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 (1ملحق رقم )
 

لجنة التكميلي األول لتقرير ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

خبصوص واألمن الوطين 
مشروع قانون بإصدار قانون 
مؤسسات اإلصالح والتأهيل، 
املرافق للمرسوم امللكي رقم 

 .م9002( لسنة 29)
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 م 9023 مارس 92التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين التكميلي األولالتقرير 

بإصدار قانون مؤسسات مشروع قانون املواد املعادة واملستردة من خبصوص 
 م9002( لسنة 29اإلصالح والتأهيل، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 من الفصل التشريعي الثالث لثالثا دور االنعقاد العادي 

 

  مقدمـة :

املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس صاحب  أرسلم  2102 ديسمرب 4بتاريخ      
ـًا برقم )  جملس الشورى اخلارجية ( إىل جلنة الشؤون  3د 3ف/ أ خص ل  272خطاب

 ديسمرب 3املنعقدة بتاريخ السابعة ، بناًء على قرار اجمللس يف جلسته والدفاع واألمن الوطين
بإعادة كل من: املادة الثالثة من قانون اإلصدار، وتعريف املؤسسة، وتعريف م، 2102

بإصدار قانون مشروع قانون ( من 0املركز، وتعريف تفريد املعاملة العقابية من املادة رقم )
على أن  ،م2117( لسنة 22مؤسسات اإلصالح والتأهيل، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهناوإعد ،وإبداء املالحظات اتتم دراسته
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 رقمرئيس جملس الشورى  معايل السيد علي بن صاحل الصاحلكتاب  اللجنةاستلمت و     
بناًء على قرار اجمللس يف  ،م2102ديسمرب  05 املؤرخ يف( 3د 3ف/ص ل خ أ/275)

(، 6بإعادة كل من املواد أرقام )م، 2102 ديسمرب 01املنعقدة بتاريخ الثامنة جلسته 
بإصدار قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل، املرافق مشروع قانون ( من 05(، )04)

 ،وإبداء املالحظات اعلى أن تتم دراسته ،م2117( لسنة 22للمرسوم امللكي رقم )
 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهناوإعد

 رقمرئيس جملس الشورى  معايل السيد علي بن صاحل الصاحلكتاب  اللجنةاستلمت و     
بناًء على قرار اجمللس يف جلسته  ،م2103يناير  2 املؤرخ يف( 3د 3ف/ص ل خ أ/255)

(، 22(، )20بإعادة كل من املواد أرقام )م، 2102 ديسمرب 30املنعقدة بتاريخ العاشرة 
التأهيل، املرافق للمرسوم بإصدار قانون مؤسسات اإلصالح ومشروع قانون ( من 23)

اد تقرير وإعد ،وإبداء املالحظات اعلى أن تتم دراسته ،م2117( لسنة 22امللكي رقم )
 .يتضمن رأي اللجنة بشأهنا

 

 رقمرئيس جملس الشورى  معايل السيد علي بن صاحل الصاحلكتاب  اللجنةاستلمت و     
بناًء على قرار اجمللس يف جلسته  ،م2103يناير  5 املؤرخ يف( 3د 3ف/ص ل خ أ/252)

(، 36بإعادة كل من املادتني رقمي )م، 2103 يناير 7املنعقدة بتاريخ احلادية عشرة 
بإصدار قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل، املرافق للمرسوم مشروع قانون ( من 32)

تقرير اد وإعد ،وإبداء املالحظات ماعلى أن تتم دراسته ،م2117( لسنة 22امللكي رقم )
 .يتضمن رأي اللجنة بشأهنما
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رئيس جملس الشورى  معايل السيد علي بن صاحل الصاحلكتاب  اللجنةاستلمت كما      
بناًء على قرار اجمللس يف  ،م2103يناير  02 املؤرخ يف( 3د 3ف/ص ل خ أ/222) رقم

باسترداد املواد التالية: )املستحدثة م، 2103 يناير 04املنعقدة بتاريخ الثانية عشرة جلسته 
بإصدار قانون مؤسسات مشروع قانون ( من 61(، )25(، )27(، )26(، )42(، )47

على أن تتم  ،م2117( لسنة 22اإلصالح والتأهيل، املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهناوإعد ،وإبداء املالحظات ادراسته

 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

االجتماعـات  مشروع القانون يف من  واملستردةاملواد املعادة تدارست اللجنة  (2)
 التالية:

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع

 م2103يناير  03 العاشراالجتماع 

 م2103يناير  21 عشراحلادي االجتماع 

 م2103يناير  27 عشرالثاين االجتماع 

 م2103فرباير  3 عشرالثالث االجتماع 

 م2103فرباير  01 عشرالرابع االجتماع 

 م2103فرباير  07 عشراخلامس االجتماع 
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 م2103مارس  3 عشرالسادس االجتماع 

 م2103مارس  01 عشرالسابع االجتماع 

 م2103مارس  07 عشرالثامن االجتماع 

 

  :ملواد مشروع القانون علىاطلعت اللجنة أثناء دراستها  (9)

اقتراح بإجراء تعديل على املادة الثالثة من قانون اإلصدار واملقدم من سعادة العضـو   -
 السيد حبيب مكي هاشم.

واملقدم مـن   ( تعريف تفريد املعاملة العقابية0)بإجراء تعديل على املادة رقم اقتراح  -
 .ى حفاظالدكتورة ندسعادة العضو 

اقتراح نص جديد لتعريف تفريد املعاملة العقابية واملقدم من سعادة العضو الـدكتور   -
 سعيد حسني، وسعادة العضو الدكتور عبدالعزيز أبل.

( الفقرة األخرية واملقدم من سعادة العضـو  6اقتراح بإجراء تعديل على املادة رقم ) -
 لرمحن جواهري.األستاذة دالل الزايد، وسعادة العضو األستاذ عبدا

( واملقدم من سعادة النائب الثاين لـرئيس  6اقتراح بإعادة صياغة عجز املادة رقم ) -
 اجمللس الدكتورة هبية جواد اجلشي.

( واملقدم من سعادة العضو األستاذ عبداجلليل 6اقتراح بإجراء تعديل على املادة رقم ) -
 العوينايت.

(  واملقدم من سعادة العضو 27(، )26) (04اقتراح بإجراء تعديل على املواد أرقام ) -
 األستاذة رباب العريض.

اقتراح بإضافة فقرة يف هناية املادة واملقدم من سعادة العضو األستاذة مجيلـة علـي    -
 سلمان.

( واملقدم من سعادة العضـو األسـتاذة   22اقتراح بإجراء تعديالت على املادة رقم ) -
 العوضي.دالل الزايد، وسعادة العضو األستاذة لولوة 
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( واملقدم من سعادة النائب الثاين لـرئيس  23اقتراح بإجراء تعديل على املادة رقم ) -
 اجمللس الدكتورة هبية جواد اجلشي.

( واملقدم من سعادة العضو األستاذة دالل 23اقتراح بإجراء تعديل على املادة رقم ) -
 الزايد، وسعادة العضو األستاذة رباب العريض.

( واملقدم من سعادة العضو السيد حبيـب  27ل على املادة رقم )اقتراح بإجراء تعدي -
 مكي هاشم.

مرئيات مقدمة من سعادة العضو األستاذ عبدالرمحن جواهري خبصـوص مشـروع    -
 القانون املذكور.

متعلق مبوظفي مراكز اإلصالح والتأهيل واملقدم مـن   إضايف باب باستحداثاقتراح  -
 سعادة العضو األستاذة رباب العريض.

 رئيات وزارة الداخلية.م -
 ون حقوق اإلنسان.ؤمرئيات وزارة ش -
 ( من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.70املادة ) -
 مقارنة حول عقوبة احلبس االنفرادي يف القوانني العربية. -

 

 كل من أصحاب السعادة أعضاء اجمللس وهم: اللجنة حضر اجتماع (3)
 

 .األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد .2

 األستاذة دالل جاسم الزايد. .9
 .األستاذة رباب عبدالنيب العريض .3

 .سلمانعلي األستاذة مجيلة  .4

 الدكتورة عائشة سامل مبارك. .2
 

 وبدعوة من اللجنة، شارك يف اجتماعات اللجنة كل من: (4)
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 وقد حضر:وزارة الداخلية ، 

 مدير إدارة اإلصالح والتأهيل.حممد راشــد احلسيين          ملقدما .2
 مدير إدارة الشؤون القانونية.  املقدم راشد حممد بوجنمة .9

 .احلبس االحتياطيرئيس مركز   مازن إبراهيم التميمي الرائد .3
 إدارة الشئون القانونية.من   سلمان مطـر  النقيب حسني .4
 رئيس مركز اإلصالح والتأهيل للنزالء.   النقيب جاسم حممد املال .2

 إدارة الشئون القانونية.من  املالزم أول حممد يونس اهلرمي      .6

 إدارة الشئون القانونية.من   املالزم أول بدر راشد الرميحي .2

 ضابط قانوين بإدارة اإلصالح والتأهيل. املالزم عبدالوهاب عبدالعزيز اجلار .8
 املستشار القانوين.   السيد حممد نور الدين حممد  .2
 باحــث قانوين.  السيدة هاجر عبداهلل فخرو .20

 ث قانوين.ــباح  مناهل إبراهيم حبرالسيدة  .22
 

 الـدكتور علـي حســن     كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس
، والسيد حممـد أمحـد حممـد    ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش الطوالبة

 .األخصائي القانوين
 

 سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سـر اللجنة. 
      

ـًا:   :رأي وزارة الداخليةثانيـــ

 
توافق رأي وزارة الداخلية مع التعديالت اليت قامت هبا اللجنة خبصوص املواد املعادة      

، أما خبصـوص  قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل بإصدار من مشروع قانون واملستردة
يف  األستاذة رباب العريض وهو استحداث باب إضايف العضو سعادةاالقتراح املقدم من 
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، يتضمن تعريف موظفي اإلصالح والتأهيل والواجبات امللقـى علـى   مشروع القانون
عاتقهم، وخضوعهم للتدريب والتأهيل، والعالوات املستحقة هلـم نتيجـة للظـروف    

بني ممثلو الوزارة أن املادة الثانية من اقتـراح األسـتاذة   ، فقد واملخاطر اليت يتعرضون هلا
وظفني العاملني يف السجون، وهي التزامات منظمة يف رباب قد تضمنت التزامات على امل

املعـدل بالرسـوم    0252( لسنة 3قوانني وقرارات أخرى وهي املرسوم بقانون رقم )
( لسـنة  04بشأن قوات األمن العام، والقـرار رقـم )   2112( لسنة 37بقانون رقم )

ن اخلدمـة  بشأن إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة، والالئحة التنفيذية لقـانو  2102
( 02، واملرسوم بقانون رقـم ) 2101( لسنة 45املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

بإصدار قانون العقوبات البحريين. كما أن املادة الثالثة من املقترح والـيت   0276لسنة 
تنص على خضوع موظفي اإلصالح والتأهيل لدورات تدريبية؛ وهذا األمر يطبق بنـاًء  

( لسـنة  3( من املرسوم بقانون رقم )2الداخلية كما جاء  يف املادة )قرارات وزير على 
بشأن قوات األمن العام، مما يعين  2112( لسنة 37املعدل باملرسوم بقانون رقم ) 0252

بأن الدورات التدريبية تصدر بنظام داخلي وليس بقانون، موضحني أن املـادة املضـافة   
( من قانون قوات األمن العام، باإلضـافة إىل  2) ملشروع القانون ما هي إال ترديد للمادة

بشأن نظام الدورات ألعضاء قوات األمن  2112( لسنة 62رقم ) اوزارًي اأن هناك قراًر
 االعام. أما املادة الرابعة من املقترح املتعلقة بعالوة اخلطر فبني ممثلو الوزارة  أن هناك قراًر

وات اليت ام العالوات والبدالت ينظم العالبشأن إصدار نظ 2116( لسنة 0رقم ) اوزارًي
وال جيوز  ،حيصل عليها أفراد قوات األمن العام وهي قاعدة عامة جمردة تطبق على الكافة

ختصيص فئة معينة من فئات قوات األمن العام مبعاملة خاصة، وذلك يعين عدم املسـاواة  
أعمـال اإلدارة و    كما أن أمر صرف العالوات هو من، بني أعضاء قوات األمن العام

يسبق أن نصت القوانني على هذا األمر، وهو ما يعد تدخاًل يف عمل السلطة التنفيذية إذا 
ما نص عليه مشروع القانون. ويف األخري تأمل الوزارة إعادة النظر يف الباب املقتـرح،  

 .، وال يضيف جديًدا إىل ما هو موجودوذلك لكون ما ورد فيه مطبق على أرض الواقع
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ـًا:  ( املستحدثة من جملس 42خبصوص املادة ) ون حقوق اإلنسانؤوزارة شرأي ثالث
 :النواب

ترى الوزارة أن الزيارة للنزيل ال تكون إال ألقاربه القانونيني أو حماميه أو اجلهـات       
الرمسية يف الدولة، على أن تقوم اجلهة املشرفة على إدارة مؤسسات اإلصـالح والتأهيـل   
بوضع الضوابط الالزمة لذلك وهي تندرج ضمن احلقوق األساسية املكفولة للنزيل. وأما 

يارة منظمات حقوق اإلنسان وغريها من املنظمات العاملة يف هذا اجملال فإهنا فيما يتعلق بز
ال تندرج ضمن احلقوق األساسية للنزيل لذا فإن أمر الزيارة يكون مبوافقة اجلهة املشـرفة  
على مؤسسات اإلصالح والتأهيل وهي صاحبة التقدير واملصلحة العامة يف ذلك، وتـرى  

القانون، أما فيما يتعلق بزيارة مرافق وجتهيزات هذه املؤسسات الوزارة أال يشار إليها يف 
 دون النزالء فال يوجد ما مينع ذلك وفق الضوابط اليت حتددها اجلهة املشرفة.

 

وقد عرضت وزارة شؤون حقوق اإلنسان يف مذكرهتا نبذة عن تشريعات بعض الـدول  
 العربية كالتايل:

 

على زيارة املنظمات احلقوقية سواء احمللية  قانون دولة الكويت وسلطنة عمان ال ينص .0
 أو الدولية إىل أي سجني إمنا حيق للسجني الزيارة من قبل أقربائه القانونيني.

قانون اململكة األردنية   ينص على زيارة أي منظمات حقوقيـة دوليـة أو حمليـة     .2
القرارات للسجني، وإمنا أجاز لوزير الداخلية بالسماح ألي شخص بزيارة النزيل وفق 

 واألوامر اليت يصدرها هلذه الغاية.

نص قانون اململكة املغربية على أنه ميكن ملدير املؤسسـة العقابيـة أن يـرخص ألي     .3
شخص بزيارة املعتقل كلما كانت هذه الزيارة مفيدة إلصالحه بشرط احلفاظ علـى  

 األمن وحسن النظام داخل املؤسسة.
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ومما تقدم اتضح للوزارة بأن مجيع التجارب املذكورة أعاله قد تركت أمر الزيـارة       
ألي شخص أو جهة أخرى غري ذوي النزيل بزيارته إىل وزارة الداخلية كوهنـا اجلهـة   
املشرفة على السجون )الوزير أو مدير املؤسسة العقابية( بالترخيص بالزيارة يف حالة وجود 

 ة عامة.ضرورة لذلك أو مصلح
 

وزارة شؤون حقوق اإلنسان إلغاء هذه املادة يف مشروع القانون لتعطي  وعليه ترى     
 مرونة أكثر يف أن يترك األمر لتقدير وزارة الداخلية بشأن السماح ملثل هذه الزيارات.

ـًا:   :ةرأي اللجنــرابعـــ

املستشار القانوين  حبضورمن مشروع القانون واملستردة  املواد املعادةتدارست اللجنة      
لشؤون اللجان باجمللس، وممثلني عن وزارة الداخلية، وحبثت اللجنة املالحظـات الـيت   
أبديت من قبل ممثلي وزارة الداخلية، واملناقشات اليت طرحها أصحاب السعادة أعضـاء  
اجمللس أثناء مناقشة مشروع القانون، واطلعت اللجنة على مرئيـات كـل مـن وزارة    

كما أخذت اللجنة بعني االعتبار االقتراحـات   ية، ووزارة شؤون حقوق اإلنسانالداخل
أعضاء اجمللس خبصوص املواد املعادة واملسـتردة، وانتـهت    املقدمة من أصحاب السعادة

اللجنة إىل إجراء بعض التعديالت الالزمة على هذه املواد واملوضحة يف جـدول تقريـر   
 اللجنة.

 

األستاذة رباب العـريض   العضو قدم من سعادةاملقتراح كما اطلعت اللجنة على اال     
استحداث باب إضايف، يتضمن تعريف موظفي اإلصالح والتأهيل والواجبـات   خبصوص

امللقى على عاتقهم، وخضوعهم للتدريب والتأهيل، والعالوات املستحقة هلـم نتيجـة   
وقد شرحت سعادة األستاذة رباب العريض مـواد  ، للظروف واملخاطر اليت يتعرضون هلا

االقتراح، وأكدت على ضرورة وجود نص قانوين يتعلق مبوظفي مؤسسـة اإلصـالح   
والتأهيل من ضباط وضباط الصف واألفراد واحلراس واملوظفني املدنيني، يشمل واجباهتم 

ضـافة إىل  الوظيفية، وتأهيلهم وتدريبهم على مهامهم الوظيفية العامـة واخلاصـة، باإل  
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العالوات املهنية، وذلك ملا يتعرضون له من خماطر أثناء تأديتهم عملهم داخل السـجون،  
موضـحة أنـه ال   و ،مبوظفي السجون يف مجهورية السودان اخاًص امبينة أن هناك قانوًن

، وهذا على املوظفني العاملني يف السجونيوجد تعارض لوجود التزامات تطبقها الوزارة 
وضع االلتزامات يف قانون واحد وهو قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيـل،  ال مينع من 

مؤكدة على ضرورة إخضاع موظفي مؤسسة اإلصالح لتدريب خاص، وذلك لطبيعـة  
 العمل يف املؤسسة.

 

وبعد االستئناس برأي وزارة الداخلية وبعد االستماع لسعادة العضو األستاذة رباب      
ت اللجنة أنه إذا ما توافرت االشتراطات يف القـانون  رأالعريض عضو جملس الشورى، 

 االقتراح.هذا العام فال داعي لوجود مثل هذا االقتراح، وخلصت إىل عدم املوافقة على 
   
 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًخامس
 

على ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة  32إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

مقرًرا    األستاذ إبراهيم حممــــد بشمي سعادة .2
ـًا.  أصليـــ

ـًا.  األستاذ حممد سيف جرب املسلم سعادة .9  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادس

 يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي مبا يلي:     
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مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات من واملستردة  املعادةاملواد فقة على املوا -   
، وذلك  م9002( لسنة 29اإلصالح والتأهيل، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 بالتفصيل الوارد 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             

 فاع واألمن الوطين     والد والدفاع واألمن الوطين                                          
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 م9002( لسنة 29رقم )املرافق للمرسوم امللكي ، مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بإصدار قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الثالثةادة امل

 

 

 

 

 
 

 

 الثالثةادة امل
 

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

 ".تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 

يصدر وزير الداخليـة القـرارات   
لتنفيذ أحكام هذا  ةواللوائح الالزم

 الثالثةادة امل
 

قررت اللجنة إعادة صياغة املادة  -
 :على النحو التايل

 
 
 

يصدر وزير الداخليـة اللـوائ    
الالزمة والقرارات، على أن يكون 
إصدار اللوائ  يف مدة ال تتجاوز 
ستة أشهر من تـاريخ نشـره يف   

 اجلريدة الرمسية.

 الثالثةادة امل
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

يصدر وزير الداخلية القرارات 
لتنفيذ أحكام هذا  ةواللوائح الالزم

 القانون.

يف مدة ال تتجاوز سـتة  القانون، 
أشهر من تاريخ نشره يف اجلريدة 

 الرمسية.

يصدر وزير الداخليـة اللـوائ    
والقرارات، على أن يكون الالزمة 

إصدار اللوائ  يف مدة ال تتجاوز 
ستة أشهر من تـاريخ نشـره يف   

 اجلريدة الرمسية.

 (2ادة )م

 

 
 

 

 (2مادة )

 
 
 
 

 هي اجلهة اليت تتوىلاملؤسسة:  -

 (2مادة )
 

 املؤسسةإعادة صياغة تعريف  -
 ليصبح على النحو التايل:

 
 

إدارة  هي اجلهة اليت تتوىل املؤسسة:
اإلصالح والتأهيل واليت يتبعها 

 (2مادة )

 

 

 
 

 

هي اجلهة اليت تتوىل املؤسسة:  -
إدارة اإلصالح والتأهيل واليت يتبعها 
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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 

 وأخرى للنساء حبسب األحوال.

 
 
 
 
املركز: املكان املخصص لتنفيذ  -

العقوبات السالبة للحرية هبدف 
وتأهيله إلعادة  النـزيلإصالح 

إدارة اإلصالح والتأهيل واليت يتبعها 
مراكز مستقلة يودع فيها النزالء من 
الرجال وأخرى للنساء حبسب 

 األحوال.

 
 
 
 

 

املركز: املكان املخصص لتنفيذ  -
العقوبات السالبة للحرية هبدف 

زيل وتأهيله إلعادة ـإصالح الن
 يف اجملتمع. اندماجه

 النزالءمراكز مستقلة يودع فيها 
من الرجال  واحملبوسون احتياطًيا

 .وأخرى للنساء حبسب األحوال
 
 
 
 

 املركزإعادة صياغة تعريف  -
 ليصبح على النحو التايل:

 داعاملكان املخصص إلياملركز:  -
 .النزالء أو احملبوسني احتياطيًا

 
 

تفريد إعادة صياغة تعريف  -
ليصبح على  املعاملة العقابية

 مراكز مستقلة يودع فيها النزالء
من الرجال واحملبوسون احتياطًيا 

 .وأخرى للنساء حبسب األحوال
 
 
 
 
 
 
 
 

 داعاملكان املخصص إلي املركز: -
 .النزالء أو احملبوسني احتياطيًا
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 إندماجه يف اجملتمع.

 
 
 
 
 

تفريد املعاملة العقابية: ختصص  -
املؤسسة وتصنيف النزالء طبقا 
للمعاير العلمية يف جمال االصالح 

 والتأهيل.

 
 

 

 
 
 

 
 

تفريد املعاملة العقابية: ختصص  -
املؤسسة تصنيف النزالء طبقا 

 اإلصالحالعلمية يف جمال  للمعايري
 والتأهيل.

 

 النحو التايل:

املعاملـــة  تفريـــد    -
ــة: ــزالء   العقابي ــنيف الن تص

ــة يف   ــايري العلمي ــًا للمع طبق
 .جمال اإلصالح والتأهيل

 
 

 

تصنيف تفريد املعاملة العقابية:  -
النزالء طبقًا للمعايري العلمية يف 

 جمال اإلصالح والتأهيل.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (6)مادة 

 

 

 

 

 

 

 

 (6)مادة 

 

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

 إلدارة اإلصالح والتأهيل مـديراً 
الواردة يف بداية الفقـرة  مسؤواًل" 

 األوىل من املادة.

إضافة عبارة يف هنايـة الفقـرة    -
"، ما  األخرية من املادة تنص على:

مل يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر 

 (6)مادة 

 

املوافقة على النص الوارد من  -
استبدال كلمة احلكومة مع 

مراكز ( حمل عبارة )املراكز)
(، وتصحيح صالح والتأهيلإلا

األخطاء اإلمالئية واملطبعية أينما 
 : لتصبح كالتايل وردت يف املادة

 

 

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

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

يكون إلدارة االصالح والتأهيـل  
مديرًا مسئواًل يتبعه وخيضع إلشرافه 

 ".نسائي.

تصــحيح األخطــاء اإلمالئيــة  -
 واملطبعية أينما وردت يف املادة.

بعد  املادةوعلى ذلك يكون نص 
 التعديل:

 للمؤسسة مدير مسـؤول يكون 
يتبعه وخيضع إلشرافه رؤساء مراكز 

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

رئيس، برتبة ضابط، يعاونه  املراكز

 

 

 

 

يكون للمؤسسة مدير مسـؤول  
 يتبعه وخيضع إلشـرافه رؤسـاء  

بتنفيـذ  وخيتصون مجيعًا ، املراكز
القوانني واللـوائح ذات الصـلة   
 باملؤسسة. ويكون لكل مركز من

رئيس، برتبة ضابط، يعاونه املراكز 
عدد كاف من الضباط وضـباط  

 

 

 

 

 

 
 

 

 يكون للمؤسسة مدير مسـؤول 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

رؤساء مراكز االصالح والتأهيـل  
وخيتصون مجيعا بتنفيـذ القـوانني   
واللوائح ذات الصلة باملؤسسـة.  
ويكون لكل مركز مـن مراكـز   
رئيس، برتبة ضابط، يعاونه عـدد  
كاف من الضباط وضباط الصف 
واحلراس، واملدنيني مـن األطبـاء   
واالخصـــائيني االجتمـــاعيني 
والنفسيني واملهنـيني ومدرسـي   

هم وخيضعون إلشرافه، احلرف وغري
على أن يكون املـذكورون مـن   
النساء بالنسبة ملراكز النساء بقـدر  

عدد كاف من الضـباط وضـباط   
الصف واحلراس، واملـدنيني مـن   

عيني االجتمـا  واألخصائينياألطباء 
والنفســيني واملهنــيني ومدرســي 
احلرف وغريهم وخيضعون إلشرافه، 
على أن يكون املذكورون من النساء 

 .اإلمكانبالنسبة ملراكز النساء بقدر 

 

ويف مجيع األحوال جيب أن تتـوىل  
النساء أعمال اخلدمـة واحلراسـة   

، ما مل يتعذر ذلك بشرط للنزيالت

الصف واحلراس، واملـدنيني مـن   
االجتماعيني  واألخصائينياألطباء 

والنفسيني واملهنـيني ومدرسـي   
احلرف وغريهم وخيضعون إلشرافه، 
على أن يكون املـذكورون مـن   
النساء بالنسبة ملراكز النساء بقـدر  

 .اإلمكان

 

ويف مجيع األحوال جيب أن تتـوىل  
النساء أعمال اخلدمـة واحلراسـة   

 للنزيالت.

 يتبعه وخيضع إلشـرافه رؤسـاء  
وخيتصون مجيعًا بتنفيـذ   املراكز،

القوانني واللـوائح ذات الصـلة   
 باملؤسسة. ويكون لكل مركز من

ئيس، برتبة ضابط، يعاونه راملراكز 
عدد كاف من الضباط وضـباط  
الصف واحلراس، واملـدنيني مـن   

االجتماعيني  واألخصائينياألطباء 
والنفسيني واملهنـيني ومدرسـي   
احلرف وغريهم وخيضعون إلشرافه، 
على أن يكون املـذكورون مـن   
النساء بالنسبة ملراكز النساء بقـدر  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 االمكان.

ويف مجيع األحوال جيب أن تتـوىل  
النساء أعمال اخلدمـة واحلراسـة   

 للنزيالت.

 

 

 .اإلمكان  .مرافقة عنصر نسائي
 

ويف مجيع األحوال جيب أن تتـوىل  
النساء أعمال اخلدمـة واحلراسـة   

 للنزيالت.

 

 (24مادة ) 

 

 

 

 (24)مادة 

 

بعـد  " بعد توثيقها" إضافة عبارة -
على أن تـودع أماناتـه   "  عبارة

 (24)مادة 

 

املوافقة على قرار جملس النـواب   -
بالتعديالت اليت أجراها على املـادة  

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

 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 

 ."خبزينة املركز

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

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

جيب تفتيش كل نزيل قبل إيداعـه  
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 رغـب  

 على النحو التايل:

 

 

 

 

 
 

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

لتسليمها  بعد توثيقها املركز خبزينة

 

 

 

 

 

 

جيب تفتيش كل نزيل قبل إيداعـه  
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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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

يف تسليمها لشخص معني فتسـلم   تسليمها لشخص معني فتسلم إليه.
 إليه.

اإلفراج عنه، إال إذا رغـب  له عند 
يف تسليمها لشخص معني فتسـلم  

 إليه.

إال إذا رغـب   له عند اإلفراج عنه،
يف تسليمها لشخص معني فتسـلم  

 إليه.
 

 الفصل الثاين

 تشغيل النزالء

 (28مادة )

 

 

 

 الفصل الثاين

 تشغيل النزالء

 (28)مادة 
 

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

من خـالل  " حمل عبارة "جييدوهنا

 الفصل الثاين

 تشغيل النزالء

 (28)مادة 
 

 املوافقة على قرار جملس النواب.  -

 

 

 الفصل الثاين

 تشغيل النزالء

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

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

املهين على احلرف برامج التدريب 
" 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 الـوارد   -
ــة ــال"  يف كلم ــبح"اإلعم  لتص

 ".األعمال"

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
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يكون العمل باملركز إلزاميا لسائر 
زالء الذين ال متنعهم حالتهم ـالن

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

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

 وشروط استحقاقه.

 

وجيوز لإلدارة، مبراعاة األحكام 

 يل:التعد

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
اليت يقوم هبا النزالء  األعمالأنواع 

وطبيعتها واحلد األقصى لساعات 
العمل اليومية ومقدار األجر 

ويستثىن من وشروط استحقاقه، 
 .ذلك احملبوسون احتياطيًا

يكون العمل باملركز إلزاميا لسائر 
النزالء الذين ال متنعهم حالتهم 

ومبا يتفق قدر  الصحية من ذلك،
اإلمكان مع احلرفة أو املهنة اليت 

، وحتدد الالئحة التنفيذية جييدوهنا
اليت يقوم هبا النزالء  األعمالأنواع 

وطبيعتها واحلد األقصى لساعات 
العمل اليومية ومقدار األجر 

ويستثىن من وشروط استحقاقه، 
 .احملبوسون احتياطيًاذلك 

وجيوز لإلدارة، مبراعاة األحكام 

 

 

 
 

 

يكون العمل باملركز إلزاميا لسائر 
النزالء الذين ال متنعهم حالتهم 

ومبا يتفق قدر  الصحية من ذلك،
اإلمكان مع احلرفة أو املهنة اليت 

، وحتدد الالئحة التنفيذية جييدوهنا
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

املنصوص عليها يف الفقرة السابقة، 
تشغيل النزالء وتدريبهم مهنيًا يف 
جهات خارج املركز بالتنسيق مع 

فقا اجلهات ذات العالقة، وذلك و
للضوابط اليت حتددها الالئحة 

 التنفيذية.
 

وتسرى أحكام املسئولية املدنية يف 
حالة إصابات العمل واألمراض 

 املهنية.

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

 التنفيذية.
 

وتسرى أحكام املسئولية املدنية يف 
حالة إصابات العمل واألمراض 

 املهنية.

املنصوص عليها يف الفقرة السابقة، 
تشغيل النزالء وتدريبهم مهنيًا يف 
جهات خارج املركز بالتنسيق مع 
اجلهات ذات العالقة، وذلك وفقا 
للضوابط اليت حتددها الالئحة 

 التنفيذية.
 

وتسرى أحكام املسئولية املدنية يف 
صابات العمل واألمراض حالة إ
 املهنية.

اليت يقوم هبا النزالء  األعمالأنواع 
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 
 جهات خارج املركز بالتنسيق مع
اجلهات ذات العالقة، وذلك وفقا 
للضوابط اليت حتددها الالئحة 
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 التنفيذية.
 

وتسرى أحكام املسئولية املدنية يف 
حالة إصابات العمل واألمراض 

 املهنية.

 (92مادة )

 

 

 

 

 (92مادة )

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

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

 ." فإن مل يكن له ورثة" عبارة

 (92مادة )

إعادة صياغة املادة قررت اللجنة  -
  على النحو التايل:

 

 

 (92مادة )
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بعض من  النـزيلجيوز أن يسلم 

تصحيح اخلطأ النحوي الوارد يف  -
"، بعضـاً " لتصـبح "بعض"  كلمة

 الوارد يف كلمـة واخلطأ اإلمالئي 
 ".ورثة" لتصبح"ورثه" 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 

من  بعضًاجيوز أن يسلم النـزيل 
أجره أو مكافآته إىل من يريد من أفراد 
أسرته، أو أن يستخدمه يف شراء 

وجيوز  أغراضه الشخصية باملركز،

 
 

 
 

 

 

 

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

يف شراء  يستخدمهاأسرته، أو أن 
وجيوز أغراضه الشخصية باملركز، 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعًضا من جيوز أن يسلم النـزيل 
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أجره 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  النـزيل
مستحقا له من أجر، فإن   يكن له 

حساب يودع األجر يف  ورثه
خيصص للمكافآت التشجيعية 

 للنزالء.
 

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

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 النـزيل 
صرف لورثته ما يكون مستحًقا له 

ورثة ، فإن   يكن له مكافأةمن 
يف  هبا تودع املكافأة ومل يوِص

حساب خيصص للمكافآت 
 .التشجيعية للنزالء

 

إىل من يريد من أفراد  مكافآته
يف شراء  يستخدمهاأسرته، أو أن 

وجيوز أغراضه الشخصية باملركز، 
املركز االحتفاظ بنصف  إلدارة
للنزيل عند  لتسليمهاالعمل  ةمكافأ

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

ورثة ، فإن   يكن له مكافأةمن 
يف  هبا تودع املكافأة ومل يوِص

حساب خيصص للمكافآت 
 .التشجيعية للنزالء
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 (99مادة )

 

 

 

 
 

 

ال جيوز استيفاء االلتزامات املالية 
لإلفراد  النـزيلاليت تستحق على 

أو احلكومة من أجر العمل، وجيوز 

 (99مادة )

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

يكون نص املادة بعـد   وعلى ذلك
 التعديل:

 

ال جيوز استيفاء االلتزامات املالية 
 لألفراد النـزيلاليت تستحق على 

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

 (99مادة )

قررت اللجنة إعادة صياغة املادة  -
 : النحو التايل على
 

 
ال جيوز استيفاء االلتزامات املاليـة  

 لألفراداليت تستحق على النـزيل 
العمـل،   مكافـأة أو احلكومة من 

وجيوز إلدارة املركز خصم قيمة ما 
يتسبب النـزيل يف إتالفـه مـن   

 .هذه املكافأةممتلكات املؤسسة من 

 (99مادة )

 

 

 
 

 

ال جيوز استيفاء االلتزامات املالية 
 لألفراداليت تستحق على النـزيل 

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

 املؤسسة من هذا األجر.

يف إتالفه من ممتلكات  النـزيل
 املؤسسة من هذا األجر.

 .هذه املكافأةممتلكات املؤسسة من 

 (93مادة )

 

 

 

تتوىل وزارة التربية والتعليم 
بالتنسيق مع الوزارة تعليم النزالء 
وتدريبهم مهنيًا ووضع مناهج 

 (93مادة )

 .إعادة صياغة املادة -
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

تضع املؤسسة باالتفاق مع اجلهات 
املختصة بالتعليم والتدريب مناهج 
التعليم والتدريب للنزالء، وحيـق  

 (93مادة )

املوافقة على النص الوارد مـن    -
 احلكومة املوقرة. 

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

 (93مادة )

 

 

 

 
2 

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

 الدراسة وتأدية االمتحانات.

 

لكل نزيل بناء على رغبته إكمال 
دراسته اجلامعية بنظام االنتسـاب  
ــق  ــه اخلاصــة، وف ــى نفقت عل
اإلجراءات املتبعـة يف املؤسسـة   
التعليمية املعنية ومبا ال يتعارض مع 

ل هبا. وحتدد الالئحة األنظمة املعمو
ــراءات  ــد وإج ــة قواع التنفيذي

 .الدراسة وتأدية االمتحانات

 

الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات 
 الدراسة وتأدية االمتحانات.

 

 

وتدريبهم مهنيًا ووضع مناهج 
الدراسة العلمية واملهنية، وحتدد 
الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات 

 االمتحانات.الدراسة وتأدية 

 

 (36مادة ) (36مادة )

زيل ـحيق للن"إحالل عبارة  -

 (36مادة )

قررت اللجنة إعادة صياغة املادة  -

 (36مادة )
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

"يسم   حمل عبارة" استقبال
 .زيل باستقبال"ـللن

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

 ".باحلصول على الزيارة،
  

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

ذويه مرة  زيل استقبالـحيق للن

 على النحو التايل: 

 

 

 

 

 
 

 

 

حيق للنزيل استقبال ذويه مرة 
واحدة يف األسبوع األول من 
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زيل باستقبال ذويه مرة ـيسمح للن
واحدة يف األسبوع األول من 
إيداعه املركز، كما يسمح له بعد 
ذلك باحلصول على الزيارة، وحتدد 

تنفيذية إجراءات الزيارة الالئحة ال
 ومدهتا.

واحدة يف األسبوع، وحتدد الالئحة 
 التنفيذية إجراءات الزيارة ومدهتا.

إيداعه املركز، ويسم  له بعد 
ذلك بالزيارة مرتني يف كل شهر، 
وجيوز ملدير املؤسسة أو من ينوب 
عنه من  النزيل زيارة استثنائية يف 

ذلك، احلاالت اليت تستدعي 
وحتدد الالئحة التنفيذية إجراءات 

 .الزيارة

 

 

حيق للنزيل استقبال ذويه مرة 
واحدة يف األسبوع األول من 
إيداعه املركز، ويسم  له بعد 
ذلك بالزيارة مرتني يف كل شهر، 
وجيوز ملدير املؤسسة أو من ينوب 
عنه من  النزيل زيارة استثنائية يف 

تستدعي ذلك، احلاالت اليت 
وحتدد الالئحة التنفيذية إجراءات 

 .الزيارة
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 (32مادة )

 

 

 

 
 

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

أو أحد زائريه  النـزيلإذا أساء 
السلوك أو ألي سبب يتعلق بأمن 

 (32مادة )

 

 .املادة صياغةإعادة  -

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

املركز منع الزائر من الدخول  إلدارة
إذا رفض االلتزام بالقواعد املنظمة 

رفض التفتيش أو ضبط  للزيارة أو
حبوزتـه أي متعلقــات باملخالفــة  
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 الزائر القواعد 
يف املرعية للزيارة املنصوص عليها 

 (32مادة )

 

 

 

 

 

إلدارة املركز منع الزائر من الدخول 
إذا رفض االلتزام بالقواعد املنظمة 

أو  رة أو مل ميتثـل للتفتـيش  للزيا
 خمالفـة ضبط حبوزته أي متعلقات 
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 أو الصحة العامة. املركز

 

القواعد املرعية  النـزيلإذا خالف 
للزيارة املنصوص عليها يف الالئحة 

  التنفيذية هلذا القانون.

ألنظمة املؤسسة، وهلا إلغاء الزيارة  .الالئحة التنفيذية هلذا القانون
إذا خالف النزيل أو الزائر القواعد 
يف املرعية للزيارة املنصوص عليها 
 الالئحة التنفيذية هلذا القانون.

 مادة مستحدثة: 

قرر اجمللس اسـتحداث مـادة    -
، (46املادة )جديد يف املشروع تلي 

 ويعاد ترقيم املواد اليت تليها.

 

وعلى ذلك يكون نص املادة 

 مستحدثة:مادة 

املوافقة على قرار جملس النـواب   -
باستحداث مادة جديد يف املشروع 

(، مع إعادة صياغتها 46تلي املادة )
 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

 املستحدثة :

 (42مادة )

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

 اإلذن من الوزارة.
 

 

 

 

جيوز السماح جلمعيات حقوق 
اإلنسان املسجلة قانوًنا بزيارة 
مراكز اإلصالح والتأهيل لالطالع 
على ظروف املركز ونزالئه بعد 
استطالع رأي وزارة حقوق 
اإلنسان، وذلك وفًقا للضوابط 
القانونية واإلجراءات املنصوص 
عليها يف القوانني واللوائ  

 

جلمعيات حقوق جيوز السماح 
اإلنسان املسجلة قانوًنا بزيارة 
مراكز اإلصالح والتأهيل لالطالع 
على ظروف املركز ونزالئه بعد 
استطالع رأي وزارة حقوق 
اإلنسان، وذلك وفًقا للضوابط 
القانونية واإلجراءات املنصوص 
عليها يف القوانني واللوائ  

 والتعليمات.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 والتعليمات.

 (42مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 ( بعد20مادة ) –( 42مادة )

 إعادة الترقيم:
 

الطعن يف األحكام " إحالل عبارة -
"الطعن  حمل عبارة" الصادرة ضده

على األحكام اجلنائيـة الصـادرة   
 .عليه"

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 ( 42مادة )
 

 

 

 املوافقة على قرار جملس النواب. -
 
 
 
 

جيب على إدارة املركز متكني 

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

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

جيب على إدارة املركز متكني 
من اختاذ إجراءات الطعن  النـزيل

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

مع النيابة العامة  قكما تتوىل التنسي
بشأن اإلخطار مبواعيد جلسات 
احملاكم قبل انعقادها بوقت كاف 
واإلخطار باألحكام يف تاريخ 

لى النحو الذي صدورها، وذلك ع

 التعديل: 

جيب على إدارة املركز متكني 
الطعن من اختاذ إجراءات  النـزيل

دون  يف األحكام الصادرة ضده
تدخل منها يف ذلك اإلجراء، كما 

مع النيابة العامة بشأن  قتتوىل التنسي
اإلخطار مبواعيد جلسات احملاكم 
قبل انعقادها بوقت كاف واإلخطار 
باألحكام يف تاريخ صدورها، وذلك 
على النحو الذي حتدده الالئحة 

 التنفيذية.

الطعن من اختاذ إجراءات  النـزيل
دون  يف األحكام الصادرة ضده

تدخل منها يف ذلك اإلجراء، كما 
مع النيابة العامة بشأن  قتتوىل التنسي

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

 التنفيذية.

 

 

 

 

جيب على إدارة املركز متكني 
الطعن من اختاذ إجراءات  النـزيل

دون  يف األحكام الصادرة ضده
تدخل منها يف ذلك اإلجراء، كما 

مع النيابة العامة بشأن  قتتوىل التنسي
اإلخطار مبواعيد جلسات احملاكم 
قبل انعقادها بوقت كاف واإلخطار 
باألحكام يف تاريخ صدورها، وذلك 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

على النحو الذي حتدده الالئحة  حتدده الالئحة التنفيذية.
 التنفيذية.

 (26مادة )

 

 

 

 
 

تنشأ جلنة تسمى )جلنة التأديب( \
وتشكل بقرار من وزير الداخلية 
برئاسة مدير املؤسسة وعضوية عدد 

 ( 22مادة ) –( 26مادة )

 بعد إعادة الترقيم:
 

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

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

تنشأ جلنة تسمى )جلنة التأديب( 
برئاسة  الوزيروتشكل بقرار من 

مدير املؤسسة وعضوية عدد من 

 ( 26مادة )

 
 

( لتأخذ 22تأخري املادة رقم ) -
على  تهاإعادة صياغ( و26الرقم )

 النحو التايل:
 

 

اجلزاءات التأديبية اليت توقع على  

 (26)مادة 
 
 
 

 
 

اجلزاءات التأديبية اليت توقع على 
 النزيل هي:
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

من األعضاء ال يقل عن ثالثة على 
 أن يكون من بينهم رئيس املركز.

وحتدد الالئحة التنفيذية إجراءات 
 عمل اللجنة.

 

األعضاء ال يقل عن ثالثة على أن 
 يكون من بينهم رئيس املركز.

وحتدد الالئحة التنفيذية إجراءات 
 اللجنة.عمل 

 النزيل هي:

 

  .التنبيه .2

اإلنذار يف حضور احلراس  .9
 أو النزالء.

 اإلنذار الكتايب. .3

احلرمان من بعض أو كل  .4
 االمتيازات املمنوحة له.

احلرمان من الربامج  .2
 الترفيهية أو األنشطة الرياضية.

احلرمان من التنزه يف اهلواء  .6
 سبعة أيام. لىالطلق ملدة ال تزيد ع

احلرمان من املكافأة املالية  .2

  .التنبيه .2

اإلنذار يف حضور احلراس  .9
 أو النزالء.

 اإلنذار الكتايب. .3

احلرمان من بعض أو كل  .4
 االمتيازات املمنوحة له.

احلرمان من الربامج  .2
 الترفيهية أو األنشطة الرياضية.

احلرمان من التنزه يف اهلواء  .6
 سبعة أيام. لىال تزيد عالطلق ملدة 

احلرمان من املكافأة املالية  .2
مخسة  لىاملقررة له ملدة ال تزيد ع

 عشر يومًا.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

مخسة  لىاملقررة له ملدة ال تزيد ع
 عشر يومًا.

التصنيف إىل الدرجة األشد  .8
وذلك وفقًا للضوابط والقواعد 

 التنفيذية. اليت حتددها الالئحة
 

احلرمان من االتصال  .2
مرتني  لىاهلاتفي ملدة ال تزيد ع

وذلك وفقًا للضوابط والقواعد 
 اليت حتددها الالئحة التنفيذية.

احلرمان من الزيارة ملدة ال  .20
زيارتني وذلك وفقًا  لىتزيد ع

للضوابط والقواعد اليت حتددها 
 الالئحة التنفيذية.

التصنيف إىل الدرجة األشد  .8
وذلك وفقًا للضوابط والقواعد 

 اليت حتددها الالئحة التنفيذية.

احلرمان من االتصال  .2
مرتني  لىاهلاتفي ملدة ال تزيد ع

وذلك وفقًا للضوابط والقواعد 
 اليت حتددها الالئحة التنفيذية.

احلرمان من الزيارة ملدة ال  .20
زيارتني وذلك وفقًا  لىتزيد ع

للضوابط والقواعد اليت حتددها 
 الالئحة التنفيذية.

احلرمان من ختفيض املدة أو  .22
عدم ترشيحه لإلفراج حتت شرط 
بعد انقضاء ثالثة أرباع املدة 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

احلرمان من ختفيض املدة أو  .22
ترشيحه لإلفراج حتت عدم 

شرط بعد انقضاء ثالثة أرباع 
 املدة احملكوم هبا.

احلبس االنفرادي ملدة ال  .29
 .عشرة أيام لىتزيد ع

 

 جلزاءوجيوز إلدارة املركز اختاذ ا
املناسب للمخالفات اليت يرتكبها 

ن احتياطيًا وذلك وفقًا واحملبوس
للضوابط والقواعد اليت حتددها 

 الالئحة التنفيذية.

 وم هبا.احملك

احلبس االنفرادي ملدة ال  .29
 .عشرة أيام لىتزيد ع

 

 زاءوجيوز إلدارة املركز اختاذ اجل
للمخالفات اليت يرتكبها  املناسب
ن احتياطيًا وذلك وفقًا واحملبوس

للضوابط والقواعد اليت حتددها 
 الالئحة التنفيذية.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (22مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 ( 28مادة ) –( 22مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

إىل  2البنود من )إحالل عبارة " -
 6"البنود مـن )  حمل عبارة"  (8
الواردة يف الفقـرة األوىل  (" 8إىل 

 من املادة.
( 26من املادة )" إحالل عبارة -

"من  حمل عبارة" من هذا القانون
( من هذا القـانون"،  22املادة )

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

 ( 22مادة )

 

 ة املادةإعادة صياغقررت  اللجنة -
 على النحو التايل:

 
 
 
 
 
 
 

 (22)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 توقيع اجلزاءات املنصوص 
( من  5إىل  6عليها يف البنود من ) 

( من هذا القانون إال 22املادة  )

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

 التعديل:

ال جيوز توقيع اجلزاءات املنصـوص  
(  8إىل  2) البنود مـن   عليها يف

( من هذا القانون 26من املادة  )
 .إال من جلنة التأديب

وجيوز توقيع اجلـزاءات األخـرى   
 .املركزأيضًا من رئيس 

 
 
 

ختتص جلنـة التأديـب بتوقيـع    
اجلزاءات التأديبيـة املنصـوص   

( من هـذا  26عليها يف املادة )
القانون. وجيوز لرئيس املركز أو 
من ينوب عنه توقيع اجلـزاءات  
التأديبية املنصوص عليها يف البنود 

( يف املادة 6،2،4،3،9،2)أرقام 
 .( من هذا القانون62)

 

 

ختتص جلنة التأديب بتوقيع 
اجلزاءات التأديبية املنصوص عليها 

( من هذا القانون. 26يف املادة )
وجيوز لرئيس املركز أو من ينوب 
عنه توقيع اجلزاءات التأديبية 

أرقام املنصوص عليها يف البنود 
( 26( يف املادة )6،2،4،3،9،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

 من جلنة التأديب.

وجيوز توقيع اجلزاءات األخرى 
 أيضًا من رئيس املراكز.

 

 

 (28مادة )

 

 

 

 

 ( 22مادة ) –( 28مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

 

 دون تعديل

 ( 28مادة )

 
 

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

 على النحو التايل: 

 

 (28)مادة 
 
 

 
 

 أو من ينوب عنه املركزلرئيس 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

اختاذ اإلجراءات لرئيس املركز 
التحفظية الالزمة على النزالء حلني 

 العرض على جلنة التأديب.

 

 أو من ينوب عنه لرئيس املركز
الالزمة على  الوقائية الوسائلاختاذ 

النزالء حلني العرض على جلنة 
 التأديب.

 

الالزمة على  الوسائل الوقائيةاختاذ 
النزالء حلني العرض على جلنة 

 التأديب.

 
 

 (60مادة )

 

 

 ( 62مادة ) –( 60مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

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

 (60مادة )

  

 ة املادةإعادة صياغقررت اللجنة  -
 على النحو التايل:

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

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 يف الفقرة األوىل.
 

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

وعرض األمـر علـى   حمل عبارة "
مدير إدارة اإلصالح والتأهيل أو 

قـرة  " الواردة يف الفجلنة التأديب
 األوىل من املادة.

( 3( و)2إعادة صياغة البنـود )  -
 .( 4و)
تصحيح اخلطأ النحوي الوارد يف  -

 ".أسبوعا" لتصبح"أسبوع"  كلمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ال جيوز استخدام القيد احلديـدي  



 999 

 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  النـزيلتأمر بتكبيل 
احلديدي كإجراء حتفظي وعرض 
األمر على مدير إدارة اإلصالح 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

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

بالقيد احلديدي  النـزيلبتكبيل 
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 هيـاج أو   .0
أو تعد شديد  النـزيلعصيان من 

 

 

 

 

 

ال جيوز استخدام القيد احلديـدي  
النزالء أو احملبوسني احتياطيًا  على

 داخل املركز إال يف احلاالت اآلتية:

 

على النزالء أو احملبوسني احتياطيًا 
 داخل املركز إال يف احلاالت اآلتية:

 

 

 

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

 شغب.

هلرب أو إذا حاول النزيل ا .9
 خطط له أو كان هناك خـوف 
منه وكان هلذا اخلوف أسـباب  
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

والـتأهيل أو جلنة التأديب خالل 
مدة ال جتاوز أسبوع وذلك يف 

 احلاالت اآلتية:

إذا وقع مترد أو هياج أو عصيان  .0
أو تعد شديد أو  لالنـزيمن 

 أعمال شغب. 
اهلرب أو  النـزيلإذا حاول  .2

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

 

اإلضرار  النـزيلإذا حاول  .3
 بنفسه أو الغري.

أيه حاله أخرى ترى إدارة  .4

 أو أعمال شغب. 
إذا كان هناك خوف مـن   .9

ب أو أو حاول اهلر النـزيلفرار 
 خطط له.

 

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

 الغري.

أي حاالت أخرى ضرورية  .4
تؤدي إىل اإلخالل باألمن والنظام 

 داخل املركز أو خارجه.

 

 

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

 شغب.

إذا حاول النزيل اهلرب أو  .9
 فخطط له أو كان هناك خـو 

منه وكان هلذا اخلوف أسـباب  
 معقولة.

حماولة اإلضرار بالنفس أو  .3
 .بالغري أو أموال الغري 

أي حاالت أخرى ضرورية  .4

 معقولة.

حماولة اإلضرار بالنفس أو  .3
 بالغري أو أموال الغري .

أي حاالت أخرى ضرورية  .4
تــؤدي إىل اإلخــالل بــاألمن 
 .والنظام داخل املركز أو خارجه



 999 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

املركز اتباع ذلك اإلجراء بقصد 
 حفظ األمن والنظام داخل املركز.

تــؤدي إىل اإلخــالل بــاألمن 
 .والنظام داخل املركز أو خارجه

 

 
 


