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المادة ( )1

تسمى هذه التعليمات ( تعليماات مهاام مديرياة العقوباات المجتمعياة فاي وزارة العادل لسانة ) 2018
ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة ( )2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هاذه التعليماات المعااني المةصصاة لهاا دنااه ماالم
تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون  :قانون العقوبات

الوزارة  :وزارة العدل.

الوزير  :وزير العدل.

باادا ل االصاالم المجتمعيااة  :العقوبااات المجتمعيااة المنصااول عليهااا فااي المااادة ( 25مكاارر) ماان
القانون.

المديرية  :مديرية العقوبات المجتمعية في الوزارة.

المدير  :مدير المديرية.

السجل  :سجل العقوبات المجتمعية في المديرية.

المحكمة :المحكمة المةتصة.

قاضي تنفيذ العقوبة :المدعي العام او قاضي الصلح في المراكز التي ال يوجد فيها مدعٍ عاام مسامى
من النا ب العام والذي يقوم بإنفاذ األحكام الجزا ية ومراقبة مشروعية تنفيذها و ي عقوبات مجتمعية
مقررة في التشريعات النافاذة ويكاون تيبيال العقوباات المجتمعياة تحات شارافل مان ةالل المديرياة
المةتصة.

المشاارا االجتماااعي  :الشااةل المعااين فااي المديريااة او ضااابي ارتباااي العقوبااات المجتمعيااة فااي
المحكمة الذي يقوم بالواجبات المحددة لل بموجب احكام هذه التعليمات.

تقرير الحالاة :التقريار الاذي يعاده المشارا االجتمااعي حاول الشاةل الماراد تيبيال باديل صالم
بمواجهتل او الذي ينفذ او نفذ حكم البديل االصلحي.

المادة ( )3

تسري حكام هذا التعليمات فاي حاال الحكام باني مان بادا ل االصالم المجتمعياة التالياة المنصاول
عليها في القانون:-

 -الةدمة المجتمعية.

ب  -المراقبة المجتمعية.

ج  -المراقبة المجتمعية المشروية بالةضوع لبرنامج تنهيل او اكثر.

المادة ( )4

تهدا المديرية وبالتنسيل مع الجهات القضا ية المةتصة الى تحقيل ما يلي:-

 -المحافظة على حقوق االنسان.

ب  -اعادة تنهيل مرتكب الجريمة تمهيدا العادة دماجل في المجتمع وتحقيل االصلم المجتمعي.

ج  -المساهمة في تةفيا حاالت العود الرتكاب الجرا م.

د  -تجنب اآلثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية.

هـ  -التةفيا من االكتظاظ في مراكز االصلم والتنهيل.

و  -تقلياال النفقااات المةصصااة للعقوبااات السااالبة للحريااة واالساات لل األمثاال للميزانيااة المةصصااة
لمراكز االصلم والتنهيل.

المادة ( )5

 -تتولى المديرية المهام والصلحيات التالية:-

 1 -تنظيم السجلت ذات العلقة ببدا ل االصلم المجتمعية ورقيا و لكترونيا وحفظها.

 2التنسيل والتعاون مع كافة الجهات المعنية حول بدا ل االصلم المجتمعية وتحديد اناواع العمالداةل كل مؤسسة من المؤسسات المعتمدة واقترام البرامج التنهيلياة المناسابة للحااالت المةتلفاة بعاد
التنسيل مع الجهات القضا ية المةتصة.

 3تزوياد المحااكم بقا ماة محدثاة دورياا بالمؤسساات والجهاات المعتمادة فاي تنفياذ بادا ل االصالمالمجتمعيااة والةاادمات المجتمعيااة والباارامج التنهيليااة المتاحااة وتقااديم التقااارير التااي تيلبهااا المحكمااة
مرفقا بها مذكرات التفاهم المبرمة معها.

 4 -عداد تقرير الحالة االجتماعية وتزويد المحكمة بل بناء على يلبها.

 5ت حدياد نااوع العماال داةال المؤسسااة للمحكااوم عليال بةدمااة مجتمعيااة بنااء علااى قاارار المحكمااةالمةتصة.

  6متابعة عملية تنفيذ بدا ل االصلم المجتمعية لدى المؤسساات والجهاات المعتمادة ورفاع تقااريرالحالة االجتماعية وتزويد المحكمة بها بناء على يلبها ورفع التقارير الدورية بةصول التنفيذ الاى
قاضي تنفيذ العقوبة الذي بدوره يبدي ميالعتل عليها ويرفعها الى المحكمة .

 7 -ي مهام ةرى يكلفها بها الوزير.

ب  -يةصل للمديرية عدد كاا من الموظفين يكون من بينهم موظفون بمسامى مشارا اجتمااعي
يتولى عداد تقرير الحالة االجتماعية واالشراا السلوكي واالجتماعي ويتولى موظفو المديرية مهام
االشراا على تنفيذ بديل االصالم المجتمعاي لادى المؤسساات والجهاات المعتمادة ومتابعتهاا ورفاع
التقارير الدورية حول مدى االلتزام بتنفيذ بديل االصلم المجتمعاي وفعاليتال للمادير مناذ لحظاة بادء
التنفيذ حتى انتها ل.

ج  -تنشئ المديرية قسام ا للعقوباات المجتمعياة فاي كال محكماة مان محااكم البداياة فاي المملكاة وفاي
محاكم الصلح ان اقتضت الحاجة ذلك ،يتنلا من موظا على االقل ومشرا اجتماعي.

د  -ينشن في المديرية سجل يسامى ( ساجل بادا ل االصالم المجتمعياة ) تحفاظ فيال كافاة المعلوماات
المتمثلااة باساام منفااذ حكاام بااديل االصالم المجتمعااي ،ووضااعل الصااحي وحالتاال االجتماعيااة  ،ورقاام
الاادعوى  ،واساام المحكمااة  ،وتاااريخ الحكاام  ،واساام المؤسسااة او الجهااة المعنيااة بتنفيااذ حكاام بااديل
االصلم المجتمعي  ،والتقارير المتعلقة بل  ،ووضعل االجتماعي قبال الحكام و ثنااء تنفياذه  ،ومادى
التزامل بتنفيذ حكم بديل االصلم المجتمعي  ،وتقارير المؤسسة او الجهة المعنية بل.

هـ  -تقوم الوزارة بالربي االلكتروناي ماع المحااكم والادوا ر المعنياة لتيساير تيبيال بادا ل االصالم
المجتمعية .

المادة ( )6

 يعتمااد الااوزير بناااء علااى تنساايب الماادير المؤسسااات والجهااات التااي تنفااذ لااديها باادا ل االص المالمجتمعية.

ب  -تقوم الوزارة بإبرام مذكرات التفاهم مع المؤسسات والجهات المعتمدة مان الاوزير لتنفياذ بادا ل
االصلم المجتمعية متضمنة كافة التفاصيل اللزمة لضمان حسان تنفياذ بادا ل االصالم المجتمعياة
المحكوم بها.

المادة ( )7

 تقوم المديرية باتةاذ االجراءات اللزمة كافة عند الحكم بنحد بادا ل االصالم المجتمعياة لتساهيلتنفيذ هذا البديل ومتابعتال حياي يقاوم ضاابي االرتبااي فاي المحكماة بإرساال صاورة عان الحكام الاى
المديرية متضمنا البديل االصلحي للعقوبة السالبة للحرية والجهة التي ساينفذ لاديها ومدتال بالتنسايل
مع المراجع القضا ية والمؤسسات األةرى.

ب  -ذا ةل من ينفذ بحقل بديل االصلم المجتمعي ترفاع المديرياة تقريارا باذلك ماع كافاة االوراق
ذات الصلة الى قاضي تنفيذ العقوبة والذي يرفعل بدوره الاى المحكماة المةتصاة بعاد اباداء ميالعتال
عليل وتقوم المحكمة بإصدار قرارها بهذا الشنن وفل حكام القانون.

ج  -ذا قااررت المحكمااة عاادم االسااتمرار بتنفيااذ حكاام بااديل االصاالم المجتمعااي فترساال نسااةة عاان
قرارها الى المديرية من ةلل ضابي االرتبااي لتتاولى مةايباة المؤسساة او الجهاة التاي ينفاذ لاديها
الحكم بذلك ،وتتةذ التدابير اللزمة كافة العادتل الى المحكمة.

المادة ( )8

تعار المديريااة ي مسانلة تياار ثنااء تنفيااذ بادا ل االصاالم المجتمعياة لاام تحاددها هااذه التعليمااات
ضمن مهامها على قاضي تنفيذ العقوبة للبت والتوجيل فيها.

المادة ( )9

يجوز استعمال الوسا ل االلكترونية الحديثة لل ايات المنصول عليها في هذه التعليمات جميعها.

وزير العدل

د  .عو

بو جراد المشاقبة

