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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي الثاين للجنة 
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 
الوطين خبصوص املواد املستردة 
من مشروع قانون بإصدار قانون 
مؤسسات اإلصالح والتأهيل، 
املرافق للمرسوم امللكي رقم 

 .م9002( لسنة 29)
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 م 9031 مايو 31التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين التكميلي الثاينالتقرير 

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

 من الفصل التشريعي الثالث لثاالنعقاد العادي الثادور  

 

  مقدمـة :

 رقمرئيس جملس الشورى  معايل السيد علي بن صاحل الصاحلكتاب  اللجنةاستلمت      
بناًء على قرار اجمللس يف  ،م1063أبريل  9 املؤرخ يف( 3د 3ف/ص ل خ أ/666)

باسترداد املواد التالية: م، 1063 أبريل 8املنعقدة بتاريخ الرابعة والعشرين جلسته 
بإصدار قانون مؤسسات مشروع قانون ( من 60(، )64(، )66(، )74)املستحدثة 

على أن تتم  ،م1004( لسنة 91اإلصالح 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:
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 االجتماعات التالية:مشروع القانون يف من  املستردةاملواد تدارست اللجنة  (3)

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع

 م1063أبريل  67 احلادي والعشرون

 م1063أبريل  16 الثاين والعشرون

 م1063مايو  6 الثالث والعشرون

 م1063مايو  61 الرابع والعشرون

  :ملواد مشروع القانون علىاطلعت اللجنة أثناء دراستها  (9)

( املستحدثة واملقدم من سععادة النائع    74اقتراح بإجراء تعديل على املادة رقم ) -
 األول لرئيس اجمللس السيد مجال فخرو.

واملقدم من سععادة العضعو   ( املستحدثة 74رقم )بإجراء تعديل على املادة اقتراح  -
 .الدكتورة ندى حفاظ

( املستحدثة واملقدم من سععادة العضعو   74رقم )بإجراء تعديل على املادة اقتراح  -
 الدكتور عبدالعزيز أبل.

( املستحدثة واملقدم من سععادة العضعو   74رقم )بإجراء تعديل على املادة اقتراح  -
 األستاذة مجيلة علي سلمان.

 ( واملقدم من سعادة العضو األستاذ نوار علي66ن املادة رقم )اقتراح حبذف بندين م -
 آل حممود. 

( واملقدم من سعادة العضو األستاذ حممعد  60اقتراح بإجراء تعديل على املادة رقم ) -
 املسلم.

 (مرفقرأي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان. ) -

 (مرفقرأي وزارة حقوق اإلنسان. ) -
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 السعادة أعضاء اجمللس وهم: كل من أصحاب اللجنة حضر اجتماع (1)
 

 .األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد .3

 .سلمانعلي األستاذة مجيلة  .9

 األستاذة رباب عبدالنيب العريض. .1

 األستاذة دالل جاسم الزايد. .4
 

 وبدعوة من اللجنة، شارك يف اجتماعات اللجنة كل من: (4)
 

 وقد حضر:وزارة الداخلية ، 

 اإلصالح والتأهيل.مدير إدارة   املقدم حممد راشد احلسيين .3

 مدير إدارة الشؤون القانونية.  املقدم راشد حممد بوجنمة .9

 .احلبس االحتياطيرئيس مركز  يازن إبراهيم التميمـم الرائد .1
 إدارة الشئون القانونية.من  النقيب حسيـن سلمان مطـر  .4
 ضابط قانوين بإدارة اإلصالح والتأهيل. املالزم عبدالوهاب عبدالعزيز اجلار .5
 املستشار القانوين.  السيد حممد نور الدين حممد  .6

 

 :املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، وقد حضر كل من 

 رئيس جلنة احلقوق املدنية والسياسية.  األستاذة مجيلة علي سلمان .3

 عضو جلنة الشكاوى والرصد واملتابعة.   السيد فريد غازي رفيع .9

 ملؤسسة الوطنية.من اإلدارة القانونية با   السيد ياسر شاهني .1

 باحث قانوين.  السيد حممد أمحد النجار .4

 

 كل من: وزارة شؤون حقوق اإلنسان، وقد حضر 
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 الشيخ خليفة بن حممد عطية اهلل آل خليفة مدير التنسيق واملتابعة. .3

 مدير الشؤون القانونية واالتفاقيات   السيد حممد مجعة فزيع  .9

 حقوق اإلنسان. لشؤون       

 

  اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللسكما شارك يف: 

 املستشار القانوين للمجلس.  الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .3

  .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش الدكتور علي حسـن الطوالبة  .9

 

 والسيدة زينب يوسف .سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سعر اللجنة ، 

      

ـًا: رأي   :وزارة الداخليةثانيـــ

( املستحدثة من قبل جملس النواب 74أبدت وزارة الداخلية حتفظها على املادة رقم )     
 املستردةاملوقر، كما أبدت موافقتها على التعديالت اليت قامت هبا اللجنة خبصوص املواد 

 .قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل بإصدار من مشروع قانون
ـًا:  ( املستحدثة من 42خبصوص املادة ) ون حقوق اإلنسانؤوزارة شرأي ثالثـــ
 :جملس النواب

ترى الوزارة أن الزيارة للنزيل ال تكون إال ألقاربه القانونيني أو حماميه أو اجلهعات       
الرمسية يف الدولة، على أن تقوم اجلهة املشرفة على إدارة مؤسسات اإلصعالح والتأهيعل   

تندرج ضمن احلقوق األساسية املكفولة للنزيل. وأما بوضع الضوابط الالزمة لذلك وهي 
فيما يتعلق بزيارة منظمات حقوق اإلنسان وغريها من املنظمات العاملة يف هذا اجملال فإهنا 
ال تندرج ضمن احلقوق األساسية للنزيل لذا فإن أمر الزيارة يكون مبوافقة اجلهة املشعرفة  

تقدير واملصلحة العامة يف ذلك، وتعرى  على مؤسسات اإلصالح والتأهيل وهي صاحبة ال
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الوزارة أال يشار إليها يف القانون، أما فيما يتعلق بزيارة مرافق وجتهيزات هذه املؤسسات 
 دون النزالء فال يوجد ما مينع ذلك وفق الضوابط اليت حتددها اجلهة املشرفة.

 

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

 

قانونا دولة الكويت وسلطنة ُعمان ال ينصان على زيارة املنظمات احلقوقية سواء احمللية  .6
 أو الدولية إىل أي سجني إمنا حيق للسجني الزيارة من قبل أقربائه.

قانون اململكة األردنية مل ينص على زيارة أي منظمات حقوقيعة دوليعة أو حمليعة     .1
أجاز لوزير الداخلية السماح ألي شخص بزيارة النزيل وفق القرارات للسجني، وإمنا 

 واألوامر اليت يصدرها هلذه الغاية.

نص قانون اململكة املغربية على أنه ميكن ملدير املؤسسعة العقابيعة أن يعرخص ألي     .3
شخص بزيارة املعتقل كلما كانت هذه الزيارة مفيدة إلصالحه بشرط احلفاظ علعى  

 ام داخل املؤسسة.األمن وحسن النظ
 

ومما تقدم اتضح للوزارة بأن مجيع التجارب املذكورة أعاله قد تركت أمر الزيعارة       
ألي شخص أو ألي جهة أخرى غري ذوي النزيل بزيارته إىل وزارة الداخلية كوهنا اجلهة 

جود املشرفة على السجون )الوزير أو مدير املؤسسة العقابية( بالترخيص بالزيارة يف حالة و
 ضرورة لذلك أو مصلحة عامة.

 

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.
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ـًا:   :املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسانرأي رابعـــ
 

أن السماح جلهات معنية حبقوق اإلنسان بزيعارة مراكعز اإلصعالح     ترى املؤسسة     
ة فّعالة حلقوق يي األحكام القضائية مبا يضمن محاوالتأهيل ُيجد نوًعا من الرقابة على منفذ

النزالء، كما يعترب أيضًا من قبيل الرصد وتدوين التعديات على حقوق النزالء بغية التوصية 
اء وقائي وتثقيفي، وهو ما يص  يف النهايعة يف تعزيعز   باختاذ إجراء تصحيحي، أو إجر
 مسؤولية الدولة عن محاية احلقوق.

يضاف إىل ذلك اعتبار تلك اجلهات ذات دور رقايب من خالل احلضور يف مراكعز       
اإلصالح باعتبارها من األماكن اليت حيتمل أن تقع فيها انتهاكات حلقوق اإلنسعان أواًل،  

يف سعلوكهم    ا، إذ جتعل من منفذي األحكام القضائية أكثر حرًصاوحلقوق السجناء ثانًي
وتصرفاهتم جتاه السجناء واحليلولة دون وقوع انتهاكات كي تدرك السلطات بأن هنعاك  

 من يراق  تصرفاهتا ويرصدها.

وعليه ترى املؤسسة إيكال عملية زيارة مراكز اإلصالح والتأهيل هلعا، باعتبعار أن        
نشئت من أجلها املؤسسة الوطنية أسائل اجلوهرية اليت قوق االنسان من املمسألة محاية ح

حلقوق اإلنسان، وهذا ما نصت عليه مبادئ باريس يف بيان اختصاص املؤسسات الوطنية 
يف البند رابًعا: " توجيه احلكومة إىل حاالت انتهاك حقوق اإلنسان يف أي جزء من البلد 

بادرات الرامية إىل وضع حد  هلذه احلاالت"، وهعذا معا   وتقدمي مقترحات إليها تتعلق بامل
 1061لسعنة   18املعدل باألمر امللكي رقعم   1009لسنة  67ترمجه األمر امللكي رقم 

نه: " تنشعأ مؤسسعة   أمنه على األوىل بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، يف املادة 
زيز وتنمية ومحاية حقوق االنسان مستقلة تسمى املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تتوىل تع

 وترسيخ قيمها ونشر الوعي هبا واإلسهام يف ضمان ممارستها".
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وال ميكن بأي حال من األحوال استبعاد مراكز اإلصالح والتأهيل من اعتبارها جزء      
من البلد اليت من احملتمل وقوع حاالت انتهاك فيها، كما ال ميكن للمؤسسة أن تضعمن  

هاك فيها دون تدخل منها من خالل القيام بعمل ما، وهو ما يدخل ضعمن  عدم وقوع انت
مفهوم احلماية اليت أشارت هلا املادة األوىل من أمر التشكيل، ويعترب إجراء الزيارة إحدى 

 آليات تلك احلماية.

وإذ كان اهلدف هو مراقبة حالة حقوق اإلنسان، فإن تلك املراقبة تتطل  احلضور بني      
األفراد حىت تدرك اجلهة اإلشرافية على مراكز اإلصالح والتأهيل أن العملية ال تقتصر فقط 
على تقدمي تقارير عن انتهاكات حلقوق اإلنسان، وإمنا أيًضا عن متابعة اإلجراءات العيت  

 حالة انتهاك. تتخذها ملعاجلة

كما أن العملية تتطل  من اجلهة املنوط هبا إجراء الزيارة لالطالع على ظروف املركز      
ونزالئه قدًرا من احليادية واالستقاللية وقد يصع  استيفاء ذلك يف اجلمعيات ذات العالقة 
 حبقوق اإلنسان، اليت رمبا تتحرك وفق توجهات معينة أو حتت ضغوط من منتسبيها معن 

 اجلمهور تقدح يف حيادها واستقالهلا.

هنا ملزمة مبوج  القانون بالتزام احلياد إيتأتى ذلك للمؤسسة الوطنية، حيث بينما ال      
  .ستقاللواال

ن تقوم اجلمعيات أاملهم أن تضطلع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بذلك، و لذا من     
استفسارات تتعلق باحملكومني والنزالء إىل املؤسسة، معن  املعنية حبقوق اإلنسان بتقدمي أية 

 / و: 3منطلق التعاون البناء الذي نصت عليه املادة 

الصعلة يف   تاإلقليمية والوطنية واملؤسسات ذا" التعاون مع املنظمات الدولية واجلهات 
هعداف  البلدان األخرى املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وذلك مبا يسهم يف حتقيق أ

 املؤسسة وتنمية العالقة هبذه اجلهات واملنظمات".
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ومن مث يقع على عاتق املؤسسة الوطنية التحقق من وجود تلك االنتهاكات والقيعام       
بزيارة مراكز اإلصالح والتأهيل، كما ميكن أن يضم وفد املؤسسة أحد أعضعاء تلعك   

 اجلمعيات املعنية.

ن كما يلي:)) للمؤسسة الوطنية حلقوق االنسعان  وعليه يقترح أن يتم تعديل النص ليكو
زيارة مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز احلبس االحتياطي لالطالع على ظروفها وأحوال 

 .وعلى اجلهة املعنية تسهيل ذلك(( نزالئها،

 :(55)ادة رأي املؤسسة حول امل

اجلزاءات اليت توقعع   ترى املؤسسة أنه لتحقيق الرقابة الالحقة يلزم أيًضا توثيق مجيع     
على النزيل يف سجل حيتفظ به يف امللف اخلاص به، ملا لذلك من أمهية بالغعة يف عمليعة   
فرض الرقابة على عمل مراكز التأهيل ومدى التزامها قانوًنا حيال النزالء، ومعا يوقعع   

 حياهلم من جزاءات ومدى موافقتها مع صحيح القانون.

 املشروع يتضمن ذلك اإلجراء على النحو التايل:" وعليه ترى املؤسسة استحداث نص يف
تقيد مجيع اجلزاءات اليت توقع على النزيل يف منوذج حيتفظ به يف ملفعه، كمعا تقيعد يف    

 .السجل اخلاص باجلزاءات"

 

 :(56)املادة رأي املؤسسة حول 

 تعد اجلزاءات :

 التنبيه. .6
 اإلنذار يف حضور احلراس أو النزالء. .1
 اإلنذار الكتايب. .3
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 . احلرمان من املكافأة املالية املقررة له ملدة ال تزيد على مخسة عشرة يوًما.4   

 

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق  (4)  من األمور اليت ال تتعارض مع ما أشارت له املادة
ال جيوز تعريض أحد للتعذي  وال للمعاملعة أو  "املدنية والسياسية واليت نصت على أنه: 

 ة".نية أو الالإنسانية أو املهالقاسيالعقوبة 

يعامل مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية "على أن:  6/ 60وما نصت عليه املادة 
 .حتترم الكرامة األصيلة يف الشخص"

من اتفاقية مناهضة التعذي  على أنه:" ألغراض هعذه   (6)وكذلك ما نصت عليه املادة 
عنه أمل وعذاب شديد جسدًيا كعان أم عقلًيعا،   االتفاقية يقصد بالتعذي  أي عمل ينتج 

 .يلحق بشخص ما ..."

تعهد كل دولة طرف بأن متنعع يف  من ذات االتفاقية اليت نصت على أن:" ت (66)واملادة 
قليم خيضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال املعاملة أو العقوبة إ أي

 ".(6)ال تصل إىل حد التعذي  كما حددته املادة  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت

وهي ال تعدو عن كوهنا جزاءات بسيطة، شريطة أن تتخذ على حنو ال ميس بكرامعة       
 النزيل املتأصلة يف نفسه كإنسان، وإال ُعد ذلك انتهاًكا للمواد سالفة الذكر.

 .ملمنوحة له(:)احلرمان من بعض أو كل االمتيازات ا(7)أما ما خيص اجلزاء رقم 

إذا كان احلرمعان يععد   عرفة ما تيازات ومدى حاجتها للنزيل، ملفإنه يلزم بيان تلك االم
 انتقاًصا حلقوق النزيل من عدمه، أو أهنا على سبيل املنحة ال يضار النزيل حبرماهنا.
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 : (6، 6) ناجلزاءا

 . احلرمان من الربامج الترفيهية أو األنشطة الرياضية.6 

 . احلرمان من التنزه يف اهلواء الطلق ملدة ال تزيد على سبعة أيام(.6 

ل والتهيئة يوإعادة التأه وميلعقوبة املقيدة للحرية هو التقترى املؤسسة أن الغاية من فرض ا
من حيعث   للعودة للمجتمع، وأنه جي  أن يكون هناك ضوابط يف فرض هذين اجلزائني

شراف مباشر من قبعل  إتقليل املدة لتكون ثالثة أيام حبد أقصى، وأن يكون النزيل حتت 
 اللجنة الطبية.

ن إاهلدف املبتغى من العقوبة، حيعث   وأن فرضها يكون على حنو ال يضر بالنزالء أو ميس
 أنعه: من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء اليت تنص على  6/  16القاعدة رقم 

لكل سجني غري مستخدم يف عمل حق يف ساعة على األقل يف كل يوم ميعارس فيهعا   "
ية خعالل الفتعرة   التمارين الرياضية املناسبة يف اهلواء الطلق، وتوفري تربية رياضية وترفيه

للسجناء األحداث وغريهم ممن يسمح هلم بذلك عمرهم ووضععهم   املخصصة للتمارين
 .ذه الغاية ما يلزم من مكان ومنشآت ومعدات"الصحي وجي  أن توفر هلم هل

 

التصنيف إىل الدرجة األشد وذلك وفًقا للضوابط والقواعد العيت حتعددها    :(8)اجلزاء 
 الالئحة التنفيذية .

ترى املؤسسة أن تصنيف النزيل على الدرجة األشد حيتاج بيان املعايري والشروط اليت على 
ف على اإلجراءات اليت سوف تتخذ حياله لبيعان  أساسها يتم التصنيف، كما يلزم الوقو

 مدى عدم انتهاكها للحقوق األساسية للنزيل.
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وعليه جي  حتديد معايري التصنيف على درجة من الوضوح والثبات، كما جي  أن تكون 
اجلزاءات املترتبة على ذلك التصنيف تتناس  مع املخالفة ومبا ال يشكل نوًعا من أعمعال  

معن اتفاقيعة    (6)ة كما حددته املعادة  ينبة القاسية أو الالإنسانية أو املهاملعاملة أو العقو
 مناهضة التعذي .

 

 :(60، 9)اجلزاءان 

. احلرمان من االتصال اهلاتفي مدة ال تزيد على مرتني وذلك وفًقا للضوابط والقواععد  9
 اليت حتددها الالئحة التنفيذية.

يارتني وذلك وفًقا للضوابط والقواعد العيت  . احلرمان من الزيارة ملدة ال تزيد على ز60
 حتددها الالئحة التنفيذية.

 

يعترب قيام النزيل بعملية االتصال اخلارجي سواء كان عرب اهلاتف أو الزيارة من األمور ذات 
الصبغة االجتماعية، وهي تعد من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء ملا 

ة للصحة النفسية للمحتجزين وخاصة احملتجزين منهم لفترات طويلعة،  له من أمهية شديد
ن حرمان الفرد من احلصول على مستوى كاف  من التحفيز االجتمعاعي يعجعز   إحيث 

 خالل فترة قصرية عن احلفاظ على حالة مناسبة من اليقظة واالنتباه إىل البيئة احمليطة. 

، ت أو الزيارات على فترات متقاربةصاالكما جتدر اإلشارة إىل وجوب أن تكون تلك االت
 أما إذا كانت الفترات بينها بعيدة فإن فرض اجلزاء يف هذه احلالة يزيد األمر معاناة .

 



331 

 

وعليه ترى املؤسسة أنه ال ضري من فرض ذلك اجلزاء شعريطة األخعذ يف االعتبعار أن    
، كما جي  أن يكعون  التعسف يف اللجوء إليه يعترب ضربًا من ضروب املعاملة الالإنسانية

األصل يف الفترات بني كل اتصال أو زيارة متقاربة مبا يضمن عدم تأثري اجلزاء على النزيل 
 ن فرض اجلزاء نتيجة خمالفة ال ترقى حلد العقوبة.إة الوقوع يف دائرة االنتهاك حيث لدرج

 

نقضعاء  بعد اشرط ملدة أو عدم ترشيحه لإلفراج حتت احلرمان من ختفيض ا (66)اجلزاء 
 ثالثة أرباع املدة احملكوم هبا.

من قبيل املكافأة نظري حسن السعلوك وااللتعزام بعاللوائح    حتت الشرط  يعترب اإلفراج 
واألنظمة داخل املؤسسة اإلصالحية أثناء قضاء العقوبة السالبة للحرية، وهو ما أشارت له 

اإلفراج حتت الشرط عن كل "جيوز  :اإلجراءات اليت نصت على أنه من قانون 379املادة 
ة للحرية إذا كان قد أمضى يف السجن ثالثة أرباع مدة العقوبعة  بحمكوم عليه بعقوبة سال

 .أن سلوكه أثناء وجوده يف السجن يدعو إىل الثقة يف تقومي نفسه ... "  وتبني

للنزيل معا مل   وعليه ترى املؤسسة أن ذلك اجلزاء ال ينتهك أي حق من احلقوق املكفولة
 .يتعسف يف استعماله، وكان وفق الضوابط واإلجراءات

 

 احلبس االنفرادي ملدة ال تزيد على عشرة أيام . (61)اجلزاء 

ترى املؤسسة أن احلبس االنفرادي كنوع من اجلزاء التأدييب قد تشوبه شبهة الوقوع فيما 
اليت نصت على  دنية والسياسيةمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل (4)أشارت إليه املادة 

"ال جيوز تعريض أحد للتعذي  وال للمعاملة أو العقوبة القاسعية أو الالإنسعانية أو    :أنه
 .املهنية"
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معاملعة    "يعامل مجيع احملرومني من حريتعهم  :منه ، اليت نصت على أنه 60/6ادة وامل
اتفاقية  نم (6)ة يف الشخص" ، وكذلك ما نصت عليه املادة لإنسانية حتترم الكرامة األصي
" ألغراض هذه االتفاقية يقصد بالتعذي  أي عمل ينتج عنه أمل  :مناهضة التعذي  على أنه

ذات معن   (66)، يلحق بشخص ما .." ، واملعادة  عذاب شديد جسديًا كان أم عقليًاو
قليم خيضع لواليتعها  إعهد كل دولة طرف بأن متنع يف أي تتاالتفاقية اليت تنص على أن "

أي أعمال أخرى من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  القضائية حدوث
 ".(6)املهينة اليت ال تصل إىل حد التعذي  كما حددته املادة 

وذلك بسب  حدوثه يف ظروف قد ال تسمح برصده على حنو واضح، فضاًل عن اآلثعار  
، فإنه قد يصعل مسعتوى   يتبة على استخدام احلبس االنفرادالصحية السلبية احلادة املتر

 األفعال اليت أشارت هلا املواد سالفة الذكر.

لة واسعتبعاد  يوبناء عليه فإن املؤسسة من حيث املبدأ توصي باللجوء إلجراءات تأديبية بد
احلبس االنفرادي كجزاء تأدييب، وهي بذلك تتبىن ما أوصى به املقعرر اخلعاص املعع     

ة التابع جمللس نيالقاسية أو الالإنسانية أو امله العقوبة بالتعذي  وغريه من ضروب املعاملة أو
 حقوق اإلنسان يف هذا الشأن .

 

  :مالحظة

ويف حالة املضي يف إقرار املشروع متضمنا إيقاع احلبس االنفرادي كجزاء تعأدييب فعإن   
 :لتايلاملؤسسة تضع مالحظاهتا على ذلك على النحو ا
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كجزاء إال بعد استنفاذ كافة الوسائل اليت حتقق  أن ال يتم اللجوء إىل احلبس االنفرادي -
معها حالة االنضباط داخل املؤسسة اإلصالحية، وخالف ذلك يعد تعسفًا يف فرضعه  

 كجزاء.

 .احلبس االنفرادي عأن ال يفرض أي جزاء آخر م -

أن يتم التحقق من قدرة النزيل )اجلسدية واملعنوية( على حتمل احلبس االنفرادي معن   -
حية، ويفضل أن تكون صة من خارج املؤسسة اإلصالتلى جلنة طبية خمخالل عرضه ع
 .جلنة حمايدة

أو ممعن   68ممن تقل أعمارهم عن سعن   –نساء كانوا أو رجال  –استبعاد النزالء  -
 .من احلبس االنفرادي كجزاء تأدييبيعانون من أعراض صحية أو نفسية 

يف املشروع وهي عشرة أيام،  ةدانقاص املدة القصوى للحبس االنفرادي عن املدة احملد -
من القانون النموذجي الععريب   )د(فقرة  –أواًل  – (63)متاشيًا مع ما ورد يف املادة 

ادي ملدة ال تزيعد  املوحد لتنظيم السجون حيث نصت على أن يكون "احلبس االنفر
 .على سبعة أيام"

وط معينعة  إجياد نظام يسمح بالنزول عن احلبس االنفرادي كجزاء عند تعوافر شعر   -
 .إخل  ،كحسن السلوك

ضرورة أن يكون املكان املخصص للحبس االنفرادي على قدر تتوفر معه سبل الراحة  -
البدنية والنفسية ومبا ال يؤثر على النزيل، فضاًل عن احلفاظ على كرامتعه اإلنسعانية   
املتأصلة يف نفسه كإنسان، وإال عد ذلك من قبيل التعذي  وغريه من ضروب املعاملة 

 .ةنأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهي

متكني النزيل من الطعن على القرار الصادر بتوقيع اجلزاء كما ورد يف الضمانات املشار  -
يقاع اجلزاء واملعربرات  إحاطته باملخالفات اليت استوجبت إإليها سلفًا، ويستلزم ذلك 

 ومدة احلبس مع متكينه من التواصل مع حماميه.

زيل خالل فترة احلبس االنفرادي على اللجنة الطبية للوقوف علعى حالتعه   عرض الن -
 الصحية.
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إحاطة النيابة العامة بتقرير عن كل حالة يتم توقيع احلبس االنفرادي عليهعا كجعزاء    -
 رقابة قضائية.إجياد تأدييب وذلك هبدف 

 

خالهلعا ععدم   وترى املؤسسة أن تلك املالحظات تعد من قبيل الضمانات اليت تأمل من 
 ا للحقوق املكفولة للنزالء.الوقوع فيما يشكل انتهاًك

 

كما ميكن الرجوع إىل تقرير املقرر اخلاص املع  مبسألة التعذي  وغريه من ضروب املعاملة 
ة، التابع جمللس حقوق االنسان، املقدم مبوجع   نيأو املهأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

احلبس االنفرادي على حنو التفصيل. ، حيث تناول موضوع  106/66قرار اجلمعية العامة 
 .()مرفق نسخه منه

 

 :(56)املؤسسة حول الفقرة الثانية من املادة  رأي

احلبس االحتياطي هو إجراء احتياطي سابق على احملاكمة يوضع مبوجبه املتهم يف مكعان  
اجلهات املختصة من خالهلا  معني بأمر من جهة قضائية خمتصة وللمدة املقررة قانونًا حتاول

 التأكد من ثبوت التهمة من عدمها.

مكانية تأثري أي إ، نظرًا إىل احملاكمة من أخطر املراحل حساسيةوتعد املرحلة السابقة على 
جي    إجراء يتخذ حيال احملتجز على الضمانات اليت تكفل حقه يف احملاكمة العادلة، لذلك

لتأديبية على حنو ال خيل مببدأ الرباءة املفترضة للمحتجز أن يسترشد يف استخدام اجلزاءات ا
اليت نصت على أنه :" من حق كل متعهم بارتكعاب    67/1قبل احملاكمة مبوج  املادة 

 .ًا إىل أن يثبت عليه اجلرم قانونًا "ئجرمية أن يعترب بري
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السعابق    جمال االحتجعاز وتعطي أولية الفتراض الرباءة كنقطة انطالق جلميع املعايري يف
 .للمحاكمة

فاألشخاص الذين مل يدانوا جبرمية هم متهمون بارتكاهبا يكفل هلم احلق يف أن يكونوا حمل 
أ من العهعد  -60/1معاملة على حدة تتفق مع كوهنم أشخاصًا غري مدانني مبوج  املادة 

اص املتعهمون ععن   شخياسية اليت تنص على أنه "يفصل األاخلاص باحلقوق املدنية والس
ل معاملة على حدة تتفعق معع   شخاص املدانني، إال يف ظروف استثنائية، ويكونون حماأل

 ."كوهنم أشخاصًا غري مدانني

وعليه ترى املؤسسة عدم جواز فرض أية قيود إال ما يضمن مثوهلم أمام احملكمعة ومينعع   
 التدخل يف مجيع الشواهد وحيول دون ارتكاب جرائم جديدة.

رورة فرض جزاءات أو قيود يقتضيها احلفاظ على النظام واألمن وإذا تبني إلدارة املركز ض
علعى  يف املركز جي  أن تكون تلك اجلزاءات على حنو ال خيل مبركزهم ومبعا ال يعؤثر   

 :على أنه من الدستور واليت نصت  (10)شارت هلا املادة أالضمانات اليت 
 

ة للعمعل  األفعال الالحقال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون، وال عقاب إال على  - أ
 .بالقانون الذي ينص عليها

 .العقوبة شخصية - ب

حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضعرورية   يءم برهتامل - ت
 .التحقيق واحملاكمة وفقًا للقانونملمارسة حق الدفاع يف مجيع مراحل 

 .م جسمانيًا أو معنويًاهتحيضر إيذاء امل - ث

 كل مهتم يف جناية حمام يدافع عن مبوافقته.جي  أن يكون ل - ج

 .حق التقاضي مكفول وفقًا للقانون - ح
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ج الترفيهية أو األنشطة ونرى يف هذا الشأن استبعاد اجلزاءات املتمثلة يف احلرمان من الربام
، فضاًل عن ن من الزيارة أو االتصال اهلاتفي، أو التنزه يف اهلواء الطلق، أو احلرماالرياضية
 .وى مع إحاطة النيابة العامة بذلكاحلبس االنفرادي إال للضرورة القص استبعاد

 

ن توقيع تلك اجلزاءات التأديبية ال حيول دون إخالء سبيل املسعجون يف  فإإضافة إىل أمهية 
 .يعاد املقرر قانونا لإلفراج عنهامل

 

 :(52)حول املادة املؤسسة  رأي

الفات الصادرة من النزيعل أثنعاء فتعرة    إن اضطالع جلنة تأدي  خمتصة بالنظر يف املخ
، من خالل إجراء التحقيق الالزم وما يسعتتبعه معن   الحتجاز يعد ضمانة حقيقية للنزيلا

ىل تقريعر اجلعزاء   إمساع لدفوع النزيل واإلحاطة بظروف ومالبسات املخالفة وصعواًل  
 .املناس 

، أو يقود ل بتلك الضماناتخاللجنة املذكورة رمبا يثري شهبة اإلوإناطة تلك املهمة لغري ال
 إىل التعسف يف فرض اجلزاء .

، ركز فرضها على النزيل يف التنبيهوعليه ترى املؤسسة قصر اجلزاءات اليت ميكن لرئيس امل
، شريطة الكتايب باعتبارها جزاءات بسيطة نذار، واإلنذار يف حضور احلراس أو النزالءواإل

ضوع إىل رقابة اللجنة كرامته املتأصلة يف نفسه مع اخلأن تتخذ على حنو ال ميس حقوقه أو 
 .التأديبية
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 :(60)املؤسسة حول املادة  رأي

قييد احلريعة داخعل أمعاكن    يعد استخدام القيد احلديدي على النزالء نوعًا من أنواع ت
، كما ينظر إليه على أنه عقوبة مضافة على العقوبة األصلية، إىل جان  اعتباره االحتجاز
من أنواع املعاملة غري االنسانية ملا ينطوي عليه هذا اجلزاء معن مسعاس بالسعالمة     نوعًا

اجلسدية، إىل جان  ما يتركه من أثر يف نفس النزيل ميس كرامتعه املتأصعلة يف نفسعه    
 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية علعى أن:  60/6كإنسان، وعليه فقد نصت 

تهم معاملة إنسانية حتترم الكرامة األصعيلة يف الشعخص   "يعامل مجيع احملرومني من حري
 اإلنساين".

 

"ألغراض هذه االتفاقية  من اتفاقية مناهضة التعذي  على أنه: (6)كما نصت أيضًا املادة 
، يلحعق  وعذاب شديد جسديًا كعان أم عقليعاً  يقصد بالتعذي  أي عمل ينتج عنه أمل 

 بشخص ما ... " .
 

من ذات االتفاقية اليت تنص على أن :"تتعهد كل دولة طرف بعأن   (66)وكذلك املادة 
قليم خيضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال املعاملة أو إأي  متنع يف

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت ال تصل إىل حد التعذي  كما حددته املعادة  
(6)". 
 

سعبق   –من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  (33)ويف هذا الصدد أشار املبدأ 
دوات تقييد احلرية، كاألغالل والسالسعل  أإىل أنه " ال جيوز أن تستخدم  –اإلشارة إليه 

 يف الظروف التالية:  صفاد وثياب التكبيل كوسيلة للعقاب ... إالواأل
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ثوله أمام ، شريطة أن تفك مبجرد مني خالل نقلهحتراز من هروب السجكتدبري لال - أ
 .سلطة قضائية أو إدارية

 ألسباب طبية، بناء على توجيه الطبي . - ب

حلاق إرى يف كبح مجاح السجني ملنعه من خبأمر من املدير، إذا أخفقت الوسائل األ - ت
مثل هذه احلالة  يف، وعلى املدير خسائر مادية  ين تسبم واألذى بنفسه، أو بغريه، أ

 مر إىل السلطة اإلدارية ".أن يتشاور فورًا مع الطبي  وأن يبلغ األ
 

حعاالت    وحسنًا جاء نص املادة صرحيًا بعدم جواز استخدام القيعد احلديعدي إال يف   
نه ويف سبيل احلفاظ على النظام واألمن يف املركز قعد  إحتديدها على سبيل احلصر، حيث 

 اجلزاء.تلجأ الضرورة إىل فرض هذا النوع من 
 

مع التشديد إىل أن الدواعي األمنية جي  أن ال تكون حجة مربرة يف التعامعل القاسعي   
، صحيح أن من مهام إدارة القيود احلديدية وهو داخل املركزوالعنيف مع النزيل كوضع 

املركز التحفظ على النزالء ومنعهم من اهلروب، كما أن عليها التعامل مبا حيفظ النظعام،  
، وهو ال يعدو كونه ال متس بشكل مباشر كرامة النزالءيتم وفقًا إلجراءات  لكن جي  أن

 .تأديبيًا حتفظيًا وليس جزاًء إجراًء
 

ي حاالت أخرى ضرورية تؤدي إىل اإلخالل بعاألمن  أ"  :إال أن احلالة الرابعة اليت نصها
 شعبهة  والنظام داخل املركز " نرى أنه توسعت يف حاالت اللجوء للقيد، مما قعد يعثري  

ديد طالق النص، وضرورة حتإلنوع من اإلجراء، وعليه نرى عدم التعسف يف اللجوء هلذا ا
 .تلك احلاالت على سبيل احلصر
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حاطتعه  إاإلجراء فمعن العالزم    ويف هذا الشأن ترى املؤسسة أنه عند فرض النوع من
 :بالضمانات التالية

ف األسعباب  ووسائل املمكنة لوقعدم اللجوء إىل هذا اإلجراء إال بعد استنفاذ كافة ال -
 .املؤدية لفرضه

الذي حدده مبدة ال تزيد ععن  ، وميكن االستئناس مبقترح احلكومة وحتديد مدة معينة -
 .سبوعأ

بيل تكبيل قأن يكون استعماله على حنو ال ميس بسالمة النزيل اجلسدية والنفسية، من  -
 حد.اليدين من اخللف، أو تكبيل اليدين مع الرجلني يف قيد وا

 .سبابهأيدي مىت ما انتفت مربراته وزالت جت  إزالة القيد احلد -

، لفحصه بصفه دورية للتأكد من عدم حدوث لنزيل على اللجنة الطبية باملركزعرض ا -
 (33)مضاعفات جراء استخدام القيد احلديدي، وهو ما يتوافق مع ما جاء يف املبعدأ  

 .السالف بيانهيا ملعاملة السجناء من القواعد النموذجية الدن
 

 مالحظة  

ستخدام القيد احلديدي قد نعص  كما جت  اإلشارة إىل أن قرار جملس النواب خبصوص ا
ا النزيل كإجراء حتفظي يف حالة مقاومته مؤقًت بتكبيلن إدارة املركز ميكنها أن تأمر أعلى 

 وعرض األمر على رئيس املركز وجلنة التأدي  .

 

ستخدام القيد احلديعدي  التأدي  عالقة بالنظر يف إجراء اوترى املؤسسة بأنه ليس للجنة 
، بعل  (66)، كونه ليس من ضمن اجلزاءات التأديبية الواردة تفصيال يف املادة على النزيل

 . هو إجراء حتفظي احترازي
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ـًا:   :ةرأي اللجنــخامســـ

القعانوين  من مشروع القانون حبضعور املستشعار   املستردة املواد تدارست اللجنة      
واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، وممثلي وزارة الداخليعة، وممثلعي    للمجلس،

وزارة شؤون حقوق اإلنسان، وممثلي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، وحبثت اللجنعة  
املالحظات اليت أبديت من قبل اجلهات املذكورة، واملناقشات اليت طرحهعا أصعحاب   

س أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث أخذت اللجنة بعني االعتبعار  السعادة أعضاء اجملل
ما ورد يف مرئيات كل من وزارة حقوق اإلنسان، واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسعان،  

 أعضاء اجمللس خبصوص املواد املستردة. واالقتراحات املقدمة من أصحاب السعادة
 

ري خالل اجتماع اللجنعة بعاقتراح   وقد تقدم سعادة العضو األستاذ عبدالرمحن مجش     
للمؤسسة الوطنية حلقوق ( املستحدثة على النحو التايل: )74إلعادة صياغة املادة رقم )

اإلنسان زيارة مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز احلبس االحتياطي لالطـالع علـ    
نية ظروفها وأحوال نزالئها، وعل  اجلهة املعنية تسهيل ذلك. كما جيوز للمؤسسة الوط

حقوق اإلنسان املسجلة وفًقا لقانون اجلمعيـات   االستعانة مبؤسساتحلقوق اإلنسان 
(، وقد أثىن سعادة األستاذ علي العصفور على هذا االقتراح، وبعد املناقشة توافق األهلية

رأي اللجنة مع وزارة شؤون حقوق اإلنسان ووزارة الداخلية على حذف هعذه املعادة   
 اليت بينتها وزارة شؤون حقوق اإلنسان على النحو التايل:لألسباب واملربرات 

 
إن أمر الزيارة يكون مبوافقة اجلهة املشرفة على مؤسسات اإلصالح والتأهيل وهي   -

صاحبة التقدير واملصلحة العامة يف ذلك، وترى الوزارة أال يشار إليها يف القانون، أما 
ت دون النزالء فال يوجد ما مينعع  فيما يتعلق بزيارة مرافق وجتهيزات هذه املؤسسا
 ذلك وفق الضوابط اليت حتددها اجلهة املشرفة.

أن مجيع جتارب الدول اليت ذكرت يف مذكرة الوزارة قد تركت أمعر الزيعارة ألي    -
شخص أو ألي جهة أخرى غري ذوي النزيل بزيارته إىل وزارة الداخلية كوهنا اجلهة 

 املشرفة على السجون.
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من قبل جملس النواب املوقر؛ قررت اللجنة  ( املستحدثة74املادة رقم ) وبعد التصويت على

وباألغلبية عدم املوافقة على قرار جملس النواب باستحداث هذه املادة واليت تعنص علعى:   
جيوز السماح جلمعيات حقوق اإلنسان املسجلة وفقا لقانون اجلمعيات األهلية بزيارة )

ل  ظروف املركز ونزالئه بعد أخـذ اإلذن مـن   مراكز اإلصالح والتأهيل لالطالع ع
 (.الوزارة
 

متاشيًا  قررت اللجنة تقليل مدة احلبس االنفرادي ملدة ال تزيد على سبعة أيام، وذلكو     
من القانون النموذجي الععريب املوحعد    )د(فقرة  –أواًل  – (63)مع ما ورد يف املادة 

لتنظيم السجون حيث نصت على أن يكون "احلبس االنفرادي ملدة ال تزيد على سعبعة  
 على النزالء أو احملبوسني احتياطيعاً  ، كما قررت حتديد مدة استخدام القيد احلديديأيام"
 .سبوعأ لىع تزيدال  مبا
 

 واالحتياطي:اختيار مقرري املوضوع األصلي  -اـًسادســــ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنعة علعى    39إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

 

ـًا.  األستاذ إبراهيم حممــــد بشمي سعادة .3  مقرًرا أصلي

ـًا.  األستاذ حممد سيف جرب املسلم سعادة .9  مقرًرا احتياطي
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ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعــــ

 دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي مبا يلي: يف ضوء ما

مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات اإلصالح من املواد املستردة فقة عل  املوا -   
، وذلك بالتفصيل م9002( لسنة 29والتأهيل، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 الوارد يف اجلدول املرفق.

 

 
 

 املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض عل  اجمللس 

 

 

    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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 م9002( لسنة 29املرافق للمرسوم امللكي رقم )، )  ( بإصدار قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيلمشروع قانون رقم )  ( لسنة 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مادة مستحدثة: 

قرر اجمللس اسعتحداث معادة    -
، (76املادة )جديد يف املشروع تلي 

 ويعاد ترقيم املواد اليت تليها.

 

وعل  ذلك يكون نص املادة 
 املستحدثة :

 (42مادة )

 

عدم املوافقة على قرار جملس   -
 النواب باستحداث هذه املادة.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

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

 اإلذن من الوزارة.
 

 (56مادة )

 

 

 ( 52مادة ) –( 56مادة )

 بعد إعادة الترقيم:
 

حمعل  " الـوزير "  إحالل كلمة -

 ( 56مادة )

 
 

( لتأخذ 55تأخري املادة رقم ) -

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

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 
 

تنشأ جلنة تسمى )جلنة التأدي ( \
وتشكل بقرار من وزير الداخلية 
برئاسة مدير املؤسسة وعضوية عدد 
من األعضاء ال يقل عن ثالثة على 
 أن يكون من بينهم رئيس املركز.

إجراءات وحتدد الالئحة التنفيذية 
 عمل اللجنة.

 

 "وزير الداخلية". عبارة
وعل  ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

تنشأ جلنة تسمى )جلنة التأدي ( 
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.

على  تهاإعادة صياغ( و66الرقم )
 النحو التايل:

 

 

التأديبية اليت توقع عل   اجلزاءات 
 النزيل هي:

 

  .التنبيه .3

اإلنذار يف حضور احلراس  .9
 أو النزالء.

 اإلنذار الكتايب. .1

احلرمان من بعض أو كل  .4

 

 
 

اجلزاءات التأديبية اليت توقع عل  
 النزيل هي:

 

  .التنبيه .3

اإلنذار يف حضور احلراس  .9
 أو النزالء.

 اإلنذار الكتايب. .1

احلرمان من بعض أو كل  .4
 املمنوحة له. ملزاياا
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 املمنوحة له. املزايا

احلرمان من الربامج  .5
 الترفيهية أو األنشطة الرياضية.

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

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

 عشر يومًا.

التصنيف إىل الدرجة األشد  .8
وذلك وفقًا للضوابط والقواعد 

 اليت حتددها الالئحة التنفيذية.
 

احلرمان من االتصال  .2

احلرمان من الربامج  .5
 الترفيهية أو األنشطة الرياضية.

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

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

 عشر يومًا.

لدرجة األشد التصنيف إىل ا .8
وذلك وفقًا للضوابط والقواعد 

 اليت حتددها الالئحة التنفيذية.
 

احلرمان من االتصال  .2
مرتني  ل اهلاتفي ملدة ال تزيد ع
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

مرتني  ل اهلاتفي ملدة ال تزيد ع
وذلك وفقًا للضوابط والقواعد 

 لتنفيذية.اليت حتددها الالئحة ا

احلرمان من الزيارة ملدة ال  .30
زيارتني وذلك وفقًا  ل تزيد ع

للضوابط والقواعد اليت حتددها 
 الالئحة التنفيذية.

احلرمان من ختفيض املدة أو  .33
عدم ترشيحه لإلفراج حتت 
شرط بعد انقضاء ثالثة أرباع 

 املدة احملكوم هبا.

احلبس االنفرادي ملدة ال  .39
 .ة أيامسبع ل تزيد ع

وذلك وفقًا للضوابط والقواعد 
 اليت حتددها الالئحة التنفيذية.

احلرمان من الزيارة ملدة ال  .30
زيارتني وذلك وفقًا  ل تزيد ع

 حتددها للضوابط والقواعد اليت
 الالئحة التنفيذية.

احلرمان من ختفيض املدة أو  .33
عدم ترشيحه لإلفراج حتت شرط 
بعد انقضاء ثالثة أرباع املدة 

 احملكوم هبا.

احلبس االنفرادي ملدة ال  .39
 .ة أيامسبع ل تزيد ع
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 جلزاءوجيوز إلدارة املركز اختاذ ا
املناسب للمخالفات اليت يرتكبها 

ن احتياطيًا وذلك وفقًا واحملبوس
للضوابط والقواعد اليت حتددها 

 الالئحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

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

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

 (52مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 ( 58مادة ) –( 52مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

إىل  5البنود من )إحالل عبارة " -
 6"البنود مـن )  حمل عبارة"  (8
الواردة يف الفقعرة األوىل  (" 8إىل 

 من املادة.
( 56من املادة )" إحالل عبارة -

"من  حمل عبارة" من هذا القانون
( من هذا القـانون"،  55املادة )

 وذلك تبعا إلعادة ترقيم املواد.

 ( 52مادة )

 

 ة املادةإعادة صياغقررت  اللجنة -
 على النحو التايل:

 
 
 
 
 
 

 (52)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  8إىل  6عليها يف البنود من ) 

( من هذا القانون إال 66املادة  )

تصحيح اخلطأ املطبعي الوارد يف  -
 ".املركز" لتصبح "املراكزكلمة "

وعل  ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

ال جيوز توقيع اجلزاءات املنصعوص  
(  8إىل  5) البنود مـن   عليها يف

( من هذا القانون 56من املادة  )
 .إال من جلنة التأدي 

األخعرى   وجيوز توقيع اجلعزاءات 
 .املركزأيضًا من رئيس 

 
 
 
 

ختتص جلنـة التأديـب بتوقيـع    
اجلزاءات التأديبيـة املنصـوص   

( من هـذا  56عليها يف املادة )
القانون. وجيوز لرئيس املركز أو 
 من ينوب عنه توقيع اجلـزاءات 
التأديبية املنصوص عليها يف البنود 

( يف املادة 6،5،4،1،9،3)أرقام 

 

 

 

ختتص جلنة التأديب بتوقيع 
اجلزاءات التأديبية املنصوص عليها 

( من هذا القانون. 56يف املادة )
وجيوز لرئيس املركز أو من ينوب 

التأديبية  عنه توقيع اجلزاءات
أرقام املنصوص عليها يف البنود 

( 56( يف املادة )6،5،4،1،9،3)
 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 التأدي .

وجيوز توقيع اجلزاءات األخرى 
 أيضًا من رئيس املراكز.

 

 .( من هذا القانون65)
 

 

 (60مادة )

 

 

 

 ( 63مادة ) –( 60مادة )

 بعد إعادة الترقيم:

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

 يف الفقرة األوىل.
 

وعرض األمـر  إحالل عبارة " -

 (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

 

 

 

 

 

 

 

" عل  رئيس املركز وجلنة التأديب
وعرض األمـر علـ    حمل عبارة "

مدير إدارة اإلصالح والتأهيل أو 
" الواردة يف الفقعرة  جلنة التأديب

 األوىل من املادة.
( 3( و)1إعادة صياغة البنعود )  -
 .( 7و)
ي الوارد يف تصحيح اخلطأ النحو -

 ".أسبوعا" لتصبح"أسبوع"  كلمة

وعل  ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
ال جيوز استخدام القيد احلديـدي  
عل  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

 

 

 

 

ال جيوز استخدام القيد احلديدي 
كجزاء إال أنه إلدارة املركز أن 

بالقيد  النعزيلتأمر بتكبيل 
احلديدي كإجراء حتفظي وعرض 
األمر على مدير إدارة اإلصالح 
والعتأهيل أو جلنة التأدي  خالل 

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

بالقيد احلديدي  النعزيلبتكبيل 
يف حالة مقاومته  كإجراء حتفظي

وعرض األمر عل  رئيس  مؤقتًا
خالل مدة ال  املركز وجلنة التأديب

وذلك يف احلاالت  أسبوعًاجتاوز 
 اآلتية:

إذا وقع مترد أو هيعاج أو   .6
أو تعد شديد  النعزيلعصيان من 

 أو أعمال شغ . 

 

 

 

ال جيوز استخدام القيد احلديـدي  
عل  النزالء أو احملبوسني احتياطيًا 

ملدة جتاوز أسـبوًعا،  داخل املركز 
 يف احلاالت اآلتية:وذلك 

 

 

ملدة جتاوز أسـبوًعا،  داخل املركز 
  احلاالت اآلتية:وذلك يف

 

 

 

إذا وقع مترد أو هيـاج أو   .3
شديد أو أعمال  عصيان أو تعٍد

 شغب.

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

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

مدة ال جتاوز أسبوع وذلك يف 
 احلاالت اآلتية:

إذا وقع مترد أو هياج أو عصيان  .6
أو تعد شديد أو  النعزيلمن 

 أعمال شغ . 
اهلرب أو  النعزيلإذا حاول  .1

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

 

اإلضرار  النعزيلإذا حاول  .3
 بنفسه أو الغري.

أيه حاله أخرى ترى إدارة  .7

إذا كان هناك خوف مـن   .9
أو حاول اهلرب أو  النـزيلفرار 

 خطط له.

 

ــاول  .1 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   .3
شديد أو أعمال  عصيان أو تعٍد

 شغب.

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

منه وكان هلذا اخلوف أسـباب  
 .، وحلني انتهائهامعقولة

حماولة اإلضرار بالنفس أو  .1
 بالغري أو أموال الغري .

أي حاالت أخرى ضرورية  .4
تــؤدي إىل اإلخــالل بــاألمن 

منه وكان هلذا اخلوف أسـباب  
 .وحلني انتهائها ،معقولة

حماولة اإلضرار بالنفس أو  .1
 بالغري أو أموال الغري .

أي حاالت أخرى ضرورية  .4
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

املركز اتباع ذلك اإلجراء بقصد 
 حفظ األمن والنظام داخل املركز.

 .داخل املركز أو خارجه والنظام
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 (2ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي الثاين للجنة 
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 
الوطين خبصوص املواد املستردة 
من مشروع قانون بإصدار قانون 
مؤسسات اإلصالح والتأهيل، 
املرافق للمرسوم امللكي رقم 

 .م9002( لسنة 29)
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 م3131 مايو 31التاريخ : 

      

 صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل           املوقر

 رئيس جملس الشورى
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.. وبعد،،

 

( من مشروع قانون 86، 14، 14الموضوع : طلب إعادة المداولة في المواد أرقام )

( لسنة 24للمرسوم الملكي رقم )بإصدار قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل، المرافق 

 م.4002

 

( من الالئحة الداخلية للمجلس، فإن اللجنة تتقدم بطلب إعادة 111استناداً ألحكام المادة )

 من مشروع القانون المذكور .( 86، 14، 14) المداولة في المواد أرقام

 (:14نص المادة )

للنزيل أو أقاربه حتى  الدرةىة النانيىة أن يول ىوا ةيىارة اسىتننا ية فىي حالىة وةىود سى ب 

 لذلك، ولر يس المركز تقدير ظروف كل حالة. 
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ويجوة لمدير عىام المؤسسىة بعىد موافقىة الىوةير أو مىن يني ىه الترىريا بزىرو  النزيىل 

أي حالىة أرىرت تقىدرها لزيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حت  الدرةة النانية أو فىي 

 إدارة المؤسسة. 

 

 (:14نص المادة )

منح النزيل حسن السيرة والسلوك بعد موافقة الوةير أو من يني ه  للمؤسسةالعام للمدير 

حت  زيارة خارج المركز ألهله  التي تزيد عن سنةالذي قضى نصف مدة العقوبة 

مرة واحدة كل ستة أشهر، بشرط أال يكون في ذلك خطر على األمن العام،  الدرةة النانية

 وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات الزيارة ومدتها. 

ويعاقب النزيل تأدي ياً إذا لم يحضر إل  المركز في الموعد المحدد بعد قضاء اإلةاةة 

ف عن الحضور بدون عذر مق ول، ويعت ر هارباً كل من تأرر عن هذا الموعد أو تزل

 .نها ياً إل  المركز وتتزذ ضده اإلةراءات القانونية

 

 (:86نص المادة )

يجب أن يتم تنفيذ حكم اإلعدام بحضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد أعضاء النيابة العامة، 

، وطبيب المركز أو أي طبيب والمدير العام للمؤسسة ور يس المركز  أو من يني هما

مة، وواعظ المركز وال يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إال آخر تندبه النيابة العا

عن المحكوم عليه  لمحامي الدفاعبإذن خاص من النائب العام،  ويجب دائماً أن يؤذن 

منطوق الحكم الصادر باإلعدام  ويتلو قاضي تنفيذ العقاببالحضور إذا طلب ذلك، 

والتهمة المحكوم من أجلها وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين، وإذا رغب 

 أقوال حرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بذلك. أيالمحكوم عليه في إبداء 
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 الولب:

لمةا فةي المةواد المةذكورة أعةالذ، وذلةك  "المىدير"الةواردة بعةد كلمةة  "العىام"حذف كلمةة 

انتهةةى إليةةه رأي اللجنةةة مةةع الجهةةات المعنيةةة فةةي المةةواد األخةةرر التةةي أ قةةرت فةةي مشةةروع 

القانون، واالكتفاء بكلمة المدير، بحسب التنظيم اإلداري الموجةود حاليًةا والمقةر قانونًةا فةي 

 إدارة المؤسسات العقابية.

 

 

 وتفضلوا بق ول فا ق التحية والتقدير،،،

 

 

 بن خليفة آل خليفة د.خالد           
 رئيس جلنــة الشؤون اخلارجية                                                       

 والدفاع واألمن الوطني                                                             
 


