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 الئحة سجون

 م  ١٩٩٩لسنة ) ٢٢١( بالقانون رقميقرار جمهور
 م١٩٩١لسنة )  ٤٨( بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم
 . بشأن تنظيم السجون

 -:الجمهوريةرئيس 
 .دستور الجمهورية اليمنيــةبعد اإلطالع على 

قـانون مجلـس    بشـأن   م  ١٩٩١لسنة  ) ٢٠(وعلى القرار الجمهوري رقم   
 .الوزراء

 .م بشأن تنظيم السجون١٩٩١لسنة ) ٤٨(وعلى القانون رقم
م بشأن الالئحة التنظيمية    ١٩٩٥لسنة  ) ١٦٩(وعلى القرار الجمهوري رقم   

 .لوزارة الداخلية
م  بتشكيل الحكومة وتسمية     ١٩٩٨لسنة  ) ٧٢(وعلى القرار الجمهوري رقم   

 .اعضائها
 .وبناء على عرض وزير الداخلية

 .وبعد موافقة مجلس الوزراء
 قـــرر   

  االولالباب 
 التسمية والتعاريف

 ).الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون(تسمى هذه الالئحة )١(مادة
ئحة يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه  المعـاني         إلغراض هذه الال   )٢(مادة

 :.الموضحة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر
 الجمهورية اليمنية   :   الجمهورية
 .وزارة الداخليــة :الــوزارة
 وزير الداخلية  :الوزيــر
 .مصلحة السجــون : المصلحـة
 .مصلحة السجونالرئيس  :الرئيــس

 .الفرعي مدير السجن المركزي او :ـر المديـ
 .حراس السجن على مختلف رتبهم :حــراس
 .احتياطيالمحبوسين المكان الذي يودع فيه السجناء وا :السجــن
 .كل شخص صدر بحقه حكم نافـذ يقضـي بحبسـه :السجيـن 
كل شخص صدر بحقه أمر أو قرار يقضـي بحبسـه           : احتياطيا المحبوس

 . ختصة قانونااحتياطيا مـن سلطة م
 م١٩٩١لسنة) ٤٨(قانون تنظيم السجون رقم:    القانون

 
 الباب الثاني

 واجبات  العاملين  في السجون
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 الفصل االول 
  الواجبات العامة

 -:يجب  على جميع العاملين  في السجون القيام بالواجبات  التالية) ٣(مادة
 . وهذه الالئحةالتقيد بأحكام  قانون تنظيم السجون والقوانين النافذة -١
 أن يدخل او يخـرج      ال يحاول أن ال يدخل للسجن او يخرج منه، وأن          -٢

أحد وأن ال يسمح بدخول او إخراج أي شيء من السـجن يخـص احـد                
 .ةالمسجونين إال في حدود اللوائح واألنظمة المقرر

أن ال يتحدث في أي أمر يتعلق بالسجن والمسجونين او يـدلى بأيـة               -٣
 والمسجونين او بعمله إال لألشخاص المسـموح        تصريحات تتعلق بالسجن  

 .لهم اإلطالع على ذلك وفقا للنظم المعمول بها
 .أن يمنع كل االتصاالت غير المصرح بها ألي مسجون -٤
أن يراعى بدقة الحاالت التي نص عليها القانون في استعمال األسلحة            -٥

 .النارية
 . غرض خاص أليأن ال يستخدم أي مسجون -٦
 .ع أي مسجون مع مراعاة الجوانب اإلنسانيةحزم مبأ ن يتعامل  -٧
إبالغ مدير السجن فورا إذا رأى أي خلل أو عدم انتظام أو أي مظاهر               -٨

 .يمكن  أن تخل بالنظام او أمن السجن او التحفظ السليم على المسجونين
يجب أن تكون جميع االتصاالت الخارجية عبر مدير السجن وموافقـة            -٩

 .  تستدعي ذلكرئيس المصلحة في الحاالت التي
 الفصل الثاني

 واجبات مدير السجن
 -:يتولى مدير السجن القيام بالواجبات التالية) ٤(مادة

القيام بالمسئوليات والواجبات المنصوص عليها فـي قـانوني تنظـيم            -١
السجون واإلجراءات الجزائية واللوائح الصـادرة بموجبهمـا والقـوانين          

 الوزير من   ي السجون وما يصدره   واللوائح والقرارات التي تتصل بالعمل ف     
 . رئيس المصلحة من تعليمات إداريةقرارات أو مايصدره

أن يعمل على التحفظ السليم على المسجونين في السجن وعلى تصنيف            -٢
 .السجناء داخل السجن وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح

أن يتأكد من أن أي حكم أو أمر أو قرار سجن أو حـبس أو إطـالق                  -٣
 . من سلطة قانونية مختصة وأنه مطابق للقانون من الناحية الشكليةصادر

أن يقابل كل سجين فور إيداعه السجن أو بعد اثنى عشر ساعة علـى               -٤
األكثر  وأن يوضح له واجباته وحقوقه والحاالت التي قد يتعـرض فيهـا              

 .إلطالق النار
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صدرها عليه أن يثبت في سجل األوامر كافة األوامر والتعليمات التي ي           -٥
في شأن نظام العمل بالسجن وملحقاته التي يجب على جميع أفـراد قـوة              

 .وموظفى ومستخدمي السجن اإللمام بها
أن يوضح االختصاصات ويوزع األعمال والواجبات على أفراد قـوة           -٦

في حالـة   و ومستخدميه وأن يراقب قيام كل منهم بواجبه         هالسجن وموظفي 
عمله مع إثبات ذلـك فـي سـجل          يقوم ب  نغياب احدهم ألي سبب يعين م     

 .األوامر، ويتخذ اإلجراءات القانونية نحو المتغيب او المتخلف
أ ن يقوم بتوزيع السجناء على األعمال المخصصة لهم والمرور عليهم            -٧

والتأكد من حسن قيامهم بأعمالهم وصحة عددهم وأن يفتش يوميا أمـاكن            
نظافة والنظام ، وان    سكن وعمل السجناء وجميع أجزاء السجن للتأكد من ال        

 .يمر على المسجونين أثناء قيامهم بأي نشاط داخل السجن
أن يقوم بصورة مستمرة بالمرور على مرافق السجن وكافة المبـاني            -٨

والمنشآت التابعة له واألبواب والنوافذ واألسوار للتأكد من سالمتها، واتخاذ          
خطار رئيس  اإلجراءات الالزمة إلصالح أي عيب او خلل يطرأ عليها وإ         

المصلحة إذا لزم األمر مع العناية بصفة خاصة باألمـاكن التـي تضـم              
 .المسجونين الخطرين أو من يخشى هروبهم

التأكد من كفاية وكفاءة الحراسات واالحتياطات األمنية بالسجن وحسن          -٩
توزيعها وتنظيمها بما يكفل حفظ أمن السجن ليال ونهارا ويجب عليه القيام            

ش المفاجئ عليها من وقت ألخر،وعليه اقتـراح تغييرهـا          بالمرور والتفتي 
 .اوتعديلها كلما كان ذلك ضروري

التأكد من كفاية وكفـاءة االحتياطيـات الالزمـة لمنـع الحريـق              -١٠
ومكافحته، وان أدوات اإلطفاء صالحة لالستعمال ومحفوظة بحالة جيـدة          

 .وفي األماكن المخصصة لها
ـ    عليه اتخاذ اإلجراءات الكفيلـة بالحي      -١١ ل األشـياء   الولـة دون ادخ

الممنوعة إلى السجن ومداومة تفتيش السجن والمسجونين فجائيا وضبط ما          
 .يوجد من ممنوعات واتخاذ اإلجراءات القانونية

أن ال يصرح ألي شخص بدخول السجن أو مخاطبة المسجونين إال            -١٢
بإذن كتابي من السلطة المختصة وأن ال يسمح بفتح السجن لـيال إال فـي               

الضرورة القصوى ولألشخاص المصرح لهم بذلك واثبات ذلك فـي          حالة  
 .سجل حوادث السجن
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أن يقوم بالتفتيش على المطبخ والفرن للتأكد من حسن طهو الطعـام             -١٣
وسالمة توزيعه ومطابقة مقاديره وأنواعه للمقررات والتأكد من صـرف          

 .إعاشة المسجونين في مواعيدها
تأكد مـن جـودة األصـناف        التفتيش على البقاالت داخل السجن لل      -١٤

 .المعدة لالستهالك  ومالئمة أسعارها وأسعار البيع في البقاالت األخرى
أن يتفقد مستودعات السجن وأن يتأكد من سالمة التخزين وان يقوم            -١٥

بجرد مفاجئ لها للتحقق من مطابقة الموجود فيها لمـا هـو مـدون فـي                
 .السجالت

صـة لحفـظ األمانـات      أن يتفقد موجود الخزائن والدواليب المخص      -١٦
والعهد من النقود واإلحراز واألشياء الثمينة  وغيرها وأن يقوم بجردهـا            
فجائيا  مرتين في كل شهر على األقل والتأشير بنتيجة الجرد في السجالت             

 .المخصصة لذلك
أن يستلم كل األوراق القضائية المتعلقة بالمسجونين ويسلمها إلـيهم           -١٧

هم وأي طلبات أخرى موجهة إلى المحـاكم      فور وصولها وان يتلقى استئناف    
أو النيابة العامة ويقيدها بالسجل المعد لذلك ويتـولى تسـليمها للجهـات             

 .المختصة فورا
 .أن يستمع لشكوى أي مسجون ويتخذ بشأنها اإلجراء الالزم -١٨
أن ال يصرح ألي شـخص بـدخول سـجن النسـاء أو األمـاكن                -١٩

 المصرح لهـم قانونـا      المخصصة لسكنهن او عملهن فيما عدا األشخاص      
بذلك ألداء أعمالهم الرسمية وبحضور المشرفة على سجن النساء او مـن            

 .تنوب عنها
يكون لمدير السجن صـالحية الرقابـة التنفيذيـة علـى السـجن              -٢٠

 .والمسجونين وجميع العاملين بالسجن من عسكريين ومدنيين
أن يشرف على كافة أنشطة التدريب المهنـي والتعلـيم والـوعظ             -٢١
 .ها رئيس المصلحةدمل االجتماعي  وغيره من البرامج التي يحدوالع
أ ن يرفع لـرئيس المصـلحة عبـر التسلسـل اإلداري التقـارير               -٢٢

واإلحصاءات الدورية والسنوية والبيانات والمعلومات التي يطلبهـا وفـق          
التصميمات وعلى النماذج واالستمارات الخاصة التي يصدر بها قرار من          

 .الوزير
 إبالغ النيابة العامة ورئيس المصلحة      اير السجن فور  يجب على مد   -٢٣

 : إلحدى الحالتين التاليتينالمسجونفي حالة 
 .الوفاة أو اإلصابة بمرض خطير .  أ
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 .الهروب او حدوث حاالت شغب .  ب
 الفصل الثالث

 والنفسانيواجبات األخصائي االجتماعي 
 -:يتولى األخصائي االجتماعي القيام بالواجبات التالية) ٥(مادة

 :في مجال االستقبال وبحث الحاالت: والأ
مقابلة المسجون في اقرب فرصة عقب اإليداع للتعرف عليه ، وبـث             -١

الثقة في نفسه ، وبحث حالته  ودراسـتها وتشخيصـها والوقـوف علـى       
العوامل واألسباب ذات العالقة بارتكاب الجريمة ورسـم خطـة العـالج            

 .العمل والنشاط المالئموالمعاملة اثناء قضاء فترة العقوبة واقتراح 
تسجيل جميع البيانات والمعلومات عـن المسـجون فـي السـجالت             -٢

 .والنماذج المخصصة لذلك
مساعدة المسجون في حل مشاكله الشخصية وتحسين وتقوية عالقاتـه           -٣

 .األسرية وعالقاته في محيط السجن
حصر وتسجيل حاالت أسر المسجونين التي تحتـاج إلـى مسـاعدة             -٤

 .لشئون االجتماعية بذلك عن طريق مدير السجنوإخطار وزارة ا
تعريف المسجون بمجتمع السجن وأهدافه ونظام المعاملـة وتشـجيعه           -٥

 .على أهمية تجاوبه مع النظم واألنشطة في السجن
االشتراك في اللجان التي تعمل فـي مجـاالت التثقيـف والتسـكين              -٦

في المعاملة  والتدريب المهني واإلفراج الشرطي واإلفراج الخاص والتدرج        
وتزويد كل هذه اللجان بالمعلومات  والبيانات التي تساعدها  في تحقيـق             

 .أهدافها
إنشاء سجل خاص لقيد شكاوى المسجونين وأسرهم التي تحول إليه من            -٧

إدارة السجن وتتبعها والعمل على حلها وإثبات كافة اإلجراءات وإخطـار           
 .مقدم الشكوى بالنتيجة

 فترة العقوبة وإنشاء ملف اجتمـاعي لكـل         تتبع حالة المسجون طوال    -٨
 .مسجون يتضمن كافة المعلومات والبيانات والبحوث عنه

 -:في مجال العمل مع المسجونين وشغل أوقات فراغهم: ثانيا
القيام بتكوين جماعات منظمة ومتجانسة من المسجونين في المجاالت          -١

سجن فـي غيـر     الثقافية والرياضية والترفيهية المصرح بمزاولتها داخل ال      
أوقات العمل واإلشراف عليها وتشجيع المسجونين على االنضـمام إليهـا           

 .بغرض خلق روح التعاون والتنافس وحسن السلوك بين المسجونين
وضع برنامجا لممارسة هذه األنشطة وتنظيم المسابقات ويتولى رفـع           -٢

 .التقارير عن هذه األنشطة وتقديمها إلدارة السجن
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السجن ونشاطها وتشـجيع المسـجونين علـى        اإلشراف على مكتبة     -٣
 .اإلطالع

اإلشراف على اإلذاعة المحلية للسجن وإصـدار المجـالت وإقامـة            -٤
الندوات والمحاضرات وإحياء المناسبات الدينية والوطنية التـي تحـددها          

 .إدارة السجن
 -:في مجال الرعاية الالحقة: ثالثا
م قبل شـهرين مـن    موعد اإلفراج عنه   ربمقابلة المسجونين الذين اقت    -١

تاريخ اإلفراج في صورة جلسات أسبوعية وتأهيلهم اجتماعيـا لمواجهـة           
 .المجتمع بعد خروجهم

اإلطالع على الملفات االجتماعية للمسجونين المفرج عـنهم للوقـوف           -٢
 .على حاالتهم والعمل على حل مشاكلهم الخارجية

التـي  االتصال بالشئون االجتماعية وغيرها من المؤسسات والهيئات         -٣
تعمل في مجال رعاية الطلقاء والتعاون معهم لوضع خطة ما قبل اإلفراج            

 .وتقديم المساعدات الالزمة
تتبع حاالت المفرج عنهم والوقوف  على أوضاعهم والمشـاكل التـي             -٤

تعترضهم والمساعدة في حلها وقيد اإلجراءات التي اتخذت لتتبع حـاالت           
 .المفرج عنهم في السجل المعد لذلك

ة إدارة السجن ورئاسة المصلحة حسب الحالة بتقارير مسـتوفاة          موافا -٥
 .عن عمله

 -:واجبات عامه:رابعا
القيام بأعباء تنظيم السجالت واالستمارات والملفات االجتماعية التـي          -١

يتطلبها العمل وأعداد التقارير واإلحصائيات الدورية وموافاة إدارة السجن         
 .وكذا التقارير والتوصياتورئاسة المصلحة بالمعلومات والبيانات 

أن يتعاون مع طبيب السجن ومختلف التخصصات األخرى في دراسة           -٢
 .حاالت المسجونين

 -:ي القيام بالواجبات التاليةنيتولى األخصائي النفسا) ٦(مادة
مقابلة المسجون في أقرب فرصة عقب اإليداع واإلطالع علـى كـل             -١

ت عن تاريخ حياة المسجون     التقارير الطبية والبحوث االجتماعية التي أعد     
وعالقاته ومشاكله العائلية وذلك لتشـخيص حالتـه النفسـية والعوامـل            
واألسباب ذات العالقة بارتكاب الجريمة والعمل على رسم خطة عالجـه           

 .خالل فترة العقوبة وإعداد تقرير بذلك
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إجراء االختبارات والتحاليل النفسية التي تستلزمها حالة المسجون وان          -٢
 .  الالزم ألي مسجون يحتاج لمثل هذا العالجنيالعالج النفسايمارس 

التعاون مع مختلف التخصصات األخرى في تشخيص ودراسة حالـة           -٣
المسجون وأن يقدم المساعدة ألي مسجون يطلبها أو يحـول مـن مـدير              

 .السجن للتشخيص والعالج
أن يراقب سلوك المسجونين من خالل المعلومات الدورية التي تقـدم            -٤

 .األخصائيين االجتماعيين واألطباء والمشرفين على األنشطة المختلفةمن 
أعداد وتنظيم السجالت واالستمارات والملفات التي يتطلبهـا العمـل           -٥

واستيفاء البيانات الالزمة حولها والعمل على إعداد ورفع التقارير الدورية          
 .عن عمله مدعمه باإلحصائيات والبيانات والمعلومات

 الفصل الرابع
 اإلدارة والنظام
 الفرع األول
 إدارة السجن

تخصص قوة ثابتة مهمتها تنفيذ السياسة اإلصـالحية والعقابيـة وفقـا            ) ٧(مادة
ألحكام القانون والالئحة وتتلقى تدريبا خاصا يساعدها على القيـام بتنفيـذ            

 .مهامها على أكمل وجه
ت وتنفيـذ   يكون مدير السجن هو المسئول عن اإلصـالحات والعقوبـا         ) ٨(مادة

الحبس المنصوص عليها في مواد القانون وهذه الالئحة وتقع عليه مسئولية           
حراسة المسجونين ويتولى تنفيذ أحكام هذه الالئحة والقـرارات الصـادرة           
بموجبها داخل السجن وعليه أن يلتزم بتنفيذ األوامـر والتعليمـات التـي             
 يصدرها رئيس المصلحة وعلـى جميـع الضـباط والحـراس مـوظفي            

 .ومستخدمي السجن تنفيذ وإطاعة األوامر التي يصدرها مدير السجن
يجب على مدير السجن تنفيذ كافة األوامر الكتابية التي يتلقاها من النيابة            ) ٩(مادة

او المحاكم المختصة قانونا بطلب إحضار المحبوسين احتياطا حسب نص          
التي تحـددها   القانون او المحكومين وعليه مالحظة إرسالهم في المواعيد         

 .تلك السلطة
من القانون يتولى وزير الداخلية إصدار      ) ٣٦(مع مراعاة أحكام المادة   ) ١٠(مادة

 :اللوائح والقرارات التنظيمية التالية
نظام دخول المسجونين والزوار إلى السجن والخروج منه بما في ذلك            -١

 .التفتيش والحراسة وتنظيم الزيارات
 .نقل المسجونين من سجن ألخر -٢
 .تحديد أنواع السجالت والبيانات المتعلقة بتسيير أعمال السجون -٣
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 .الئحة الخدمات الطبية في السجن بالتنسيق مع وزير الصحة العامة -٤
 .تحديد أنواع الزي المقرر للمسجونين والمحكوم عليهم باإلعدام -٥
تحديد القوة البشرية العاملة في السجون ونظام عملهم ونقلهم ونـدبهم            -٦

 .وتعيينهم
ديد وضع المسجونين بحسب تصنفيهم مع مراعاة درجة الخطـورة          تح -٧

والجنس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة وفقا لمـا تسـتدعيه     
 .دواعي األمن

تحديد القوة البشرية العاملة فـي السـجون بمختلـف التخصصـات             -٨
 وندبهم وتعيينهم بما في ذلـك        ونقلهم والتخصصات المساعدة ونظام عملهم   

 .س والمستخدمين اآلخرينالحرا
 الفرع الثاني

 إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للسجون وتحديد اختصاصاتها
 -: التالي النحوتشكل  اللجنة العليا للسجون على) ١١(مادة

 رئيسا     وزير الداخلية -١
 عضوا     ممثل وزارة العدل -٢
 عضوا     ممثل النائب العام -٣
 عضوا    ممثل وزارة التربية والتعليم -٤
 عضوا  ممثل وزارة التأمينات والشئون االجتماعية -٥
 عضوا   ممثل وزارة العمل والتدريب المهني -٦
 عضوا   ممثل وزارة الشباب والرياضة -٧
 عضوا    ممثل وزارة الصحة العامة -٨
 عضوا   ممثل وزارة األوقاف واإلرشاد -٩
 عضوا    ممثل وزارة المالية -١٠
  مقررا     رئيس المصلحة -١١

اخلية حق اضافة من يراه إلى عضوية اللجنة العليـا متـى            لوزير الد ) ١٢(مادة
عمل يعود بالنفع والفائدة في أنشـطة وأعمـال          كانت له عالقة كتقديم أي    

 .السجون
تتولى كل جهة تسمية من يمثلها في هذه اللجنة ويجب أن ال تقل درجة              ) ١٣(مادة

 .ممثلي الوزارات عن درجة وكيل وزارة
 -: التاليةتليا للسجون االختصاصاتتولى اللجنة الع) ١٤(مادة

 .العمل على تطوير السجون وتحسينها ورفع األداء فيها -١

 
٥٨٢



 
 الئحة سجون

دراسة المشروعات المتعلقة بتحسين حالة المسجونين ووضع األسـس          -٢
 .والمقترحات المتعلقة بمعامالتهم وإعاشتهم وعالجهم

 .وضع برامج تدريب وتأهيل المسجونين -٣
ا مرة كل شهرين ولرئيس اللجنة الحق فـي         تعقد اللجنة اجتماعا دوري   ) ١٥(مادة

 .دعوة اللجنة لعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك
 الفصل الخامس
 اإلصالح والتأهيل
 الفرع األول

 التعليم والتثقيف والوعظ
يجب على إدارة كل سجن تنفيذ برامج ومناهج تعليم المسجونين وفـق            ) ١٦(مادة

 مع وزارة التربية والتعليم وفقـا لمـا         قتنسيما يقرره رئيس المصلحة بال    
 .تضعه اللجنة العليا للسجون

ليم فـي   عيجب على إدارة السجن تشجيع األميين من السجناء على الت         ) ١٧(مادة
فصول محو األمية والمتابعة وعلى وزارة التربية والتعليم تـوفير كافـة            

السجن ما أمكنها   المستلزمات والوسائل الدراسية الالزمة لذلك وتعمل إدارة        
على مساعدة المسجونين الذين وصلوا إلى حدود معينة من التعلـيم فـي             

 .مواصلة دراستهم
تجرى كافة االمتحانات داخل السجن، وال يجوز طبقا لذلك خروج أي           ) ١٨(مادة

سجين ألداء االمتحانات خارج السجن ، وعلى رئيس المصلحة التنسيق مع           
ع لجان المراقبة على االمتحانـات ، وفقـا         وزير التربية والتعليم في توزي    

 .للنظام المعمول به في وزارة التربية والتعليم
يجب على إدارة كل سجن تشجيع المسجونين على ممارسة األنشـطة           ) ١٩(مادة

الثقافية واالجتماعية والفنية عن طريق إقامة المسابقات بـين المسـجونين            
 .ن في هذه األنشطةفي مختلف فروع هذه األنشطة وتكريم المبدعي

يجب على الواعظ  الديني بذل قصارى جهـده بالتعـاون مـع إدارة        )  ٢٠(مادة
السجن إلصالح المسجونين عن طريق الوعظ واإلرشـاد الـديني وفقـا            
للمناهج والبرامج التي يصدر بها قرار رئيس المصلحة ، وعليه أن يركز            

خاصة على المسجونين   الوعظ الديني والتربية االجتماعية والقانونية بصفة       
 .الذين يغلب عليهم الشذوذ وعدم االستقامة والسلوك السيئ

 الفرع الثاني
 الخدمة االجتماعية

في الحدود التي تسمح بها االمكانيات يخصص لكل سجن العدد الكافي           ) ٢١(مادة
صائيات االجتماعيات لتطبيق العمل االجتماعي فـي       خمن األخصائيين واال  

لمصلحة بالتشاور مع مدير عام اإلصالح والتأهيل       السجون وعلى رئيس ا   
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تنسيق العمل بينهم وإصدار القـرارات والتوجيهـات المتعلقـة بالعمـل            
 .االجتماعي في السجون

يجب ما أمكن تشجيع المسجونين على ممارسة األنشطة الرياضية في          ) ٢٢(مادة
كل سجن بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وفقا للطـرق والوسـائل            

 -:التالية
إنشاء المالعب في الفناءات الداخلية للسجون مع األخذ في االعتبار تحديـد            

 .المواقع اآلمنة وتزويدها بوسائل الحماية
من قواعد كرة الطاولة والسلة واأللعاب الذهنية كالشطرنج داخل          توفير عدد 
 .األقسام

ت الفـراغ  إقامة المسابقات الرياضية بين األقسام والعنابر بغرض شغل أوقا 
 .لد ى المسجونين والمساهمة في بناء أجسامهم من الناحية الصحية

 الفصل السادس
 أحكام تشغيل المسجونين والتدريب المهني

 الفرع األول
 تشغيل المسجونين

 :مع مراعاة  أحكام القانون) ٢٣(مادة
يجب على كل مسجون محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية أن يشتغل في  .أ 

 .تحددها له إدارة السجناألعمال التي 
يجب تشغيل المسجونات المحكوم عليهن داخل السجن فقط في األعمال  .ب 

 .التي تتناسب وطبيعة المرأة
ال يجوز تشغيل المسجونين المرضى المصابين إال إذا قـرر طبيـب            ) ٢٤(مادة

 .السجن كتابة شفاؤهم ولياقتهم للعمل
افة ال يجوز تشغيلهم فـي أي       المسجونين الذين يعملون في أعمال النظ     ) ٢٥(مادة

 .عمل يتصل بأغذية المسجونين او مياة الشرب
 الفرع الثاني

 المسجونينأجور 
يوزع المسجونين تبعا لدرجة المهارة والكفاءة في كل مهنة إلى ثالث           ) ٢٦(مادة

 .وفقا ألحكام هذه الالئحة) أ،ب،ج(درجات
ـ جتامال اإلن عيمنح المسجونين أجرا يوميا على األ     ) ٢٧(مادة  والفنيـة التـي     ةي

 .يقومون بها في حدود االعتمادات المالية المصادق عليها لهذا الغرض
يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزيري الخدمة المدنيـة والعمـل            ) ٢٨(مادة

والتدريب المهني وبناء على توصية اللجنة العليا للسجون األجر اليـومي           
 . مهنةالمقرر لكل درجة من الدرجات الثالث لكل
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المسجونين الذين يعملون في مختلف المهن المقررة بورش التـدريب          ) ٢٩(مادة
المهني بالسجن عند سريان هذه الالئحة او الذين يلتحقون بها فيمـا بعـد              

 .في مرتبة المهن التي يعملون بها) ج(يوضعون بالدرجة
بـار  يكون النقل من درجة إلى درجة أعلى بعد اجتياز المسجون الخت          ) ٣٠(مادة

مهني يعقد بواسطة لجنة التدريب المهني بالسجن وفق القواعد التي تحددها           
 .لجنة السجون

يجوز لمدير عام اإلصالح والتأهيل بناء على توصية لجنة التـدريب           ) ٣١(مادة
) ج(المهني بالسجن نقل المسجون ذي المهارة الفنية الخاصة من الدرجـة          

 .إلى أي من الدرجتين األعلى
 يستحق المسجون أجر عن األيام التي ال يؤدي فيهـا عمـال إال إذا               ال) ٣٢(مادة

كان غيابه عن العمل بناء على إذن كتابي من الطبيب بسبب مرض نـاتج              
عن العمل أما في حاالت األمراض األخرى فيستحق المسجون أجرا عـن            

 .أيام غيابه بشرط أن ال يتجاوز ثالثة أيام في كل مرة
 المسـتحق   هن يتصرف فيما ال يزيد عن نصف أجر       يجوز للمسجون أ  ) ٣٣(مادة

 تقـديم   وللحصول على احتياجاته من األشياء المصرح بها في السـجن ا          
المساعدة ألسرته بناء على توصية األخصائي االجتماعي أمـا بـاقي مـا           

 .يستحقه من أجور فيحتفظ له بها كأمانات تسلم له عند اإلفراج عنه
سمح للمسجون بتجاوز النسب المسـموح لـه        يجوز لمدير السجن أن ي    ) ٣٤(مادة

 .التصرف فيها في حالة الضرورة القصوى مع إثبات ذلك بملف المسجون
ال يجوز إلدارة السجن التصرف بأجور المسجون التي لديها إال بنـاء            ) ٣٥(مادة

على أمر منه وذلك دون إخالل بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر             
 . على أمر قضائيء او بناالتي يتسبب فيها المسجون

 الفرع الثالث
 أهداف ووسائل وأساليب التدريب المهني

 -:تتركز أهداف التدريب المهني فيما يلي) ٣٦(مادة
تدريب المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ذكورا وإناثـا           -١

فترة عقوبتهم ،تدريبا مهنيا بغرض اكتساب حرفة، او مهنة صناعية،          أثناء  
 .عيةاو زرا

أن تتوافق برامج التدريب المهني بقدر االمكان مع قدرات المسجونين           -٢
ورغباتهم واحتياجاتهم في الحدود التي تتفق مع القواعد السليمة لالختيـار           

 .المهني وإمكانيات ونظام السجن
تهيئة الفرص للمسجونين بعد اإلفراج عنهم على إيجاد العمل الشريف           -٣

 .عودة للجريمة شرور البطالة والهمالذي يقي
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تنمية مهارات أصحاب الخبرات من المسجونين والنهوض بقـدراتهم          -٤
 .العلمية

 .شغل أوقات فراغ المسجونين واالستحواذ على نشاطهم -٥
االستفادة القصوى من الطاقات البشرية المعطلة داخل السجن بما يعود           -٦

 .  عليهم وعلى المجتمع بالنفع
 -:ا يليتكون وسائل التدريب وفقا لم) ٣٧(مادة

تنشأ ورش للتدريب المهني في كل سجن في حدود مـا تسـمح بـه                -١
االمكانيات وفق مواصفات تتوفر فيها االشتراطات الصـحية ومتطلبـات          
األمن الصناعي على نحو مماثل لما هو موجود في نظم العمـل خـارج              

 .السجن
يجب أن يكون عدد الورش ومواصفاتها متناسبا وعـدد المسـجونين            -٢

 .هم وكذا نوعية المهن التي سوف يتم تدريبهم عليهاالمراد تدريب
تنشأ مزارع لغرض تدريب المسجونين في مجال الزراعـة علـى أن             -٣

تزود هذه المزارع بكل اإلمكانيات الالزمة لتطبيـق مسـتويات التـدريب     
 .المقررة

يتم اختيار مدربين متخصصين في الحرف والمهـن المختلفـة علـى             -٤
 .رة والسلوكمستوى عال من الكفاءة والخب

 -:تكون أساليب التدريب على النحو التالي) ٣٨(مادة
يجب وضع المعايير المناسبة عند اإلعداد لمستويات التـدريب علـى            .١

 .أساس أنها تخص فئة تتميز بظروف خاصة
يجب أن تتالءم مستويات التدريب بقدر المستطاع بما يمارس من عمل            .٢

 .في مواقع اإلنتاج
زمنية للمستويات تتناسب والمدة التي سـوف       يجب أن تكون الفترات ال     .٣

 .يقضيها المسجون بالسجن
 
 
 

 الفرع الرابع
 الحرف والمهن

 بترتيب الحرف والمهن المقررة للتدريب المهنـي  ايصدر الوزير قرار  ) ٣٩(مادة
بناء على توصية اللجنة العليا للسجون بحيث تتضمن مسـتويات البـرامج             

زمة للتدريب لكل مهنـة علـى حـدة         والمواصفات  والعدد واألدوات الال    
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ويجوز للوزير بعد التشاور مع اللجنة إضافة أي حرفة كما يجوز له إعادة             
 .تعديلها او إلغائها ترتيب أي من الحرف او المهن او

 الفرع الخامس
 هيئة التدريب

 -:يجب أن تتوفر في أعضاء هيئة التدريب الشروط التالية)   ٤٠(مادة
 .مؤهل المناسبأن يكون حاصال على ال -١
 .إتقان المهنة موضوع التدريب وإجادة استخدام المعدات الالزمة لها -٢
 .إتقان طرق التدريب الخاصة بالمهن وعدد من المهن المتقاربة -٣
 .القدرة على اختيار واستخدام طرق ووسائل التدريب -٤
أن يكون حسن السيرة والسلوك ، وان ال يكون قد صدر ضده حكم في  -٥

 .انةقضية تتعلق باألم
 .أن يكون لديه ملكة ابتكار وإنتاج العينات التدريبية المالئمة -٦

يجب أن تحدد االحتياجات الوظيفية من القوة العاملة في كـل سـجن             ) ٤١(مادة
على حده وفق طبيعة المهن التي يتم عليها التـدريب وعـدد المسـجونين             

 .المراد تدريبهم
 الفرع السادس

 ي المهن المختلفةشروط االختبارات العامة والقبول ف
 -:يشترط فيمن يتقدم لالختبار في المهن المختلفة ما يلي) ٤٢(مادة

أن تكون المدة الباقية المحكوم بها على المسجون تغطي الفترة المقررة  -١
 .للتدريب في المهنة التي يتم اختباره لها

أن يكون السجين المتقدم لالختبار الئقا طبيا بشهادة مكتوبة من طبيب  -٢
 .السجن

 .أن يكون مستواه التعليمي او خبراته تتناسب مع شروط القبول بالمهنة -٣
 -:لقبول في المهن المختلفة الشروط العامة التاليةلكما يشترط  -٤
 .اإللمام الجيد بالقراءة والكتابة ويفضل من لهم إلمام بالقواعد الحسابية .أ 
 .أن تكون له سابق خبرة في مجال المهنة المراد التدريب عليها .ب 
يخضع المسجونين الختبارات أولية في مجال المهنة لتقرير ما جاء أن  .ج 

 .من هذه الالئحة) ٤٣(بالمادة
 .أن تراعى رغبات المسجونين في اختيار المهن المراد التدريب عليها .د 

 . يكون الئقا طبياوانسنه ) ٤٥(أال يزيد عمره عن.هـ
برئاسة مـدير   ) لجنة التدريب المهني  (تشكل  لجنة في كل سجن تسمى      ) ٤٣(مادة

السجن أو من ينوب عنه وعضوية كل من طبيـب السـجن واألخصـائي     
ر بـا االجتماعي ورئيس هيئة التدريب مقررا وتختص هـذه اللجنـة باخت          

 
٥٨٧



 
 الئحة سجون

المسجونين للمهن المختلفة وفق األسس والقواعد المنصوص عليهـا فـي           
قانون السجون باإلضافة  إلى أي اختصاصات أخرى توردها  هذه الالئحة            

 .منحها المدير العام لإلصالح والتأهيلأو ي
تجتمع اللجنة مرة كل أسبوع وتحـرر إجراءاتهـا علـى السـجالت              ) ٤٤(مادة

واالستمارات المخصصة وتوضح أسماء المسجونين الذين عرضوا عليهـا         
والمهن التي يلحق بها كل منهم وعلى اللجنة مراعاة اختيار العـدد الـذي              

سجيل المختارين الفائضـين فـي قـوائم        يتناسب وإمكانيات كل مهنة مع ت     
 .انتظار لكل مهنة لتكملة المقرر المطلوب

 ألسـباب   المسـجون يجوز للجنة التدريب المهني بالسجن تغيير مهنة        ) ٤٥(مادة
 .طبية بناء على تقرير طبيب السجن او إذا أثبتت اللجنة ضرورة ذلك

هاية الفترة التدريبيـة    يطبق نظام االختبار المهني على المتدربين عند ن       ) ٤٦(مادة
المقررة بغرض تأكيد قدرتهم على االستيعاب واكتساب المهارات الالزمة         

 .لممارسة المهنة في الحياة العملية
يجب أن يتضمن االختبار المهني في الجانب العملي للمهنة الجوانـب           ) ٤٧(مادة

 .النظرية ذات العالقة
رفة هيئة التدريب وفق األسس     يتم اختبار المسجونين في كل مهنة بمع      ) ٤٨(مادة

 .نة السجونجوالقواعد التي تحددها ل
تحدد لجنة السجون نوع الشهادات التي تمنح للمسجونين عنـد نهايـة            ) ٤٩(مادة

 .الدورة ، وذلك بالتشاور مع الجهة المختصة في الدولة
يمنح المسجون الذي أكمل فترة التدريب بنجاح شهادة على النمـوذج           ) ٥٠(مادة

 تثبت اجتيازه للدورة التدريبية بنجاح وتوضح المجاالت التـي          المخصص
 .تدرب عليها والمدة ومستوى المهارة التي وصل إليها

المسجون الذي لم يوفق في اجتيازه االختبار المهني عند نهاية الدورة            ) 51(مادة
تعاد له الدورة في نفس المهنة إذا كانت المدة الباقية له في السجن تغطـي               

 .دورةفترة ال
الصـحة  (يجب تنفيذ وإتباع كافة تعليمات وإرشادات األمن الصـناعي        ) ٥٢(مادة

التي تصدرها وزارة العمل والتدريب المهنـي لحمايـة         ) والسالمة المهنية 
 .ووقاية المسجونين وفي كافة الورش

يراعى في تشـغيل مبـاني ورش التـدريب المهنـي تـوفير كافـة               ) ٥٣(مادة
 .ون اإلضاءة الطبيعية والصناعية كافيةاالشتراطات الصحية وان تك

 الفرع السابع
 التعويضـات

 
٥٨٨
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تطبق أحكام وقوانين ولوائح تعويضات العمال عند إصابتهم بما فيهـا           ) ٥٤(مادة
أمراض المهنة المعمول بها على المسجونين والعمال الذين يعملـون فـي            

 .ورش التدريب المهني في السجون
 الفصل السابع

 التصنيف والتسكين
توزع فئات المسجونين على السجون المركزية والفرعية والمحلية مع         ) ٥٥(ادةم

 -:من القانون وحسب التفصيل التالي) ٣٢(مراعاة ما جاء في المادة
 -: الفئات التاليةهتستوعب السجون المركزي.  أ
الشواذ من المترددين وذوي السوابق والشواذ من طوائف المسـجونين           -١

 .اآلخرين
 . بالحبس مدة تزيد عن ثالث سنواتالمحكوم عليهم -٢
 .المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم من األجانب -٣
 .المحكوم عليهم والمنقولين من السجون الفرعية لسوء السلوك -٤
المحكوم عليهم من غير الفئات السابقة والذين يقرر الـوزير التنفيـذ             -٥

 .عليهم بالسجن المركزي
 -:ةتستوعب السجون الفرعية الفئة التالي. ب
 .المحكوم عليهم بالحبس مدة سنة -١
 .المترددين وذوي السوابق ، ومن ذوي السلوك العادي -٢
المحكوم عليهم والمنقولين من السجن المركزي بغرض التـدرج فـي            -٣

 .المعاملة
 .المحكوم عليهم والمنقولين من السجون المحلية بسبب سوء السلوك -٤
 .المحبوسين احتياطيا في قضايا عادية -٥
 -:سجون المحلية الفئات التاليةتستوعب ال. ج
 .المحكوم عليهم مدة تقل عن سنة -١
المحكوم عليهم المنقولين من السجون المركزيـة والفرعيـة بغـرض            -٢

 .التدرج في المعاملة
 المحبوسين  احتياطا في القضايا العادية -٣
 .المحكوم عليهم بسبب دين مدني -٤

ورية يجـوز لـرئيس     حكام السابقة وفي الحاالت الضر    استثناء من اال  ) ٥٦(مادة
 .المصلحة أن يأمر بالتنفيذ في سجن آخر

 
٥٨٩
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ال ينقل أي مسجون من سجن ألخر إال بتصديق من رئيس المصـلحة             ) ٥٧(مادة
وفق الضوابط  والنظم التي يصدر بها قرار من الوزير او بناء على أمـر               

 .قضائي
ـ          ) ٥٨(مادة ابر في حدود إمكانيات السجن يتم تسكين المسجونين في الغرف والعن

داخل السجن، وكلما سمحت بذلك إمكانيات السجن وفقا للقواعد التالية ، إال            
 -:في الحاالت التي يأمر فيها رئيس المصلحة  بغير ذلك

يراعى عدم الجمع بين المحكوم عليهم من ذوي السوابق مع غيـرهم             -١
 .من المسجونين اآلخرين ويطبق ذلك أيضا على المحبوسين احتياطا

مكان وضع المحبوسين من الشواذ والخطرين على أمن        يراعى بقدر اال   -٢
السجن كل حسب حالته وبصفة خاصة ويجب عـزل المعـروف عـنهم             
بالشذوذ الجنسي في غرف انفرادية كل على حـدة مـع أحكـام الرقابـة               

 .المستمرة عليهم
يوضع المسجونين المحكوم عليهم في جرائم متشابهة مع عزل مدمني           -٣

 .مالمخدرات والخمور عن غيره
يوضع المحكوم عليهم بسبب دين مدني واألشخاص  المنفـذ علـيهم             -٤

 . البدني سوياهباألكرا
يجب عزل المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطا مـن األجانـب عـن             -٥

 .غيرهم من المسجونين
مع مراعاة ما سبق يخصص مكان منفصل لسكن المسـجونين خـالل        -٦

 .الفترة المقررة او وضعهم تحت االختبار الصحي
عى بصفة عامة عند تسكين المسجونين من جميع الفئـات وضـع            يرا -٧

 .ذوي األعمار المتقاربة سويا
مع مراعاة عدم اإلخالل بما تقدم توضع سويا مجموعات المسـجونين            -٨

 .المتجانسة اجتماعيا وثقافيا
يؤدي  إذا دعت الضرورة لحبس افراد القوات المسلحة واألمن حبسا ال          -٩

هم في مكان منفصل وفق القواعد الواردة       إلى فصلهم من الخدمة يجب عزل     
 .أعاله
على مدير السجن التأكد من وقت آلخر أن التصنيف والتسكين يتم            -١٠

 .وفقا لما نص عليه القانون وهذه الالئحة
 الفصل الثامن

 معاملة المسجونين
 الفرع االول

 المحبوس احتياطيا

 
٥٩٠
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 ، ومع مراعـاة     بما ال يتعارض مع أحكام قانون اإلجراءات الجزائية       ) ٥٩(مادة
 يسمح  م١٩٩١لسنة  ) ٤٨(من قانون تنظيم السجون رقم    ) ٣١(أحكام المادة 

للمحبوس احتياطيا بمقابلة  ذويه ومحامية  كلما دعت الحاجة لذلك بموجب            
 .إذن كتابي من الجهة المصدرة أمر الحبس

يسمح للمحبوس احتياطيا باستالم غذائه الخاص من خارج السجن وفقا          ) ٦٠(مادة
 -:اعد التاليةللقو
 ومسئوليته إحضار غذاءه اليومي     هأن يتعهد لمدير السجن عن استعداد      .١

 .من خارج السجن وعلى نفقته الخاصة
أن يكون إحضار الغذاء في المواعيد المناسـبة التـي تقررهـا إدارة              .٢

 .السجون
أن يخضع الغذاء للقيود والشروط التي يحددها مدير السجن لغـرض            .٣

الترف واإلسراف والتأكد من مطابقتها للشـروط       منع دخول الممنوعات  و    
 .الصحية

 له غذاء السجن وال يستحق أخذ قيمته ويستثنى هذا الحكـم            فال يصر  .٤
في حالة عدم كفاية الغذاء أو رداءته بعد تقرير طبيب السجن فيجوز لمدير             

 .السجن إلغاء التصريح باستالم الغذاء
 وروده بصـورة  إذا فشل المحبوس في إحضار طعامه او تكرر عـدم          .٥

تؤثر على صحة المحبوس يجوز لمدير السجن إلغاء التصريح باسـتالمه           
الغذاء من خارج السجن ويصرف له بدال عنه الغذاء المقرر للمسـجونين            

 .اآلخرين
يجوز لرئيس المصلحة منح أي من المحكوم عليهم بسبب دين مدني او            ) ٦١(مادة

و بعـض المزايـا المقـررة       االشخاص المنفذ عليهم باإلكراه البدني كل ا      
 .للمحبوس احتياطيا

 الفرع الثاني
 التدرج في المعاملة

كل مسجون محكوم عليه بالسجن قضى مدة خمس سـنوات متصـلة            ) ٦٢(مادة
يجب  قبل اإلفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تحسب على أساس شهر واحد              

 سـتة   عن كل سنة كاملة من مدة عقوبته شريطة أال تقل فترة االنتقال عن            
 .أشهر وال تزيد عن سنتين

 -:يتمتع المحكوم عليه بالسجن خالل فترة االنتقال بالمزايا اآلتية) ٦٣(مادة
 .ينتقل إلى السجن األقرب إلى مكان إقامته . أ 

 
٥٩١
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يعامل معاملة المحبوسين احتياطيا فيما يختص بالزيـارة والمراسـلة           . ب 
 السـجن   ويصرح له بالزيارة أسبوعيا لمدة ساعة كاملة  ويجـوز لمـدير           

 .زيادتها في حالة الضرورة
يمنح في حالة الضرورة إجازة ال تتجاوز ثمانيـة وأربعـون سـاعة              . ج 

بخالف مسافة الطريق ويصدر التصريح بهذه اإلجازة من رئيس المصلحة          
قضيها خارج السجن من مـدة      يبعد موافقة النيابة العامة وتنزل المدة التي        

 .العقوبة
  الثالثالفرع

 إلعدامالمحكوم عليه با
تصرف للمسجون المحكوم عليه باإلعدام نفـس المقـادير المقـررة           ) ٦٤(مادة

 .للمسجونين اآلخرين من المالبس والفرش والطعام
عند خروج المسجون المحكوم عليه باإلعدام من غرفته االنفرادية ألي          ) ٦٥(مادة

غرض كان يجب قبل خروجه منها تكبيل يديه وال يجوز أن تكبـل يـداه               
 .ضعه داخل الغرفة إال إذا كان على درجة من اليأس أو الخطورةأثناء و

تؤخذ للمسجون المحكوم عليه باإلعدام عقب صـدور الحكـم أربعـة            ) ٦٦(مادة
فيشات ترسل إلى البحث الجنائي للتحقق من شخصية المحكوم عليه ويجب           
أن تعاد هذه الفيشات إلى السجن لتحفظ به وفي حالة التنفيذ يؤشر مدير او              

أمور السجن على هذه الفيشات األربعة بما يفيد التنفيذ وتاريخه والسـجن            م
الذي نفذ فيه وترسل إحدى هذه الفيشات  إلى السلطة التي أصدرت الحكم،             
وترسل الفيشات األخرى إلى البحث الجنائي لتكملة سجالتها ويكون مـدير         
السجن هو المسئول عن اثبات شخصية المحكـوم عليـه باإلعـدام عنـد              

 .إحضاره للتنفيذ
يجب على حراسة المحكوم عليه باإلعدام إبالغ مدير أو مأمور السجن           ) ٦٧(مادة

 .فورا بأي حادث غير عادي يقع على المسجون المحكوم عليه باإلعدام
في حالة تنفيذ اإلعدام داخل السجن توقف كل األعمال الداخلية بالسجن           ) ٦٨(مادة

ن داخل أماكن سـكنهم وال يسـمح        ويجب اإلبقاء على المسجونين اآلخري    
 .بخروجهم أو بداية أي عمل إال بعد نقل الجثة خارج السجن

تعين حراسة كافية ومناسبة ليال ونهارا تحت إشـراف إدارة السـجن            ) ٦٩(مادة
 .لحراسة ومراقبة المحكوم عليه باإلعدام

م تتخذ اإلجراءات االحترازية التالية أثنـاء معاملـة المحكـوم علـيه           ) ٧٠(مادة
 -:باإلعدام

 .عدم التصريح للمحكوم عليهم باحتراز مواد مشتعلة او قابلة لالشتعال -١
 .غرض كاني عدم التصريح له باستخدام أي أآلت حادة أل -٢

 
٥٩٢
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تقديم الغذاء للمحكوم عليهم باإلعدام فـي أوانـي بالسـتيكية ،ومنـع              -٣
 .استخدام األواني المعدنية والزجاجية

لتيار الكهربائي في غرفة المحكـوم      التأكد المستمر من سالمة أسالك ا      -٤
 .عليهم وبعدها عن متناول أيديهم

يجوز السماح للمسجون المحكوم عليه باإلعدام الخروج إلـى الفنـاء           ) ٧١(مادة
الداخلي للسجن بغرض الترويض  وبما ال يزيد عن سـاعة يوميـا فـي               

 .الفترات التي تحددها إدارة السجن
ام يجب على الوزير باالشتراك مع رئيس       عند صدور أمر تنفيذ اإلعد    ) ٧٢(مادة

 -:المصلحة القيام باإلجراءات التالية قبل التنفيذ
إبالغ النائب العام  باليوم المحدد لتنفيذ الحكم ومكانه وساعته، وذلـك             .١

ساعة مـع إبـالغ الجهـات المختصـة بالمراقبـة           ) ٤٨(قبل التنفيذ بمدة  
 .واإلشراف المباشر على التنفيذ بصورة من ذلك

ع الترتيبات األمنية الالزمة احترازا من وقوع ما يخل باألمن العام           وض .٢
 .وتنفيذ الحكم

لسنة ) ٤٨(من قانون تنظيم السجون رقم    ) ٣٥(مع مراعاة أحكام المادة   ) ٧٣(مادة
 -:م  يسمح للمحكوم عليهم باإلعدام بما يلي١٩٩١

عين إذا كانت ديانة المحكوم عليه باالعدام تفرض عليه القيام بإجراء م           -١
حسب العقيدة الدينية قبل الموت وجب السماح له قدر االمكان القيام بمثـل             

 . اإلجراءاهذ
 . هو طلب ذلكإنتسهيل اإلجراءات الالزمة لكتابة الوصية  -٢
 بزيارته في اليوم السابق على التاريخ المحـدد لتنفيـذ           هالسماح ألقارب  -٣

 عليه بموعـد    اإلعدام، ويتحمل مدير السجن مسئولية إبالغ أسرة المحكوم       
 .هذه الزيارة

 الفصل التاسع
 المخالفات والجزاءات

 الفرع األول
 المخالفات

يعتبر المسجون مرتكبا مخالفة تستحق الجزاء إذا ارتكب أو شـرع أو            ) ٧٤(مادة
 -:حاول أو حرض على ارتكاب أي من األفعال اآلتية

 .عدم إطاعة األوامر -١
 .صير في أدائهاالمتناع عن أداء العمل او اإلهمال او التق -٢
 .وجوده في غير المكان المخصص لسكنه او عمله بدون إذن -٣
 .حيازة أي شيء أو أشياء غير مصرح بحيازتها -٤

 
٥٩٣
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 .التسبب عمدا في إيذاء نفسه -٥
 .ادعاء الجنون او المرض -٦
 .رفض الكشف الطبي او العالج -٧
 .البالغ الكاذب  او اتهام أي مسجون اتهاما باطال -٨
 يوجه إليه من    سؤالة الخاطئة عن أي     تعمد اإلجاب  رفض اإلجابة او   -٩

 .العاملين بالسجن او زائر رسمي
 .الهروب -١٠
 .سرقة مفاتيح  او نسخها -١١
 .إتالف سجالت او مستندات السجن عمدا او إحداث أي تغيير فيها -١٢
حيازة أي سالح أو آلة خطيرة أو مواد قابلـة لالشـتعال او مـواد                -١٣
 .سامة
 .إحداث حريق عمدا بالسجن -١٤
 مسجون بالقول او باإلشارة أو بالتهديد سواء أحدث       االعتداء على أي   -١٥

 . أو لم يحدثاهذا الضرب أثر
االعتداء على أحد العاملين بالسجن او زائر رسمي او علـى أحـد              -١٦

االشخاص  الذين يدخلون السجن  ألداء عمل يتعلق بوظيفتهم بـالقول أو             
 . أو لم يحدثاباإلشارة أو بالتهديد او بالضرب سواء أحدث أثر

 .اءة في الفعل أو القولذبال -١٧
 .التخريب أو إتالف الطعام أو الشراب -١٨
االتصال الغير مصرح به من أي مسجون او مع شخص ال عالقة له          -١٩

 .بالسجن
 .الهياج او العصيان او التمرد الجماعي او التحريض على ذلك -٢٠
 .إتالف أي شيء من متعلقات السجن عن عمد أو إهمال -٢١
 .ريقة المصرح بهاإدخال أو إخراج رسائل بغير الط -٢٢
عدم اإلبالغ عن هروب مسجون أو محاولة الهروب او المسـاعدة            -٢٣

عند هروب مسجون أو شروعه او محاولته للهرب او في حالة تهيج على             
 .أي شخص آخر

 .منهأإحداث فوضى أو إزعاج أو اإلخالل بنظم السجن و -٢٤
 .ارتكاب أي جريمة داخل السجن -٢٥

 الفرع الثاني
 الجزاءات

 
٥٩٤
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يمنع توقيع العقوبات الجزائية على الجرائم التـي ترتكـب داخـل            ال  ) ٧٥(مادة
السجن بواسطة المحكمة المختصة من توقيع الجزاء اإلداري المنصـوص          

 .عليه في هذه الالئحة
ال يوقع الجزاء على المسجون إال بعد سماع دفاعـه والتحقـق مـن              ) ٧٦(مادة

المسجون بسـجل   ارتكابه المخالفة ويجب ان يقيد الجزاء الذي يوقع على          
 .الجزاءات المخصص وملف المسجون في االستمارات المخصصة

ال يحول توقيع جزاء صدر أألمر بتوقيعه تطبيقا ألحكام هذه الالئحـة            ) ٧٧(مادة
 األمر الصادر عليه    هدون إخالء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضا       

 .ت المختصةتلقائيا او بمقتضى األمر الصادر والوارد عنه من السلطا
إذا ارتكب المسجون عدة مخالفات في وقت واحد يوقع عليـه جـزاء             ) ٧٨(مادة

 .المخالفة األشد
األفعال التي يرتكبها المسجون وتشكل جريمة وفقا لقـانون العقوبـات    ) ٧٩(مادة

 .والقوانين األخرى يتم التبليغ عنها فورا للجهات المختصة
ورا رئيس المصلحة والنيابة العامـة      يجب على مدير السجن أن يبلغ ف      ) ٨٠(مادة

يقع من تمرد    المختصة وكذا مدير األمن بالنسبة للمسجونين في المخفر بما        
 .هياج او عصيان جماعي او

كل مسجون يرتكب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليهـا فـي            ) ٨١(مادة
هذه الالئحة يعاقب عند اإلدانة بأي من الجزاءات المنصوص عليها أدنـاه            

 -:بمعرفة السلطة المذكورة والموضحة أمام كل منها على النحو التاليو
 
 
 

السلطات المصرح لها  نوع الجزاء
 بتوقيع  الجزاء

 مدير السجن اإلنذار
 مدير السجن الحرمان  من الزيارة مدة ال تزيد عن مرتين في الشهر
 مدير السجن الحرمان من كل او بعض المزايا مدة ال تزيد عن شهر

 دير السجنم العمل اإلضافي مدة ال تزيد عن نصف شهر
 مدير  السجن الحجز االنفرادي مدة ال تزيد عن نصف شهر

 مدير السجن تزيد عن شهر الحرمان من المراسلة مدة ال
 رئيس المصلحة توقيع عقوبتين من العقوبات  المذكورة أعاله

 رئيس المصلحة بات المذكورة أعالهتوقيع ثالث عقوبات مرة واحدة من العقو

 
٥٩٥
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 الفرع الثالث
 الهروب

جميع األدوات واآلآلت والمعدات التي يمكن استعمالها كأسلحة خطيرة         ) ٨٢(مادة
او التي تساعد في الهروب كالساللم المتنقلة والمهمـات المسـتعملة فـي             
أعمال البناء والتبييض وغيرها يجب أن تراقب بعناية أثناء االسـتعمال ،            

 بعد االستعمال وتحفظ في مكان مغلق دائما ،وتحت رقابة          ويجب أن تراجع  
 .دقيقة وبعيدا عن متناول أيدي المسجونين

عندما يستخدم المسجون في أعمال خارج السجن يجب ان يعملوا فـي            ) ٨٣(مادة
 .جماعات كما يجب تعيين حراسة مناسبة عليهم

ونين من وإلى   يعين  حرس كافي ومناسب يختار بعناية عند نقل المسج         ) ٨٤(مادة
المحاكم أو النيابات او المستشفيات وغيره مع الوضع في االعتبـار عـدد             

 كما يجب  اتخاذ احتياطات مشددة في حالـة نقـل            وخطورتهمالمسجونين  
 .المسجونين من سجن ألخر

يجب عدم إخراج المسجونين من السجن في حالة وجـود عواصـف            ) ٨٥(مادة
  إذا هطلت أمطار غزيرة او مـا       باب كثيف يحجب الرؤية أو    ضشديدة أو   

 .ه ذلك حتى تتحسن حالة الجوابش
إذا هرب مسجون يجب اإلبالغ فورا إلى اقرب قسم او مركز شـرطة          ) ٨٦(مادة

يقع السجن في دائرته مع موافاته بجميع البيانات المتعلقة بتفاصيل حكمـه            
وسجل إقامته وأوصافه مع أي بيانات أخرى تساعد في إلقاء القبض عليـه         
كما يجب إخطار النيابة المختصة والسلطة اآلمرة بالحبس وإرسال فيشـة           
المسجون  الهارب للبحث  الجنائي ليتخذ اإلجراءات الالزمة كما يخطـر            

 .رئيس المصلحة
يجب على مدير السجن أو مأموره التأكد من سـالمة مبـاني سـكن              ) ٨٧(مادة

ذ مع العناية بصفة    المسجونين بصفة دائمة واماكن عملهم واألبواب والنواف      
 .خاصة باألماكن التي تضم المسجونين الخطرين او من يخشى هروبهم

يجب قيد اسم المسجون الهارب في السجل المخصص لهذا الغـرض           ) ٨٨(مادة
وعلى مدير أو مأمور السجن متابعة جهات األمن المختصـة كـل ثالثـة              

بـات  أشهر حتى يتم القبض على المسجون الهارب وتدوين أرقـام وخطا          
 .المتابعة بنفس السجل

يستنزل المسجون الهارب  من تمام السجن في نفـس يـوم هروبـه              ) ٨٩(مادة
وتحفظ أوامر الحبس  والتنفيذ وكافة األوامر المتعلقة به داخل ملفه الـذي             

 .يجب حفظه في مكان خاص

 
٥٩٦
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يجوز لرئيس المصلحة أن يأمر بأن يرتدي المسجون معتاد الهـروب           ) ٩٠(مادة
 .المات مميزةمالبس او ع

 الفصل العاشر
 اإلفراج الخاص واإلفراج النهائي

 الفرع األول
 اإلفراج الخاص

يرفع  الوزير بناء على رفع رئيس المصلحة  إلى رئيس الجمهوريـة             ) ٩١(مادة
كشفا بأسماء المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ممن تنطبـق           

ذه الالئحـة والـذي يوصـي       من ه ) ٩٢(عليهم الشروط الواردة في المادة    
باإلفراج  عنهم في المناسبات الدينية  والقومية ليصدر قرار باإلفراج عن            

 .من يرى اإلفراج عنه
على مديرو السجن بالمحافظات أن يرسلوا لرئيس المصـلحة كشـفا           ) ٩٢(مادة

يصله قبل شهرين من تاريخ المناسبة المذكورة بالمسجونين المحكوم عليهم          
للحرية في سجون المحافظات والذين تنطبق  عليهم الشروط         بعقوبة سالبة   

 -:التالية
المسجون المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدة خمسة عشر سنة او            -١

اكثر بما في ذلك المحكوم عليهم بالسجن والذين يقع تاريخ اإلفراج عـنهم             
 .خالل ثمانية اشهر من تاريخ المناسبة المعنية

عقوبة سالبة للحرية مدة عشر سنوات وأقـل        المسجون المحكوم عليه ب    -٢
 .والذي يقع تاريخ اإلفراج عنه خالل ستة أشهر من تاريخ المناسبة المعنية

المسجون المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية  مدة أربع سنوات وأقـل             -٣
من عشر سنوات  والذي يقع تاريخ اإلفراج عنه خالل أربعة أشـهر مـن     

 .تاريخ المناسبة المعنية
مسجون المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدة سنة واحدة وأقل من           ال -٤

أربع سنوات والذي يقع تاريخ اإلفراج عنه خالل شـهرين  مـن تـاريخ               
 .المناسبة المعنية

تشكل لجنة في كل سجن برئاسة مدير السجن وعضـوية كـل مـن              ) ٩٣(مادة
فـات  األخصائي االجتماعي ورئيس هيئة التدريب المهني تقوم بفحـص مل      

المسجونين الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة          
لتقرير التوصية باإلفراج او الحرمان منه على أن توضح أسـباب عـدم             

 اسم كل مسجون، وعلى اللجنـة إشـعار جهـات           نتوصيتها باإلفراج قري  
 .األمن المختصة بالمحافظة بشأن كل مسجون موصي عليه باإلفراج

على اللجنة أن تبين توصيتها أو عدمها بنـاء علـى تـوفر القواعـد               ) ٩٤(مادة
 -:التالية

 
٥٩٧
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 . حسن السيرة والسلوك أثناء فترة العقوبةالمسجونأن يكون  -١
 .أن يكون المسجون قد استفاد من برامج التأهيل المهني واالجتماعي -٢
 .أن تكون المدة التي قضاها المسجون بالسجن كافية لتقويمه وإصالحه -٣
فى بجميع االلتزامات المالية المترتبـة علـى        أون المسجون قد    أن يكو  -٤

 .الحكم
 .ليس هناك خطورة  من إطالقه بالنسبة لألمن العام وأثار الجريمة -٥

ترسل توصيات اإلفراج على االستمارات المخصصة من ثالث صور         ) ٩٥(مادة
 الشروط  ابأسماء المسجونين الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليه       

من هذه الالئحة ويوضح  قرين اسم كـل  ) ٩٤(وص عليها في المادة   المنص
مسجون  رقم قيده والجريمة ومدة العقوبة وتاريخ بدأها ونهايتها ومصـدر            

 السـوابق مـع مالحظـات        دع المدة وعد  االحكم وتاريخ انقضاء ثالثة أرب    
 .اللجنة إن وجدت

 العدل والنائب   تشكل لجنة من رئيس المصلحة وممثلين لكل من وزير        ) ٩٦(مادة
العام وأجهزة األمن المختصة للقيام بفحص حالة كل مسجون تنطبق عليـه     
الشروط والقواعد الواردة أعاله وترفع اللجنـة للـوزير كشـفا موحـدا             
بالمسجونين الموصى باإلفراج الخاص عنهم مع توضـيح أسـباب عـدم            

 .التوصية  قرين اسم كل مسجون
إال بعد أن يستلم  مـدير السـجن إخطـارا           ال يتم إطالق أي مسجون      ) ٩٧(مادة

رسميا من الوزير  او رئيس المصلحة  بالمسجونين الذين يصـدر قـرار              
 .رئيس الجمهورية بمنحهم اإلفراج الخاص

يفرج عن المسجون الذي يصدر قـرار رئـيس الجمهوريـة بمنحـه             ) ٩٨(مادة
 .اإلفراج الخاص في صباح يوم المناسبة نفسها

لسـنة  ) ١٣(ارض مع قانون اإلجـراءات  الجزائيـة رقـم         بما ال يتع  ) ٩٩(مادة
م يحق لرئيس المصلحة إشعار النائب العام بالمسـتحقين لإلفـراج           ١٩٩٤

 .الشرطي والذين تتوفر فيهم الشروط طبقا للقانون
 الفرع الثاني
 اإلفراج النهائي

يجب إطالق المحبوس احتياطيا فور انتهاء مدة حبسه ، أو بموجـب            ) ١٠٠(مادة
 .تابي من النيابة المختصةأمر ك

يجب أن يفرج  عن المسجون المحكوم عليه صـباح اليـوم الـذي              ) ١٠١(مادة
تنقضي فيه مدة عقوبته المنصوص عليها في الحكم ، ما لم تقتض أحكـام              

 .يخالف ذلك قانون اإلجراءات الجزائية ما
 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ١٠٢(مادة

 
٥٩٨
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  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ١٤٢٠/ربيع االول/٢٩بتاريخ 
 مـ١٩٩٩/يوليـــو/١٣الموافق

 علي عبد اهللا صالح     عبد الكريم اإلرياني. د   حسين محمد عرب/ لواء ركن  
 رئيس الجمهوريـة        رئيس مجلس الوزراء           وزير الداخليــة     

 
٥٩٩


