ر
مشوع قـانون جهاز األمـن الداخلـي لسنة 2021م
لاًبأحكامًالوثيقةًالدستوريةًللفترةًاالنتقاليةًلسنةً2019مً،أصدرًمجلساًالسيــادةًوال ــوزراءً
عمـ ـ ـ ً

فيًاالجتماعًالمشتركً،ووقعًمجلسًالسيادةًالقانونًاآلتيًنصه:
الفصلًاألولً

أحكامًتمهيدي ًة

اسمًالقانونًوبدءًالعملًبه
1ـًـ

ًيسمىًهذاًالقانونً"ًقانونًجهازًاألمنًالداخليًلسنة ً2021م"ً،ويعملًبهًمنًتاريخً
التوقيعًعليه.
تـفـس ـيـ ًر

2ـًـ

ًفيًهذاًالقانونًمالمًيقتضًالسياقًمعنىًآخر:
"الجهاز"ً

ًيقصدًبهًجهازًاألمنًالداخليًالمنشأًبموجبًأحكامًالمادةً
ً،)1(5

"الضابط"ً

ًيقصدًبهًكلًمنًكانًحائ ازًعلىًهذهًالرتبةًفيًالجهازًوتشملً

"ضابطًالصفً"ً

ًيقصدًبهًأىًعضوًمنًرتبةًوكيلًعريفًوحتىًمساعدً،

"العضو"ً
"المدير"ً

منًرتبةًالملزمًحتىًرتبةًاللواءً،

ًيقصدً بهً كلً شخصً عملً فىً خدمةً الجهازً سواءً كانً
بالتعيينًأوًاإلنتدابً،

ًيقصدًبهًمديرًالجهازًالمعينًبموجبًأحكامًالمادةًً،)1(17

"ًالوحدة"ً

ًيقصدًبهاًقوةًذاتًمرتبًمحددًبالجهاز،

"مساعدًالمدير"

ًيقصدً بهً الضابطً فيً المستويً اإلداريً الذيً يليً نائبً

"الجندي"

ًيقصدًبهًأىًعضوًمنًغيرًالضباطًوضباطًالصفً،

المديرً،

"المتعاون"ً

ًيقصدً بهً أىً شخصً منً غيرً الضباطً وضباطً الصفً

"منسوبيًالجهاز"ً

ًكلًمنًيعملًفيًالجهازًبرتبةًنظاميةً،

"هيئةًقيادةًالجهاز"

"نائبًالمدير"

والجنودًيعملًبمقابلًأوًبدونًمقابلً،

ًيقصدًبهاًهيئةًالقيادةًالمكونةًبموجبًالمادةًً،)1(15

ً يقصدًبهً ن ـ ــائبًمديرًالجهازًالمعينًبموجبًأحكامًالمادةً
،)1(17

"ًالوثيقةًالدستورية"ً ً

ًيقصدًبهاًالوثيقةًالدستوريةًللفترةًاالنتقاليةًلسنةً
2019م،

"وكيلًالنيابةً"ً

ًيقصدًبهًوك يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلًالنيـ ـ ـ ــابةًالمختصًالذيًيعينهًالن ـ ـ ـ ـ ــائبً

"الو ازرة"

ًيقصدًبهاًو ازرةًالداخلية،

"الوزير"

الع ـ ـ ــامًللقيــامًبالمهامًالموكلةًلهًبموجبًأحكامًهذاًالقانون،

ًيقصدًبهًوزيرًالداخلية.

الخاضعونًألحكامًالقانونً
 3ــًًً(ًً)1يخضعًلهذاًالقانونًكلًمنً:
ًًًًً(ًأ)ًًضباطًالجهازً،

ًًًًً(ب)ًًضباطًصفًوجنودًالجهازً،

ًًًًًًًًًًً(ج)ًًأىًشخصًيعينًأوًيُنتدبًبموجبًأحكامًهذاًالقانون،
ًًًًًًًًًًً(د)ًًًالطلبًوالمستجدينًأثناءًفترةًالتدريبًاألساسى.

ًًًًً(ًًً)2علىًالرغمًمماًوردًبالبندً(ً)1تطبقًأحكـ ـ ـ ـ ــامًهذاًالقـ ـ ــانونًعل ـ ـ ـ ـ ــىًأى

ً

منًضباطًوضباطًصفًوجنودًجهازً،مماًيواجهًإتهاماًبموجبًأحكامًهذاًالق ـ ـ ـ ــانونًبعدً

إنتهاءًخدمت هًإذاًكانًالفعلًأوًاإلمتناعًالواقعًمنهًقدًوقعًأثناءًشغلًالوظيفةًأوًبسببها.

ً

واجباتًأعضاءًالجهاز
4ـًـ

ً يجبً علىً كلً منً أعضاءً الجهازً ومنسوبيهً تخصيصً كلً وقتهمً للقيامً بواجباتهمً

المنصوصًعليهاًفىًهذاًالقانونًواللوائحًالصادرةًبموجبهًأوًأىًواجباتًأخرىًمنصوصً
2

عليهاًفىًأيًقانونًآخرًسارىًالمفعولً،ومعًعدمًاإلخللًبعمومًماتقدمًيجبًعلىًكلً

منهمًاإللتزامًباآلتي:

(ًأ)ً ًالعملً بمهنيةً والحفاظً علىً كرامةً وظيفتهً وانً يسلكً فيً تصرفاتهً مسلكاً يتفقً
واالحترامً الواجبً للمواطنينً وكافةً الفئاتً التيً يتعاملً معهاً معً مراعاةً حقوقً

اإلنسانًووثيقةًالحقوقًالواردةًوفق اًألحكامًالوثيقةًالدستوريةًللفترةًاالنتقاليةًلسنةً

ً2019فيًأداءًواجبه،

ً(ب)ً ًأنًيؤديًالعملًالمنوطًبهًبنفسهًبدقةً وأمانةً وانًيخصصًوقتًالعملًالرسميً
ألداءًواجباتًوظيفتهًويكونًفيًالخدمةًأربعةًوعشرينًساعة،

ً(ج)ً ًأنًيتعاونًمعًزملئهًفيًأداءًالواجب ـ ـ ـ ــاتًاللزمةًلتأمينًسيرًالعملً،

ً(د)ً ًأنًينفذًماًيصدرًإليهًمنًأوامرًوتعليماتًفيًحدودًالقوانينًالمعمولًبهاًويتحملً
كلًمسؤوليةًاألوامرًالتيًتصدرًعنهًوهوًالمسؤولًعنًحسنًسيرًالعملًفيً

حدودًاختصاصهًوحسنًإدارةًالقوةً،

(ه)ً ًأنًيتصرفًبواجبًاالحترامًمعًرؤسائهًومرؤوسيهًبأدبًوكياسةًوبصلتهًبرؤسائهً
وفيًمعاملتهًللجمهورًوفقًروحًالقيمًالمستمدةًمنًالدستورً وأخلقياتًالمجتمعً

الكريمةًوأنًيحافظًعلىًشرفًالخدمةًوحسنًسمعتها،

ً(و)ً ًأنًيكونًقدوهًلغيرهًفىًالسلوكًوالخلقًالقويمًوأنًيسلكًفىًجميعًتصرفاتهًالمسلكً
الذىًيتفقًواإلحترامًالواجبًلهاً،

(ز)ً ً وأنً يقيمً فىً منطقةً عملهً والً يقيمً خارجهاً إالً ألسبابً يوافقً عليهاً المدير،
ًالمحافظةًعلىًكرامةًاإلنسانًوعزتهًوحقوقهًاألساسيةًدونًإهانة،

(ط)ً ًإحترامًالتنوعًالدينىًوالثقافىًفىًالسودان،

(ي)ً ً عدمًمغادرةًالسودانًخللًعامينًمنًتاريخًتركًالخدمةًبالنسبةًللضباطًوعاًمً

واحدًبالنسبةًلضباطًالصفًوالجنودًإالًبموافقةًالوزيرًوتوصيةًالمديرًالعامًوعندً

الضرورةًالقصوىًولمرةًواحدةًولمدةًمحددة،

(ك)ً ً عدمًاإلحتفاظًلنفسهًبأصلًأوً نسخةًأوًصوةًالىًمحررًرسمىًأوًينزعًذلكً
المحررًمنًالملفاتًالتىًيحتفظًبأىًمنهاًحتىًولوًكانًذلكًالمحررًمتعلقاًبأىً
عملًتمًتكليفهًبه،
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(ل)ً ً عدمًاألفضاءًبأىًمعلوماتًأوًكشفًأىًمسائلًسريةًبصفتهاًأوًتعتبرًكذلكً
بموجبًأىًلوائحًأوًتعليماتًأوًأوامرًمالمًيكنًمصرح اًلهًبذلكً.

ً(م)ً ًعدمًتركًعملهًالرسميًأوًالتوقفًعنهًأليًسببًمنًاألسبابًدونًإذنًرسميً
منًرئيسهً،

ً(ن)ً ًعدمً اإلنتماءًإلىًأيًحزبًمنًاألحزابًالسياسيةًأوًأنًيتشيعًلهًأوًأنًيشتركً
فيًأيةًمظاهراتًأوًاضطراباتًأوًأيةًاجتماعاتًحزبيةًأوًنقابيةًأوًأيةًدعاياتً
انتخابيةًأوًأنًيعقدًاجتماعاتًأوًيشاركًفيًانتقادًأعمالًالحكومةًالسياسيةًأوً

أنًيشتركًبأيةًصورةًمنًالصورًفيًإجراءاتًتهدفًإلىًالغاياتًالمذكورة،

(ًس)ً ًعدمًقيامهًبتحريرًأيًمطبوعةًدوريةًأوًأنًيكونًمشتركاًبصورةًمباشرةًاوًغيرً

مباشرةًفيًإدارتها،باستثناءًماًيؤذنًلهً،أوًتوزيعهًأيةًمطبوعاتًسياسيةًأوًأنً

يوقعًاستدعاءاتًفيًأعمالًالدولة،

(ع)ً ًأالًيعملًبالتجارةًأوًالصناعةًأوًالمقاولةًبالبيعًأوًالشراءًأوًاالشتراكًفيًصفقاتً
تجاريةًباسمهًأوًبأسماءًأخرىًأوًتوليًأعمالًماليةًمباشرةًأوًغيرًمباشرةًأوً

االشتراكًفيهاًأوًالقيامًبأيًعملًآخرًيتعارضًوعملهًالرسميًأوًيؤثرًبأيةًحالً

منًاألحوالًفيًقيامهًبواجباتهًالرسميةًإالًبإذنًألغراضًالعملًالرسمية،

(ق)ً ًعدمًقب ولًالهداياًأوًاإلكرامياتًأوًالمنحًمنًأصحابًالمصلحةًأوًمنًينسبًلهمً
أوًمنًينتسبًإليهمًسواءًكانًذلكًمباشرةًأوًغيرًمباشرةًأوًقبولًأيًمساعداتً

ماليةًنظيرًعملهً،

(ص)ً ًعدمًممارسةًأيًنشاطًأوًعملًًآخرًتحظرهًالقوانينًواللوائح.
ي
الفصلًالثان ً
الجـه ــا ًز
إنشاءًالجهازًواالشرافًعليهًومسؤوليتهً
5ـًـ

ً(ً )1ينشـأًجهـ ــازًيسم ـ ــى"ً،جهـ ــازًاألمنًالداخلي"ًتكـونًلـ ـ ــهًالشخص ــي ًة
ًاإلعتباريةًوخاتمًعامًولهًحقًالتقاضىًبإسمهً.
4

ً

( ً )2يعملًالجهـ ــازًتحتًإشـ ـ ـرافًال ــوزيرًوتحتًمسؤلي ــةًم ـ ــدي ــرًالجهـ ــاز.
تكوينًالجهاز
6ـ

يتكونًالجهازًمنًالفئاتًاآلتية:

ً(ًأ)ً ًالضباطً،
()2
()5

ضباطًالصفً،

الجنود،

(ًد)ً ًأيًفئاتًأخرىًيحددهاًالوزير.
قوةًتأسيسًالجهاز
7ـ

(ً )1تكونًللجهازًقوةًنظاميةًتعملًتحتًإشرافًالوزيرً.
ً
( )2يجوز ل ــرئيس مجلس السيـ ــادة بن ــاءا عىل توصية الوزير تكوين قوة
بإي من الطرق اآلتية:
تأسيس
الجهاز ،وذلك ٍ
ن
العاملي بالقوات
النهائ لعدد من الضباط وضباط الصف والجنود
( أ) النقل
ي
النظامية،
ن
العاملي بالقوات
(ب) اإلنتداب لعدد من الضباط وضباط الصف والجنود
النظامية.
( )3يخضع المنتدبون ألحكام الئحة اإلنتداب الصادرة بموجب هذا القانون عىل أن
النهائ أو العودة لوحداتهم.
يخيوا بعد إنتهاء اإلنتداب للنقل
ي
أهدافًالجهـاز

8ـًـ

ًيكونًالجهازًوخدمتهًمهنيهًوقوميهًتعكسًالتمثيلًالعادلًللتنوعًوالتعدادً،

ً

ًومعًعدمًاالخللًبعمومًماتقدمً،تكونًللجهازًاألهدافًاآلتية:
(ًأ)ً ًالمساهمةً فيً تحقيقًًاألمنً الداخلىً والتعاونً والتنسيقً معً األجهزةً المختصةً
لتحقيقًاألمنًالقوميً،

(ب)ًًًاحترامًسيادةًحكمًالقانونًوحمايةًالدولةًوالمواطنينًفيماًيوكلًاليهًمنًمهام،

(ج)ً ًتعزيزًواحترامًحقوقًاإلنسانًوفقاًألحكامًالوثيقةًالدستورية،
5

(ًد)ً ًتحقيقًأفضلًالممارساتًالمهنيةًوفقاًللنظمً والمعاييرًالمهنيةً والفنيةً والسلوكيةً
والدوليةًفيًحفظًاألمنًالداخليً،

(هـ)ً ًاحترامًاألديانًوكريمًالمعتقداتً،

(و)ًًًأداءًواجباتهًبكلًحيدةًونزاهةًوفقاًللقانونً.
إختصاصاتًالجهازًوسلطاته

9ـًـ

ًتكونًللجهازًفيًسبيلًتحقيقًأهدافهًالواردةًفيًالمادةًً،7االختصاصاتً
والسلطاتًاآلتيةً:
(ًأ)ً ًالقيامً بأعمالً األمنً الداخليً وحمايةً الممتلكاتً واألموالً واالنفسً وتوعيةً

المواطنين ً،وتأمينً الشخصياتً الهامةً ورموزً المجتمعً وتأمينً اآللياتً والمواقعً

والمعداتًووسائلًاالتصالًاللزمةًبالتنسيقًمعًاألجهزةًالمختصةً،

(ب) ً إعدادًالد ارسـ ــاتًوالبحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوثًالخـ ــاص ـ ـ ــةًبأعمـ ــالًاألم ـ ــنًالداخلـ ـ ــيً،

(ج)ً ًالمساهمةًوالمحافظةًعلىًالنظامًواألمنًوسلمةًالبلدًوحمايةًاألرواحًواألعراضً
واألموالً،
(د) ًالتنسيقً معً قواتً الشرطةًً والجهاتً ذاتً الصلة ً،فيً مكافحةً اإلرهابً والفسادً
والمحسوبيةًوغسلًاألموالً،والعملًعلىًاكتشافهاًوتعقبهاًوالقبضًعلىًمرتكبيهاً

وتقديمهمًللعدالةًً،

(ه)ً ًمعاونةًالسلطـ ـ ـ ــاتًالتنفيذيةًبت ـ ــأديةًوظ ـ ـ ــائفهاًوفقًأحك ـ ـ ــامًالق ـ ـ ـ ــانون،

(و) ًالتعاونً والتنسيق ً معًاألجهزةًالنظاميةًفيًمكافحةًالجرائمًعبرًالوطنيةًومتابعةً
األموالًالمشبوهةً،وفقًأحكامًالقوانينًالمنظمةًلذلك،

ً(ز)ً ًالمساهمةًفيًالكشفًوالتحريًعنًأيًتسربًكيماويًأوًإشعاعيًأوبيولوجيًوذلكً
بالتعاونًمعًالجهاتًالمختصةًبمعالجةًوتلفيًآثاره،

ً(ح)ً ًالمساهمةً فيً تحقيقًً األمنً المعلوماتىً وأمنً الوثائقً لجميعً مؤسساتً الدولةً
بالتنسيقًمعًالجهاتًذاتًالصلةً،
(ط)ً ًأىًإختصاصاتًوسلطاتًأخرىًالزمةًلتحقيقًأهدافه.
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سلطاتًالجهازًفيًالتحريً
10ــًًتكونًللجهازًسلطاتًالتحرىًً،وذلكًوفق اًألحكامًقانونًاإلجراءاتًالجنائيةً،علىًالوجهً
اآلتي:
ً(أ)ً

ً طلبًالمعلومـ ــاتًأوًالبياناتًأوًالوث ــائقًأوًاألشيـ ــاءًمنًأيًشخصيةً

طبيعيةًأوًإعتباريةًواألطلعًعليهاً،أوًاألحتفاظًبهاًأوًإتخاذًما ًيكونً ضروري اً

أوًالزماً،
ا

(ب) ًاستدعاءًاألشخاصًواستجوابهمًوأخذًأقوالهمً،

(ج)ً ًالمراقبةًوالتحريًوالتفتيشًوالقبضً،

(د) ًضبطًوحجزًاألموالًالمشبوهةً،بعدًالحصولًعلىًأمرمنًوكيلًالنيابةًالمختصً.
ويتمًتنفيذًالحجزًبالطريقةًالمتبعةًفيًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًلسنةً1983مً،أوً
بأيهًطريقهًيراهاًوكيلًالنيابةًالمختصًأوًالقاضىًمناسبة،

(ه)ً ًالدخولًلكافةًاألماكنًالعامةًألغراضًالعملًالرسمي.
القبضًواألعتقالًوالحجزًوالتحفظً

11ـًـ ً( ً )1فيًسبيلًقيامًأعضاءًالجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازًبتنفيذًالمهـ ـ ـ ـ ـ ــامًالملق ــاةًعليهًم

وحفظاًألمنًالوطنً والمواطنينً،يمارسًأعضاءًالجهازًسلطاتًالشرطةً

المنصوصً عليهاً فيً قانونً اإلجراءاتً الجنائيةً وقانونً شرطةً السودانً

لسنة ً 2008مً،فيماًيتعلقًبالقبضًأوًالتفتيشً،ومعًعدمًاإلخللًبعمومً
ً

ماتقدمً،تكونًألعضاءًجهازًاألمنًالدخليًالسلطاتًباآلتيةً:

ً(ًأ)ً ًأيًمنًالسلط ـ ــاتًالمنصوصًعليه ــاًف ــيًالمـ ــادةً10منًهذا
ًالقانون،

ً

(ب) ًاالعتقــالًوالتحفظًلمدةً(ً)48ساعةًغيرًقـ ـ ــابلةًللتجديـدًً،وفق اًلألحكامًالتىً
تنظمًذلكًفيًقانونًاإلجراءاتًالجنائيةً.علىًأنًتكونًسلطةًاألعتقال
ًبأمرًمكتوبًمنًالمديرًشخصياً،
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(ج)ً ًأجراءًالتفتيشًالعامًأوًالخاصًأليًمكانًأوًشخصً،متىًماًرأيًأنًذلكً
يساعدًفىًأغراضًالتحرىًأوًالمحاكمهًأوًالتنفيذً،وذلكًوفق اًلألوامرًالتيً

يصدرهاًًوكيلً النيابةً المختصً أوً القاضيً حسبماً يكونً الحال ً.ويتمً

التفتيشًوفقاًللطريقةًالواردةًفيًقانونًاإلجراءاتًالجنائية،

(د) ً حجزًاألشخـ ــاصًلـ ـ ــدواعيًأمنيةًلم ـ ــدةًالًتـ ـ ـزيدًعـنًاربعةًوعشرينًساعةً
بموافقةًالمديرً،علىًأنًيخطرًوكيلًالنيابةًالمختصًكتـ ــابةًإذاً لـمًيفرجً

عنهًبعدًمض ــىًاألربعـةًوعشرونًساعةً ،فيًكلًاألحوالًيجبًأالًتزيدً

فترةًالتحفظًعنً(ً) 72ساعةًإالًبموافقةًمكتوبةًمنًالنائبًالعامًأوًمنً
يفوضه.

(ً )2إذاًتبينًللمديرًأنًبق ـ ـ ــاءًالشخصـ ـ ـ ــيًالتحفظًأمرًضروريًإلكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ًل

ك ًللنائبً العامً أوً منً يفوضهً
إجراءاتًقانونيةًمعينةًيجبًأنًترفعًتوصيةًبذل ً

علىًانهًفيًكلًاألحوالًيجبًأالًتزيـدًمدةًالتحفظًعنًسبعةًأيامًيحالًخللهاً

المتحفظًعليهًليوضعًفيًحراساتًالشرطةًبعدًإتخ ـ ــاذًإجراءاتًجن ـ ــائيةًض ـ ــدهًأوً

يطلقًسراحهً.

(ً )3متىًماًأطلقًسراحًالمتحفظًعليهًبعدًإكمالًالمدةًالمقررهًفىًالبندً(ً،)3اليجوز
ًإعادةًأعتقالهًإالًبموافقةًمكتوبةًمنًوكيلًالنيابةًالمختص.
ً(ً )4يصدرًالمديرًللجهازًالتعليماتًواألوامرًالخاصةًبتنظيمًإجراءتًالقبضً
واألعتقالًوالتحفظً.

الفصلًالثالث
قيادةًالجهازً
القيادةًالعلياًللجهازً
 12ـًـ ً(ً )1تعملًقواتًالجهازًتحتًالقيادةًالعلياًلمجلسًالسيادةًوتخضعًللسلطةً
التنفيذية.
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(ً )2معًعدمًاإلخللًبماًوردًفيًالبندً(ً)1تكونًقواتًالجهازًتحتًاالشرافًالمباشرً
للوزيرًويختصًباآلتي:

(ًأ)ً ًإبرامًالعقودًواإلتفاقياتًالدوليةًوالتيًيكونًًالجهازًطرفـ ـ ـ ـ ـ ـاًفيهاً
ًبالتنسيقًمعًالجهاتًالمختصةً،

(ب) ًإعتمادًالموازنةًالماليةًللجهازًوتقديمهاًلجهاتًاإلختصاصًلإلعتماد،
(ج)ً ًإجازةًالخططًوالسياساتًالعامةًوالهياكلًالتنظيميةًوذلكًبالتشاورًمعًهيئةً
قيادةًالجهاز،

(ًد)ً ًالتوصيةًلمجلسًاألمنًوالدفاعًفيًالمسائلًالمتعلقةًبمسؤوليات،

(ه)ً ًالموافقةًعلىًسفرًالوفودًومشاركةًاألعضاءًفىًالورشًوالدوراتًالتدريبيةً
والمؤتمراتًخارجًالسودانً.

(و) ً توفيرًالمواعينًالتدريبيةًوإعتمادًالسياسةًالتدريبيةًللقوةً،بالتنسيقًمعًالقواتً
النظامية،

(ًز)ً ًاإلشرافًالمباشرًوتقييمًأداءًالجهازً،

(ح)ً ًممارسةً أيً إختصاصاتً أخريً بموجبً هذاً القانونً أوً اللوائحً الصادرةً
بموجبه،

ً(ً ً)3يجوزًللوزيرًتفويضًكلًأوًبعضًاختصاصاتهًللمدير.
إختصاصاتًالمديرًًوسلطاته
13ـًـ ً(ً )1يكونً المديرً مسؤوالاً لديً الوزيرً عنً حسنً أداءً الجهــازً وتكونً لـ ـ ـ ًه
ًاإلختصاصاتًوالسلطاتًاآلتية:

(ًأ)ً ًضبطًوتطويرًاألداءًالمهنيًوالفنيًواإلداريً،

(ب) ًإصدارًالتعليماتًواألوامرًاللزمةًوالتيًتتعلقًبتنظيمًشؤونًالقوةًبالجهازً
وتطويرهاً،

(ج)ً ًإعدادًورفعًمقترحاتًالخططً والسياساتًالعامةًوذلكًبالتشاورًمعًهيئةً
القيادة،
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(ًد)ً ًتنظيمًوتحديثًالقواتًبالجهازًبمـ ـًــاًيتمـ ـ ــاشىًمعًاإلحتياجاتً،
( )26تعيينًرؤساءًالهيئاتًومديرىًاإلداراتًفـ ـ ـ ـ ــىًكافةًالمستوياتً،

(ًو)ً ًأيًمهامًأخريًيكلفهًبهاًالوزيرً.

(ً )2يجوزًللمديرًتفويضًإختصاصاتهًوسلطاتهًالمنصوصًعليهاًفيًالقانونً
لنائبهً.

مسئوليةًنائبًالمدي ًر
14ـًـ ًيكونًنائبًالمديرًمسؤوالاًل ـ ـ ـ ـ ــديًالمديرًعنًحسنًإدارةًتنظيمًشؤونًالدوائ ًر ًالتيً
تليهًويقومًبمهمةًالمفتشًالعامً،وتحددًاللوائحً

ًإختصاصاتهً.

إنشاءًهيئةًالقيادةًوإختصاصاتهًا
15ـًـ ً(ً )1تنشأًهيئةًقيادةًبالجهازًلمعاونةًالمديرً،وتشكلًعلىًالوجهًاآلتي:
()2

ً

نائبًالمدي ًر ً

ً

ً

ً

ًًرئيساً

(ًأ)ً ًالمدير ً
()5

مساعدوًالمدي ًر

ً

ً

ً

ًًأعضاءً

ً

ً

(ًد)ً ًمديروًالدوائرًواإلداراتً

ً
ً

ً

ًًعضواً
ًًأعضاء

(ً )2تختصًهيئةًقيادةًالجهازًباآلتيً:

(ًأ)ً ًمعاونةًالمديرًفيًتنفيذًمهامهًواختصاصاته،
(ب) ًوضعًمقترحاتًالموازنةًالعامةً،
()5

أيًمهامًأوًواجباتًأخريًيكلفهاًبهاًالمديرًأوًالوزيرًحسبماًيكونًالحالً،

(ًد)ً ًإصدارًالئحةًداخليةًلتنظيمًأعمالهاًوإجتماعاتها.
الفصلًالرابع
التعيينًوالترقيةًوالنقلًواإلجازة
التعيينً
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16ـًـ ًالرتبًالنظاميةًوالزيًالرسميً:

(ً )1الرتبًالنظاميةًللضباطًفيًالقوةًهيً:
(ًأ)ً ًلواءًأمنًداخلىً،

ً

(ب) ًعميدًأمنًداخلىً،

ً(ج)ً ًعقيدًأمنًداخلىً،
(ًد)ً ًمقدمًأمنًداخلىً،
(ه)ً ًرائدًأمنًداخلىً،

(ًو)ً ًنقيبًأمنًداخلى،

(ًز)ً ًملزمًأولًأمنًداخلىً،

(ح)ً ًملزمًأمنًداخلىً.

(ً )2الرتبًالنظاميةًلألعضاءًدونًرتبةًضابطًوهي:
(ًأ)ًًًمساعدًأمنًداخلى،

(ب)ًًرقيبًأولًأمنًداخلىً،

(ج)ًًرقيبًأمنًداخلىً،

(د)ًًعريفًأمنًداخلى،
ًًًًًًًًًًًًًً(ه)ًًوكيلًعريفًأمنًداخلى،
(و)ًًجنديًأمنًداخلىً.

ً

(ً )3تحددًاللوائحًالزىًوالشاراتًالعسكريةًللرتبًالنظاميةًلألعضاءًً.
تعيينًالمديرًونائبهًواختصاصاتهًوسلطات ًه
ـاءًعلـ ــىً توصي ـ ــةًالوزيرًالمدي ـ ــرًون ـ ـ ــائبه.
17ـًـ ً(ً )1يعينًمجـ ـ ـ ـ ـ ــلسًالسي ـ ــادةًبن ـ ا

(ً )2يتولىً المديرً المسؤوليةً المباشرةً إلدارةً شؤونً أعضاءً الجهازً بمختلفً وحداتهً
وفروعهً وأقسامهً ومؤسساتهً وكلً ماً يتعلقً بتنظيمهً وتدريبهً وتسليحهً وتجهيزهً

ومراقبةًنشاطهًً.
ط
تعيينًالضبا ً
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18ـًـ ًيعينًمجلسًالسيادةًالضباطًبتوصيةًمنًالوزيرًوفقاًألحكامًهذاًالقانونًواللوائحًالصادرةً
بموجبه.

شروطًتعيينًاألعضاء
19ـًـ ًيشترطًفىًالشخصًالذىًيعينًفىًالجهازًاآلتىً:
ن
سودائ الجنسية بالميالد،
(ًأ)ً ًأنًيكون
ي
(ب) ًأنًيكونًمتصف اًباإلستقامةًواألمانةًوالخلقًالقويمًوالسمعةًالطيبة،
(ج)ً ًأالًيكونًقدًأدينًفىًجريمةًمخلةًبالشرفًواألمانة،
(ًد)ً ًأنًتتوافرًفيةًالمتطلباتًالطبيةًوالعلميةً.
تعيينًضباطًالصفًوالجنودً
20ـًـ ً()1
()2

ً
ن
ن
الئقي لملء الوظائف الشاغرة لضباط الصف
يعي المدير أشخـ ــاصا
ً
والجنود ،وذلك وفقا ألحكام هذا القانون واللوائح واألوامر الصادرة بموجبه.
ً
ً
المادتي  16و  ، )1(18أي شخص ن
ن
تقاض أي مال من
ألحكام
وفقا
معينا
يعتي
ال ر
ي
ً
ن
التعيي وفقا ألحكام المادة .18
الجهاز دون استيفائه رشوط
ن
التعاقدًمعًًالموظفينًوالمهنيينًوالفنيي ً

21ـًـ ًيجوزً للمديرً تعيينً موظفينً ومستخدمينً مدنيين ً،منً المهنيينً والفنيينً مــنً ذويً
االختصاصًالذينًيحتاجًإليهمًاألمنًالداخليً،بنظامًالتعاقدً،وتحددًاللوائحًاستحقاقاتهمً

الوظيفيةًوالماليةًً.
ب
التـدري ً
22ـًـ ً تحددً اللوائحً التدريبً األساسيً والمستمرً للضباطً وضباطً الصفً والجنودً طيلةً فترةً
خدمتهم.
التـرقيـاتً
23ـًـ ً( ً )1تح ـ ــددًاللـ ـ ـ ـ ـ ـوائـ ــحًأسسًوشـ ـ ــروطًالت ـ ــرقيـ ـ ــاتًلـ ـ ـم ــنسوبـ ـ ــيًالجهـ ـ ـ ـ ــاز.
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ارًمنًمجلسًالسيادةً،بناءًعلىًتوصيةًالوزيرًً .
(ً )2تتمًإجازةًترقياتًالضباطًبقر
ا
( ً )3تتمًإج ـ ـ ــازةًترقي ـ ــاتًضبـ ـ ـ ــاطًالص ــفًبموجبًقرارًيص ـ ـ ــدرهًالمدير.
ت
التنق ــل ً
24ـًـ ً(ً(ً )1أ)ً ًينقلًالضباطًبموافقةًالمديرً،
ً

ً(ب) ًينقلًضباطًالصفًوالجنودًبموافقةًالمديرًالمباشرًأوًمنً

ً

ً

ًيفوضه.
(ً )2تنظمًاللوائحًأسسًوضوابطًالتنقلت.
ت
اإلج ــا از ً
25ـًـ ًتنظمًاللوائحًإجازاتًاألعضاءًوانواعهاًوطرقًمنحها.

المرتباتًوالمخصصات
26ـًـ ً()1

()2
()3
()4

يح ـ ــدد مجلس السيادة ً
بناء عىل توصية الوزير ،الحقـوق واإلمتي ــازات
الخاصة بأعضاء الجهاز ى
والت تكفل لهم العيش الكريم والوضع اإلجتماىع المناسب بما
يمكنهم من القيام بالمسئوليات والواجبات الملقاة عىل عاتقهم .
يراىع عند تحديد مرتبات ومخصصات أعضاء الجهاز ،أن تتالءم مع أعبـ ـ ــاء الوظيفة
والمخـ ــاطـ ــر المهنية التـ ــى يتعرض لهـ ــا العض ـو.
تحدد اللوائح المالية هيكل المرتبات واألجور والمخصصات والبدالت والعالوات لكل
التعيي ى
ن
والي ىق واإلنتداب واإلعارة والتصديق بها.
أعضاء الجهاز ،ودرجات وطرق ربطها عند
ً
يتم تصديق العالوات الدورية للضباط وضباط الصف والجنود وفقا لما تحدده اللوائح
والتعليمات واألوامر .

العلجًوالسكنًوالترحيلً
27ــً ( )1تتكفل الدولة بعالج العضو ومن هم نق كفالته .
( ) 2تتكفل الدولة بعالج العضو الذى يصاب أثناء العمـ ـ ـ ـ ــل أو بسببه داخل
الس ــودان أو خـ ــارجه ،بالكيفية التـ ــى تحدده ـ ــا القـ ـ ن
ـواني والل ـ ــوائ ــح.
توفر الدولة السكن المناسب للعضو وتحدد اللوائح درجات اإلستحقاق من السكن أو بدل
()3
السكن.
ن
ى
( )4تتكفل الدولة بيحيل العضو ومن هم ق كفالته حسب الالئحة المالية للجهاز.
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األقدميةً
28ـًـ ًتحددًاللوائحًأقدميةًالضباطًوضباطًالصفًوالجنود.
فوائدًمـاًبعدًالخدمة
29ـًـ ًيخضعً منسوبيً الجهازً لقانونً معاشاتً ضباطً قواتً الشرطةً لسنةًً1995م ً،وقانونً
معاشاتًضباطًصفًوجنودًقواتًالشرطةًلسنةً1995مً،بحسبًالحالً.
إنتهاءًخدمةًأعضاءًالجهازً
30ـًـ ًتنتهيًخدمةًالعضوًبالجهازًبأحدًاألسبابًاآلتيةً:
(ًأ)ً ًوفاتهًحقيقةًأوًحكم ا،

(ب) ًبلوغًالسنًالق ـ ــانونيةًللتقـ ــاعدًبالمع ــاشًوفق اًألحكامًقانونًالمعاشاتًحسبماًيكونً
الحالً،

ـاءًعل ــىًطلبهًللتق ـ ــاعدًبخلوًالط ـ ــرف،
(ج)ً ًإعفـ ـ ــاؤهًبنـ ـ ا

(ًد)ً ًالتقاعدًاالختي ـ ــاريًوفق ـ ـ ـاًألحك ـ ــامًقـ ــانونًالمعـ ـ ــاشاتًحسبماًيكونًالحالً،

(ه)ً ًقـ ـ ـرارًلجنةًطبيةًبع ـ ــدمًلي ـ ــاقتهًالصـحي ــةًللستم ـ ـ ـرارًف ـ ـًـيًالخدمة،
(ًو)ً ًفقـ ــدًالجنسيةًالسـ ـ ــودانيةًأوًاكتس ـ ــابًجنسيةًدولـ ــةًأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري،

(ًز)ً ًإدانتهًبحكمًنهائيًفيًجريمةًتمسًالشرفًأوًاألمانةًأوًالحكمًعليهًبالسجنًلمدةً
ستةًأشهرًفأكثرً،إذاًلمًيكنًالسجنًبسببًعمله،

(ح)ً ًالفصلًمنًالخدمةً،

(ط)ً ًقضـ ــاءًأقصـ ــيًالم ــدةًالمقررةًفيًالرتبةًوفقًم ـ ـ ــاًتحددهًالل ـ ـوائح،

(ي)ً ًشغلًمنصبًدستوري،
(ك)ً ًإنتهاءًعقدًالخدمةً،فىًحالةًضباطًالصفً والجنودً،ويجوزًللمديرًإذاًاقتضتً
المصلحةًالعامةًإبقائهًبالخدمةًلمدةًالًتتجاوزًستةًأشهرً،
(ل)ً ًعدمً اجتيازً الضباطً فترهً االختبارً المقررهً للتثبيتً فيً الخدمه ً،وفق اً لماً تقررهً
اللوائحً.
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الفصلًالخـامس
المخالفاتًوالجرائمًوالعقوبات
المخالفات
31ـًـ ًتحددًاللوائحًالمخـ ــالف ــاتًوالجزاءاتًالمقررهًبشــأنهـ ــا.
الجرائمًوالعقوبات
مديًإنطباقًأحكامًالقانونًالجنائىًعلىًاألعضا ًء
 32ـ

) (1إذا ارتكب أي عضو جريمة بالمخالفة ألحكام هذا القانون ،وكانت
ً
الجريمة المرتكبة ن
الجنائ
القانون
ألحكام
فقا
و
جريمة
الوقت
ذات
ق
ِ
ي
ي
الساري ،فيعاقـب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون ،ويجوز للمدير
ألسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحكمة المختصة .
ن
القواني األخرى الســارية عىل
( )2مع مراعاة أحكام البند ( )1تطبق أحكام
ن
األعضاء ن يق حالة إرتكابهم ألي جريمة بالمخالفة لها وغي منصوص عليها يق هذا
القانون .
عقوبةًالجرائمًالمتعلقةًبالعدوً

 33ـ

يرتكب

( )1يعاقب باإلعدام أو بالسجن المؤبد وبالفصل من الخدمة  ،كل عضو
أي من األفعال اآلتية:
ىييك أو يسلم بصورة مخزية أي نقطة ،أو مركز ،أو مكان للحراسة يكون
( أ)
من واجبه الدفاع عنه،
ى
يلق أو يسلم بصورة مخزية سالحه أو ذخيته ،أو آالته أو معداته ن يق
(ب)
ي
حضور العدو،
مباشة أو غي ر
(ج ) ينقل للعدو بطريقة ر
مباشة ،أي أخبار تتعلق بأمن البالد ،أو
مباش أو غي ر
يساعده بطريق ر
مباش ن يق الوصول لذلك،
(د ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه ،أو ألي ضابط آخر عما نما إىل علمه من
مباشة أو غي ر
أفعال ،أو يعلم به من مكاتبات أو صالت ر
مباشة يقوم بها
أي شخص من العدو.
15

()2

الطبيع أو اإلعتباري الذي يكون ن يق
ألغراض هذه المادة ،العدو هو الشخص
ي
حالة حرب مع البالد ،أو يهدد أمنها ،أو يقوم بأعمال تخريبية ،أو إرهابية ضد
الدولة.
عقوبة جرائم التآمر والتمرد

 34ـ

ً
ُيعاقب باإلعدام أو بالسجن المؤبد ،والفصل من الخدمة كل عضو يرتكب أيا من
األفعال اآلتية:
ى
ر
يشع ن يق التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين عىل التمرد ،أو يثيه أو يشيك أو
( أ)
يتسبب فيه،
ن ً
(ب) يك ــون ح ــاضا أي تم ــرد وال يبذل فيه أقص ــى جهده لقمعه،
ً
ً
(ج) يكون عالما أو يتوافر لديه سبب يدعو لالعتقاد بأن تمردا أو نية للقيام به ،أو أي
مؤامرة ضد ال ِنظام الدستوري القائم ،وال يقوم بالتبليغ عن ذلك .

الخارج أو الجهاز للخطر
الداخىل أو
عقوبة تعريض أمن البالد
ر ي
ي
ً
 35ـ يعاقب باإلعدام أو السجن المؤبد والفصل من الخدمة  ،كل عضو يقوم عمدا
أو
الداخىل
بارتكاب فعل ،أو يمتنع عن القيام بذلك بقصد تعريض أمن البالد
ي
ج أو الجهاز للخطر.
الخار ر ي
عقوبة اإلهمال ن يق أداء الواجب
ن ً
 36ـ يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز ر
بالعقوبتي معا،
عش سنوات ،أو بالغرامة ،أو
ً
اآلتية:
تجوز معاقبة بالفصل من الخدمة كل عضو يرتكب أيا من األفعال
( أ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه ،أو أي ضابط أعىل ،عما نما إىل علمه من معلومات
تتعلق باختصاصات الجهاز،
ً
ً
ن
ن
(ب) يهمل إهماال شنيعا ،أو يفرط يق أي من الواجبات المنصوص عليها يق هذا
القانون.
كما

عقوبة إساءة ممارسة السلطات واستغالل الوظيفة
 37ـ

ن ً
يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ر
بالعقوبتي معا أو بالفصل
عش سنوات ،أو بالغرامة ،أو
ن
بمقتض أحكام هذا القانون،
يسء ممارسة السلطات المخولة له
ي
من الخدمة ،كل عضو ي
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أو يستغل وظيفته ن يق الجهاز ،بقصد تحقيق أي نفع مادي أو معنوي لشخصه ،أو
لغيه ،أو تسبيب أي نضر للغي.
عقوبة الحصول عىل الكسب غي ر
المشوع واإلدالء ببيان كاذب
ن ً
 38ـ يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز ر
بالعقوبتي معا أو
عش سنوات ،أو بالغرامة أو
ً
بالفصل من الخدمة  ،كل عضو يرتكب أيا من األفعال اآلتية:
( أ) يحصل لنفسه أو لغيه عىل عالوة أو معـ ـ ـ ــاش ،أو منفعة أو م ــال ،أو
إمتياز ،عن طريق تقديم بي ــانات كـ ـ ـ ــاذبة ،أو يعلم أنهــا غي صحيحة،
ً
يدىل عمدا ألي شخص أو جهة مختصة ببيان أو تقرير كاذب ،عن عدد أي أعضاء
(ب)
ي
تحت رئاسته أو مسئوليته ،أو عن حالتهم ،أو مقدار أي مال أو أدوات ،أو مهمات،
أو معدات ،أو آالت ،أو ملبوسات ،أو أسلحة شخصية تحت عهدته ،سواء كان
ذلك المال أو األدوات أو الملبوسات أو األسلحة الشخصية خاصة بأولئك
ً
األعضاء ،أو الجهاز ،أو أي شخص ملحق به ،أو يغفل عمدا إرس ــال بيـان أو تقرير
بشأن أي من األشياء المذكورة أو يرفض إرساله .
عقوبة قبول المنفعة والمقابل غي ر
المشوع
 39ـ

ن ً
بالعقوبتي معا أو بالفصل
يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز خمس سنوات ،أو بالغرامة أو
مباش أو غي ر
من الخدمة  ،كل عضو يقبل بطـريق ر
مباش أي منفـعة أو مقابل سواء لنفسه
أو لغيه ،أو يحصل عىل تلك المنفعة أو المقابل المذكور أو يوافق عىل ذلك
نظي قبول أي شخص ن يق خدمة الجهاز ،أو التساهل ن يق قبول أي أدوات أو
مهمات أو أسلحة أو ذخية إلدارة تحت سيطرته.
عقوبة الترصف ن يق األسلحة والذخية والمهمات األخرى

 40ـ

يعاقب بالفصل من الخدمة بالسجن لمدة ال تجاوز ر
عش سنوات ،أو بالغرامة ،أو
ن ً
بالعقوبتي معا ،كل عضو يترصف أو يأذن بالترصف دون وجه حق ن يق أسلحة أو ذخية
أو أدوات ،أو مهمات أو معدات ،أو آالت أو ملبوسات ،تكون قد ضفت له الستخدامه ــا
ف ــي أداء واجب ــاته ،أو تحت مسئوليته ،أو عهدت ــه ،أو حراسته.

عقوبة جرائم األموال
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 41ـ

ن ً
يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ر
بالعقوبتي معا أو بالفصل
عش سنوات ،أو بالغرامة أو
ً
من الخدمة  ،كل عضو يرتكب أيا من األفعال اآلتية :
( أ) يستوىل بسوء قصد أو ّ
يحول لمنفعته الخاصة أي أموال أو أدوات ،أو مهمات،
ي
أو معدات تكون تحت عهدته ،
(ب) يستلم بقصد اإلحتفاظ ل نفسه أي نقود ،أو أموال ،أو أدوات ،أو مهمات ،أو
معدات ،
يستوىل عىل أي ممتلكات تكون قد أرتكبت بشأنها الجريمة ،أو يحتفظ بها وهو
(ج )
ي
يعلم أو يتوافر لديه سبب يدعو لالعتقاد بأنها كذلك،
ً
(د) يلحق ن
الرصر بأي ممتلكات تخص الجهاز ،أو يتلفها عمدا أو بسبب اإلهمال ،أو
يترصف فيها بأي من الترصفات الناقلة للملكية أو يضيعها .
عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة

 42ـ

) (1يعاقب بنفس عقــوبة الجريمة ى
الت بموجبه ــا تم القبض علـ ــى العضو
ي ً
وبالفصل من الخدمه ،كل شخص يرتكب أيا من األفعال اآلتية:
( أ) يرفض تسليم أي عضو أو شخص مقبوض أو معتقل ،أو يعهد إليه حفظه
أثناء ى
فية قيامه بواجب الحراسة ألي جهة رسـمية يأذن لها القانون ن يق
استالمه،
ن
(ب) يطلق شاح أي عضو أو شخص ق حراسته دون أمر ر
مشوع بذلك ،أو
ي
يهمل بطريقة تمكن ذلك العضو أو الشخص من الهرب.
) (2يعـ ـ ــاقب بالسجن لم ــدة ال تج ـ ــاوز خمس سن ـ ــوات كما يجوز معاقبته بالفصل
ً
من الخدمة ،أي عضـ ــو يكون موضوعا تحت الحراسة ويــهرب منها.
عقوبة اإلتهام الكاذب واألقوال الكاذبة

 43ـ

ً
يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز خمس سنوات كل عضو يرتكب أيا من األفعال اآلتية:
( أ) يوجه أي اتهام كاذب ضد أي عضو آخر،
يدىل بسوء قصد ،عند تقديم أي شكوى ،بأي أقوال كاذبة بالنسبة إىل واقعة ،أو
(ب)
ي
ن
سلوك يتعلق بأي شخص آخر ،أو عضو يق الجهاز ،أو يتعمد اإلحجام عن تقديم
أي معلومات جوهرية ن يق ذلك الشأن.
عقوبة الهروب من الخدمة
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 44ـ

ن ً
ـيمعا
( )1يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز خمس سنوات ،أوبالغرامة ،أو بالعقوبت
وبالفصل من الخدمة  ،كل عض ــو يهرب من الخدم ـ ــة ،علـ ــى أال تخل هـ ــذه العقوب ـ ــة
القانون.
ب ـ ــأيجزاء يكون عرضة له بموجب أحكـ ـ ــام هذا
ً
يعتي هروبا من الخدمة كل عضو يتغيب عن مكان عمله ،أو
( )2ألغراض البند ( )1ر
ً
ال يبلغ بعد انتهاء إجازته دون عذر مقبول ،إذا تجاوزت مدة غيابه واحدا ر
وعشون
ً
يوما.
معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز

 45ـ ( )1يعاقب باإلعدام أو السجن المؤبد ،كل عضو يحال للتقاعد بالمعـاش،
أو ىييك الخـدمة بالجهاز ألي سبب ،إذا أفشـ ــي للعدو أي من أس ـرار
علمه
الجهاز ،أو نقل إليه أي معلومات تتعلق بالجهاز تكون قد نمت إل ــى
أثناء خدمته فيه أو بسببها .
ن ً
( )2يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز ر
عش سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتي معا كل
عضو تنطبق عليه أحكام البند ( ،)1إذا ر
أفس األشار أو نقل المعلومات
المذكورة ن يق ذلك البند ألي شخص.
( )3يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات ،كل عضو سبق له العمل بالجهاز
ويقوم بانتحال شخصية العضو.
ن
المرؤوسي
عقوبة إستعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء وسوء معاملة
 46ـ

ن ً
بالعقوبتي معا كما تجوز
يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز ثالث سنوات ،أو بالغرامة ،أو
معاقبته بالفصل من الخدمة ،أي عضو يستعمل القوة ضد:
( أ) ضابطه األعىل أو يتهجم عليه ،أو يشـرع فــي ذلك أثـن ـ ــاء الخدم ـ ــة أو
خارجها ،وهو يعلم أو يتوافر لديه سبب معقول يدعوه لالعتقاد بأنه هو
ضابطه األعىل،
ن
ر
(ب) أى من مرؤوسيه أو يتهجم عليه ،أو يشع يق ذلك.
عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز

 47ـ

ً
ن
سنتي ،أو بالغرامة ،كل عض ــو يرتكب أي ــا من
يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز
األفعال اآلتية:
ً
ً
( أ) يمتنع عمدا عن الحضور بعد إعالنه رسميا ألداء الشهادة أمام المحكمة ،أو يرفض
ن
اليمي ،أو اإلدالء بأي أقوال ،أو اإلجابة عىل أي سؤال ،أو إحضار أي
حلف
ر
شء آخر أو تسليمه عند طلب ذلك منه ،
مستند ،أي ي
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ن
اليمي كشاهد أو لدى إستجوابه أمام محكمة الجهاز ،أو أي
يدىل بعد حلف
(ب)
ي
ن
ن
اليمي ،أو االستجواب بأي أقوال
محكمة مختصة أخرى مخولة يق تحليف
كاذبة ،وهو يعلم بذلك أو يعتقد بأنها غي صحيحة،
(ج) يتعمد توجيه أي إساءة ن يق محكمة الجهاز أثناء انعقادها ،أو إحداث تشويش أو
إزعاج فيها ،أو استخدام أي لفظ أو إشارة أو أي عالمة داخلها ،يقصد بها التهديد
ى
االحيام ،أو إظهار العنف والعصيان أمامها.
أو عدم
عقوبة التحريض االكراه عىل ارتكاب الجرائم
 48ـ

يعاقب كل عضو يحرض آخر أو يكره عىل إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها ن يق
ى
الت حرض العضو اآلخر أو أكرهه
هذا القانون بذات العقوبة المقررة إلرتكاب الجريمة ي
عىل إرتكابها.
الفصلًالسادس
الشئونًالقانونيةًومحاكمًالجهاز
الشئونًالقانوني ًة

49ــً

ً()1

ًتختصًالشئونًالقانـونيةًبالعملًالقانونيًالمهـنيًبالجهازًويعملًبها

ي ًً
منًذوىًالمؤهــلتًالق ـ ــانونيةًالح ـ ــاصلينًعلىًشهادةًف ً

ًالقانونًمنًجامعةًمعترفًبهاً.

()2

ًًتحددًاللوائحًاختصــاص ــاتًًوواجبـ ــاتًالشئونًالقانونيةً.

()3

ًتكونًالفتـ ــاوىًالص ـ ــادرةًمنًالشئونًالقـ ـ ــانونيةًفـ ـ ــيًالمسـ ـ ــائلًالمهني ًة

ال
بالمع ــاييرًوالنظمًملزمةًللعملًبه ـ ــاًفيًالجهازًوالًتراجعًإ ً

()4
()5

ً

ًضب ـ ـ ـ ــاطً

ًالمرتبطةً

ًبواسطةًالمدير ًالعامً.

ًيكونًلضباطًالشئونًالقانونيةًحقًالظهورًأمامًجميعًالمحاكمًالتيًيكونًالجهازًأوًأيًمنً
أعضائهًطرفاًفيهاًإذاًكانتًالجريمةًالتيًتنظره ـ ــاًالمح ــاكمًقدًارتكبتًأثنـ ــاءًأوًبسببًالعمل.

ًيمنحًالضباطًالعاملونًفيًالشئونًالقـ ـ ـ ــانونيةًسلطةًتوثيقًالعقودًالتىًيكونًالجه ــازًطرف ـ ـ ـاً
فيهـ ـ ــاًمتىًمـ ـ ـ ـ ــاًاستوفتًالشروطًالقـ ـ ـ ــانونيةًالتيًتحددهـ ـ ــاًالقوانينًالمنظمةًلذلكً.

طلبًاإلذنًإلتخاذًإجراءاتًجنائي ًة
50ــً

ً()1

ب
ًالًيعتبرًجريمةًأيًفعلًيصدرًمنًعضوًبحسنًنيةًأثناءًأوًبسب ً

أعمالًوظيفتهًأوًالقيـ ــامًبـأيًواجبًمفروضًعليهًأوًعنًفعل
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ً

ً

ًأداءً

ًصادرً منهً بموجبً أيً سلطةً

ن
مخولةًأوًممنوحةًلهًبمقتضىًق ــانو ً
أوًأيًالئحةًأ ًو ً

ً

ً

ًاإلجراءاتًالجنائيةًأوًأيًقانونًآخرًساريًالمفعولً

ًأوامرًصـ ـ ــادرةًبموجبًأيًمنهـ ــاًعلىًأنًيكونًذلكًالفعلًفيًحدوًد

ًاألعمـ ـ ــالًأوًالواجب ـ ـ ـ ــاتًالمفروضةًعليهًأوًوفقًالسلطةًالمخولةًل ًه

اإلجراءاتًالجنائيةًأوًأيًقانونًآخرًوالًيتعدىًالقد ًر

ً

ً

ً

ًبموجبً قانونً

ًالمعقولًمنًالقوةًلتنفيذً واجب ـ ــاتهًأوًلتنفيذً

ًللقيامًبذلكًالفعلً.
القـ ـ ـ ـ ــانونًدونًأيًدافعًآخ ًر ً
) (2دون المساس بسلطات النيابة العامة ن يق التحري ال يجوز إتخاذ أي إجراءات ضد أي عضو
ً
إذا قررت الشؤون القانونية بالجهاز أنه إرتكب فعال يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب
ن
قانوئ يصدر إليه بصفته هذه ،وال تجوز محاكمته إال بإذن صادر
تنفيذه لواجباته أو أي أمر
ي
من الوزير أو من يفوضه.
ً
ـانونا  ،قن
تتحمل الدولة دفع أي تعويض أو دية عن العضو أو أي شخص آخر مكلف قـ ـ
()3
ي
الجرائم المرتكبة أثن ـ ــاء العمل الرسم ـ ـ ــى أو بسببه.
ن
تقتض إيداعه بالحراسة القانونية يحبس بحراسات
( )4كل عضو يواجه أية إجراءات قانونية
ن
لحي الفصل ن يق اإلجراءات وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس .
الجهاز

محــاكمًالجهــا ًز
 51ـ

()1

()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

الشطة عىل الوجه ى
تكون محاكم ر
اآلئ :
( أ) محكمة إيجازية،
(ب) محكمة غي إيجازية،
(ج) محكمة إستئنافية،
(د) محكمة العليا .
يتوىل رئاسة محكمة الجهاز اإليجازية ضابط برتبة ال تقل عن النقيب أعىل رتبة من المتهم
والمحقق .
يتوىل رئاسة محكمة الجهاز غي اإليجازية ضابط ال تقل رتبته عن الرائد أعىل رتبة من المتهم
والمحقق .
ى
حقوق ال تقل رتبة عن المقدم عىل أن يكون
يتوىل رئاسة محكمة الجهاز اإلستئنافية ضباط
ي
ن
ن
حقوقيي .
اثني آخرين
أقدم من المتهم والمحقق وعضوية
ى
حقوق ال تقل رتبته عن العقيد عىل أن يكون أقدم
يتوىل رئاسة محكمة الجهاز العليا ضابط
ي
اثني آخرين حقوقيي.ن
ن
من رئيس محكمة اإلستئناف وعضوية
ن
ن
يتمتع الضابط الذي ن
القاض يق حدود اختصاصه وتكليفه.
يعي بمحاكم الجهاز بسلطات
ي
ر
ن
ويعي ضباط لعضوية أو
ينس المدير العام أو من يفوضه محاكم الجهاز الثابتة بأنواعها
رئ ـ ــاسة هذه المح ـ ــاكم فـ ــي ك ـ ــافة الدرجـات.
تحدد اللوائح والتعليمات واإلجراءات الواجب إتباعها أمام محاكم الجهاز وإجراءات
االستئناف والتأييد والفحص.
ن يق حالة خلو هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه من أي نصوص منظمة إلجراءات
المحاكم واإلستئناف والتأييد والفحص تطبق أحكام قانون اإلجراءات الجنائية ساري
المفعول.
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ر
والقضائ عىل محاكم الجهاز
اإلشاف اإلداري
ي
52ـ ـ

( )1تتوىل الشئون القانونية ر
والقضائ عىل جميع محاكم
اإلشاف اإلداري
ي
( )2مع عدم اإلخالل بعموم ماتقدم الشئون القانونية تختص ى
باآلئ:
ي
إحالة أي دعوى لتحاكم أمام أي من محاكم الجهاز،
( أ)
(ب) تشكيل الدوائ ـ ــر اإلستئنـ ــافية والعلي ـ ــا،
(ج) التوصية للمدير العام بوقف اإلجراءات،
ً
ً
التوصية للمدير الع ــام إلسقاط اإلدانة والعقوبة جزئيا أو كليا
(د)
بواسطة مجلس السيادة.

الجهاز.

(ً )3بالرغمًمماًتقدمًيجوزًللشئونًالقانونيةًإحالةًايًدعوىًلتحاسبًإيجازي اًبواسطةً

أيًضابطًأعلىً رتبةًمنًالمتهمًمتىًكانًالفعلًأوًاإلمتناعًيمثلًمخالفةًوليسً

جريمة.
إختصاص محاكم الجه ـ ــاز

 53ـ

( )1تختص محكمة الجهاز اإليجازية بالفصل ن يق أي مخالفة من
الواردة باللوائح وتوقع عليهـ ــا الج ـ ـ ـزاءات المقررة له ـ ــا.
( )2تختص محكمة الجه ــاز غي اإليجــازية بالفص ــل ن يق الجرائم والمخالفات
المنصوص عليها ن يق هذا القانون أو أي قانون آخر ساري المفعول ولها أن توقع
ً
أيا من الجزاءات والعقوبات المقررة لها.
المخ ـ ــالفات

إختصاصات محكمة الجهاز اإلستئنافية

 54ـ

( )1تختص محكمة الجهاز اإلستئنافية بالنظر ن يق أي إستئناف يقدم ضد
حكم صادر من محاكم الجهاز.
ر ً
( )2يجوز لمحكمة الجهاز اإلستئنافية أن تباش أيا من السلطات اآلتية:
( أ) تأييد اإلدانة والعقوبة،
(ب) إلغاء اإلدانة والعقوبة،
(ج) تأييد اإلدانة وتغيي العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو االستعاضة عنها
بأي عقوبة أخرى يخولها القانون،
ً
( د) األمر بإعادة القضية لمحكمة الموضوع لمراجعتها وإعادة النظر فيها وفقا
لتوجيهاتها،
(ـه) األمر بأن تحاكم القضية أمام محكمة أخرى مختصة،
ً
( و) إلغاء الحكم وإبطال اإلجراءات ى
الميتبة عليه ويعد ذلك شطبا للدعوى إال
إذا أمرت المحكمة بإعادة المحاكمة.
( )3تكون أحكام محاكم الجهاز نهائية ن يق االستنئاف ضد األحكام اإليجازية.
أي
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إختصاصات محكمة الجهـاز العليا

 55ـ

( )1تختص محكمة الجهاز العليا بالنظر ن يق نقض التدابي الصادرة من محاكم
ً
مخالفة القانون أو
القضائ المطعون فيه مبنيا عىل
االستئناف إذا كان التدبي
ي
خطأ ن يق تطبيقه أو تفسيه .
( )2ترفع األحكام التالية والصادرة من محاكم الجهاز المختصة لمحكمة الجهاز
العليا للتأييد وىه :
ر
( أ) عقوبة السجن لمدة خمس سنوات فأكي،
(ب) عقوبة الفصل من الخدمة للضباط .
( )3يجوز لمحكمة الجهاز العليا عند نظر التأييد أو الطعن باالستئناف أو بالنقض أن
ر
تباش نفس سلطات المحكمة االستئنافية الواردة بالمادة  )2(54من هذا
القانون.
تأييد أحكام األعدام والسجن المؤبد

 56ـ

ً
الشطة ى
يكون لرئيس القضاء سلطة تأييد أحكام محاكم ر
الت تصدرها وفقا ألحكام هذا
القانون ،فيما يختص باإلعدام السجن المؤبد.
عدم الصالحية لعضوية محاكم الجهاز

 57ـ

 58ـ

ً
ال يجوز أن يتوىل أو يشارك نق نظر أي دعوى أمام محاكم الجهاز أيا من المذكورين بعد:
( أ) الضابط المتحرى ن يق اإلتهام،
(ب) الشاىك أو أي شاهد من الشهود،
(ج) من له مصلحة.
سلطة وقف اإلجراءات
ً
( )1يجوز للمدير من تلقاء نفسه أو بناءا عىل طلب من أي طرف أو توصية
محاكم الجهاز
أى من
الشئون القانونية ،أن يطلب إجراءات أي دعوى أمام
ً
ً
اإليجازية أو غي اإليجازية ،قبل إصدارها للحكم وأن يصدر قرارا مسببا بوقف
ً
اإلجراءات ويكون قراره نهائيا وال يجوز الطعن فيه.
(ً )2بالرغمًمماًذكرًفىًالبند(ً)1الًيجوزًللمديرًممارسةًهذهًالسلطةًإنًكانتًمتعلقةً
بحقًخاصًأليًشخصًآخرًماًلمًيكنًالطلبًقدمًمنًهذاًالشخصً.
إسقاط اإلدانة أو العقوبة

23

 59ـ

ً
ً
يجوز لمجلس السيادة بتوصية مـن الوزير أن يسقط كليا أو جزئيا أي إدانة أو عقوبة
تصدرها محاكم الجهاز.
القضائ لمحاكم الجهاز
اإلختصاص
ي

 60ـ

( )1فيما عدا جرائم الحدود تختص مح ـ ــاكم الجهاز بالفصل ن يق األفعال أو
االمتناع ـ ـ ــات الواقعـة من أي عضو خاضع ألحكام هذا القانون وتكون جريمة
أو مخـ ــالفة بموجبه أو بم ـ ـ ــوجب أي قـ ــان ـ ــون آخـ ــر إذا ارتكبت أثناء تأدية العمل
الرسىم أو بسببه.
( )2بالرغم مم ــا ذكر أعـ ـ ــاله ال ينعقد اإلختصاص لمحاكم الجهاز إذا كان أحد
ن
المتهمي غي خ ــاضع إلحكـ ــام هذا الق ـ ــانون إال بموافقة المحكمة المختصة بعد
فصل اإلتهام.
( )3مع عدم اإلخالل بأحكام البند ( )1يجوز للمدير أو من يفوضه إحالة أي دعوى
ن
تقتض
جن ـ ـ ـ ــائية لمحكمة عـ ــادية مختصة إذا رأى أن المصلحة العامة والعدالة
ي
ذلك.
الفصلًالسابع
أحكامًمتنوع ًة
حقـوقًالمتحفـظًعلي ـ ًه

61ـًـ ً(ً )1يتمتعًالمقبوضًعليهًوالمتحفظًعليهًبالحقوقًالمنصوصًعليهاًفي

ًوثيقةً

الحقوقًالواردةًفىًالفصلًالرابعًعشرًمنًالوثيقةًالدستوريةًللفترةًاإلنتقاليةًللسنةً2019مً،
وقانونًاإلجراءاتًالجنائية.

ً(ً )2معًعدمًاإلخللًبعمومًماتقدمًيتمتعًالمتحفظًعليهًباآلتي:
ً

ً(ًأ)ً ًإبلغهًبأسبابًأعتقاله،

ً

ً(ب) ًالحقًفيًإبلغًأسرتهًبمكـ ــانًوأسبابًأعتقالهًوالتواصلًمعهاً،

ً

ً(د) ًمعاملتهًبماًيحفظًكرامةًاإلنسانًوعدمًإيذائهًبدني ـ ـ اًأوًمعنوي ا،

ً
ً

ً(ج)ً ًً الحقًفيًمق ـ ـ ــابلةًمح ـ ـ ـ ــاميهًبموافقةًوكيلًالني ـ ـ ــابةًالمختصً،
ً(ه)ً ً حفظًأم ـ ـوالهًالمنقول ـ ـ ــةًالتـ ـ ــيًوجدتًبحوزتهًس ـ ــاعةًأعتقالهً،
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ً

ً(و) ًالسمــاحًألسرتهًبزيارتهًبموافقةًوكيلًالنيابةًالمختصةًوذلك
ض
ًبعدًال ـ ـًـ24ساعةًاألولىًمنًأعتقالهًمتىًكانًذلكًالًيتعار ً

إجراءاتًقانونيةًمتخذةًبشأنه،

ً

ً

ً

ًمعً أيً

ً(ز)ً ًتسليمهًصورةًمنًأمرًاإلفراجًمتىًطلبًذلكً.
ميزانيةًالجهــا ًز

 62ـ

( )1تكون لجهاز األمن الداخىل ن
ميانية مستقلة يتم إعدادها لألسس المالية
ي
المتبعة بالدولة تعد بواسطة هيئة اإلدارة ليصادق عليها بواسطة مجلس
الوزراء .
ً
ً
( )2يكون المدير مسئوال عن تنفيذ الموازنة المصدقة بها للجهاز وفقا ألحكام هذا
القانون واللوائح الصادرة بموجبه وقانون اإلجراءات المالية والمحاسبية.
( )3يتوىل ديوان المراجعة مراجعة حسابات الجهاز.
حظرًالحجزًوالتصرف

63ـًـ ً()1
()2

ال يجوز التص ــرف أو الحجز عل ـ ـ ـ ــى عقـ ـ ــارات أو منقوالت أو أموال
الجه ــاز ى
مت ما كانت متعلقة بمهامه وواجباته .
ال يجوز حجز أو مقاصة مرتبات أو عالوات أو أي أستحقاقات مالية ألي عضو
إال وفاء لدين ثابت للحكومة أو بحكم قضائ ن
وق حدود ربــع المرتب.
ي
علمًوشعارًالجهاز

64ـًـ ًيكونًللجه ــازًعلــمًوشعـ ـ ــارًتنظمًاللـ ـوائحًاستخدام ــاتهـ ـ ــا.
التعليماتًواألوامرً
65ـًـ ًيجوزًللمديرًأنًيصدرًالتعليماتًواألوامرًالخاصةًبتنظيمًوضبطًوتطويرًأداءًالجهازً.
 66ـ

بطاقةًالجهازً
ن
نق
تعيي أى عضو أن تصـدر له بطاقة عضـو ويلزم بحملها
( )1يجب عند
جميع األوقات.
تعتي بطاقة العضو وثيقة رسمية ألغراض إثبات الشخصية وتوضح السلطات
()2
ر
المخولة لحاملهـا ى ن
وتليم جميع الوحدات الحكومية وغيها بقبولها.
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األوامرًالمستديمة
ً67ـ ًمعًمراعاةًاللوائحًوالتعليماتًواألوامرًالصادرةًبموجبًأحكامًهذاًالقانونًيجوزًللمديرًأنً
يصدرًاألوامرًالمستديمةًالخاصةًبالجهازًلتنظيمًوضبطًاألداءًبالجهازً.

أداءًالقسمً
68ـًـ ً(ً )1يؤديًكلًمنًمنسوبيًالجهازًعندًتعيينهًيمينًالوالءًالمبينًأدناهً

ً

ًعلىًالوجهًاآلتي:
"ًأقسمًباهللًالعظيمًأنًأنذرًحياتيًهللًثمًلخدمةًالوطنً والشعبًوحمايةًالدستورً
بكلًصدقًوأمانةًوأنًأكرسًكلًوقتيًوطاقتيًطوالًمدةًخدمتيًلتنفيذًالواجباتً
الملقاةًعليًعاتقيًبموجبًقانونًالجهازًأوًأيًقانونًآخرًساريًالمفعولًأوًأيً
لوائحً وأنًأنفذًأيًأمرًمشروعًيصدرًإليًمنً رئيسيًاألعلىً وأنًأبذلًقصارىً
ّ
جهديًلتنفيذهًحتىًلوًأدىًذلكًإلىًالمجازفةًبحياتي".
(ً )2يؤديًالضباطًالقسمًأمامًمجلسًالسيادةًويؤديًضباطًالصفًوالجنودًأمامًالمديرً.
سلطةًإصدارًاللوائح
ـدارًاللوائحًوالقواعدًواألوامرًاللزمةًلتنفيذًأحكـ ــامًالقانونً.
ً
ً69ـًـ ًيجوزًللوزيرًإص ـ
الشه ــادًة
ي
بهذاًأشهدًبـ ــأنًمجلساًالسي ــادةًوالوزراءًقدًأجازًمشروعًقـ ـ ــانونًاألمنًالداخلـ ـ ـ ً

26

لسنةًً، 2021فيًجلستهًرقمً(ًًً)ً،فيًاليومًً..........منًشهرًًًًًًًًًً.............سنةً
 ً،1441المـ ـوافقًاليـ ــومً............منًشه ـ ـ ــرً...............سنةً2021م

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالفريقًأولًركن/
نً
ًًًًًًًًًًًًًًًعبدالفتاحًالبرهانًعبدالرحم ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًًًًًًًًًًًًًًًرئيسًمجلسًالس ـ ـ ـ ـ ــيادًة
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ً

