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(0/0/0202)  
 الفصل األول

 أحكام تمهيدية

 إسم القانون 

 " . 2111قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء القومى لسنة " يسمى هذا القانون       ـ1
  

ستثناء إل  غاء وا 

، على أن تظل جميع اللوائح واألوامر الصادرة  1992يلغى قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء لسنة       ـ2
بموجبه سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون الى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام 
 .هذا القانون 

  
 تطبيق 

علـى نـزالء السـجون  القـانون  يطبـق هـذا  2118كام قانون شـرطة السـودان لسـنة مع مراعاة أح      (1)      ـ3
 .واألحداث المودعين بدور التربية وعلى أى فئة أخرى يصدر بشأنها أمر من الوزير 

القومي   تطبق المعايير القومية لمعاملة النزالء الواردة بهذا القانون على مستويات الحكم      (2)
  .ان والوالئي وحكومة جنوب السود

  
 تفسير 

في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه والمعرفة في قانون       ـ4
ذات المعانى المحددة بموجبه وتكون للكلمات والعبارات التالية المعانى  2118شرطة السودان لسنة 

 :واإليضاحات المبينة أمامها 
 يقصد بها اإلدارة العامة للسجون واإلصالح ،          " لقومية اإلدارة ا" 

يقصــد بــه الشــخص الــذى بلــع ســن الســابعة ولــم يبلــع                    "الحــدث " 
الثامنـــة عشـــر مـــن العمـــر وتـــأمر المحكمـــة بحفظـــه فـــى 
دار تربية ويشمل الحدث الذى يوضع تحت المراقبة أو 

 يحجز بدار اإلنتظار ،



يقصـــد بهـــا المكـــان الـــذل يحفــظ فيـــه الحـــدث بـــأمر مـــن               "يــة دور الترب" 
المحكمــة وتشــمل دور تربيــة الشــباب واألشــبال والفتيــان 

     االنتظار ، ودور 
يقصــد بــه المكــان الــذل يحفــظ فيــه الشــخص المحكــوم                    "الســجن " 

عليــــه بــــأمر مــــن محكمــــة ذات اختصــــاص أو المــــودع 
صــــة حســــبما يحــــددش القــــانون ويشــــمل بـــأمر ســــلطة مخت

 المعسكرات المفتوحة وشبه المفتوحة ،

يقصــد بــه الســجن الــذل تتــولى اإلدارة القوميــة مباشــرة                "ســجن قــومي " 
 إدارته،

يقصـــد بـــه الشـــخص المـــودع بالســـجن بواســـطة ســـلطة        "غيـــر المحكـــوم عليـــه " 
 مختصة خالف المحكوم عليه ،

يقصـد بهـا لجنـة السـجون االستشـارية المكونـة بموجــب                     "اللجنـة " 
 ،  6أحكام المادة 

يقصـــد بهـــا اللجنـــة المختصـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي              "اللجنـــة الطبيـــة " 
 قانون القومسيون الطبي ،

يقصد به الشخص المحكـوم عليـه بالسـجن مـن محكمـة             "المحكوم عليه " 
الشــخص المــودع بالســجن لعجــزش عــن مختصــة ويشــمل 

دفــع الديــة أو الغرامــة أو النفقــة أو الــدين أو التعـــويض 
  أو العجز عن تقديم الكفالة ،

 يقصد به مدير اإلدارة القومية ،                    "المدير " 

يقصد به الضـابط الـذل يتـولى إدارة سـجن أو مصـحة               "مدير السجن " 
 أو دار تربية ،

 يقصد به مدير عام الشرطة ،                 "المدير العام"

يقصــد بهــا المكــان الــذل يحفــظ فيــه النــزالء المصــابين                  "المصــحة " 
 عقليًا أو نفسيًا ،

يقصد به الشـخص المحكـوم عليـه وغيـر المحكـوم عليـه                    "النزيل " 
 .ويشمل األحداث 

 .به وزير الداخلية   يقصد                   "الوزير " 
  

 المبادئ واألهداف وواجبات اإلدارة القومية

 :يراعى فى معاملة النزالء اآلتي       (1)      ـ5
مبدأ أن السجن إصالح وتهذيب وتأهيل وفقًا للقوانين والمواثيق واإلتفاقيات      ( أ )

          الدولية المتعلقة بمعاملة النزالء ،
 يجب تهيئة السجون بما يتناسب مع كرامة اإلنسان وآدميته ،     (ب)



يجب المحافظة على الضبط والربط والنظام داخل السجون دون تجاوز      (ج )
 القدر الضرورل إلستتباب األمن ،

 إحترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للنزالء ،      (د )

ائل الصحية والتربوية واإلجتماعية والدينية توظيف كل الطاقات والوس    (هـ)
صالح وتقويم النزالء   .والتعليمية لتأهيل وا 

مع مراعاة عموم ما تقدم تهدف اإلدارة القومية لوقاية المجتمع من شر الجريمة من خالل       (2)
 .إصالح مرتكبيها ومنعهم من العود 

 :تكون واجبات اإلدارة القومية هي       (3)
 تنفيذ أحكام القضاء ،      (أ )

 إدارة السجون القومية وحفظ أمنها ،     (ب)

 .إصالح وتأهيل النزالء      (ج )
  
  
  

 الفصل الثاني

 اللجنة االستشارية للسجون وإختصاصاتها

 لجنة السجون

 :اآلتي  وتشكل على الوجه لجنة السجون  تسمى  استشارية  يّعين الوزير بموجب أمر لجنة       (1)      ـ6
 رئيساً                                             مدير اإلدارة       (أ )
 عضوًا                                        ممثل لوزارة العدل    ( ب)
 عضواً                                    ممثل للسلطة القضائية      ( ج)
 عضواً                  الوطني   االقتصادممثل لوزارة المالية و      ( د )
 عضوًا    ممثل لوزارة الرعاية االجتماعية وشئون المرأة والطفل   ( هـ)
 عضواً                                     ممثل لوزارة الصحة      (و )
 عضواً                                  ممثل لوزارة التعليم العام     ( ز)
ًً                         واألوقاف   ممثل لوزارة اإلرشاد     ( ح)  عضوَا

 ممثل لوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية      ( ط)

 عضواً                                           الموارد البشرية          
  عضواً                    ممثل لوزارة الثقافة والشباب والرياضة     ( ل)
 أعضاءً                             مدراء الدوائر باإلدارة القومية     ( ك)

 عضواً                                       ممثل لديوان الزكاة      ( ل)
 عضوًا ومقرراً              مدير فرع التخطيط والبحوث والمعلومات     ( م )

 *عضوًا                   اإلنسان  ممثل المفوضية القومية لحقوق     ( ن)
 عضوًا                 ممثل لجنة حقوق اإلنسان بالمجلس الوطني     ( ق)

 .معروض أمامها   يجوز للجنة دعوة أل شخص تراش مناسبًا لالدالء برأيه في أل موضوع      (2)



 .تجتمع اللجنة بصفة دورية مرتين في السنة       (3)
 .اللجنة بدعوة من المدير كلما دعت الضرورة لذلك تجتمع       (4)

 . تصدر اللجنة الئحة داخلية لتنظيم إجراءات أعمالها       (5)
  

 اختصاصات اللجنة

 :تختص اللجنة باآلتى       ـ7
 العمل على تطوير منشآت ومؤسسات السجون ورفع مستوى كفاءتها ،      (أ )

 همة في رعاية النزالء ،تعزيز الدور المجتمعي للمسا     (ب)

 وضع برامج تأهيل وتدريب وتشغيل نزالء السجون ،     (ج )

 تقديم المشورة فى إنشاء مؤسسات عقابية إصالحية جديدة ،      (د )

تتطلب إبراز الرأل والمشورة في إكمال المؤسسات   أل موضوعات أخرى    (هـ)
 .العقابية واإلصالحية 

  

  

  

 الفصل الثالث

 السجون وأنواعها ودور التربية وأنواعها إنشاء

 إنشاء السجون

للمعـايير والمواصـفات   وفقـاً  اللجنـة  تضـعها  التـى  ،  للمعايير القوميـة  طبقًا  السجون  تنشأ       (1)      ـ8
 .الدولية 

عد الدولية تنشأ السجون القومية بقرار من الوزير بناء على توصية من المدير العام وفقًا للقوا       (2)
 .لمواصفات السجون 

 .تنشأ السجون الوالئية بقرار من الوالي بالتشاور مع وزير الداخلية وفق المعايير       (3)
  

 أنواع السجون

 :تنقسم السجون إلى       ـ9
 :وحدات قومية وتشمل       (أ )

 السجون القومية ،   (أوال )

 المصحات ،   ( ثانيا)

 ية ،دور الترب    (ثالثا)
 :وحدات والئية وتشمل     ( ب)

 السجون الوالئية ،    (أوال)

  سجون المحليات ،    (ثانيا)
 معسكرات مفتوحة ،    (ثالثا)

 معسكرات شبه مفتوحة ،   (رابعا)



( ب)، ( أ)تستمر جميع السجون الحالية بأنواعها المذكورة في الفقرتين      ( ج)
 .ذا القانون قائمة كما لو أنشئت بموجب أحكام ه

  
  

  

 الفصل الرابع

 وسائل وأسس معاملة النزالء

 فحص وتصنيف النزالء

يجــرى الفحــص الجســمانى والعقلــى والنفســى واإلجتمــاعى للنــزالء لتحديــد بــرامج التأهيــل المناســبة       (1)    ـــ11
 . لكل فئة منهم 

مـي والثقـافي ومـدة العقوبـة ونـوع يصنف النزالء الى فئات حسب الجنس والسن والمسـتوى التعلي      (2)
 . الجريمة وعدد السوابق والحالة الصحية بما يحقق التأهيل واإلصالح 

للنــزالء فـــي ســـجون منفصـــلة أو أجـــزاء مســـتقلة   تحــدد اللـــوائح ضـــوابط توزيـــع الفئـــات المختلفـــة      (3)
 . بداخلها وفقًا لما تقتضيه معاملتهم 

أقسـام مسـتقلة عـن الرجـال وفصـل المنتظـرين عـن المحكـوم  يجب فصـل النسـاء فـى سـجون أو      (4)
 . عليهم وفصل األحداث عن البالغين 

يجب تفتيش النزالء عند دخلوهم السجن أو عودتهم بعـد أل خـروج مـن السـجن ألل سـبب مـن       (5)
 .األسباب 

  
 المعاملة الخاصة للنزيالت ُأوالت األحمال

ل كافة امتيازات المعاملة الخاصة والمناسبة لرعايتهن وعالجهن وتتخذ تكفل للنزيالت ُأوالت األحما    ـ11
ذا ولد طفل فى السجن  بالنسبة لهن التدابير الالزمة ليضعن حملهن فى مستشفى كلما كان ذلك ممكنًا وا 
فال يجوز ذكر ذلك فى سجالت الميالد الرسمية وتوفر للطفل وسائل الرعاية على أن تحدد اللوائح 

 .لة النزيالت ُأوالت األحمال وأطفالهن كيفية معام
  

 تقييد إبقاء األطفال بالسجن

العمــر ويجــب العمــل علــى  مــن  ســنتين  ال يجــوز إبقــاء أى طفــل مــع والدتــه النزيلــة بعــد بلوغــه       (1)    ـــ12
ذا لـــم يكـــن لـــه حاضـــن يجـــب تســـليمه للســـلطة  تســـليمه لمـــن لـــه الحـــق فـــى حضـــانته شـــرعًا ، وا 

 .رعاية األطفال المسئولة عن دور 
يجــوز لمــدير الســجن إبقــاء أى طفــل مــع والدتــه النزيلــة تقــديرًا ( 1)علــى الــرغم مــن أحكــام البنــد       (2)

 .لمصلحته على أن تكفل له الحضانة والرعاية المناسبة 
  

 رعاية األطفال فى السجن

حسبما يكون الحال بإشراف  يتخذ مدير السجن التدابير الالزمة لتوفير دور حضانة أو رياض أطفال    ـ13
 . أشخاص مؤهلين لرعاية األطفال المسموح ببقائهم مع أمهاتهم داخل السجن 

  



 المعاملة الخاصة للنزالء

متيازات المعاملة الخاصة للنزالء والفئات التى تنطبق عليها ووسائل تنفيذها     ـ14  .تحدد اللوائح شروط وا 
  

 معاملة األحداث

 .دع األحداث المحكوم عليهم وغير المحكوم عليهم فى دور التربية يو       (1)    ـ15
 .تحدد اللوائح األسس والمعايير التى يتم بها تأهيل األحداث إجتماعيًا ونفسيًا وتربويًا       (2)

  
 معاملة المصابين عقليًا ونفسيًا وجسديًا 

فسى تحت المراقبة والعالج فى مصحات يوضع النزالء المصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلى أو ن    ـ16
  .حتى يتم شفاؤهم وتحدد اللوائح كيفية معاملة المعاقين جسديًا 

  
 معاملة غير المحكوم عليهم

يجب على ادارة السجن أن تفصل النزالء غير المحكوم عليهم عن المحكوم عليهم وتحدد اللوائح كيفية    ـ 17
 .معاملتهم 

  
 تعليم وتدريب النزالء

 .للنزيل الحق فى التعليم والتدريب المهنى وتحدد اللوائح طرق ووسائل ومناهج التعليم والتدريب المهنى     ـ18
  

 التهذيب الدينى والخلقى

تعمل إدارة السجن على تهذيب النزالء دينيًا وخلقيًا وتقوم بإنشاء دور للعبادة ألداء الشعائر الدينية وتحدد     ـ19
 .اللوائح طرق ووسائل التهذيب 

  
 الرياضة البدنية واألنشطة الثقافية والترفيهية

لترفيهية والثقافية للنزالء ، وتحدد يعمل مدير السجن على توفير سبل ووسائل الرياضة البدنية واألنشطة ا    ـ21
 .اللوائح طرق ووسائل ممارسة ذلك 

  
 الرعاية الصحية للنزالء

 .يعمل مدير السجن على توفير الرعاية الصحية للنزالء وتحدد اللوائح طرق ووسائل هذش الرعاية     ـ21
  

 غذاءات النزالء ومهماتهم وملبوساتهم ونظافتهم 

الصــالح للشــرب والمهمــات  والمــاء  الكافيــة  الغذائيــة  تــوفير المــواد  مــدير الســجن  ى يجــب علــ     ( 1)   ـــ 22
والملبوسات المناسبة للنزالء ، وتحدد اللوائح جداول المواد الغذائية وأنواع المهمات والملبوسات 

 . 
بتوفير السجن   يجب أن يفرض على النزالء العناية بنظافتهم الشخصية على أن تقوم إدارة      (2)

 .المياش و ما تتطلبه الصحة و النظافة من أدوات 



  
 الرعاية والمراقبة االجتماعية

تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية والمراقبة اإلجتماعية للنزالء ، وتحدد اللوائح طرق ووسائل الرعاية     ـ23
 .والمراقبة اإلجتماعية 

  
 الرعاية الالحقة 

على توفير الرعاية الالحقة للمحكوم عليهم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ،   تعمل إدارة السجن    ـ24
 . وتحدد اللوائح طرق ووسائل كفالتها 

  
 تشغيل النزالء 

  كل نزيل محكوم عليه يجب تشغيله فى عمل منتج ويمكن أن يكون ذلك مقابـل أجـر مناسـب ،      (1)    ـ25
ض ، وتحــدد اللــوائح فئــات األجــر والمكافــآت والحــوافز ويســتثنى مــن ذلــك حالــة العجــز أو المــر 

 .مقابل العمل 
في أل عمل   يتم تشغيل النزالء غير المحكوم عليهم فى نظافة السجن كما يجوز تشغيلهم      (2)

 .خفيف آخر إذا اقتضى الحال ذلك 
عويض عن إصابات فى حالة إصابة أى نزيل أثناء العمل يطبق عليه قانون العمل وقانون الت      (3)

 .العمل 
  

 ضمانة النزالء

يجوز منح النزالء المحكومين ألول مرة والعائدين من ذول السلوك الحسن إمتياز الضمانة الفردية أو     ـ26
 .الجماعية بالكيفية التي تحددها اللوائح 

  
 المخالفات والجزاءات التأديبية 

 .التأديبية التى يجوز توقيعها على النزالء وسلطة إصدارها  تحدد اللوائح أنواع المخالفات والجزاءات    ـ27
     
  
  

 الفصل الخامس

 إتصال النزالء وزياراتهم لذويهم خارج السجن

 زيارة األسرة

 .يسمح ألسرة وأهل النزيل ومحاميه بزيارته وفقًا لما تحددش اللوائح      ( 1)    ـ28
 .ن يجوز تفتيش أل شخص عند دخوله السج      (2)

  
 الزيارة الزوجية

 . يجوز السماح لزوج النزيل بزيارة زوجه بعد التثبت من قيام الزوجية شرعًا أو وفق األعراف     ـ29



  
 تراسل النزالء 

 .يسمح للمحكوم عليه بمراسلة ذويه وأهله وفقًا لما تحددش اللوائح     ـ31
  

 إجازة النزالء

أسـرته وفقـًا للشـروط  ذل السـلوك الحسـن إجـازة عاديـة لتمضـيتها مـع  يجـوز مـنح المحكـوم عليـه      (1)   ـ 31
 .التى تحددها اللوائح 

يجوز منح المحكوم عليه إذنًا بالخروج من السجن تحت الحراسـة المناسـبة وتحـدد اللـوائح مـنح       (2)
 .اإلذن وضوابطه 

  
 اإلطالع على األخبار

ومية أو الدورية والكتب واإلستماع الى اإلذاعات المسموعة يسمح للنزالء باإلطالع على الصحف الي    ـ32
  .  والمرئية ما أمكن ذلك ، وفقًا لما تحددش اللوائح

  
  
  

 الفصل السادس 

 اإلفراج عن النزالء المحكوم عليهم 

 اإلفراج الخاص 

ية أن يفرج عن أى نزيل مع مراعاة أحكام قانون اإلجراءات الجنائية السارل المفعول يجوز لرئيس الجمهور     ـ33
 .محكوم عليه إفراجًا خاصًا فى المناسبات الدينية والقومية وذلك بناًء على توصية من الوزير 

  
 اإلفراج عن حفظة القرآن الكريم أو الكتب السماوية األخرى

عقوبـة أصـلية يجوز للوزير بناًء على توصية من المدير العام اإلفراج عن أل نزيل محكوم عليه بالسجن ك    ـ34
إذا حفــظ القــرآن إن كــان مســلمًا أو ثبــت أنــه وصــل لمســتوى رفيــع ومتقــدم فــي تقيــدش بمعتقــدش إن كــان مــن 
غيــر مســلم وفقــًا لمــا تحــددش اللــوائح وذلــك أثنــاء قضــاء فتــرة العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه وذلــك بنــاًء علــى 

  . رشاد و األوقاف توصية لجنة دينية تكونها اإلدارة القومية بالتشاور مع وزارة اإل
  

 اإلفراج بإسقاط جزء من العقوبة 

 .نزيل محكوم عليه  أل  عن  العقوبة  الوزير إسقاط  يجوز لرئيس الجمهورية بتوصية من      ( 1)    ـ35
يجــوز لــرئيس الجمهوريــة أو مــن يفوضــه إســقاط العقوبــة لحســن الســير والســلوك داخــل الســجن       (2)

ه بالسـجن كعقوبـة أصـلية لمـدة أو لمـدد أكثـر مـن سـتة أشـهر وقضـى عن أل نزيل محكوم عليـ
 .ثالث أرباع المدة أو المدد المحكوم بها عليه 

  
 اإلفراج الصحي واإلفراج للشيخوخة



مع مراعاة أحكام قانون اإلجراءات الجنائية يجوز لرئيس الجمهورية بناًء على توصية الـوزير أن يفـرج عـن     ـ36
ه ميئــوس مــن شــفائه أو أصــيب بعاهــة مســتديمة تهــدد حياتــه أو بلــع ســن الســبعين أى نزيــل محكــوم عليــ

 . وتوصى بذلك لجنة طبية مختصة 
   

 اإلفراج الصحي المؤقت

إفراجًا صحيًا مؤقتًا لمدة  العالج  بغرض  يجوز للوزير بناًء على توصية المدير العام أن يفرج       (1)    ـ37
محكــوم عليــه مصــاب بمــرض خطيــر يهــدد حياتــه أو حيــاة  ال تجــاوز ســتة أشــهر عــن أل نزيــل

 .اآلخرين شريطة أن توصى بذلك لجنة طبية مختصة 
أن يقدم لمدير السجن الذى يقضى ( 1)يجب على النزيل المحكوم عليه المفرج عنه وفقًا للبند       (2)

للـوائح طريقـة فيه عقوبته تقريرًا طبيًا عـن حالتـه الصـحية كـل شـهر مـن قبـل لجنـة طبيـة تحـدد ا
ختصاصاتها   . تشكيلها وا 

يجوز ألى شـرطى أن يقـبض دون أمـر قـبض علـى أى نزيـل محكـوم عليـه مفـرج عنـه بموجـب       (3)
 ( . 2)عجز عن تقديم التقرير الطبى المذكور فى البند ( 1)البند 

الالزمــة إلعــادة  تحــدد اللــوائح نــوع الضــمانات الكافيــة لمــنح اإلفــراج الصــحى المؤقــت والتــدابير      (4)
 . النزيل المحكوم عليه لقضاء باقى العقوبة بعد شفائه 

تعتبر فترة اإلفراج الصحى المؤقت ضمن مدة العقوبة المحكوم بها على النزيل المحكـوم عليـه       (5)
.   

  
  

  

 الفصل السابع

 اإلعدام واإلعدام مع الصلب

 تنفيذ حكم اإلعدام واإلعدام مع الصلب

ذ أحكام اإلعدام واإلعدام مع الصلب فى السجون القومية ويجوز للمدير أن يأمر بالتنفيذ في أل سجن تنف    ـ38
 .آخر معد لذلك 

  
 القيود على تنفيذ حكم اإلعدام واإلعدام مع الصلب

 أربع وعشرين ساعة ألكثر من  الصلب  مع  أو اإلعدام  اإلعدام  حكم  ال يجوز تأخير تنفيذ       (1)    ـ39
 .بعد إخطار المحكوم عليه بميعاد تنفيذ الحكم 

ال تنفذ عقوبة اإلعدام أو اإلعدام مع الصلب علـى ُأوالت األحمـال قبـل أن يضـعن حملهـن وال       (2)
  على المرضعات إال بعد مرور عامين على الرضاعة 

الجنائيـة ال تنفــذ عقوبــة مـع مراعــاة أحكـام القــانون الجنـائى الســارل المفعــول وقـانون اإلجــراءات       (3)
اإلعدام أو اإلعدام مع الصلب على من بلع السبعين وال علـى مـن تقـل سـنه عـن ثمانيـة عشـر 

 .عامًا 
ال يجــوز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام أو اإلعــدام مــع الصــلب فــى أيــام العطــالت األســبوعية واألعيــاد       (4)

 . القومية والدينية وخالل أيام شهر رمضان المعظم 



يجـــب علـــى المـــدير أومـــدير الســـجن إخطـــار المحكمـــة المختصـــة ( 3)و( 2)ألغـــراض البنـــدين       (5)
 . بأسباب تأجيل تنفيذ الحكم 

  
 مسئولية تنفيذ حكم اإلعدام أو اإلعدام مع الصلب

يكون مدير السجن مسئواًل عن تنفيذ حكم اإلعـدام واإلعـدام مـع الصـلب ويجـب أن يحضـر التنفيـذ كـل مـن     ـ41
الســجن والقاضــى المخــتص وطبيــب يكــون مســئواًل عــن إصــدار تقريــر حــدوث الوفــاة وتحــدد اللــوائح مــدير 

 . كيفية حفظ المحكوم عليه باإلعدام أو اإلعدام مع الصلب قبل التنفيذ وكيفية إجراءات تسليمه ودفنه 
  

 تنفيذ عقوبة القصاص فيما دون النفس 

 وعقوبة القطع حداً 

الســجن مســئواًل عــن إجــراءات تنفيــذ عقوبــة القصــاص فيمــا دون الــنفس والقطــع حــدًا  يكــون مــدير      (1)    ـــ41
وفقــــًا ألحكــــام الشــــريعة اإلســــالمية ويجــــب أن يحضــــر تنفيــــذ العقوبــــة مــــدير الســــجن والقاضــــي 

 .المختص والطبيب المسئول 
 .تسلم للمحكمة المختصة صورة من التقرير الطبي الخاص بتنفيذ الحكم       (2)
  
  
  
  

 لفصل الثامنا

 إستعمال األسلحة النارية

 إخطار النزيل بحاالت إستعمال األسلحة النارية

والتـي يمكـن أن تسـتعمل ( 1) 44يخطر النزيل عند دخوله السجن بالحاالت المنصوص عليها فـى المـادة     ـ42
 .فيها شرطة السجون األسلحة النارية في مواجهة النزالء 

  
 الهروب

 .ءات وفقًا للقانون واللوائح فى حالة هرب أى من النزالء أو محاولته الهربتتخذ اإلجرا    ـ43
  

 إستعمال األسلحة النارية 

لقواعـد اسـتعمال القـوى  ووفقـًا  بالقـدر المناسـب  إال  أل نزيـل  ال تستعمل األسلحة النارية ضد       (1)    ـ44
رية بدون أمر من المـدير إذا تعـذر النارية بأمر من مدير السجن ويجوز استعمال االسلحة النا

 :مدير السجن فورًا في أل من الحاالت التالية   االتصال به على أن يبلع
به أى نزيل   دفع هجوم يخشى منه حدوث أذًى جسيم أو موت إذا قام      (أ )

مقاومة يخشى معها   ضد أى شرطي أو ضد أى شخص آخر أو لقمع
ا يكون هجوم النزيل مصحوبًا بالقوة تسبيب األذى الجسيم أو الموت عندم

 وليس هناك وسيلة أخرى لدفع الهجوم ،



منع الهرب الذل ال يمكن منعه بغير إستعمال األسلحة النارية ، وفى هذش      (ب)
الحالة يجب مناداة النزيل للتوقف عن الهرب قبل إطالق النار ، فإذا لم 

 ستعمال القوة النارية ،ا  يتوقف تطلق النار عليه مباشرًة وفقًا لقواعد

  منع التخريب الخطير ألل ممتلكات والذى ال يمكن تداركه بوسائل أخرى    ( ج )
إذا تم ذلك بواسطة أى من النزالء أو لمنع حدوث اإلتالف أو لمنع الخطر 

 المفضى للموت أو األذى الجسيم ،

ث موت دفع أل هجوم خارجي على السجن أو النزالء يخشى معه حدو       (د )
 .أو أذى جسيم أو تخريب خطير 

يبلــع مــدير الســجن المــدير فــورًا بإســتعمال أى ســالح نــارى ضــد أى نزيــل وعلــى مــدير الســجن       (2)
 . إجراء تحقيق فى األمر ورفع تقرير عن ذلك للمدير 

إذا حدث تمرد أو عصيان يتوقع معه حدوث موت أو أذى جسيم أو إتالف خطيـر للممتلكـات       (3)
العامــة يخطــر مــدير الســجن وكيــل النيابــة أو القاضــى المخــتص بحســب الحــال لحضــورش الــى 

وفي حالة تعذر حضـورهم يتخـذ مـدير السـجن اإلجـراءات الضـرورية التـي مـن شـأنها ، السجن 
 . أو العصيان  التمرد  على  السيطرة  

  
 حمل وتعمير األسلحة النارية

 .ارل إال بأمر من مدير السجن أو من يفوضه ال يجوز حمل أل سالح ن      (1)    ـ45
  44ال يجوز تعمير أى سالح نارى إال عند توقع حدوث أى من الحاالت المذكورة فى المادة       (2)

. 
 . ال يجوز حمل السالح داخل السجن فى األحوال العادية       (3)
  

  

 الفصل التاسع

 أحكام ختامية

 الزوار الرسميون

يس القضــاء ورئــيس المجلــس الــوطني وأل مــن نوابــه ووزيــر العــدل ورئــيس لجنــة حقــوق اإلنســان يجــوز لــرئ    ـــ46
ورؤساء اللجان المختصة األخرى بالمجلس الـوطني ووكيـل وزارة العـدل وقضـاة المحكمـة العليـا وأعضـاء 

س اللجنـــة والمستشـــارين العـــامين فـــى وزارة العـــدل وقضـــاة اإلســـتئناف والمحـــاكم العامـــة المختصـــين ورئـــي
النيابـــة العامـــة ووكيـــل النيابـــة األعلـــى ووكـــالء النيابـــة المختصـــين زيـــارة الســـجون كـــزوار رســـميين بحكـــم 

 : مناصبهم ويجوز لهم 
 اإلطالع على دفاتر ومستندات السجن والمحررات المتعلقة بالنزالء ،      (أ )

 زيارة وحدات السجون ومقابلة النزالء ،     (ب)

م النزالء والتأكد من إستالم النزالء للكميات المقررة لهم تفتيش وتذوق طعا     (ج )
  الطعام ،  من

 التأكد من أن القوانين المختصة واألوامر الصادرة مطبقة تطبيقًا سليمًا ،      (د )



تدوين مالحظاتهم بدفتر زيارة السجن وكتابة تقريرعن نتائج زيارتهم لمدير     (هـ)
 .السجن 

  
 العقوبات

باإلضـــافة الـــى أى عقوبـــة فـــى أى قـــانون آخـــر يعاقـــب بالســـجن لمـــدة ال تجـــاوز ســـتة أشـــهر أو       (1)    ــــ47
 :بالغرامة أو بالعقوبتين معًا 

أى شخص أدخل أو حاول أن يدخل الى السجن بأى طريقة أيًا من       (أ )
 األشياء التى تحظر إدخالها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون ، 

أدخل الى السجن أو أخرج منه رسائل خالفًا للنظام المتبع فى  أى شخص     (ب)
   السجن ،

أل شخص أعطى النزيل أثناء نقله من جهة ألخرى أيًا من األشياء التي      ( ج)
 . تحظر اللوائح إعطاءها له 

  
 سلطة إصدار اللوائح

، ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقـدم يجـوز  يجوز للوزير أن يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون    ـ48
 ـ:أن تتضمن تلك اللوائح المسائل اآلتية 

 معاملة النزالء ،      (أ )

 إجراءات محاسبة النزالء ،     (ب)

 تدريب وتأهيل النزالء ،     (ج )

 مناهج ومقررات معهد تدريب السجون ،      (د )

  .يذ أحكام هذا القانون أل مسائل أخرى من شأنها ضمان حسن تنف    (هـ)
  

 سلطة إصدار التعليمات المستديمة واألوامر

يجـوز للمـدير العـام أو المـدير  القـانون  هـذا  أحكـام  مع مراعاة أحكام اللوائح الصـادرة بموجـب      ( 1)    ـ49
 .أن يصدر تعليمات مستديمة ملزمة لجميع أفراد قوة السجون 

ح والتعليمـــات المســـتديمة الصـــادرة بموجـــب أحكـــام هـــذا القـــانون يجـــوز مـــع مراعـــاة أحكـــام اللـــوائ      (2)
 .لمدير السجن أن يصدر أوامر خاصة بوحدته لتطبيقها فى حدود إختصاصه 
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