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المادة ( )1
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون مراكز االصالح والتأهيل لسنة  ) 2004ويعمل به بعد ثالثين يوماا مان
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ( )2
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فاي هاذا القاانون المعااني الم صصاة لناا ادنااه ماا لام
تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير  :وزير الدا لية.

المدير  :مدير االمن العام.

االدارة :ادارة مراكز االصالح والتأهيل في مديرية االمـن العــام.

المركز :المكان المعلن عنه مركزا لالصالح والتأهيل.

اللجنة العليا  :لجنة االصالح والتأهيل المشكلة بموجب احكام هذا القانون.

النزياال  :الش ا ا ك اذكاارا كااان ام انثااى ك الااذم يااودف فااي المركااز تنفيااذا لقاارار صااادر عاان جنااة
قضائية او أم جنــة م تصـــة.

المادة ( )3
أعالن المركز و ادارته

للوزير بتنسيب من المدير ان يقرر اعتبار ام مكان في المملكة مركزا لالصاالح والتأهيال بااعالن
صادر عنه او ان يقرر الغاءه بالطريقة ذاتنا.

المادة ( )4
أعالن المركز و ادارته

تناط بالمركز منمة االحتفاظ بالنزالء وتأمين الرعاية الالزمة لنم وتنفيذ بارام اصاالحية تسااعدهم
على العودة الى المجتمع وا رى تأهيلية تمكننم من العيش الكريم.

المادة ( )5
أعالن المركز و ادارته

أ -تتم ادارة المراكز وحراسـة النـزالء فينــا وفقــا لتعليمـات يصدرهـا الوزيـر.

ب -تاانظم فااـي كااـل مركـااـز سجـااـالت اصااة يقيـااـد فينااـا اســااـم كااـل نزيـااـل والبيـانااـات الش صااية
المتعلقااة بــااـه والجريمااة التااي ارتكبنااا واالحكااام او القـااـرارات الصااـادرة بحقـااـه وحالتااـه الصحيـااـة
والسلوكية والمراسالت الرسمية الواردة والصادرة كما تنظم سجالت للزوار واالمانات وايــة اماور
الزمة ا رى.

المادة ( )6
أعالن المركز و ادارته

أ -ال يجوز اللجوء الى استعمال القوة ضد النزيل اال عند الضرورة وبالقدر الالزم الساتعمالنا وبعاد
استنفاد الوسائل العادية.

ب -ال يجوز الم من افراد الشارطة اساتعمال الساالح الناارم ضاد النازالء اال فاي أم مان الحااالت
التالية:-

1-الفرار او محاولة الفرار.

2-االشتراك في هياج او محاولة اقتحام او تحطيم ابواب المركز.

3-استعمال العنف ضد افراد المركز او أم ش ا آ ر في المركز.

ج -يشترط الستعمال افراد الشرطة للسالح ما يلي:-

1-انذار النزيل بان الشرطة على وشك استعمال السالح ضده.

2-صدور امر من مدير المركز في حال وجوده او ممن هو االعلى رتبة في المركز.

3-اعاقة حركة النزيل بقدر االمكان.

المادة ( )7
التفتيش على المراكز

أ -يحاال للااوزير او ماان ينتدبااه اجااراء التفتاايش علااى المراكااز للتأكااد ماان تنفيااذ احكااام هااذا القااانون
واالنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وام قرارات صادرة عن جنة ذات عالقة.

ب -علااى الماادير رفااع تقااارير دوريااة كاال ثالثااة اشاانر للااوزير تتضاامن اوضاااف المركااز والناازالء
وال دمات المقدمة لنم والتوصيات التي يقترحنا بنذا ال صوا

المادة ( )8
التفتيش على المراكز

أ -يحل لوزير العدل ورئيس النيابة العاماة والم مان راسااء محااكم االساتئناف والبداياة والجناياات
الكبرى والنائب العام واعضاء النيابة العامة كل في منطقة ا تصاصاه الاد ول الاى المركاز للتحقال
مما يلي:-

1-عدم وجود أم نزيل في المركز بصورة غير قانونية.

2-تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد فينا.

 3-عدم تشغيل أم نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله اال اذا كان لمقاصد تأهيله.

4-عزل كل فئة من النزالء عن الفئة اال رى ومعاملتنم على هذا االساس وفقا الحكام هذا القانون.

5-اعداد السجالت بطريقة منظمة.

 6متابعة أم شكوى مقدمة من أم نزيل تتعلل بام تجاوز تام ارتكاباه ضاده او ا باار عان فعال تامارتكابة ضد غيره بصورة غير قانونية.

ب -لوزير العدل تفويض الصالحية الممنوحة له بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة الى أم من ذوم
ال برة واال تصاا من الموظفين الحقوقيين العاملين في وزارة العدل.

المادة ( )9
التفتيش على المراكز

على أم جنة معنية ات اذ االجراءات الالزمة لتنفيذ أم توصايات تقادم وفقاا الحكاام الماادتين ( )7و
( )8من هذا القانون.

المادة ( )10
اد ال النزالء و معاملتنم و االفراج عننم

أ -ال يجااوز اد ااال ام نزياال الااى المركااز اال اذا صاادر بحقااه قاارار ماان جنااة م تصااة وال يجااوز
االحتفاظ به في المركز بعد انتناء المادة المحاددة فاي القارار ماا لام ياتم تجدياد مادة التوقياف بصاورة
قانونية.

ب -ال يجوز اد ال النزيل او نقله او ا راجه او االفراج عنه من المركز اال بعاد تفتيشاه وال يجاوز
تفتيش النزيل االنثى اال من احد افراد الشرطة النسائية.

ج -يتم عزل الذكور واالناث مان النازالء فاي اقساام منفصالة فاي المركاز بحياث تتعاذر المشااهدة او
الحديث او االتصال فيما بيننم.

المادة ( )11
اد ال النزالء ومعاملتنم واالفراج عننم

أ -يجب عزل النزالء الموقوفين عن المحكومين.

ب -يجب تصنيف النازالء الاى فئاات حساب العمار وناوف الجريماة ودرجاة طورتناا ومادة العقوباة
المقررة لنا وذلك لعزل كل فئة عن اال رى.

المادة ( )12
اد ال النزالء ومعاملتنم واالفراج عننم

يرتدم النزالء اللباس الموحد المقرر من االدارة باستثناء من يتم حبسه بقرار من رئيس التنفيذ.

المادة ( )13
اد ال النزالء ومعاملتنم واالفراج عننم

أ -يحل للنزيل ووفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير ما يلي:-

1-االتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك.

2االطالف على صورة الئحة االتنا م ضاده واالحكاام والقارارات الصاادرة بحقاه ساواء مباشارة اوبواسطة محاميه.

3-تمكين النزيل من تبليغ ذويه عن مكان وجوده.

4-مراسلة االهل واالصدقاء وتسنيل االتصال بنم.

5-استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانع من الزيارة بقرار من مدير المركز.

6-ممارسة الشعائر الدينية.

7-االتصال بممثل دولته الدبلوماسي او القنصلي اذا كان النزيل اجنبيا.

8-االستفادة من الفرا المتاحة في المركز للتعليم االكاديمي والتدريب المنني.

ب -للوزير السماح الم ش ا بزيارة النزيل وفقا للقرارات واالوامر التي يصدرها لنذه الغاية.

المادة ( )14
اد ال النزالء ومعاملتنم واالفراج عننم

أ -يعند لضباط وافراد من الشرطة النسائية ادارة المكان الم صا للنزيالت دا ل المركز ويحظر
على أم ش ا الد ول إلى ذلك المكان اال بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية.

ب -ال يجوز تفقد المكان الم صا للنزيالت اال بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية.

المادة ( )15
اد ال النزالء ومعاملتنم واالفراج عننم

أ -تعامل النزيلة الحامل معاملة مناسبة حسب توجيناات الطبياب ووفال تعليماات يصادرها الاوزير
لنذه الغاية.

ب -اذا وضعت النزيلة حملنا دا ل المركز فال يدون في السجالت الرسمية او شانادة المايالد مكاان
الوالدة ويكتفى بتسجيل مركز المحافظة التي يقع فينا المركز.

ج -للنزيلة االحتفاظ بمولودها حتى اكماله ثالث سنوات من العمر ثام يسالم إلاى ذوياه او احادى دور
الرعاية الم صصة لنذه الغاية.

د -يجوز للنزيلة اد ال طفلنا معنا إلى المركز اذا لم يتجاوز ثالث سنوات من عمره.

المادة ( )16
اد ال النزالء ومعاملتنم واالفراج عننم

يحظاار علااى أم ماان افااراد ادارة المركااز ك اال فااي حاااالت الضاارورة ك الااد ول إلااى مكااان الحجااز
االنفرادم للنزيل ليال ما لم يرافقه فرد آ ر.

المادة ( )17
اد ال النزالء ومعاملتنم واالفراج عننم

أ -يعزل المحكوم عليه باالعدام عن سائر النزالء وي ضع للرقابة الدائمة ليال وننارا وال يجوز لغير
ضباط المركز او الطبيب او احد المفتشين او احد رجاال الادين للطائفاة التاي ينتماي اليناا او أم مان
افراد اسرته او محاميه ان يتصلوا به اال بعد الحصول على اذن طي بذلك من مدير المركز.

ب -يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعضاء النيابة العامة.

المادة ( )18
اد ال النزالء ومعاملتنم واالفراج عننم

للمدير او من يفوضه اصدار امر بنقل النزيل المحكوم مان مركاز إلاى آ ار وفاي هاذه الحالاة يرسال
معه ملفه ال اا واوراقه واالمانات ال اصة به ويجارم تبلياغ ذوياه باذلك االل مادة ال تزياد علاى
( )48ساعة من تاريخ نقلــه.

المادة ( )19
اد ال النزالء ومعاملتنم واالفراج عننم

أ -على مديــــر المركـز اطالق سراح النزيل عند انتناء مدة الحكم او التوقيف.

ب -يطلل سراح النزيل في الموعد المقرر ال الء سبيله شريطة مراعاة اطالق سراح النزيل المسلم
فااي اليااوم السااابل لموعااد انتناااء الحكاام الصااادر بحقااه اذا صااادف يااوم جمعااة والنزياال المساايحي اذا
صادف مو عد انتناء الحكم الصادر بحقه يوم احد او عيدا دينيا الم واحد مننما وذلك اذا كانات مادة
الحكم على أم مننما اسبوعا فأكثر.

ج -تسلم للنزيل ك بموجب ايصال ك االمانات ال اصة به والمحفوظة لدى ادارة المركاز عناد اطاالق
سراحه.

المادة ( )20
اد ال النزالء ومعاملتنم واالفراج عننم

لكل نزيل محكوم عليه مدة سنة او اكثر اال تالء بزوجه الشرعي فاي مكاان فاي المركاز ي صاا
لنذه الغاية تتوافر فيه شروط ال لوة الشرعية وفل تعليمات يصدرها المدير.

المادة ( )21
اد ال النزالء ومعاملتنم واالفراج عننم

أ -يجوز تشغيل المحكوم عليه باالشغال الشاقة ك سواء دا ل المركاز او ارجاه ك فاي أم عمال مان
االعمااال التااي يقررهااا ماادير المركااز وال يجااوز تشااغيل الناازيالت المحكااوم علااينن اال فااي االعمااال
المالئمة للنساء.

ب -يعفى النزيل المحكوم عليه باالشغال الشاقة من العمل اذا ثبت عدم قدرته علاى ذلاك بتقريار مان
طبيب المركز.

ج -يحل للوزير ان يعفي النزيل المحكوم عليه باالشغال الشاقة من العمل.

المادة ( )22
الرعاية الصحية و االجتماعية للنزالء

تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه
الرعاية ولنذه الغاية يقام مركز طبي تتوافر فيه الت صصات الطبية الرئيسية لتقديم الرعاية الصحية
والسنية والعالجية للنزالء في كل مركز مجانا.

المادة ( )23
الرعاية الصحية واالجتماعية للنزالء

تتولى وزارة الصحة بواسطة مديرية الصاحة االشاراف الصاحي علاى المراكاز الواقعاة فاي منطقاة
ا تصاصنا ومراقبة الشروط الصحية المتعلقة بنظافة المركز وطعام النزالء ومالبسنم.

المادة ( )24
الرعاية الصحية واالجتماعية للنزالء

على طبيب المركاز ا جاراء كشاف طباي علاى النزيال وتقاديم تقريار عان حالتاه الصاحية فاي أم مان
الحاالت التالية:-

أ -عند اد اله المركز وقبل ا راجه منه وعند نقله من مركز إلى آ ر.

ب -قبل وضع النزيل في الحجز االنفرادم وبعد ا راجه منه.

ج -بناء على طلب من أم جنة قضائية او أم جنة م تصة.

د -عند طلب مدير المركز.

هـ -عند طلب النزيل.

المادة ( )25
الرعاية الصحية واالجتماعية للنزالء

اذا استدعت حالة النزيل عالجا في مستشفى تتاولى ادارة المركاز وبنااء علاى تقريار طبياب المركاز
نقل النزيل إلى المستشفى وتتم اعادته إلى المركز بعد االنتناء من عالجه.

المادة ( )26
الرعاية الصحية واالجتماعية للنزالء

اذا تبااين لماادير المركااز ان ناازيال محكومااا م تاال القااوى العقليااة وجااب احالتااه إلااى الجنااة الطبيااة
الم تصة الت اذ االجراءات الطبية الالزماة ويبقاى النزيال تحات المعالجاة ماا دامات حالتاه تساتدعي
ذلك ك واذا انتنت مدة محكوميته وجب االفراج عنه فورا مع ات اذ االجراءات الالزمة بعاد م اطباة
الجنة الم تصة.

المادة ( )27

الرعاية الصحية واالجتماعية للنزالء

للوزير بتنسيب من المدير اذا تبين وجود مرض معد او سار في المركز اصدار امر طي لنقال أم
نزيل إلى أم مركز م تا لعالجه ويعتبر هذا المكان في حكم المركز وفل احكام هذا القانون.

المادة ( )28
الرعاية الصحية واالجتماعية للنزالء

يسمـح بزيارة النزيل المريض وفل تعليمات يضعنا مدير المركز لنذه الغاية.

المادة ( )29
الرعاية الصحية واالجتماعية للنزالء

أ -اذا توفي النزيل فعلى مدير المركز ات اذ االجراءات االتية:-

 1-تبليغ المدير والوزير والمدعي العام وذوم المتوفي عن واقعة الوفاة ومكان وجود الجثة فورا.

 2اذا كااان النزياال المتااوفي غياار اردنااي ك يبلااغ الماادير والااوزير والماادعي العااام والجنااة المعتماادةلالجانب بذلك.

ب -على طبيب المركز تقديم تقرير عن حالة النزيل المتوفى في المركز وبصورة اصة ما يلي:-

1-نوف المرض الذم كان يشكو منه وتاريخ بدء اصابته به.

2-تاريخ آ ر كشف اجراه الطبيب عليه قبل وفاته.

3-تاريخ الوفاة ووقت حدوثنا.

ج -على المادعي العاام ان ياأمر بنقال جثاة المتاوفى الاى الطبياب الشارعي لبياان سابب الوفااة وحالاة
الجثة.

المادة ( )30
الرعاية الصحية واالجتماعية للنزالء

تتولى وزارة التنمية االجتماعية وحسب االمكانات المتاحة لنا تقاديم ال ادمات االجتماعياة والرعاياة
الالحقة للنزالء بواسطة مراكز اصة يتم فتحناا فاي المركاز وفال تعليماات يصادرها وزيار التنمياة
االجتماعية لنذه الغاية.

المادة ( )31
اللجنة العليا لالصالح والتأهيل

أ-تشكل اللجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1-المدير

نائبا للرئيس.

2-امين عام وزارة العدل 0

3-امين عام وزارة التربية والتعليم.

4-امين عام وزارة الصحة.

5-امين عام وزارة االوقاف والشاون والمقدسات االسالمية.

6-امين عام وزارة التنمية االجتماعية.

7-مدير عام ماسسة التدريب المنني.

8-مدير ادارة مراكز االصالح والتأهيل (مقررا).

ب -للجنة العليا االستعانة بأم ش ا من ذوم ال برة اذا وجدت ضرورة لذلك.

المادة ( )32
اللجنة العليا الصالح والتاهيل

تتولى اللجنة العليا المنام والصالحيات التالية:-

أ -وضع السياسة العامة لمعاملة النزالء واصالحنم وتأهيلنم ومتابعة تنفيذهــــا.

ب -التنسيل بين االجنزة المعنية لتوفير االمكانات الالزمة لتنفيذ طط االصالح والتأهيل.

ج -اعتماد اسس برام تدريب النزالء وتشغيلنم واالستفادة من طاقاتنم االنتاجية واقارار التعليماات
الالزمة لذلك.

د -وضع اسس متابعة توفير الرعاية االجتماعية والرعاية الالحقة للنزالء واسرهم.

هـ -وضع اسس متابعة توفير الرعاية الصحية للنزالء.

و -أم امور ا رى يرى رئيس اللجنة ضرورة عرضنا علينا.

المادة ( )33
اللجنة العليا الصالح والتاهيل

تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسنا او نائبه في حال غيابه مرة على االقل كل ستة اشنر او كلما
دعت الحاجة ال ى ذلاك ويكاون اجتماعناا قانونياا بحضاور مساة مان اعضاائنا علاى االقال علاى ان
يكون من بيننم الرئيس او نائبه وتت اذ قراراتناا وتوصاياتنا باغلبياة اصاوات االعضااء الحاضارين
على االقل.

المادة ( )34
المعاملة التشجيعية للنزالء

على مراكز االصالح والتأهيل ات اذ الترتيبات الالزمة لتشجيع النزالء على تحسين سلوكنم لتمكين
النزيل المحكوم عليه باالحبس شانرا او اكثار او باالعتقاال او باالشاغال الشااقة مان االفاراج عناه اذا
قضى ثالثة ارباف مدة محكوميته.

المادة ( )35
المعاملة التشجيعية للنزالء

للااوزير بناااء علااى تنساايب الماادير ان يقاارر اطااالق سااراح النزياال المحكااوم عليااه باالشااغال الشاااقة
المابدة اذا كان حسن السلوك وامضى من العقوبة مدة عشرين سنة.

المادة ( )36
المعاملة التشجيعية للنزالء

للوزير السماح للنزيل تحت الحراسة الالزمة بحضاور جناازة احاد اصاوله او فروعاه او زوجاه او
احد اقاربه حتى الدرجة الثانية.

المادة ( )37
الم الفات و العقوبات المسلكية

مااع مراعاااة احكااام قااانون العقوبااات وام قااانون ا اار نافااذ المفعااول يعتباار ارتكاااب النزياال الم ماان
االفعال التالية م الفة الحكام هذا القانون:-

أ -التمرد او العصيان او العنف او الشروف بام مننا او التحريض علينا.

ب -الحاق االضرار المادية بابنية المركز او ملحقاته او معداته او مرافقه.

ج -حيااازة أم مااادة محظااورة قانونااا او تاام منااع حيازتنااا بموجااب تعليمااات صااادرة ماان جنااة ذات
صالحية.

د -عدم المحافظة على الصحة العامة او البيئة او نظافة ابنية المركز او ملحقاته.

هـ-الحاق مرض او عاهة او اذى بنفسه او باال رين عن قصد.

و -عدم االعتناء بما يسلم اليه من ادوات او لوازم.

ز -عدم القيام بما يعند اليه من اعمال او التباطا في تنفيذها.

ح -تقديم الشكاوم الكيدية او االدالء بمعلومات كاذبة او الصاق تنم باال رين.

ط -عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بترتيب او تنظيم شاونه بما في ذلك نظافة جسمه ومالبسه وطعامه
وشرابه.

م -عدم ارتداء ما يسلم له من مالبس او اتالفنا او اضااعتنا او الت لاي عنناا او بيعناا او رهنناا او
ازالة ما علينا من عالمات وارقام.

ك -الظنور بمظنر مناف للحياء.

ل -ترك المكان او الموقع المحدد له دون موافقة ادارة المركز.

م -اقالق الراحة العامة في المركز نتيجة اهمال او سلوك يادم الى ذلك.

ن -اساءة التصرف مع أم ش ا في المركز.

س -ارتكاب أم م الفة لتعليمات المركز.

المادة ( )38
الم الفات والعقوبات المسلكية

اذا ارتكب النزيل أم م الفة من الم الفات الواردة في المادة ( )37من هاذا القاانون فلمادير المركاز
ان يوقع عليه وحسب جسامة الم الفة ايا من العقوبات المسلكية التالية:-

أ -التنبيه او االنذار.

ب -الحرمان من زيارته مدة ال تزيد على ثالثين يوما شريطة عدم ايقاف هذه العقوبة مرة ا رى قبل
مضي اسبوف على انتناء مدة العقوبة االولى.

ج -الحرمااان ماان جاازء ماان الماادة المنزلااة ماان الماادة المحكااوم بنااا وفقااا لاانا المااادة ( )34ماان هااذا
القانون على ان ال تزيد مدة الحرمان على اربعة عشر يوما في كل مرة.

د -الوضع في الحجز االنفرادم مدة ال تزياد علاى سابعة اياام فاي كال مارة ومناع زيارتاه االل هاذه
المدة.

المادة ( )39
الم الفات والعقوبات المسلكية

أ -ال يجوز ايقاف ام من العقوبات المسليكة المنصاوا عليناا فاي الماادة ( )38مان هاذا القاانون اال
بعد اجراء تحقيل لمواجنة النزيل بالفعل المنسوب الياه وساماف اقوالاه ودفاعاه علاى ان يكاون قارار
ايقاف العقوبة مسببا.

ب -اذا كانت العقوبة تنبينا او انذارا يقوم بالتحقيل شفاها من ينتدباه مادير المركاز لناذه الغاياة علاى
ان يدون مضمونه في محضر يوقع عليه من قام بالتحقيل.

ج -اذا كانت العقوبة غير التنبيه او االنذار فيجرم التحقيل كتابة بواسطة لجنة يشاكلنا مادير االدارة
لنذه الغاية.

المادة ( )40
الم الفات والعقوبات المسلكية

على مدير المركز احالة أم نزيل الاى المحكماة الم تصاة لمحاكمتاه عان أم جريماة يرتكبناا الفاا
الحكام أم تشريع معمول به.

المادة ( )41
أحكام عامة

للوزير ان يفوض ايا من صالحياته المنصوا علينا في هذا القانون الاى المادير او أم مان الحكاام
االداريين او ضباط االمن العام على ان يكون التفويض طيا ومحددا.

المادة ( )42
احكام عامة

يصدر مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ( )43
احكام عامة

يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفياذ احكاام هاذا القاانون بماا فاي ذلاك التعليماات المتعلقاة باالمواد
الممنوف اد النا مع النزيل او ايصالنا اليه.

المادة ( )44
االلغاءات

يلغى قانون السجون رقم ( )23لسنة  1953وما طرأ عليه من تعديل.

المادة ( )45
التنفيذ

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

