح للنزيل 
 األجنيب باالتصال بسفارة أو قنصلية
دولته هاتفيًا أو كتابيًا أو مقابلة أي 
مسئول هبا وفقًا لإلجراءات 
والضوابط اليت حتددها الالئحة 

 .ةالتنفيذي

 مادة مستحدثة: 

قرر اجمللس اسرتحدا  مرادة    -
، (51جديد يف املشروع تلي املادة )

 مادة مستحدثة:

املوافقة على قررار جملرس   عدم  -
النواب باستحدا  مادة جديرد يف  
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 ويعاد ترقيم املواد اليت تليها.

 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 املستحدثة :

 (52)مادة 
جيوز السماح جلمعيات حقوق 
اإلنسان املسجلة وفقا لقانون 
اجلمعيات األهلية بزيارة مراكز 
اإلصالح والتأهيل لالطالع على 
ظروف املركز ونزالئه بعد أخذ 

 اإلذن من الوزارة.

 .(51)املشروع تلي املادة 
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الفصل السادس
 حقوق النزالء اإلجرائية

 (52مادة )

 

 

 

 
 

 

 الفصل السادس
 حقوق النزالء اإلجرائية

 ( بعد51مادة ) –( 52مادة )

 إعادة الترقيم:

 

 دون تعديل

 

 

 

 الفصل السادس
 حقوق النزالء اإلجرائية

 ( 52مادة )

 

( إدارةاستبدال كلمة )  -
ة كلم(، واستبدال مديربكلمة )

(، وذلك من ينيبه( بعبارة )املركز)
 على النحو التايل: 

للنزيل احلق يف االلتجاء إىل اجلهات 
القضائية املختصة، وتقدمي 

 إدارةالشكاوي والطلبات إىل 

 الفصل السادس
 حقوق النزالء اإلجرائية

 (52)مادة 

 

 

 

 

 

زيل احلق يف االلتجاء إىل رللن
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زيل احلق يف االلتجاء إىل رللن
اجلهات القضائية املختصة، وتقدمي 
الشكاوى والطلبات إىل مدير 
املؤسسة أو من ينيبه وحتدد الالئحة 

 إجراءات ذلك. ةالتنفيذي

د الالئحة ، وحتداملركزأو املؤسسة 
 التنفيذية إجراءات ذلك.

اجلهات القضائية املختصة، وتقدمي 
 إدارةالشكاوى والطلبات إىل 

وحتدد الالئحة  املركزاملؤسسة أو 
 إجراءات ذلك. ةالتنفيذي

 (51مادة )

 

 

 

 

 ( بعد52مادة ) –( 51مادة )

 إعادة الترقيم:

 دون تعديل

 

 ( 51مادة )

 

أو احملبوس إضافة عبارة ) -
(، النزيل( بعد كلمة )احتياطًيا

 وذلك على النحو التايل: 

 النرزيليسمح للمحامي الذي ميثل 

 (51)مادة 
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يسمح للمحامي الذي ميثل  
يف قضايا جنائية أو مدنية  النرزيل

هو طرفًا فيها أن يقابله فيما يتعلق 
بتلك القضايا وذلك وفقًا 
لإلجراءات والضوابط اليت حتددها 

 الالئحة التنفيذية.

يف قضايا  أو احملبوس احتياطًيا
جنائية أو مدنية هو طرفًا فيها أن 
يقابله فيما يتعلق بتلك القضايا 
وذلك وفقًا لإلجراءات والضوابط 

 اليت حتددها الالئحة التنفيذية.

 

يسمح للمحامي الذي ميثل  
يف  أو احملبوس احتياطًيا النرزيل

قضايا جنائية أو مدنية هو طرفًا 
فيها أن يقابله فيما يتعلق بتلك 
القضايا وذلك وفقًا لإلجراءات 
والضوابط اليت حتددها الالئحة 

 التنفيذية.

 (52مادة )

 

 

 ( بعد40مادة ) –( 52مادة )

 إعادة الترقيم:
 

الطعن يف األحكام " إحالل عبارة -

 ( 52مادة )
 

 

 

 ملادةإعادة صياغة اقررت اللجنة  -

 (52)مادة 

 

 



211 

 

 القانون نصوص مواد مشروع
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جيب على إدارة املركز متكني 
من اختاذ إجراءات الطعن  النرزيل

على األحكام اجلنائية الصادرة عليه 
دون تدخل منها يف ذلك اإلجراء، 

"الطعن  حمل عبارة" الصادرة ضده
على األحكام اجلنائيـة الصـادرة   

 .عليه"

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل: 

جيب على إدارة املركز متكني 
الطعن من اختاذ إجراءات  النرزيل

دون  الصادرة ضدهيف األحكام 
تدخل منها يف ذلك اإلجراء، كما 

مع النيابة العامة بشأن  قتتوىل التنسي
اإلخطار مبواعيد جلسات احملاكم 
قبل انعقادها بوقت كاف واإلخطار 

 على النحو التايل:
 
 
 

جيب على إدارة املركز إعالم 
النزيل واحملبوس احتياطيًا مبواعيد 
الطعن باألحكام الصادرة ضده مع 
تقدمي ما يفيد ذلك، ومتكينه من 
اختاذ إجراءات الطعن يف األحكام 
واألوامر القضائية الصادرة ضده، 
كما تتوىل التنسيق مع النيابة العامة 

قضائية املختصة بشأن واجلهات ال

 

 
 

 
 

 

 

جيب على إدارة املركز إعالم 
النزيل واحملبوس احتياطيًا مبواعيد 
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مع النيابة العامة  قكما تتوىل التنسي
بشأن اإلخطار مبواعيد جلسات 
احملاكم قبل انعقادها بوقت كاف 
واإلخطار باألحكام يف تاريخ 
صدورها، وذلك على النحو الذي 

 ذية.حتدد  الالئحة التنفي

باألحكام يف تاريخ صدورها، وذلك 
على النحو الذي حتدد  الالئحة 

 التنفيذية.

اإلخطار مبواعيد جلسات احملاكم 
قبل انعقادها بوقت كاف 
واإلخطار باألحكام يف تاريخ 
صدورها، وذلك على النحو الذي 

 حتدده الالئحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

الصادرة ضده مع الطعن باألحكام 
تقدمي ما يفيد ذلك، ومتكينه من 
اختاذ إجراءات الطعن يف األحكام 
واألوامر القضائية الصادرة ضده، 
كما تتوىل التنسيق مع النيابة العامة 
واجلهات القضائية املختصة بشأن 
اإلخطار مبواعيد جلسات احملاكم 
قبل انعقادها بوقت كاف 
واإلخطار باألحكام يف تاريخ 

ها، وذلك على النحو الذي صدور
 حتدده الالئحة التنفيذية.
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 الباب الثالث
 الوسائل الوقائية
 الفصل األول

 العزل والتفتيش

 (40مادة )

 

 

 

 

 الباب الثالث
 الوسائل الوقائية
 الفصل األول

 العزل والتفتيش

 ( 42مادة ) –( 40مادة )

 بعد إعادة الترقيم:
 

 دون تعديل

 الباب الثالث
 الوسائل الوقائية
 الفصل األول

 العزل والتفتيش

 ( 40مادة )

 
 

أو احملبوس إضافة عبارة )  -
(، النزيل( بعد كلمة )احتياطًيا

 وذلك على النحو التايل: 

أو احملبوس ال جيوز عزل النزيل 

 الباب الثالث
 الوسائل الوقائية
 الفصل األول

 العزل والتفتيش

  (40)مادة 
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إال ألسباب  النرزيلال جيوز عزل 
صحية يقدرها طبيب املركز، أو إذا 
صدر أمر بذلك من السلطة 
 القضائية املختصة أو كجزاء تأدييب.

إال ألسباب صحية يقدرها  احتياطيًا
طبيب املركز، أو إذا صدر أمر 

لقضائية املختصة بذلك من السلطة ا
 .أو كجزاء تأدييب

 

 

 

 

أو احملبـوس  ال جيوز عزل النزيرل  
إال ألسباب صحية يقدرها  احتياطيًا

طبيب املركز، أو إذا صردر أمرر   
بذلك من السلطة القضائية املختصة 

 .أو كجزاء تأدييب

 (42مادة )

 

 

 ( بعد 41مادة ) –( 42مادة )

 إعادة الترقيم:

" مبا ال خيدش احلياء"إضافة عبارة  -

 ( 42مادة )

 

 إعادة صياغة املادة اللجنةقررت   -

 (42)مادة 
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 ."عند التفتيش"بعد عبارة 

تصحيح اخلطأ اإلمالئي الوارد  -
 لتصبح"احرازها" يف كلمة 

واخلطأ النحوي يف "، إحرازها"
 ".معاقبًا" لتصبح"معاقب"  كلمة

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

إلدارة املركز إجراء التفتيش الذايت 
للنزالء وألماكن تواجدهم وعند 

 على النحو التايل:

 

 

 

 

 

 

 

إلدارة املركز إجراء التفتيش 

 
 
 
 

 

 

إلدارة املركز إجراء التفتيش الذايت 
للنزالء واحملبوسني احتياطيًا 
وألماكن تواجدهم وعند خروجهم 
وعودهتم للمركز ويف أي وقت 
وذلك طبقًا لدواعي األمن 
والنظام، ويراعى يف إجراء التفتيش 
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إلدارة املركز إجراء التفتيش الذايت 
للنزالء وألماكن تواجدهم وعند 
خروجهم وعودهتم للمركز ويف أي 
وقت وذلك طبقًا لدواعي األمن 
والنظام، ويراعى احترام الكرامة 
اإلنسانية للنزيل عند التفتيش. وهلا 
اختاذ اإلجراءات القانونية إذا أسفر 
التفتيش عن ضبط أشياء يشكل 
احرازها أو حيازهتا جرمية معاقب 

 عليها قانونًا.
 

للمركز ويف أي خروجهم وعودهتم 
وقت وذلك طبقًا لدواعي األمن 
والنظام، ويراعى احترام الكرامة 

مبا ال  اإلنسانية للنزيل عند التفتيش
. وهلا اختاذ اإلجراءات خيدش احلياء

القانونية إذا أسفر التفتيش عن ضبط 
أو حيازهتا  إحرازهاأشياء يشكل 

 عليها قانونًا. معاقبًاجرمية 

الذايت للنزالء واحملبوسني احتياطيًا 
وألماكن تواجدهم وعند خروجهم 
وعودهتم للمركز ويف أي وقت 
وذلك طبقًا لدواعي األمن 
والنظام، ويراعى يف إجراء التفتيش 

للنزالء احترام الكرامة اإلنسانية 
حتياطيًا مبا ال خيدش واحملبوسني ا
ن يكون تفتيش األنثى احلياء ، وأ

مبعرفة أنثى. وإلدارة املركز اختاذ 
اإلجراءات القانونية إذا أسفر 
التفتيش عن ضبط أشياء يشكل 
ا إحرازها أو حيازهتا جرمية معاقًب
عليها قانونًا أو خمالفة للوائح 

احترام الكرامة اإلنسانية للنزالء 
واحملبوسني احتياطيًا مبا ال خيدش 

يكون تفتيش األنثى  احلياء ، وأن
مبعرفة أنثى. وإلدارة املركز اختاذ 
اإلجراءات القانونية إذا أسفر 
التفتيش عن ضبط أشياء يشكل 
ا إحرازها أو حيازهتا جرمية معاقًب
عليها قانونًا أو خمالفة للوائح 

 .وأنظمة املؤسسة
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 .وأنظمة املؤسسة

 الفصل الثاين
 اجلزاءات التأديبية

 (41مادة )

 

 

 

 

 الفصل الثاين
 اجلزاءات التأديبية

 ( 43مادة ) –( 41مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 

مالئمًا للظروف "إحالل عبارة  -
مالئـم  ، حمل عبرارة " الصحية"

 ".للظروف اجلسمانية والعقالنية

 فصل الثاينال
 اجلزاءات التأديبية

 

 ( 41مادة )

 

 

 إعادة صياغة املادةقررت اللجنة  -
 على النحو التايل:

 الفصل الثاين
 اجلزاءات التأديبية

 

 (41)مادة 
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يتعني على إدارة املركز حتقيق 
االنضباط وإثارة الشعور باملسئولية 
وحتدد الالئحة التنفيذية أمناط 
السلوك اليت تقرر هلا جزاءات 
تأديبية ودرجة جسامتها على أن 
يكون اجلزاء مالئم للظروف 
اجلسمانية والعقالنية للنزيل، وال 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يتعني على إدارة املركز حتقيق 
االنضباط وإثارة الشعور باملسئولية 
وحتدد الالئحة التنفيذية أمناط 
السلوك اليت تقرر هلا جزاءات 
تأديبية ودرجة جسامتها على أن 

مالئمًا للظروف يكون اجلزاء 
للنزيل، وال جيوز معاقبة  الصحية
عن فعل مل تنص عليه  النرزيل

 الالئحة التنفيذية.

 
 
 

يتعني على إدارة املركز حتقيق 
 ،االنضباط والشعور باملسئولية
وحتدد الالئحة التنفيذية صور 
 املخالفات اليت تقرر هلا جزاءات
تأديبية ودرجة جسامتها، على أن 
يكون اجلزاء مالئمًا للظروف 
الصحية للنزيل واحملبوس احتياطيًا، 
وال جيوز معاقبة النزيل أو احملبوس 
احتياطيًا عن فعل مل تنص عليه 

 

يتعني على إدارة املركز حتقيق 
 ،االنضباط والشعور باملسئولية
وحتدد الالئحة التنفيذية صور 
املخالفات اليت تقرر هلا جزاءات 
تأديبية ودرجة جسامتها، على أن 
يكون اجلزاء مالئمًا للظروف 
الصحية للنزيل واحملبوس احتياطيًا، 
وال جيوز معاقبة النزيل أو احملبوس 
احتياطيًا عن فعل مل تنص عليه 

 .ذيةالالئحة التنفي
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عن فعل مل  النرزيلجيوز معاقبة 
 لتنفيذية.تنص عليه الالئحة ا

 

 

 .الالئحة التنفيذية
 

 
 

 (43مادة )

 

 

 

 (45مادة ) –( 43مادة )

 الترقيم:إعادة  بعد

إضافة عبارة يف هناية املادة تنص  -
وللنزيل حق التظلم يف حالة " على:

 ".انتهاك حقوقه
تصحيح اخلطأ النحوي يف كلمة  -
 ".معاقبًا" لتصبح " معاقب " 

 ( 43مادة )

 
 

 إعادة صياغة املادةقررت اللجنة  -
 على النحو التايل:

 

 (43)مادة 
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كل نزيل أو حمبوس احتياطيًا خيالف 
أحكام القوانني أو اللوائح أو النظم 
املعمول هبا يف املؤسسة يعاقب 
تأديبيًا، وال مينع ذلك اإلجراء من 
حتريك الدعوى اجلنائية عن األفعال 

عليها  معاقب اليت تشكل جرائم
 قانونًا.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

كل نزيل أو حمبوس احتياطيا خيالف 
أحكام القوانني أو اللوائح أو النظم 
املعمول هبا يف املؤسسة يعاقب 
تأديبيًا، وال مينع ذلك اإلجراء من 
حتريك الدعوى اجلنائية عن األفعال 

عليها  معاقبًا جرائماليت تشكل 
وللنزيل حق التظلم يف حالة ، قانونًا

 .انتهاك حقوقه

 
 
 
 

كل نزيل أو حمبوس احتياطيًا خيالف 
أحكام القوانني أو اللوائح أو النظم 
املعمول هبا يف املؤسسة يعاقب 
تأديبيًا، وال مينع ذلك اإلجراء من 
حتريك الدعوى اجلنائية عن األفعال 

عليها معاقبًا اليت تشكل جرائم 
  .قانونًا

وللنزيل واحملبوس احتياطيًا اختاذ 
اإلجراءات القانونية للتظلم من 

 
كل نزيل أو حمبوس احتياطيًا خيالف 
أحكام القوانني أو اللوائح أو النظم 
املعمول هبا يف املؤسسة يعاقب 
تأديبيًا، وال مينع ذلك اإلجراء من 
حتريك الدعوى اجلنائية عن األفعال 

عليها معاقبًا اليت تشكل جرائم 
  قانونًا.

وللنزيل واحملبوس احتياطيًا اختـاذ  
اإلجراءات القانونية للتظلم مـن  
اجلزاءات التأديبية اليت توقع عليه 

مّكن مـن  لدى إدارة املؤسسة، وُي
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اجلزاءات التأديبية اليت توقع عليه  
مّكن من لدى إدارة املؤسسة، وُي

الطعن يف األحكام اجلنائية الصادرة 
، على ضده بطرق الطعن املختلفة

أن حتدد الالئحة التنفيذية مدة 
 .حمددة للبت يف موضوع التظلم

 

الطعن يف األحكام اجلنائية الصادرة 
، على ضده بطرق الطعن املختلفة

أن حتدد الالئحة التنفيذيـة مـدة   
 .حمددة للبت يف موضوع التظلم

 

 (45)مادة 

 

ال جيوز توقيع أي جزاء تأدييب على 
أو احملبوس احتياطيًا إال  النرزيل

بعد التحقيق معه كتابة أو مساع 
أقواله ومتكينه من إبداء دفاعه 

 ( 44مادة ) –( 45مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 

 دون تعديل

 ( 45مادة )    

 

 

 (45)مادة 
ال جيوز توقيع أي جزاء تأدييب على 

أو احملبوس احتياطيًا إال  النرزيل
بعد التحقيق معه كتابة أو مساع 
أقواله ومتكينه من إبداء دفاعه 
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ويتوىل التحقيق معه أحد ضباط 
 املركز.

 دون تعديل 

 
 

ويتوىل التحقيق معه أحد ضباط 
 املركز.

 (44مادة )

اجلزاءات التأديبية اليت توقع  
 هي: النرزيلعلى 

التنبيه واإلنذار يف حضور  .9
 أو النزالء.احلراس 

احلرمان من النشاط الترفيهي  .1
والرياضي ملدة ال تزيد على سبعة 

 أيام.

 ( 44مادة ) –( 44مادة )

 :إعادة الترقيم بعد
 

 دون تعديل

 ( 44مادة )
 

( لتأخرذ  44)تقدمي املادة رقم  -
على  إعادة صياغتها( مع 55رقم )

 النحو التايل:
 

تنشأ جلنة التأديب يف كل مركز 
بقرار من الوزير برئاسة رئيس 

 (44)مادة 
 

 
 
 

تنشأ جلنة التأديب يف كل مركز 
بقرار من الوزير برئاسة رئيس 
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احلرمان من بعض أو كل  .3
 زيل.راالمتيازات املمنوحة للن

ز  يف راحلرمان من فترة التن .5
اهلواء الطلق ملدة ال تزيد على 

 سبعة أيام.

احلرمان من املكافأة املالية  .5
املقررة وأجر العمل أو أحدمها ملدة 

 ال تزيد على عشرة أيام.

احلرمان من االتصال اهلاتفي  .1
 ملدة ال تزيد على أسبوعني.

احلبس االنفرادي ملدة ال تزيد  .2
 على عشرة أيام.

زيل إىل الدرجة األقل رالتن .9

املسئول ضابط الاملركز وعضوية 
وحتدد . قانوين عضو النزالء و عن

جراءات عمل إالالئحة التنفيذية 
 .اللجنة

املسئول ضابط الاملركز وعضوية 
وحتدد . قانوين عضو النزالء و عن

جراءات عمل إالالئحة التنفيذية 
  ة.اللجن



211 

 

 القانون نصوص مواد مشروع
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 ملدة ال تزيد عن ستة أشهر.

وتوقع على احملبوس احتياطيًا 
اجلزاءات املنصوص عليها يف البنود 

قرة من الف 2و 1و 5و 3و 1و 9
 السابقة.

 

 (44مادة )

 
 
 
 

 ( 42مادة ) –( 44مادة )

 بعد إعادة الترقيم:
 

حمرل  " الـوزير "  إحالل كلمة -
 "وزير الداخلية". عبارة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 ( 44مادة )

 
 

( لتأخذ 44تأخري املادة رقم ) -
على  تهاإعادة صياغ( و51الرقم )

 النحو التايل:

 (44)مادة 
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)جلنة التأديب( تنشأ جلنة تسمى 
وتشكل بقرار من وزير الداخلية 
برئاسة مدير املؤسسة وعضوية عدد 
من األعضاء ال يقل عن ثالثة على 

 أن يكون من بينهم رئيس املركز.
وحتدد الالئحة التنفيذية إجراءات 

 عمل اللجنة.
 

 التعديل:
 

تنشأ جلنة تسمى )جلنة التأديب( 
برئاسة  الوزيروتشكل بقرار من 

مدير املؤسسة وعضوية عدد من 
األعضاء ال يقل عن ثالثة على أن 

 يكون من بينهم رئيس املركز.
وحتدد الالئحة التنفيذية إجراءات 

 عمل اللجنة.

 

 

اجلزاءات التأديبية اليت توقع على  
 النزيل هي:

 

التنبيه أو اإلنذار يف حضور  .2
 احلراس أو النزالء.

 اإلنذار الكتايب. .1

احلرمان من بعض أو كل  .3
 االمتيازات املمنوحة له.

احلرمان من الربامج  .5
 الترفيهية أو األنشطة الرياضية.

 
اجلزاءات التأديبية اليت توقع على 

 النزيل هي:

 

التنبيه أو اإلنذار يف حضور  .2
 احلراس أو النزالء.

 اإلنذار الكتايب. .1

احلرمان من بعض أو كل  .3
 االمتيازات املمنوحة له.

احلرمان من الربامج  .5
 الترفيهية أو األنشطة الرياضية.

احلرمان من التنزه يف اهلواء  .4
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احلرمان من التنزه يف اهلواء  .4
 الطلق ملدة ال تزيد عن سبعة أيام.

احلرمان من املكافأة املالية  .4
املقررة له ملدة ال تزيد عن مخسة 

 عشر يومًا.

التصنيف إىل الدرجة األشد  .2
وذلك وفقًا للضوابط والقواعد 

 اليت حتددها الالئحة التنفيذية.

ن االتصال احلرمان م .1
اهلاتفي ملدة ال تزيد عن مرتني 
وذلك وفقًا للضوابط والقواعد 

 اليت حتددها الالئحة التنفيذية.

احلرمان من الزيارة ملدة ال  .2

 الطلق ملدة ال تزيد عن سبعة أيام.

احلرمان من املكافأة املالية  .4
املقررة له ملدة ال تزيد عن مخسة 

 عشر يومًا.

التصنيف إىل الدرجة األشد  .2
وذلك وفقًا للضوابط والقواعد 

 اليت حتددها الالئحة التنفيذية.

ن االتصال احلرمان م .1
اهلاتفي ملدة ال تزيد عن مرتني 
وذلك وفقًا للضوابط والقواعد 

 اليت حتددها الالئحة التنفيذية.

احلرمان من الزيارة ملدة ال  .2
تزيد عن زيارتني وذلك وفقًا 



211 

 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 
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تزيد عن زيارتني وذلك وفقًا 
للضوابط والقواعد اليت حتددها 

 الالئحة التنفيذية.

احلرمان من ختفيض املدة أو  -20
عدم ترشيحه لإلفراج حتت شرط 
بعد انقضاء ثالثة أرباع املدة 

 احملكوم هبا.

احلبس االنفرادي ملدة ال  -22
تزيد عن عشرة أيام متصلة أو 

 يومًا متفرقة وذلك وفقًا نيثالث
للقواعد واللوائح اليت حتددها 

 الالئحة التنفيذية.
 

للضوابط والقواعد اليت حتددها 
 الالئحة التنفيذية.

احلرمان من ختفيض املدة أو  .20
عدم ترشيحه لإلفراج حتت شرط 

د انقضاء ثالثة أرباع املدة بع
 احملكوم هبا.

احلبس االنفرادي ملدة ال  .22
تزيد عن عشرة أيام متصلة أو 

 يومًا متفرقة وذلك وفقًا نيثالث
للقواعد واللوائح اليت حتددها 

 الالئحة التنفيذية.
 

وجيوز إلدارة املركز اختاذ التدابري 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وجيوز إلدارة املركز اختاذ التدابري 
املناسبة للمخالفات اليت يرتكبها 

احتياطيًا وذلك وفقًا احملبوسني 
للضوابط والقواعد اليت حتددها 

 الالئحة التنفيذية.

املناسبة للمخالفات اليت يرتكبها 
وذلك وفقًا  احملبوسني احتياطيًا

للضوابط والقواعد اليت حتددها 
 الالئحة التنفيذية.

 (42مادة )

 

 

 

 

 ( 41مادة ) –( 42مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 

إىل  4البنود من )إحالل عبارة " -
 4"البنود مـن )  حمل عبارة"  (1
الواردة يف الفقررة األوىل  (" 1إىل 

 ( 42مادة )

 

 

 ة املادةإعادة صياغقررت  اللجنة -
 على النحو التايل:

 

 (42)مادة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 من املادة.
( 44من املادة )" إحالل عبارة -

"من  حمل عبارة" من هذا القانون
( من هذا القـانون"،  44املادة )

 ترقيم املواد.وذلك تبعا إلعادة 
تصحيح اخلطأ املطبعي الوارد يف  -

 ".املركز" لتصبح "املراكزكلمة "
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

ال جيوز توقيع اجلزاءات املنصروص  
(  1إىل  4) البنود مـن   عليها يف

( من هذا القانون 44من املادة  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ختتص جلنـة التأديـب بتوقيـع    
اجلزاءات التأديبيـة املنصـوص   

( من هـذا  44عليها يف املادة )
القانون. وجيوز لرئيس املركز أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

ختتص جلنة التأديب بتوقيع 
اجلزاءات التأديبية املنصوص عليها 

( من هذا القانون. 44يف املادة )
وجيوز لرئيس املركز أو من ينوب 
عنه توقيع اجلزاءات التأديبية 



211 

 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

ال جيوز توقيع اجلزاءات املنصوص 
( من  9إىل  1عليها يف البنود من ) 

( من هذا القانون إال 55املادة  )
 من جلنة التأديب.

وجيوز توقيع اجلزاءات األخرى 
 أيضًا من رئيس املراكز.

 
 
 

 .إال من جلنة التأديب
األخررى   وجيوز توقيع اجلرزاءات 

 .املركزأيضًا من رئيس 

 من ينوب عنه توقيع اجلـزاءات 
التأديبية املنصوص عليها يف البنود 

( يف املـادة  4،5،3،1،2)أرقام 
 .( من هذا القانون44)

 

أرقام املنصوص عليها يف البنود 
( 44( يف املادة )4،5،3،1،2)

 من هذا القانون.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (41مادة )

 

 

 

لرئيس املركز اختاذ اإلجراءات 
التحفظية الالزمة على النزالء حلني 

 العرض على جلنة التأديب.
 

 ( 42مادة ) –( 41مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 دون تعديل

 ( 41مادة )

 

من ينوب  )أو إضافة عبارة -
 (لرئيس املركز)( بعد عبارة عنه

 على النحو التايل: 

 أو من ينوب عنه لرئيس املركز
اختاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة 

الء حلني العرض على جلنة على النز
 التأديب

 

 (41)مادة 
 
 

 
 أو من ينوب عنه املركزلرئيس 

اختاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة 
على النزالء حلني العرض على جلنة 

 التأديب.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (42مادة )

 
 
 

 

 

 
ال جيوز استخدام القوة يف  

التعامل مع النزالء إال يف حاالت 
الضرورة ملنع وقوع أعمال العنف 
أو حماوالت اهلرب أو التغلب على 

 ( 40مادة ) –( 42مادة )

 بعد إعادة الترقيم:
 

إضافة فقرة جديدة يف هناية املادة  -
يكون نصها على النحو الوارد يف 

 النص بعد التعديل.
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

ال جيوز استخدام القوة يف التعامل 
مع النزالء إال يف حاالت الضرورة 

 ( 42مادة )

 

 

 ة املادةإعادة صياغ قررت اللجنة -
 على النحو التايل:

 

 

 

 

جيوز استخدام القوة يف التعامل ال  

 (42)مادة 
 
 
 
 

 
جيوز استخدام القوة يف التعامل ال 

يف حاالت الضرورة  إال مع النزالء
مع مراعاة مبدأ التدرج يف 
استخدام القوة املنصوص عليه يف 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 املقاومة أو عدم تنفيذ األوامر.
 

ملنع وقوع أعمال العنف أو 
أو التغلب على  حماوالت اهلرب

 املقاومة أو عدم تنفيذ األوامر.
وجيب على مدير املؤسسة أن يرفع 

ساعة  15للوزير تقريًرا يف ظرف 
بعد استخدام القوة يبني مربرات 
اللجوء إليها، وما مت استخدامه من 
قوة، وإثبات املربرات على أهنا 
تتناسب مع اخلطر أو املخالفة، 
 وجيب أن يودع نسخة من التقرير
لدى النيابة العامة اليت تتوىل 
التحقيق يف استخدام القوة 

يف حاالت الضرورة  إال مع النزالء
مع مراعاة مبدأ التدرج يف 
استخدام القوة املنصوص عليه يف 
قانون قوات األمن العام والقوانني 

ملنع وقوع  ،األخرى ذات الصلة
 ،أو حماوالت اهلرب، أعمال العنف

أو عدم  ،أو التغلب على املقاومة
، أو حماولة اإلضرار تنفيذ األوامر

 .غريبالنفس أو الغري أو أموال ال

 

قانون قوات األمن العام والقوانني 
ملنع وقوع  ،األخرى ذات الصلة

 ،أو حماوالت اهلرب، أعمال العنف
أو عدم  ،أو التغلب على املقاومة

، أو حماولة اإلضرار تنفيذ األوامر
 .بالنفس أو الغري أو أموال الغري
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ومربراهتا وحتريك الدعوى اجلنائية 
إذا كان استخدام القوة ينطوي 

 على خمالفة جنائية.

 
 

 (40مادة )

 

 

 

 

 ( 42مادة ) –( 40مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

يف حالة مقاومتـه  " إضافة عبارة -
الواردة "حتفظي"  بعد كلمة" مؤقتًا

 يف الفقرة األوىل.
 

وعرض األمـر  إحالل عبارة " -
" على رئيس املركز وجلنة التأديب

وعرض األمـر علـى   حمل عبارة "

 (40مادة )

  

 ة املادةإعادة صياغقررت اللجنة  -
 على النحو التايل:

 

 

 

 (40)مادة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

مدير إدارة اإلصالح والتأهيل أو 
" الواردة يف الفقررة  جلنة التأديب

 األوىل من املادة.
( 3( و)1إعادة صياغة البنرود )  -
 .( 5و)
ي الوارد يف تصحيح اخلطأ النحو -

 ".أسبوعا" لتصبح"أسبوع"  كلمة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

ال جيوز استخدام القيد احلديدي 
كجزاء إال أنه إلدارة املركز أن تأمر 

بالقيد احلديدي  النرزيلبتكبيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

ال جيوز استخدام القيد احلديـدي  
على النزالء أو احملبوسني احتياطيًا 
 داخل املركز إال يف احلاالت اآلتية:
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

ال جيوز استخدام القيد احلديدي 
كجزاء إال أنه إلدارة املركز أن 

بالقيد  النرزيلتأمر بتكبيل 
احلديدي كإجراء حتفظي وعرض 
األمر على مدير إدارة اإلصالح 
والرتأهيل أو جلنة التأديب خالل 
مدة ال جتاوز أسبوع وذلك يف 

 احلاالت اآلتية:

يف حالة مقاومته  كإجراء حتفظي
وعرض األمر على رئيس  مؤقتًا

خالل مدة ال  املركز وجلنة التأديب
وذلك يف احلاالت  أسبوعًاجتاوز 
 اآلتية:

إذا وقع مترد أو هيراج أو   .9
أو تعد شديد  النرزيلعصيان من 

 أو أعمال شغب. 
إذا كان هناك خوف مـن   .1

أو حاول اهلرب أو  النـزيلفرار 
 خطط له.

 

 

 

ال جيوز استخدام القيد احلديـدي  
على النزالء أو احملبوسني احتياطيًا 
 داخل املركز إال يف احلاالت اآلتية:

 

 

 

إذا وقع مترد أو هيـاج أو   .2

 

 

 

إذا وقع مترد أو هيـاج أو   .2
عصيان أو تعد شديد أو أعمال 

 شغب.

إذا حاول النزيل اهلرب أو  .1
خطط له أو كان هناك خوفًا منه 

اخلـوف أسـباب   وكان هلـذا  
 معقولة.

حماولة اإلضرار بالنفس أو  .3
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

إذا وقع مترد أو هياج أو عصيان  .9
أو تعد شديد أو  النرزيلمن 

 أعمال شغب. 
اهلرب أو  النرزيلإذا حاول  .1

نه خطط له أو كان هناك خوفا م
 وكان هلذا اخلوف أسباب معقولة.

 

اإلضرار  النرزيلإذا حاول  .3
 بنفسه أو الغري.

 
أيه حاله أخرى ترى إدارة  .5

املركز اتباع ذلك اإلجراء بقصد 
 حفظ األمن والنظام داخل املركز.

ــاول  .3 ـــزيلإذا ح  الن
اإلضرار بنفسه أو بالغري أو أموال 

 الغري.

 
 أي حاالت أخرى ضرورية .5

تؤدي إىل اإلخالل باألمن والنظام 
 داخل املركز أو خارجه.

 

 

عصيان أو تعد شديد أو أعمال 
 شغب.

إذا حاول النزيل اهلرب أو  .1
خطط له أو كان هناك خوفًا منه 
وكان هلـذا اخلـوف أسـباب    

 معقولة.

حماولة اإلضرار بالنفس أو  .3
 بالغري أو أموال الغري .

 

أي حاالت أخرى ضرورية  .5
تــؤدي إىل اإلخــالل بــاألمن 

 .و خارجهوالنظام داخل املركز أ

 بالغري أو أموال الغري .

 

أي حاالت أخرى ضرورية  .5
تــؤدي إىل اإلخــالل بــاألمن 
 .والنظام داخل املركز أو خارجه
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 (42مادة )

 

 

 

 

 

 

 ( 41مادة ) –( 42مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 دون تعديل

 ( 42مادة )

 

إعادة صياغة صدر قررت اللجنة   -
مع (، 3البند رقم )واملادة 

التمرد إذا كان استبدال عبارة )
مترد النزالء ( بعبارة )املتمردون
(، 1( يف البند رقم )إذا كانوا

 على النحو التايل:  وذلك

 

 (42)مادة 
 
 
 
 
 
 

مع مراعاة الضوابط املنصوص 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 
 

ال جيوز استعمال األسلحة ضد 
 النزالء إال يف احلاالت اآلتية:

 
 
 
صد أي هجوم أو مقاومة  .9

باستعمال القوة إذا مل يكن مصحوبة 
 مستطاعًا صدها بوسائل أخرى.

مع مراعاة الضوابط املنصوص 
ال جيوز  ،خرىعليها يف القوانني األ

استعمال األسلحة ضد النزالء 
واحملبوسني احتياطيًا إال يف احلاالت 

 :اآلتية
 

صد أي هجوم أو مقاومة  .9
مصحوبة باستعمال القوة إذا مل 
يكن مستطاًعا صدها بوسائل 

 أخرى.

التمرد إذا كان القضاء على  .1
مسلحني بأدوات قاتلة  املتمردون

ال جيوز  ،خرىعليها يف القوانني األ
استعمال األسلحة ضد النزالء 
واحملبوسني احتياطيًا إال يف احلاالت 

 :اآلتية
 

صد أي هجوم أو مقاومة  .9
إذا مل مصحوبة باستعمال القوة 

يكن مستطاًعا صدها بوسائل 
 أخرى.

 

التمرد إذا كان القضاء على  .1
مسلحني بأدوات  املتمردون
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
القضاء على مترد النزالء إذا  .1

كانوا مسلحني بأدوات قاتلة 
ورفضوا إلقاءها بعد صدور األمر 

 إليهم بذلك.
 

منع فرار النزالء إذا مل ميكن  .3
 منعهم بوسائل أخرى.

ورفضوا إلقاءها بعد صدور األمر 
 بذلك.إليهم 

 

منع اهلرب إذا مل يكن من  .3
 .املستطاع منعه بالوسائل األخرى

 

قاتلة ورفضوا إلقاءها بعد صدور 
 األمر إليهم بذلك.

منع اهلرب إذا مل يكن من  .3
املستطاع منعه بالوسائل 

 األخرى.

 (41مادة )

 

 

 ( 43مادة ) –( 41مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

" (41يف املـادة ) " إحالل عبارة -
وذلك ("، 42"يف املادة ) حمل عبارة

 ( 41مادة )

 

 ة املادةإعادة صياغقررت اللجنة  -
 على النحو التايل:

 (41)مادة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 
ال جيوز استعمال األسلحة يف 
احلاالت املنصوص عليها يف املادة ) 

( من هذا القانون إال بعد  19
صدور أمر من الوزير أو من 
يفوضه. ويشترط لذلك أن يكون 
استعمال السالح الزمًا ومتناسبًا مع 

 ترقيم املواد.تبعا إلعادة 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
ال جيوز استعمال األسلحة يف 

   يف املادةاحلاالت املنصوص عليها 
من هذا القانون إال بعد  ( 41) 

صدور أمر من الوزير أو من 
يفوضه. ويشترط لذلك أن يكون 
استعمال السالح الزمًا ومتناسبًا مع 

و اخلطر احملدق وأن يكون ذلك ه
الوسيلة لدرئه بعد التثبت من قيامه 
بقصد تعطيل املوجه ضد  السالح 

 
 
 

يشترط الستخدام السالح أن 
يكون الزمًا ومتناسبًا مع اخلطر 
احملدق وأن يكون ذلك هو الوسيلة 
الوحيدة لدرئه بعد التثبت من 
قيامه، وذلك بقصد تعطيل املوجه 
ضده السالح من االعتداء أو 
املقاومة أو اهلرب، وفقًا للضوابط 

 .القانونية يف هذا الشأن

 
 

الستخدام السالح أن يشترط 
يكون الزمًا ومتناسبًا مع اخلطر 
احملدق وأن يكون ذلك هو الوسيلة 
الوحيدة لدرئه بعد التثبت من 
قيامه، وذلك بقصد تعطيل املوجه 
ضده السالح من االعتداء أو 
املقاومة أو اهلرب، وفقًا للضوابط 

 .القانونية يف هذا الشأن
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

اخلطر احملدق وأن يكون ذلك هو 
الوسيلة لدرئه بعد التثبت من قيامه 

ضد  السالح  بقصد تعطيل املوجه
من االعتداء أو املقاومة أو الفرار، 
على أن يتم إطالق عيار ناري يف 
الفضاء للتحذير كلما كان ذلك 
 مستطاعًا مث التصويب يف غري مقتل.

من االعتداء أو املقاومة أو الفرار، 
على أن يتم إطالق عيار ناري يف 
الفضاء للتحذير كلما كان ذلك 
 مستطاعًا مث التصويب يف غري مقتل.

 (43مادة )

 
 

     املادة مع عدم اإلخالل بأحكام
( من هذا القانون تسري  55) 

 ( 45مادة ) –( 43مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 

بأحكـام املـادة   " إحالل عبارة -

 ( 43مادة )

 

 

لعدم وجود  حذف هذ  املادة -
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

األحكام الواردة يف هذا الباب على 
 احملبوسني احتياطيًا.

"بأحكام املـادة   عبارة حمل" (44)
وذلك تبعا إلعادة تررقيم  ("، 44)

 املواد.

املادة بعد وعلى ذلك يكون نص 
 التعديل:

     بأحكام املادة مع عدم اإلخالل 
من هذا القانون تسري  ( 44) 

األحكام الواردة يف هذا الباب على 
 احملبوسني احتياطيًا.

 
 
 

حاجة هلا، حيث مت توضيح 
، مع مضموهنا يف مواد املشروع

اليت مراعاة إعادة ترقيم املواد 
 . تليها
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الباب الرابع
اإلشراف القضائي وتنفيذ 

 العقوبات
 الفصل األول

 التفتيش القضائي على املؤسسة
 (45مادة )

 

 

 

 الباب الرابع
اإلشراف القضائي وتنفيذ 

 العقوبات
 الفصل األول

 ةالتفتيش القضائي على املؤسس
 ( 44مادة ) –( 45مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 
 

 ".وللنائب العامحذف عبارة: " -

 الباب الرابع
اإلشراف القضائي وتنفيذ 

 العقوبات
 الفصل األول

 التفتيش القضائي على املؤسسة
 ( 43مادة ) –( 45مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 

 

 ة املادةإعادة صياغقررت اللجنة  -

 الباب الرابع
اإلشراف القضائي وتنفيذ 

 العقوبات
 الفصل األول

 على املؤسسة التفتيش القضائي
 ( 34)مادة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

وكـذا النائـب   إحالل عبارة " -
العام ووكالء النائب العام كـل  

ووكـالء  " حمل عبارة "فيما خيصه
النائـب العــام كـل يف دائــرة   

 ".اختصاصه

تصحيح اخلطأ اإلمالئي الوارد يف  -
 ". تلقي" لتصبح "  تلقىكلمة " 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

لرئيس حمكمة التمييز ولرئيس حمكمة 
االستئناف العليا ولرئيس احملكمة 

 على النحو التايل:

 

 

 

 

 

 

 
 

لرئيس حمكمة التمييز وللنائب العام 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

لرئيس حمكمة التمييز وللنائب العام 
ولرئيس حمكمة االستئناف العليا 
ولرئيس احملكمة الكربى املدنية 
ولقاضي تنفيذ العقاب ووكالء 
النائب العام كل يف دائرة اختصاصه 
زيارة مراكز اإلصالح والتأهيل 
وتفتيشها واالطالع على السجالت 
اخلاصة هبا والتأكد من عدم وجود 

ري قانونية وتلقى حمبوس بصفة غ
الشكاوى والتظلمات من أي 
حمبوس والسماع إىل شكوا . 
والتأكد من أن مجيع أوامر النيابة 
العامة وقاضي التحقيق وقرارات 

الكربى املدنية ولقاضي تنفيذ 
وكذا النائب العام ووكالء العقاب 

زيارة  النائب العام كل فيما خيصه
مراكز اإلصالح والتأهيل وتفتيشها 
واالطالع على السجالت اخلاصة 
هبا والتأكد من عدم وجود حمبوس 

الشكاوى  وتلقيبصفة غري قانونية 
والتظلمات من أي حمبوس والسماع 
إىل شكوا . والتأكد من أن مجيع 
أوامر النيابة العامة وقاضي التحقيق 
وقرارات احملاكم يتم تنفيذها على 

 لوجه املبني هبا.ا

ولرئيس حمكمة االستئناف العليا 
احملكمة اجلنائية الكربى ولرئيس 

ولرئيس احملكمة املدنية الكربى 
ولقاضي تنفيذ العقاب ووكالء 
النائب العام كل يف دائرة 
اختصاصه، زيارة مراكز اإلصالح 
والتأهيل وتفتيشها واالطالع على 
السجالت اخلاصة هبا، والتأكد من 
 عدم وجود حمبوس بصفة غري

الشكاوى  وتلقيقانونية، 
نزيل أو حمبوس والتظلمات من أي 

. والتأكد احتياطيًا ومساع شكواه
من أن مجيع أوامر النيابة العامة 

لرئيس حمكمة التمييز وللنائب العام 
ولرئيس حمكمة االستئناف العليا 

احملكمة اجلنائية الكربى ولرئيس 
 ولرئيس احملكمة املدنية الكربى
ولقاضي تنفيذ العقاب ووكالء 
النائب العام كل يف دائرة 
اختصاصه، زيارة مراكز اإلصالح 
والتأهيل وتفتيشها واالطالع على 
السجالت اخلاصة هبا، والتأكد من 
عدم وجود حمبوس بصفة غري 

الشكاوى  وتلقيقانونية، 
نزيل أو حمبوس والتظلمات من أي 

والتأكد  .ومساع شكواه احتياطيًا
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

احملاكم يتم تنفيذها على الوجه 
 املبني هبا.

 

 

 

 
 
 
 

 واألحكام القضائيةوقاضي التحقيق 
 يتم تنفيذها على الوجه املبني هبا.

مجيع أوامر النيابة العامة  من أن
واألحكام وقاضي التحقيق 

يتم تنفيذها على الوجه  القضائية
 .املبني هبا

 
 
 

 الفصل الثاين
 تنفيذ عقوبة اإلعدام

 (44مادة )

 

 الفصل الثاين
 تنفيذ عقوبة اإلعدام

 ( 44مادة ) –( 44مادة )

 الفصل الثاين
 تنفيذ عقوبة اإلعدام

 ( 45مادة ) –( 44مادة )

 الفصل الثاين
 تنفيذ عقوبة اإلعدام

 (54)مادة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

يودع احملكوم عليه باإلعدام مبكان 
مستقل باملركز حبيث ال يسمح له 
باالختالط بالنزالء اآلخرين ويتم 

 دقيقًا قبل إيداعه.تفتيشه تفتيشًا 
 

 بعد إعادة الترقيم:

 
 دون تعديل

 بعد إعادة الترقيم:

 

 دون تعديل

 

باإلعدام مبكان يودع احملكوم عليه 
مستقل باملركز حبيث ال يسمح له 
باالختالط بالنزالء اآلخرين ويتم 

 تفتيشه تفتيشًا دقيقًا قبل إيداعه.
 
 
 
 

 (44مادة )

 
 

 ( 42مادة ) –( 44مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 ( 44مادة ) –( 44مادة )

 إعادة الترقيم:بعد 

 (44)مادة 
 
 



211 

 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

قبل تنفيذ احلكم "  إحالل عبارة -
 حمل عبارة" بعيدا عن مكان التنفيذ

"يف اليوم الذي يعني لتنفيذ احلكم 
 .بعيدًا عن مكان التنفيذ"

إضافة عبرارة ترنص علرى:     -
وتسهيل اإلجـراءات الالزمـة   "

" لكتابة وصيته إن هو طلب ذلك
وال قبل العبارة اليت تنص علرى: " 
يف أيام  جيوز تنفيذ عقوبة اإلعدام

األعياد الرمسية اخلاصـة بديانـة   
" الرواردة يف هنايرة   احملكوم عليه

 

املوافقة على قرار جملس النواب  -
( الدينيةمع استبدال كلمة )

( الواردة بعد الرمسيةبكلمة )
كلمة )األعياد(، وذلك على 

 النحو التايل: 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 

ألقارب احملكوم عليه باإلعدام أن 
يقابلو  يف اليوم الذي يعني لتنفيذ 
احلكم بعيدًا عن مكان التنفيذ، 

الدين من وجيب متكني أحد رجال 
مقابلة احملكوم عليه إذا كانت ديانته 
تفرض عليه االعتراف أو غري  من 
الفروض الدينية قبل املوت ما مل 
يكن من املتعذر حتقيق ذلك، وال 
جيوز تنفيذ عقوبة اإلعدام يف أيام 
األعياد الرمسية اخلاصة بديانة 

 احملكوم عليه.

 .املادة
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
ألقارب احملكوم عليه باإلعدام أن 

قبل تنفيذ احلكم بعيدًا عن  يقابلو 
وجيب متكني أحد ، مكان التنفيذ

رجال الدين من مقابلة احملكوم عليه 
ديانته تفرض عليه إذا كانت 

االعتراف أو غري  من الفروض 
الدينية قبل املوت ما مل يكن من 

وتسهيل  املتعذر حتقيق ذلك،
اإلجراءات الالزمة لكتابة وصيته 

وال جيوز تنفيذ ، إن هو طلب ذلك

 

 

 

 

 

ألقارب احملكوم عليه باإلعدام أن 
قبل تنفيذ احلكم بعيدًا عن يقابلو  

، وجيب متكني أحد مكان التنفيذ
رجال الدين من مقابلة احملكوم عليه 

ألقارب احملكوم عليه باإلعدام أن 
قبل تنفيذ احلكم بعيدًا عن يقابلو  

، وجيب متكني أحد مكان التنفيذ
رجال الدين من مقابلة احملكوم عليه 
إذا كانت ديانته تفرض عليه 
االعتراف أو غري  من الفروض 
الدينية قبل املوت ما مل يكن من 

وتسهيل املتعذر حتقيق ذلك، 
اإلجراءات الالزمة لكتابة وصيته 

، وال جيوز تنفيذ إن طلب ذلك
 الدينيةعقوبة اإلعدام يف أيام األعياد 

 .اخلاصة بديانة احملكوم عليه
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

عقوبة اإلعدام يف أيام األعياد الرمسية  
 اخلاصة بديانة احملكوم عليه.

إذا كانت ديانته تفرض عليه 
االعتراف أو غري  من الفروض 
الدينية قبل املوت ما مل يكن من 

وتسهيل املتعذر حتقيق ذلك، 
اإلجراءات الالزمة لكتابة وصيته 

، وال جيوز تنفيذ إن طلب ذلك
 الدينيةعقوبة اإلعدام يف أيام األعياد 

 .اخلاصة بديانة احملكوم عليه
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (42مادة )

 

إذا كانت املرأة احملكوم عليها 
باإلعدام حبلى يوقف تنفيذ احلكم 

 إىل ما بعد سنتني من وضعها.
 

 ( 41مادة ) –( 42مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 كلمة حمل" الوضع" إحالل كلمة -
 "وضعها".

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

إذا كانت املرأة احملكوم عليها باإلعدام 
حبلى يوقف تنفيذ احلكم إىل ما بعد 

 .الوضعسنتني من 

 ( 44مادة ) –( 42مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

املوافقة على قرار جملس النواب  -
 كلمةب (الوضع) كلمةباستبدال 
 .)وضعها(

 
إذا كانت املرأة احملكوم عليها باإلعدام 
حبلى يوقف تنفيذ احلكم إىل ما بعد 

 .الوضعسنتني من 

 (44)مادة 
 
 
 
 

إذا كانت املرأة احملكوم عليها باإلعدام 
حبلى يوقف تنفيذ احلكم إىل ما بعد 

 .الوضعسنتني من 

 (24)مادة  ( 42مادة ) –( 41مادة ) ( 42مادة ) –( 41مادة ) (41مادة )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 
 

تنفذ عقوبة اإلعدام رميًا بالرصاص 
داخل املركز أو يف مكان آخر 
مستور بناًء على طلب كتايب من 

 بعد إعادة الترقيم:

 

 ."رميًا بالرصاص" حذف عبارة -

ذلك يكون نص املادة بعـد  وعلى 
 التعديل:

 

تنفذ عقوبة اإلعدام داخل املركز أو 
يف مكان آخر مستور بنراًء علرى   
طلب كتايب من النائب العرام إىل  
مدير املؤسسة يتضمن بيان صريورة 
احلكم باإلعدام باتًا وموافقة امللرك  

 بعد إعادة الترقيم:

 

املوافقة على قرار جملس  -
 (،مستورحذف كلمة ) معالنواب 

( بكلمة أمراستبدال كلمة )و
 (، وذلك على النحو التايل:طلب)
 

تنفذ عقوبة اإلعدام داخل املركز أو 
كتايب  أمريف مكان آخر بناًء على 

من النائب العام إىل مدير عام 
املؤسسة يتضمن بيان صريورة 
احلكم باإلعدام باتًا وموافقة امللك 

 
 

 
 
 

تنفذ عقوبة اإلعدام داخل املركز أو 
كتايب  أمريف مكان آخر بناًء على 

من النائب العام إىل مدير عام 
املؤسسة يتضمن بيان صريورة 
احلكم باإلعدام باتًا وموافقة امللك 

 .عليه
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

النائب العام إىل مدير املؤسسة 
يتضمن بيان صريورة احلكم 

 باإلعدام باتًا وموافقة امللك عليه.

 .عليه عليه.

 

 (42مادة )

 

 

 

 

 

 ( 20مادة ) –( 42مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

"  رئيس املركـز "  إحالل عبارة -
أينمرا  " مدير املركـز"   حمل عبارة

وردت يف املادة، وإحرالل عبرارة   
" حمررل كلمررة حملـامي الــدفاع "
 ."للمدافع"

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

 ( 41مادة ) –( 42مادة )

 بعد إعادة الترقيم:
 

 ة املادةإعادة صياغقررت اللجنة  -
 على النحو التايل:

 

 

 

 (41)مادة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 
 

جيب أن يتم تنفيذ حكم اإلعدام 
حبضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد 
أعضاء النيابة العامة ومدير املركز 
أو من ينيبه وطبيب املركز أو أي 
طبيب آخر تندبه النيابة العامة 
وواعظ املركز وال جيوز لغري من 
ذكروا أن حيضروا التنفيذ إال بإذن 

 التعديل:
جيب أن يتم تنفيذ حكم اإلعدام 
حبضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد 

أو  ورئيس املركزأعضاء النيابة العامة 
من ينيبه وطبيب املركز أو أي طبيب 
آخر تندبه النيابة العامة وواعظ املركز 
وال جيوز لغري من ذكروا أن حيضروا 
التنفيذ إال بإذن خاص من النائب 

حملامي  العام، وجيب دائمًا أن يؤذن
عن احملكوم عليه باحلضور إذا  الدفاع

أو  رئيس املركزطلب ذلك، ويتلو 
من ينيبه منطوق احلكم الصادر 
باإلعدام والتهمة احملكوم من أجلها 

 

 
 

جيب أن يتم تنفيذ حكم اإلعدام 
حبضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد 

ومدير عام أعضاء النيابة العامة، 
املؤسسة ورئيس املركز  أو من 

، وطبيب املركز أو أي ينيبهما
طبيب آخر تندبه النيابة العامة، 
وواعظ املركز وال جيوز لغري من 
ذكروا أن حيضروا التنفيذ إال بإذن 
خاص من النائب العام،  وجيب 

جيب أن يتم تنفيذ حكم اإلعدام 
حبضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد 

ومدير عام أعضاء النيابة العامة، 
املؤسسة ورئيس املركز  أو من 

، وطبيب املركز أو أي ينيبهما
طبيب آخر تندبه النيابة العامة، 
وواعظ املركز وال جيوز لغري من 
ذكروا أن حيضروا التنفيذ إال بإذن 
خاص من النائب العام،  وجيب 

عن  حملامي الدفاعدائمًا أن يؤذن 
احملكوم عليه باحلضور إذا طلب 

 نفيذ العقابويتلوا قاضي تذلك، 
منطوق احلكم الصادر باإلعدام 
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خاص من النائب العام، وجيب 
للمدافع عن احملكوم  دائمًا أن يؤذن

عليه باحلضور إذا طلب ذلك، 
ويتلو مدير املركز أو من ينيبه 
منطوق احلكم الصادر باإلعدام 
والتهمة احملكوم من أجلها وذلك 
يف مكان التنفيذ على مسمع من 
احلاضرين، وإذا رغب احملكوم عليه 
يف إبداء أقوال حرر قاضي تنفيذ 

 العقاب حمضرًا هبا.
 

وذلك يف مكان التنفيذ على مسمع 
من احلاضرين، وإذا رغب احملكوم عليه 
يف إبداء أقوال حرر قاضي تنفيذ 

 العقاب حمضرًا هبا.

عن  حملامي الدفاعدائمًا أن يؤذن 
احملكوم عليه باحلضور إذا طلب 

 ويتلوا قاضي تنفيذ العقابذلك، 
عدام منطوق احلكم الصادر باإل

والتهمة احملكوم من أجلها وذلك يف 
مكان التنفيذ على مسمع من 
احلاضرين، وإذا رغب احملكوم عليه 

ر قاضي تنفيذ أقوال حر أييف إبداء 
 .العقاب حمضرًا بذلك

 

والتهمة احملكوم من أجلها وذلك يف 
مكان التنفيذ على مسمع من 
احلاضرين، وإذا رغب احملكوم عليه 

أقوال حرر قاضي تنفيذ  أييف إبداء 
 .العقاب حمضرًا بذلك
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (20مادة )

عند إمتام التنفيذ حيرر قاضي تنفيذ 
العقاب حمضرًا بذلك يثبت فيه 
شهادة الطبيب بالوفاة وساعة 
حصوهلا كما حيرر عضو النيابة 
العامة احلاضر حمضرًا مبا مت من 

 إجراءات.

 ( 22مادة ) –( 20مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 

 دون تعديل
 

 ( 42مادة ) –( 20مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 

 دون تعديل

 

 (42)مادة 
عند إمتام التنفيذ حيرر قاضي تنفيذ 

حمضرًا بذلك يثبت فيه العقاب 
شهادة الطبيب بالوفاة وساعة 
حصوهلا كما حيرر عضو النيابة 
العامة احلاضر حمضرًا مبا مت من 

 إجراءات.

 (22مادة )

 

 

تدفن الدولة على نفقتها جثة 
احملكوم عليه باإلعدام ما مل يكن له 

 (21مادة ) –( 22مادة )

 بعد إعادة الترقيم: 

 

 (20مادة ) –( 22مادة )

 بعد إعادة الترقيم: 

 
 ة املادةإعادة صياغقررت اللجنة  -

 (02)مادة 
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أقارب يطلبون القيام بذلك وجيب 
 أن يكون الدفن بغري مراسم.

 

ــع إحررالل عبررارة "، - ويف مجي
األحوال جيب أن تتبع األحكـام  

" حمرل  الشرعية يف جنازته ودفنه
"وجيب أن يكون الدفن بغري  عبارة

 الواردة يف هناية املادة.مراسم" 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
احملكوم تدفن الدولة على نفقتها جثة 

عليه باإلعدام ما مل يكن له أقارب 
ويف مجيع  يطلبون القيام بذلك،

األحوال جيب أن تتبع األحكام 
 .الشرعية يف جنازته ودفنه

 على النحو التايل:

 
تسلم جثة احملكوم عليه باإلعدام 

العقوبة إىل أقاربه أو من  تنفيذبعد 
، ويف حالة عدم وجود أقارب ميثله

له أو من ميثله أو رفضهم استالم 
يتم دفن اجلثمان على نفقة اجلثة 
، وأن يتم الدفن بغري الدولة

مراسم، وبالنسبة لألجانب ختطر 
السفارة أو القنصلية بتنفيذ حكم 
اإلعدام وتسلم اجلثة إىل السفارة 

ختاذ إجراءات نقلها أو القنصلية ال

 

تسلم جثة احملكوم عليه باإلعدام 
العقوبة إىل أقاربه أو من  بعد تنفيذ
، ويف حالة عدم وجود أقارب ميثله

له أو من ميثله أو رفضهم استالم 
يتم دفن اجلثمان على نفقة اجلثة 
، وأن يتم الدفن بغري الدولة

مراسم، وبالنسبة لألجانب ختطر 
السفارة أو القنصلية بتنفيذ حكم 
اإلعدام وتسلم اجلثة إىل السفارة 
أو القنصلية الختاذ إجراءات نقلها 
إىل بلد احملكوم يف حالة طلب 

 .ذلك
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

إىل بلد احملكوم يف حالة طلب 
 .ذلك

 الفصل الثالث
 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

 (21مادة )

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

 ( 23مادة ) –( 21مادة )

 بعد إعادة الترقيم:
 

 تعديلدون 
 

 الفصل الثالث
 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

 ( 22مادة ) –( 21مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

وفقًا لقانون إضافة عبارة ) -
( آخر املادة اإلجراءات اجلنائية

 على النحو التايل: 

تنفذ األحكام الصادرة بالعقوبات 
السالبة للحرية مبقتضى أمر يصدر 

 الفصل الثالث
 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

 (22مادة )
 
 
 

بات تنفذ األحكام الصادرة بالعقو
السالبة للحرية مبقتضى أمر يصدر 
من النيابة العامة وحيسب اليوم الذي 
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

تنفذ األحكام الصادرة بالعقوبات 
للحرية مبقتضى أمر يصدر السالبة 

من النيابة العامة وحيسب اليوم 
الذي يبدأ فيه التنفيذ من العقوبة 
املقضي هبا مع مراعاة خصم مدة 
احلبس االحتياطي ومدة القبض من 

 املدة املقضي هبا.
 

 

من النيابة العامة وحيسب اليوم الذي 
يبدأ فيه التنفيذ من العقوبة املقضي 
هبا مع مراعاة خصم مدة احلبس 
االحتياطي ومدة القبض من املدة 

وفقًا لقانون اإلجراءات املقضي هبا 
 .اجلنائية

 

يبدأ فيه التنفيذ من العقوبة املقضي 
هبا مع مراعاة خصم مدة احلبس 
االحتياطي ومدة القبض من املدة 

وفقًا لقانون اإلجراءات املقضي هبا 
 .اجلنائية

 

 ( 25مادة ) –( 23مادة ) (23مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 ( 21مادة ) –( 23مادة )

 الترقيم: بعد إعادة

 (21مادة )
 



211 

 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

" حمرل   الطلبإحالل كلمة "  -
 " . أن تطلبعبارة " 

تصحيح اخلطأ النحوي يف كلمة  -
 ". أربعني" لتصبح "  أربعون" 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

للنيابة العامة أو لذوي الشأن 
من قاضي تنفيذ العقاب  الطلب

 

 ة املادةإعادة صياغقررت اللجنة  -
 ( ب( و)أمع جتزئتها إىل بندين )

 على النحو التايل:

 
 
 

أ. للنيابة العامة أو لذوي الشأن 
الطلب من قاضي تنفيذ العقاب 
تأجيل العقوبة إذا كانت  احملكوم 
عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ. للنيابة العامة أو لذوي الشأن 
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 للنيابة العامة أو لذوي الشأن أن
تطلب من قاضي تنفيذ العقاب 
تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان 
احملكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية 
حبلى يف الشهر السادس حىت تضع 
محلها ومتضي أربعون يوما على 
الوضع، أو إذا كان احملكوم عليه 
بعقوبة سالبة للحرية مصابا مبرض 
يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته 

 للخطر.
 

تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان احملكوم 
عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى يف 
الشهر السادس حىت تضع محلها 

يوما على الوضع،  أربعنيوُتْمِضي 
أو إذا كان احملكوم عليه بعقوبة 
سالبة للحرية مصابا مبرض يهدد 
بذاته أو بسبب التنفيذ حياته 

 للخطر.

يف الشهر السادس حىت تضع محلها 
 أربعني يومًا على الوضع.ومتضي 

 

ب. للنيابة العامة الطلب من 
قاضي تنفيذ العقاب تأجيل تنفيذ 
العقوبة إذا كان احملكوم عليه 
بعقوبة سالبة للحرية مصابًا مبرض 
يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته 

 للخطر.

العقاب الطلب من قاضي تنفيذ 
تأجيل العقوبة إذا كانت  احملكوم 
عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى 
يف الشهر السادس حىت تضع محلها 
 ومتضي أربعني يومًا على الوضع.

 

ب. للنيابة العامة الطلب من قاضي 
تنفيذ العقاب تأجيل تنفيذ العقوبة 
إذا كان احملكوم عليه بعقوبة سالبة 

اته أو للحرية مصابًا مبرض يهدد بذ
 بسبب التنفيذ حياته للخطر.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الفصل الرابع
 احملبوسني بطريق اإلكرا  البدين

 (25مادة )

 

 

 

 

 

 الرابع الفصل
 البديناحملبوسني بطريق اإلكرا  

 

تصحيح اخلطأ النحوي الوارد يف  -
يف عنوان الفصل "احملبوسني"  كلمة

 ".احملبوسون" لتصبح
 

وعلى ذلك يصبح مسمى الفصل 
 بعد التعديل:

 

 الرابع الفصل
 احملبوسني بطريق اإلكرا  البدين

 

 املوافقة على قرار جملس النواب -
 اخلطأ النحوي يف كلمةتصحيح ب

 يف عنوان الفصل لتصبح )احملبوسني(
تصحيح اخلطأ و ،(احملبوسون)

 لتصبح )يسرى( اإلمالئي يف كلمة
 ، وذلك على النحو التايل: (يسري)

 

 الفصل الرابع
 بطريق اإلكرا  البدين احملبوسون

 (32)مادة 
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 بطريق اإلكرا  البدين احملبوسون

 ( 24مادة ) –( 25مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف كلمة -
 ".يسري" لتصبح"يسرى" 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 :التعديل

 

 

 الفصل الرابع
 بطريق اإلكرا  البدين احملبوسون

 (32)مادة 
 

 

فرري شررأن تنفيذ  يسري
اإلكرا  البدين األحكام املنصوص 

( إىل 352عليها يف املواد من )
( من قانون اإلجراءات 323)

 

 

 

 

 

فرري شررأن تنفيذ  يسري
اإلكرا  البدين األحكام املنصوص 

( إىل 352عليها يف املواد من )
( من قانون اإلجراءات 323)

 .اجلنائية
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

يسرى يف شأن تنفيذ اإلكرا  البدين 
األحكام املنصوص عليها يف املواد 

( من قانون 323( إىل )352من )
 اإلجراءات اجلنائية.

 

فرري شررأن تنفيذ  يسري
اإلكرا  البدين األحكام املنصوص 

( إىل 352عليها يف املواد من )
( من قانون اإلجراءات 323)

 اجلنائية.

 .اجلنائية

 (24مادة )

 

 

ينفذ اإلكرا  البدين بأمر يصدر من 

 ( 24مادة ) –( 24مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 

 دون تعديل

 ( 25مادة ) –( 24مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 

 (52)مادة 
 

ينفذ اإلكرا  البدين بأمر يصدر من 
قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب 
من النيابة العامة ويتم التنفيذ بعد قضاء 
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 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب 
من النيابة العامة ويتم التنفيذ بعد 
قضاء احملكوم عليه مجيع مدد 

 العقوبات املقيدة للحرية احملكوم هبا.
 
 
 
 

 دون تعديل 

 

احملكوم عليه مجيع مدد العقوبات 
 املقيدة للحرية احملكوم هبا.

 (24مادة )

 

 

 ( 22مادة ) –( 24مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

احملكوم إذا كـان  إحالل عبارة " -

 ( 24مادة ) –( 24مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 ة املادةإعادة صياغقررت اللجنة  -

 (42)مادة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 
 

 

 

ال جيوز التنفيذ باإلكرا  البدين على 
احملكوم عليه الذي مل يبلغ من العمر 

عشر سنة كاملة وقت  مخسة
ارتكاب اجلرمية. وال على احملكوم 
عليه بعقوبة احلبس مع وقف 

 التنفيذ.

"احملكوم عليـه   " حمل عبارةحدثا
الذي مل يبلغ من العمر مخسة عشر 

 الواردة يف املادة.سنة كاملة" 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

ال جيوز التنفيذ باإلكرا  البدين على 
وقت  احملكوم إذا كان حدثًا

ارتكاب اجلرمية. وال على احملكوم 
 عليه بعقوبة احلبس مع وقف التنفيذ.

أدنا ، وذلك لعدم  الواردعلى النحو 
 اختصاص املؤسسة بالتنفيذ.

 

 
 

 

ال جيوز التنفيذ باإلكراه البدين 
على احملكوم عليه بعقوبة احلبس 

 .مع وقف التنفيذ

 

 
 
 

ال جيوز التنفيذ باإلكراه البدين 
على احملكوم عليه بعقوبة احلبس 

 مع وقف التنفيذ.
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 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (22مادة )

 

 

 

 

يودع احملكوم عليهم باإلكرا  البدين 
يف مكان خمصص هلم داخل املركز 

 العادي. النرزيلويعاملوا معاملة 
 

 ( 21مادة ) –( 22مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

تصحيح اخلطأ النحوي الروارد يف   -
 ".ويعاملون" لتصبح"ويعاملوا"  كلمة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يودع احملكوم عليهم باإلكرا  البدين 
يف مكان خمصص هلم داخل املركز 

 العادي. النرزيلمعاملة ويعاملون 

 ( 24مادة ) –( 22مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 ة املادةإعادة صياغقررت اللجنة  -
 على النحو التايل:

 
 
 

يودع احملكوم عليهم باإلكرا  البدين 
مركز يف مكان خمصص هلم داخل 

  .اإلصالح والتأهيل

 (42)مادة 
 
 
 

 
يودع احملكوم عليهم باإلكرا  البدين 

مركز يف مكان خمصص هلم داخل 
 .اإلصالح والتأهيل
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 الفصل اخلامس
 النزالء املصابون بأمراض عقلية

 (21مادة )

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس
 النزالء املصابون بأمراض عقلية

 ( 22مادة ) –( 21مادة )

 الترقيم:بعد إعادة 

 
 

تصحيح األخطاء النحوية واإلمالئية  -
 .الواردة يف النص ودمج الفقرتني

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

بأي مرض  النرزيلإذا أصيب 

 الفصل اخلامس
 النزالء املصابون بأمراض عقلية

 (22مادة ) –( 21مادة )

 بعد إعادة الترقيم
 

 ة املادةإعادة صياغقررت اللجنة   -
 على النحو التايل:

 
 
 

إذا أصيب النزيل بأي مرض عقلي 
أثناء التنفيذ، تتروىل إدارة املركرز   

 الفصل اخلامس
 النزالء املصابون بأمراض عقلية

 (22)مادة 
 
 
 
 

 
 

إذا أصيب النزيل بأي مرض عقلي 
أثناء التنفيذ، تتوىل إدارة املركز 
العرض على قاضي تنفيذ العقاب 
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بأي مرض  النرزيلإذا أصيب 
عقلي أثناء التنفيذ تتوىل إدارة املركز 
العرض على قاضي تنفيذ العقاب 

حتت املالحظة  النرزيلليأمر بإيداع 
يف مأوى عالجي خمصص لذلك ملدة 
أو ملدد ال تزيد جمموعها عن مخسة 
وأربعني يومًا ويعرض عليه تقرير 

من  النرزيلأثناء املدة احملددة حبالة 
 ي.مدير املأوى العالج

مصابًا مبرض  النرزيلإذا ثبت أن 
عقلي يصدر قاضي تنفيذ العقاب 

عقلي أثناء التنفيذ تتوىل إدارة املركز 
العرض على قاضي تنفيذ العقاب 

حتت املالحظة  النرزيلليأمر بإيداع 
يف مأوى عالجي خمصص لذلك ملدة 

جمموعها عن مخسة  يزيدأو ملدد ال 
وأربعني يومًا ويعرض عليه تقرير 

من  النرزيلأثناء املدة احملددة حبالة 
إذا ثبت أن و، مدير املأوى العالجي

مبرض عقلي يصدر  مصاٌب النرزيل
قاضي تنفيذ العقاب أمرًا بإيقاف 

هبا وإيداع  تنفيذ العقوبة املقضي
إحدى مستشفيات  النرزيل

األمراض العقلية املتخصصة وختصم 

العرض على قاضي تنفيذ العقراب  
بإيداعه حتـت املالحظـة يف    ليأمر

عالجي خمصص لرذلك   مستشفى
عرن  جمموعها  يزيد ملدة أو ملدد ال

مخسة وأربعني يومًا، ويعرض عليره  
تقرير أثناء املدة احملددة حبالة النزيل 

 إذاو. لعالجيا ملستشفىا من مدير
مبرض عقلي،  مصاب ثبت أن النزيل

يصدر قاضي تنفيذ العقراب أمررًا   
بإيقاف تنفيذ العقوبة املقضي هبرا  

إحردى مستشرفيات    وإيداعه يف

بإيداعه حتت املالحظة يف  ليأمر
عالجي خمصص لذلك  مستشفى

جمموعها عن  يزيد ملدة أو ملدد ال
مخسة وأربعني يومًا، ويعرض عليه 
تقرير أثناء املدة احملددة حبالة النزيل 

 إذاو. لعالجيا ملستشفىا من مدير
مبرض عقلي،  مصاب ثبت أن النزيل

يصدر قاضي تنفيذ العقاب أمرًا 
بإيقاف تنفيذ العقوبة املقضي هبا 

إحدى مستشفيات  وإيداعه يف
األمراض العقلية املتخصصة وختصم 
املدة اليت يقضيها باملستشفى من مدة 
العقوبة، وإذا تبني عدم إصابته بأي 
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أمرًا بإيقاف تنفيذ العقوبة املقضي 
إحدى  النرزيلهبا وإيداع 

مستشفيات األمراض العقلية 
املتخصصة وختصم املدة اليت يقضيها 
باملستشفى من مدة العقوبة، وإذا 
تبني عدم إصابته بأي مرض عقلي 
يصدر قرار بإعادته املركز واستمرار 

 تنفيذ العقوبة.

املدة اليت يقضيها باملستشفى من مدة 
العقوبة، وإذا تبني عدم إصابته بأي 

بإعادته  اقراًرُيصدر  ،مرض عقلي
 املركز واستمرار تنفيذ العقوبة.

األمراض العقلية املتخصصة وختصم 
اليت يقضيها باملستشفى من مدة  املدة

العقوبة، وإذا تبني عدم إصابته بأي 
ه بإعادتر  قراًرامرض عقلي، يصدر 

 .املركز واستمرار تنفيذ العقوبة
 

بإعادته  ًراقرامرض عقلي، يصدر 
 .املركز واستمرار تنفيذ العقوبة

 (22مادة )

 

 

 ( 10مادة ) –( 22مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 )ب(. حذف الفقرة -
 

 ( 21مادة ) –( 22مادة )

 إعادة الترقيم:بعد 

 املوافقة على قرار جملس النواب -

 (21)مادة 
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بعد إيداعه يف  النرزيلإذا شفي  . أ
املأوى العالجي خيطر قاضي تنفيذ 
العقاب ليصدر قرارًا بإلغاء األمر 
الصادر بإيقاف تنفيذ العقوبة 
وإعادته إىل املركز الستمرار تنفيذها 
وختصم املدة اليت قضاها باملأوى 

 العالجي من مدة العقوبة.

بعد  وعلى ذلك يكون نص املادة
 التعديل:

 

بعد إيداعه يف  النرزيلإذا شفي 
املأوى العالجي خيطر قاضي تنفيذ 
العقاب ليصدر قرارًا بإلغاء األمر 
الصادر بإيقاف تنفيذ العقوبة 
وإعادته إىل املركز الستمرار تنفيذها 
وختصم املدة اليت قضاها باملأوى 

 العالجي من مدة العقوبة.
 

مع استبدال ، )ب( ذف الفقرةحب
ة عبار( بباملستشفىة )عبار

(، وذلك على النحو باملأوى)
 التايل: 

إذا شفي النزيل بعد إيداعه 
باملستشفى العالجي خيطر قاضي 
تنفيذ العقاب ليصدر قراًرا بإلغاء 
األمر الصادر بإيقاف تنفيذ العقوبة 
وإعادته إىل املركز الستمرار تنفيذها 

 باملستشفىوختصم املدة اليت قضاها 
 العالجي من مدة العقوبة. 

 

 
 
 

إذا شفي النزيل بعد إيداعه 
باملستشفى العالجي خيطر قاضي 
تنفيذ العقاب ليصدر قراًرا بإلغاء 
األمر الصادر بإيقاف تنفيذ العقوبة 
وإعادته إىل املركز الستمرار تنفيذها 

 باملستشفىوختصم املدة اليت قضاها 
 .العالجي من مدة العقوبة

 



111 

 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

إذا انقضت مدة العقوبة  . ب
يظل مودعًا  النرزيلدون شفاء 

باملأوى العالجي إىل حني شفاؤ ، 
ويعرض تقرير حبالته كل ثالثة 
أشهر على قاضي تنفيذ العقاب 
حىت يتم شفاؤ  فإذا ثبت شفاؤ  
يصدر قاضي تنفيذ العقاب قرار 

 بإهناء اإليداع.
 

 الفصل السادس
 اإلفراج عن النزالء

 (10)مادة 

 الفصل السادس
 اإلفراج عن النزالء

 ( 12مادة ) –( 10مادة )

 الفصل السادس
 اإلفراج عن النزالء

 ( 22مادة ) –( 10مادة )

 الفصل السادس
 اإلفراج عن النزالء

 ( 22)مادة 
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يف ذات  النرزيليفرج فورًا عن 
يوم انتهاء مدة العقوبة احملكوم هبا، 
ويطلق سراح احملبوس احتياطيا بناء 
على أمر كتايب من النيابة العامة أو 
اجلهة مصدرة أمر احلبس ما مل يكن 

 حمبوسًا لسبب آخر.

 الترقيم: إعادة بعد
 

 دون تعديل

 إعادة الترقيم: بعد
 

 قررت اللجنة إعادة صياغة املادة  -
 على النحو التايل:

  

اليوم التايل يفرج فورًا عن النزيل يف 
مدة العقوبة احملكوم هبا،  النتهاء

ويطلق سراح احملبوس احتياطًيا بناًء 
على أمر كتايب من النيابة العامة أو 

أمر احلبس  من اجلهة اليت أصدرت
 ما مل يكن حمبوسًا لسبب آخر.

 

 

 

 

 
 

اليوم التايل يفرج فورًا عن النزيل يف 
مدة العقوبة احملكوم هبا،  النتهاء

ويطلق سراح احملبوس احتياطًيا بناًء 
على أمر كتايب من النيابة العامة أو 

أمر احلبس  من اجلهة اليت أصدرت
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 .ما مل يكن حمبوسًا لسبب آخر

 (12مادة )

تسلم للنزيل قبل إطالق سراحه 
الشهادات الضرورية اليت تثبت 
ختصصه املهين، ويزود يف حالة 

بثياب مدنية مناسبة إذا مل  الضرورة
يكن يف مقدرته احلصول عليها 
وذلك وفقًا ملا تقرر  الالئحة 

 التنفيذية.

 ( 11مادة ) –( 12مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 

 دون تعديل
 

 ( 10مادة ) –( 12مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 

 دون تعديل

 

 (01)مادة 
تسلم للنزيل قبل إطالق سراحه 

الضرورية اليت تثبت الشهادات 
ختصصه املهين، ويزود يف حالة 
الضرورة بثياب مدنية مناسبة إذا مل 
يكن يف مقدرته احلصول عليها 
وذلك وفقًا ملا تقرر  الالئحة 

 التنفيذية.

 (21)مادة  ( 12مادة ) –( 11مادة ) ( 13مادة ) –( 11مادة ) (11مادة )
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يكون اإلفراج حتت شرط بأمر من 
ب قاضي تنفيذ العقاب بناء على طل

يف إجراءات  ويتبعمديرر املؤسسة،
اإلفراج حتت شرط األحكام 
املنصوص عليها يف املواد من 

( من قانون 351( إىل )351)
 اإلجراءات اجلنائية.

 بعد إعادة الترقيم:
 

 دون تعديل
 

 بعد إعادة الترقيم:
 

( بعد عامإضافة كلمة ) -
( وذلك على النحو مديركلمة )

 التايل:

يكون اإلفراج حتت شرط بأمر من 
قاضي تنفيذ العقاب بناًء على طلب 

املؤسسة، ويتبع يف  عاممدير 
إجراءات اإلفراج حتت شرط 
األحكام املنصوص عليها يف املواد 

( من قانون 351( إىل )351من )

 
 
 

 

يكون اإلفراج حتت شرط بأمر من 
قاضي تنفيذ العقاب بناًء على طلب 

املؤسسة، ويتبع يف  عاممدير 
إجراءات اإلفراج حتت شرط 
األحكام املنصوص عليها يف املواد 

( من قانون 351( إىل )351من )
 .اإلجراءات اجلنائية
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 .اإلجراءات اجلنائية

 (13مادة )

 

 
 

يتوىل األخصائيون االجتماعيون 
باملركز تنفيذ خطط وبرامج الرعاية 
الالحقة وذلك بالتردد على املفرج 
عنهم هبدف تقدمي املساعدة 
واإلرشاد إلعادة إدماجهم يف احلياة 

 ( 15مادة ) –( 13مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 
 دون تعديل

 

 ( 11مادة ) –( 13مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 
حذف هذ  املادة، وذلك  -

لوجود جهات أخرى ختتص بربامج 
، مع مراعاة إعادة الرعاية الالحقة

 .ترقيم املواد اليت تليها
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االجتماعية والتعاون مع اهليئات 
املعنية واجلمعيات األهلية لتنفيذ 

 برامج الرعاية الالحقة.

 الباب اخلامس
 أحكام عامة

 (15مادة )

إذ تنوعت العقوبات احملكوم هبا 
وجب تنفيذها على  النرزيلعلى 

 النحو اآليت:
 .السجن .9
 احلبس. .1

 الباب اخلامس
 أحكام عامة

 ( 14مادة ) –( 15مادة )

 بعد إعادة الترقيم:
 

 تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف حرف -
 ".إذا" ليصبح"إذ" 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 الباب اخلامس
 أحكام عامة

 ( 11مادة ) –( 15مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

املوافقة على قرار جملس النواب  -
 تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف حرفب

 :على النحو التايل( إذا) ليصبح )إذ(
  

 الباب اخلامس
 أحكام عامة

 (11)مادة 
 
 
 
 

تنوعت العقوبات احملكوم هبا على  إذا
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 التعديل: 
تنوعت العقوبات احملكوم هبا على  إذا

وجب تنفيذها على النحو  النرزيل
 اآليت:

 السجن. .9
 احلبس. .1

تنوعت العقوبات احملكوم هبا على  إذا
وجب تنفيذها على النحو  النرزيل

 اآليت:
 السجن. .3

 احلبس.

وجب تنفيذها على النحو  النرزيل
 اآليت:

 . السجن.9
 . احلبس.1
 

 (14مادة )

 

 

 

 ( 14مادة ) –( 14مادة )

 بعد إعادة الترقيم:
 

تصحيح اخلطأ النحوي الوارد يف  -
اثـنيت  " لتصبح"أثين عشرة" كلمة 

 ( 13مادة ) –( 14مادة )

 بعد إعادة الترقيم:
 

 ة املادةإعادة صياغقررت اللجنة   -
 على النحو التايل:

 

 (31)مادة 
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متعددة إذا ارتكب شخص جرائم 
قبل احلكم عليه من أجل واحدة 
منها حبكم هنائي وجب أال تزيد 
مدة السجن املؤقت أو السجن 
واحلبس على عشرين سنة وأال تزيد 

سنة،  عشرة مدة احلبس عن أثين
فإذا ارتكب جرمية أخرى بعد 

 ".عشرة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

إذا ارتكب شخص جرائم متعددة 
قبل احلكم عليه من أجل واحدة 
منها حبكم هنائي وجب أال تزيد مدة 
السجن املؤقت أو السجن واحلبس 
على عشرين سنة وأال تزيد مدة 

سنة، فإذا  اثنيت عشرةاحلبس عن 
ارتكب جرمية أخرى بعد احلكم 
عليه حبكم هنائي تنفذ عقوبة اجلرمية 
الالحقة كاملة بعد انتهاء املدة 

 
 

إذا ارتكب شخص جرائم متعددة 
قبل احلكم عليه من أجل واحدة 
منها حبكم هنائي وجب أال تزيد مدة 
السجن املؤقت أو السجن واحلبس 
على عشرين سنة وأال تزيد مدة 

ما مل سنة  اثنيت عشرةاحلبس عن 
جتاوزها عقوبة إحدى اجلرائم فتنفذ 

فإذا ارتكب  مبدهتا دون غريها،
م عليه حبكم جرمية أخرى بعد احلك

اجلرمية الالحقة  عقوبةهنائي تنفذ 

 

إذا ارتكب شخص جرائم متعددة 
قبل احلكم عليه من أجل واحدة 
منها حبكم هنائي وجب أال تزيد مدة 
السجن املؤقت أو السجن واحلبس 
على عشرين سنة وأال تزيد مدة 

ما مل سنة  اثنيت عشرةاحلبس عن 
جتاوزها عقوبة إحدى اجلرائم فتنفذ 

فإذا ارتكب  مبدهتا دون غريها،
م عليه حبكم جرمية أخرى بعد احلك

اجلرمية الالحقة  عقوبةهنائي تنفذ 
كاملة بعد انتهاء املدة الواردة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

احلكم عليه حبكم هنائي تنفذ اجلرمية 
الالحقة كاملة بعد انتهاء املدة 

 األول.الواردة باحلكم 
 

كاملة بعد انتهاء املدة الواردة  الواردة باحلكم األول.
 .باحلكم األول

 .باحلكم األول

 (14مادة )

إذا قام نزاع أو عقبات أثناء تنفيذ 
العقوبات على النزالء يتم عرض 
األمر على قاضي تنفيذ العقاب 

 ليتوىل بدور  إصدار القرار الالزم.

 ( 12مادة ) –( 14مادة )

 إعادة الترقيم:بعد 

 
 دون تعديل

 ( 15مادة ) –( 14مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 

 دون تعديل

 

 (51)مادة 
إذا قام نزاع أو عقبات أثناء تنفيذ 
العقوبات على النزالء يتم عرض 
األمر على قاضي تنفيذ العقاب 

 ليتوىل بدور  إصدار القرار الالزم.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (12مادة )

 

 

 

 

 

 
 

 

 ( 11مادة ) –( 12مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

تصحيح اخلطأ النحوي الوارد يف  -
 ".ألفي" لتصبح"ألفني" كلمة 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد 
ينص عليها أي قانون آخر يعاقب 
باحلبس مدة ال تزيد عن سنة 
وبغرامة ال جتاوز مخسمائة دينار أو 

 ( 14مادة ) –( 12مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

املوافقة على قرار جملس النواب،  -
أو احملبوس مع إضافة عبارة )

( يف للنزيل( بعد كلمة )احتياطيًا
البند )ب(، ويف آخر املادة، 

( قبل كلمة منوإضافة حرف )
 النحو التايل:، على (املكلفني)

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد  
ينص عليها أي قانون آخر يعاقب 

 (41)مادة 
 
 
 
 

 
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد 
ينص عليها أي قانون آخر يعاقب 
باحلبس مدة ال تزيد عن سنة 
وبغرامة ال جتاوز مخسمائة دينار أو 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

عقوبة أشد مع عدم اإلخالل بأي 
ينص عليها أي قانون آخر يعاقب 
باحلبس مدة ال تزيد عن سنة 
وبغرامة ال جتاوز مخسمائة دينار أو 

 بإحدى هاتني العقوبتني كل من:
أدخل أو شرع يف أن يدخل إىل  . أ

املركز بأي طريقة كانت أشياء 
خمالفة للقوانني واللوائح املنظمة 

 للمؤسسة.
 

أعطى شيئًا ممنوعًا للنزيل  . ب
 أثناء نقله من جهة إىل أخرى.

 

وتكون العقوبة احلبس ملدة ال تزيد 

 بإحدى هاتني العقوبتني كل من:
أن يدخل إىل أدخل أو شرع يف  . أ

املركز بأي طريقة كانت أشياء 
خمالفة للقوانني واللوائح املنظمة 

 للمؤسسة.
 

أعطى شيئًا ممنوعًا للنزيل  . ب
 أثناء نقله من جهة إىل أخرى.

 

وتكون العقوبة احلبس ملدة ال تزيد 
عن مخس سنوات وبغرامة ال جتاوز 

دينرار أو بإحردى هراتني     ألفي
أحد  العقوبتني إذا وقعت اجلرمية من

باحلبس مدة ال تزيد عن سنة 
وبغرامة ال جتاوز مخسمائة دينار أو 

 بإحدى هاتني العقوبتني كل من:

أ. أدخل أو شرع يف أن يدخل إىل 
املركز بأي طريقة كانت أشياء 
خمالفة للقوانني واللوائح املنظمة 

 ؤسسة.للم

أو  أعطى شيئًا ممنوعًا للنزيل ب.
أثناء نقله من جهة  احملبوس احتياطيًا

 إىل أخرى.

 بإحدى هاتني العقوبتني كل من:

أ. أدخل أو شرع يف أن يدخل إىل 
املركز بأي طريقة كانت أشياء 

واللوائح املنظمة خمالفة للقوانني 
 للمؤسسة.

 

أو  ب. أعطى شيئًا ممنوعًا للنزيل
أثناء نقله من جهة  احملبوس احتياطيًا

 إىل أخرى.

وتكون العقوبة احلبس ملدة ال تزيد 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

عن مخس سنوات وبغرامة ال جتاوز 
ألفني دينار أو بإحدى هاتني 
العقوبتني إذا وقعت اجلرمية من أحد 
العاملني باملركز أو املكلفني حبراسة 

 . النرزيل

العاملني باملركز أو املكلفني حبراسة 
 .النرزيل

وتكون العقوبة احلبس ملدة ال تزيد 
عن مخس سنوات وبغرامة ال جتاوز 

دينار أو بإحدى هاتني  ألفي
العقوبتني إذا وقعت اجلرمية من أحد 

املكلفني  من العاملني باملركز أو
احملبوس  أو حبراسة النرزيل

 .احتياطيًا

عن مخس سنوات وبغرامة ال جتاوز 
دينار أو بإحدى هاتني  ألفي

العقوبتني إذا وقعت اجلرمية من أحد 
فني املكل من العاملني باملركز أو

أو احملبوس  حبراسة النرزيل
 .احتياطيًا
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 م1111اير فرب 11التاريخ :
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 

بإصدار قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل، املرافق للمرسوم  مشروع قانون: املوضوع 
م، واالقـرتاح بقـانون بشـأن ين ـيم املنشـ ت 1112( لسنة 21امللكي رقم )

  العقابية.

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

رئرريس  السرريد علرري بررن صررالح الصررالحمعررالي ، أرفااق م2111اير يناا 11بتاااريخ 

(، نسااااخة ماااان 2111 -1 -1ت ق/  ل ص 11، ضاااامن كتابااااه رقاااام )المجلررررس

مشررع قانرر بإصاار ررنونانرر بإصامصالحرر لاوه رر اا وافق لرررساوا عو رر اا  عالررإ ا

 سا والنفرررعواااوررر بإصااشرررقصان آرررل اوا  شررر لا9002(ااحررر  ا29وا  كرررقاننررر ا 

ومذكرتااه اضيضاااحية إلااى لجنااة الشااؤون التشااريعية والقانونيااة، وذلااك  ،واعو الرر 
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دفاع واألمااان ة والاااخارجياااالشاااؤون العلياااه للجناااة لمناقشاااته وإباااداء المالحظاااات 

 .الوطني

 

م، عقاادت 2111 فبراياار 11فبراياار، و 11فبراياار، و 1، واياارفبر 2اريخ ووبتاا 

خاااامس، والساااادس، والسااااب ، هاااا الاتلجنااة الشاااؤون التشاااريعية والقانونياااة اجتماع

 ين،الماااذكور واالقتررر اق نوررر    ا، حياااا اطلعااات علاااى مشاااروع القاااانونوالثاااامن

ومذكرتاااه اضيضااااحية، وذلاااك بحضاااور المستشاااارين واوختيايااايين القاااانونيين 

 بالمجلس.

 

اإلى عدم مخالفة مشاروع القاانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة 

 لمباد  وأحكام الدستور. واالقت اق نو    

 رأي اللجنة:

وه ر اا وافق لررسامشرع قانر بإصاار رنونانر بإصامصالحر لاترى اللجنة ساالمة      

 سا والنفررعواااورر بإصااشررقصان آررل ا9002(ااحرر  ا29وا عو رر اا  عالررإ اوا  كررقاننرر ا 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، وا  ش لاواعو ال 

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                     


