
  م1998لسنة  ) 6( قانون رقم 
  بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل

  "السجون"
  
  

  رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

   املعمول به يف حمافظات غزة، 1946 لسنة 3ن رقم قانون السجوبعد االطالع على 
   املعمول به يف حمافظات الضفة الغربية، م1952 لسنة 23قانون السجون رقم وعلى 

  وعلى مشروع القانون املقدم من جملس الوزراء،
   موافقة الس التشريعي،وبناء على

  :أصدرنا القانون التايل

  الفصل األول 
  

   ) 1( مادة 
  تعاريف 

  
يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة على غري 

  -:ذلك
  . وزارة الداخلية: الوزارة* 
  . وزير الداخلية: الوزير* 
  . أي مكان أعلن مركزاً لإلصالح والتأهيل مبقتضى هذا القانون: زاملرك* 
كل شخص حمبوس تنفيذا حلكم صادر من حمكمة جزائية أو خاصة أو موقوفاً حتت احلفظ : الرتيلة/ الرتيل * 

  . القانوين أو أي شخص حيال إىل املركز تنفيذا إلجراء حقوقي
  . أهيلمدير عام مراكز اإلصالح والت: املدير العام* 
مدير مركز اإلصالح والتأهيل املوكول إليه مهمة اإلشراف على املركز أو أي شخص آخر عني للقيام : املدير* 

  . بالواجبات املنوطة باملدير مجيعها أو بعضها



  . هو الضابط املوكول إليه اإلشراف على املركز: مأمور املركز* 
  . ل يف فلسطني املشكلة مبوجب هذا القانونمصلحة مراكز اإلصالح والتأهي: املديرية العامة* 
هي كل مادة حيظر إدخاهلا إىل الرتيل يف املركز وتشمل النقود والثياب واملشروبات الروحية : املادة املمنوعة* 

واملخدرات والسموم واآلالت واألدوات والعصي والشفرات والسكاكني واألسلحة على اختالف أنواعها 
دة ضارة باجلسم واحلياة وأي مادة حيظر على الرتيل حيازا مبقتضى أحكام هذا والطعام قبل فحصه وكل ما

  . القانون والنظم والتعليمات الصادرة مبقتضاه

  الفصل الثاين 
  

  املراكز واإلشراف عليها 
  

   ) 2( مادة 
  إنشاء املراكز وإلغاؤها والعدول عن استعماهلا 

  
  . عدول عن استعماهلا عند الضرورة من الوزير، وجيوز له إلغاؤها والقرارتنشأ املراكز وحتدد أماكنها ب

   ) 3( مادة 
  تبعية املراكز لوزارة الداخلية 

  
املدير العام بقرار من الوزير أما املراكز تتبع الوزارة وتتوىل املديرية العامة إدارا واإلشراف عليها ويتم تعيني 

  .  فيتم تعيينهم من املدير العاممأموري املراكز

   ) 4( مادة 
  إدارة مراكز اإلصالح 

يتوىل مدير املركز إدارة وسري أعمال املركز وتنفيذ أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو لوائح أو تعليمات 
  . اإلصالح والتأهيل أو أي مسؤول آخر يفوضه بذلكأخرى صادرة مبقتضاه حتت إشراف مدير عام مراكز 

  
   ) 5( مادة 

  سجالت وملفات مراكز اإلصالح 
  

حيفظ يف كل مركز سجل عام مرقوم للرتالء ودفتر يومية حلوادث املركز، وينشأ ملف خاص لكل نزيل وختضع 
  . ء بياناا عن تنظيمها واستيفاهذه السجالت وامللفات إلشراف ورقابة املدير ويكون مسئوالً



  الفصل الثالث 
  

  قبول الرتالء 
  

   ) 6( مادة 
  إجراءات إدخال الرتالء يف مراكز اإلصالح 

  
 يكون إدخال الرتيل إىل املركز مبوجب مذكرة قانونية وحيظر إبقاؤه يف املركز بعد انتهاء املدة احملددة قانوناً -  1

  . يف املذكرة
  . وية الرتيل وقانونية املذكرة يتعني على مأمور املركز التثبت من ه-  2
  . قيد التفاصيل املتعلقة بالرتيل يفتح ملف خاص ل-  3

   ) 7( مادة 
  إعتبار الرتالء يف عهدة مدير املركز 

  
يودع كل من حيجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تقيد حريته وفق القانون يف أحد األماكن اليت يصدر بتحديدها 

 من هذا القانون ويعترب الرتالء يف أي مركز من املراكز حتت احلفظ القانوين مادة الثانيةقرار من الوزير وفقاً لل
  . املركز وأنظمة املديرية العامةيف عهدة مدير املركز وخيضعون النضباط 

    )8( مادة 
  نقود وأمتعة الرتالء 

  
 جيب تفتيش الرتيل لدى دخوله املركز وتضبط منه املواد املمنوعة وجيري تفتيش الرتيل األنثى بواسطة -  1

  . أنثى
 حيتفظ مأمور املركز بنقود وأمتعة الرتيل اليت جيلبها معه أو اليت ترسل إليه مبوجب إيصاالت ترد إليه فور -  2

  . اإلفراج عنه
  . قود وأمتعة الرتيل يف حالة وفاته إىل ورثته تسلم ن-  3
 يسقط حق الرتيل املفرج عنه أو ورثته يف حال وفاته يف املطالبة بنقوده وأمتعته بعد مرور ثالث سنوات -  4

  .  أحد الستالمها خالل تلك املدةمن تاريخ اإلفراج أو الوفاة، وتؤول ملكيتها إىل الدولة إذا مل يتقدم



   ) 9( مادة 
  س الرتالء مالب

  
  .  يرتدي الرتيل لباساً خاصاً باملركز-  1
 تتلف ثياب الرتيل إذا اتضح أا مضرة بالصحة العامة إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل فإن زادت على -  2
  . لك تسلم إىل من خيتاره الرتيلذ

  الفصل الرابع 
  

  تفقد املراكز وتفتيشها 
  

   ) 10( مادة 
   وأخصائيني اجتماعيني تفقد املراكز وتعيني مفتشني

  
 لوزيري الداخلية والعدل أو من ينتدبه أي منهما حق الدخول ألي مركز بقصد تفقده وإبداء املالحظات -  1

  . أو املقترحات اليت يروا على أن تدون يف سجل خاص
 ذوي  جيوز للوزير وبالتنسيق مع وزير الشؤون االجتماعية تعيني مفتشني وأخصائيني اجتماعيني من-  2

  . لة الرتيل النفسية واالجتماعيةالكفاءة لدراسة حا

   ) 11( مادة 
  التحقق من انضباط املراكز وتطبيق القوانني واللوائح 

  
للنائب العام أو وكالئه وللمحافظني وقضاة احملكمة العليا واملركزية كل يف دائرة اختصاصه الدخول يف مجيع 

  -:تحقق مما يليأماكن املركز يف أي وقت لتفقده بقصد ال
  .  صحة السجالت واألوراق والقيود املتعلقة بإدارة املركز وانضباطه ونظامه-  1
  .  فحص طعام الرتالء من حيث كميته ونوعه-  2
  .  تطبيق ما تقضي به القوانني واللوائح واختاذ ما يرونه الزماً بشأن ما يقع من خمالفات-  3
   . عدم وجود شخص نزيل بغري وجه قانوين-  4
 تنفيذ أحكام احملاكم وأوامر النيابة وقاضي التحقيق جيري تنفيذها على الوجه املبني فيها وهلم قبول -  5

همة املوكول شكاوي الرتالء وإبداء مالحظام وعلى املدير أن يوافيهم جبميع ما يطلبونه من البيانات اخلاصة بامل
  . إليهم القيام ا



   ) 12( مادة 
   الدورية الزيارات التفتيشية

  
يقوم املدير العام بزيارات تفتيشية دورية جلميع املراكز للتحقق من تنفيذ النظم والتعليمات والقرارات كافة 

  . ريره يف هذا الشأن إىل الوزيرويرفع تق

  الفصل اخلامس 
  

  الرعاية الصحية واخلدمات الطبية 
  

   ) 13( مادة 
  مهام أطباء املركز 

  
تزودها اخلدمات الطبية بطبيب وعدد من املمرضني واملعدات واألدوية الالزمة ويقوم تنشأ يف كل مركز عيادة و

  -:الطبيب باملهام التالية
 معاينة كل نزيل لدى دخوله املركز وقبل اإلفراج عنه ويدون تقريراً عن حالته الصحية موضحاً به تاريخ -  1

  . وساعة إعداد ذلك التقرير
  . الرتالء يف حالة اإلضراب عن الطعام اإلشراف الصحي الدائم على -  2
  . ير متضمناً توصياته ذا الشأن العناية بصحة الرتالء وتقدمي تقرير دوري عنها إىل املد-  3

   ) 14( مادة 
  واجبات الطبيب 

  
 يتعني على الطبيب تفقد أماكن نوم الرتالء واحلجر االنفرادي والتثبت من حالة الرتالء الصحية ومعاجلة -  1
رضى منهم ونقل من تتطلب حالته املرضية إىل العيادة أو إىل املستشفى املختص وعزل املشتبه يف إصابتهم امل

  . بأمراض معدية أو وبائية حلني الشفاء وتطهري األلبسة والفراش واألطعمة
  . فى من ضمن مدة العقوبة املقررة حتتسب املدة اليت يقضيها الرتيل يف املستش-  2

   ) 15( مادة 
  الة الرتالء إىل املستشفى إح

  

 حيال الرتيل املريض فوراً إىل املستشفى إذا استدعت حالته ذلك وأن تبادر إدارة املركز إىل إبالغ جهة -  1



اإلدارة اليت يقيم يف دائرة اختصاصها أهله إلخطارهم بذلك فوراً ويؤذن هلم بزيارته وإذا تويف أي الرتيل يقوم 
  -:ا يليالطبيب بعمل تقرير يتضمن م

  .  تاريخ اشتكاء الرتيل من املرض أو التاريخ الذي لوحظ فيه ألول مرة بأنه مريض-أ 
  .  نوع العمل الذي كان يقوم به الرتيل يف ذلك اليوم-ب 
  .  يوم دخوله للمستشفى للعالج-ج 
  .  اليوم والوقت الذي تبلغ فيه الطبيب حبالة الرتيل املرضية-د 

  .  مت الكشف فيها على الرتيل املريض قبل وفاته نوع املرض وآخر مرة- هـ 
  .  تاريخ الوفاة وأسباا وأية مالحظات أخرى يراها الطبيب على املتوىف عند معاينته للجثة-و 
يعترب الرتيل أثناء فترة مكوثه يف املستشفى أو يف أي مكان آخر للعالج حتت احلفظ القانوين ويترتب على -  2

  . ل الالزمة للمحافظة عليه أثناء وجوده حتت العالج وبشكل ال يسيء إىل ذلك الرتياملأمور اختاذ التدابري

   ) 16( مادة 
  وفاة الرتالء 

  
جيب على املدير أو من ينوب عنه إبالغ النيابة العامة أو أي جهة خمتصة فوراً بوفاة أي نزيل ميوت فجأة أو 

  .الرتالء أو عليهم أو أي حادث كان خطرياًنتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة وبكل جناية تقع من 

  الفصل السادس 
  إعالن الرتالء وإبالغهم باألوراق القضائية 

  
   ) 17( مادة 

  حق الرتالء يف إطالعهم على األوراق القضائية اخلاصة م 
  

هلا إلدارة على مأمور املركز أو من ينوب عنه اطالع الرتيل على أية أوراق قضائية أو أية أمور ختصه فور وصو
  . اثبات وصوهلا إليه يف سجل رمسياملركز و

   ) 18( مادة 
  حق الرتالء يف تقدمي شكاوي 

  
  :للرتيل احلق يف تقدمي أية شكوى أو أي طلب ويتم ذلك

  .  برفع طلبه أو شكواه على النموذج اخلاص بذلك-  1
  . لغ بالرد فور وصولهاملختصة ويب يسجل طلبه أو شكواه يف سجل خاص قبل إرساله إىل اجلهة -  2



  الفصل السابع 
  

  حاالت استخدام األسلحة النارية 
  

   ) 19( مادة 
  حظر الدخول إىل الزنازين بدون مرافق 

  
ء ما مل يكن حيظر على املدير أو من ينوب عنه أو أية فرد من أفراد املركز الدخول ألية زنزانة ا أحد الرتال

  . مصحوباً مبرافق له

   ) 20( مادة 
  تثناءات على حظر محل السالح داخل املركز إس

  
  :حيظر على أفراد املديرية العامة محل السالح داخل املركز إال يف األحوال الضرورية اآلتية

  .  للدفاع عن النفس بعد استنفاذ الوسائل األخرى مثل الغاز املسيل للدموع أو خراطيم املياه أو اهلروات-  1
  . ى حدود السجن وتعذر منعه بالوسائل األخرى ملنع هروب الرتيل إذا ختط-  2
 إلاء أي مترد أو شغب أو أعمال عنف باتت دد باقتحام أبواب املركز أو تسلق أسواره أو تنذر -  3

  . باإلخالل اجلسيم باألمن والنظام فيه
تنفاذ احملدق واس لدفع األذى عن الرتالء أو غريهم ممن يتواجدون يف املركز عند تعرضهم للخطر أو لألذى -  4

  . الوسائل األخرى إلنقاذهم

   ) 21( مادة 
  قواعد استخدام السالح الناري 

  

إذا ما استخدم السالح الناري إلنذار الرتيل أو ختويفه أو ردعه يتعني إطالق ثالث عيارات حتذيرية، فإن مل ميتثل 
للمصاب اإلسعاف والعالج ة ويقدم تطلق النار باجتاه ساقيه مع احلرص قدر اإلمكان لتجنب اإلصابات اخلطر

  . الالزم

   ) 22( مادة 
  حظر استخدام السالح يف احلاالت اليت تعرض حياة اآلخرين للخطر 

  

  .  اليت تعرض حياة اآلخرين للخطرال جيوز استخدام السالح الناري يف احلاالت



   ) 23( مادة 
  اإلبالغ عن استخدام األسلحة والتحقيق اإلداري 

  
لوقوف على أسباب إبالغ اجلهات املعنية باستخدام األسلحة النارية مع البدء بالتحقيق اإلداري لعلى املدير 

  . ودوافع احلادث

  الفصل الثامن 
  

  تصنيف الرتالء 
  

   ) 24( مادة 
  فصل الرتالء حسب اجلنس 

  
 الرؤية بينهما، يوضع الرتالء الذكور يف قسم منفصل عن الرتيالت اإلناث حبيث يتعذر احلديث أو االتصال أو

  . ويوضع األحداث يف مراكز خاصة م

   ) 25( مادة 
  تصنيف الرتالء 

  
يصنف الرتالء من كل جنس داخل املراكز ويوزعون يف أقسام منفصلة بالقدر الذي تسمح به ظروف كل 

  :مركز
  .  الرتالء املوقوفون الذين مل تصدر ضدهم أحكام من احملاكم املختصة-  1
  . دعاوى حقوقية كدعوى الدين والنفقة الرتالء يف -  2
  .  الرتالء من غري ذوي السوابق-  3
  .  الرتالء من ذوي السوابق-  4

   ) 26( مادة 
  حقوق الرتالء املوقوفني أو احملكوم عليهم يف قضايا حقوقية 

  
أغطية من خارج مالبس أو للرتالء املوقوفني أو احملكوم عليهم يف قضايا حقوقية احلق يف إدخال أطعمة خاصة أو 

  . املركز



   ) 27( مادة 
  معاملة الرتيلة احلامل 

  
تعامل الرتيلة احلامل ابتداء من ظهور أعراض احلمل عليها واىل ما بعد الوضع بستني يوماً، معاملة خاصة من 

تدابري حيث التغذية وأوقات النوم والعمل وتوفر هلا العناية والرعاية الطبية وفق ما يوصي به الطبيب وتتخذ ال
  . زمة كي تضع محلها يف املستشفىالال

   ) 28( مادة 
  معاملة الطفل املولود لرتيلة 

  
إذا وضعت الرتيلة طفلها يف املركز فال يذكر ذلك يف السجالت الرمسية وال يف شهادة امليالد ويعترب املستشفى 

دير أن يوفر لألم املرضعة مكاناً مكان الوالدة ويبقى الطفل مبعية أمه حىت بلوغه السنتني من العمر وعلى امل
  .  بقية الرتيالتمنفصالً عن

   ) 29( مادة 
  عدم رغبة الرتيلة يف إبقاء طفلها معها 

  
 إذا مل ترغب الرتيلة يف إبقاء طفلها معها بعد والدته أو إذا بلغ الثانية من عمره يسلم ملن له احلق يف -  1

  .ن حالة الطفل الصحية ال تسمح بذلكحضانته شرعاً بعد األم إال إذا قرر الطبيب أ
 وإذا مل يوجد من له حق حضانة الطفل شرعاً يتم إيداعه يف إحدى مؤسسات رعاية األطفال على أن ختطر -  2

  . األم مبكان إيداع طفلها ويسمح هلا برؤيته دورياً

  الفصل التاسع 
  

  تعليم وتثقيف الرتالء 
  

   ) 30( مادة 
   التعليمية تنظيم الدورات وتأمني الفرص

  
تقوم املديرية العامة بالتنسيق مع اجلهات التعليمية املختصة بتنظيم دورات تعليمية حملو األمية للرتالء الذين ال 

حيسنون القراءة والكتابة كما وتقوم بتأمني الفرص التعليمية للرتالء اآلخرين ملواصلة تعليمهم يف خمتلف املراحل 



حقة باملركز أم يف املدارس العامة أو املهنية خارجها، وفق اإلمكانات املتاحة الدراسية سواء يف املدارس املل
  . حلفاظ على الرتالء وأمن املركزومتطلبات ا

   ) 31( مادة 
  توفري مقومات املطالعة وإجياد وسائل مواصلة الدراسة اجلامعية 

  
قومات الالزمة للرتالء لتمكينهم من املطالعة على املديرية العامة بالتنسيق مع اجلهات التعليمية املختصة توفري امل

واالستذكار وإجياد الوسائل اليت تضمن هلم مواصلة دراستهم اجلامعية استثناء على شرط الدوام اليومي 
  . تصة سواء داخل املركز أو خارجهومتكينهم من أداء االمتحانات حتت اإلشراف املباشر للجهات التعليمية املخ

   ) 32( مادة 
  شهادة الرتيل الدراسية 

  
جيب أال تتضمن الشهادة الدراسية أو املهنية املمنوحة للرتيل أية بيانات تفيد بأا قد منحت له أثناء وجوده يف 

  . ركز أو من مدرسة ملحقة باملركزامل

   ) 33( مادة 
  احلوافز التشجيعية 

  
 وجوده يل الذي حيصل على الشهادات العامة أو اجلامعية أثناءمتنح املديرية العامة حوافز تشجيعية مناسبة للرت

  . يف املركز

   ) 34( مادة 
  عقد الندوات واحملاضرات 

  
تقوم املديرية العامة بالتنسيق مع إدارة املراكز بعقد الندوات التثقيفية وإلقاء احملاضرات اإلرشادية واألخالقية 

  . صة للرتالء كافة للمشاركة فيهاوالدينية والتربوية والثقافية وإتاحة الفر

   ) 35( مادة 
  إنشاء مكتبة يف كل مركز 

  
تنشأ يف كل مركز مكتبة عامة دف إىل تثقيف وذيب الرتالء على أن تضم املطبوعات النافعة واملسموح 



هلم م وتتاح بتداوهلا قانوناً، ويشجع الرتالء على املطالعة واالنتفاع بتلك الكتب واملطبوعات يف أوقات فراغه
  . الفرص املناسبة لتحقيق ذلك

   ) 36( مادة 
  السماح بإحضار الكتب واالت والصحف 

  
جيوز للرتالء إحضار الكتب واالت والصحف املسموح بتداوهلا قانوناً على نفقتهم وذلك وفق الضوابط اليت 

  . ا املديرية العامةحتددها إدارة املركز يف هذا الشأن وفق اللوائح والتعليمات اليت تصدره

  الفصل العاشر 
  

  حقوق الرتالء 
  

   ) 37( مادة 
  حقوق الرتالء 

  
  .  مينع تشغيل الرتيل يف البيوت أو يف األمور اخلاصة-  1
  .  مينع تعذيب الرتيل أو استعمال الشدة معه-  2
  .  مينع خماطبة الرتيل ببذاءة أو بألقاب حمقرة-  3
  . مواكلة الرتيل أو زائره أو ممازحته حيظر على األفراد يف املركز -  4
  .  حيظر دخول حجرة الرتيل ليالً إال عند الضرورة وحبضور املدير أو من ينوب عنه-  5
  .  يسمح للرتيل بإقامة شعائره وتأديته فرائضه الدينية حبرية تامة-  6
  . ألسبوع شتاء يستحم الرتيل مرتني على األقل يف األسبوع صيفاً ومرة واحدة على األقل يف ا-  7
  .  يغسل الرتيل وجهه وأطرافه مرتني يف اليوم صباحاً ومساءاً-  8
  .  يغسل الرتيل مالبسه مرة واحدة على األقل يف األسبوع-  9

  .  يقص شعر الرتيل مرة واحدة يف الشهر- 10
  .  يزال شعر الرتيل احملكوم عليه باحلبس ثالثة أشهر بأكثر- 11
  . تني على األقل يف األسبوع حيلق الرتيل ذقنه مر- 12
  .  تزود إدارة املركز حجرة الرتيل بوسائل اإلنارة ووسائل التدفئة أيام الربد- 13
  .  يتكون فراش الرتيل من فرشة إسفنج ومخس بطانيات صوف- 14
  .  توزع وجبات الطعام على الرتيل يف املكان املعد له يف حجرته يف األوقات املقررة- 15
  . بة العشاء وقت غروب الشمسع وج توز- 16



  الفصل احلادي عشر 
  

  نقل الرتالء 
  

   ) 38( مادة 
  إحضار الرتالء 

  
  .  يف الوقت احملدد يف ذلك األمريتوىل املدير مسئولية تنفيذ كل أمر قضائي بشأن إحضار أحد الرتالء أو إيداعه

   ) 39( مادة 
  نقل حاجيات الرتيل 

  
  . اناته إىل املركز املنقول إليهتنقل أوراق الرتيل وحاجياته وأم

   ) 40( مادة 
  حمظورات عند نقل الرتيل 

  
  : حيظر عند نقل الرتيل ما يلي-  1
 تعريضه ألنظار اجلمهور إال ألدىن قدر ممكن وجيب اختاذ تدابري حلمايته من شتائم اجلمهور وفضوله وعدم -أ 

  . تعريضه للعالنية بشىت أشكاهلا
  . تعرضه لعناء جسدي ال ضرورة لهن حيث التهوية واإلضاءة أو بأية وسيلة  نقله يف ظروف سيئة م-ب 

  الفصل الثاين عشر 
  

  تدريب وتشغيل الرتالء 
  

   ) 41( مادة 
  العمل على إكساب الرتالء مهناً أو حرفاً 

  
تنفيذ العقوبة، يعمل املركز على تدريب الرتالء مهنياً وتنمية مهارام وإكسام حرفاً أو مهناً مفيدة خالل مدة 



تساعدهم على كسب عيشهم بعد إطالق سراحهم ويتم التدريب املهين النظري والعملي يف ورش التدريب 
  . ا املديرية العامة ذا اخلصوصوالتشغيل داخل املركز أو خارجه وفق النظم والتعليمات اليت تصدره

   ) 42( مادة 
  تشغيل الرتالء 

  
ني داخل نطاق املركز أو خارجه يف أي عمل من األعمال املناسبة وال جيوز  جيوز تشغيل الرتالء احملكوم-  1

تشغيل الرتالء املوقوفني إال إذا رغبوا يف ذلك على أن ال تزيد ساعات العمل اليومي عن مثان ساعات وال جيوز 
  . تشغيلهم يف أيام أعيادهم

ل ومن بلغوا سن الستني إال إذا رغبوا يف العمأعاله الرتالء املرضى  ) 1(  يستثىن من تطبيق أحكام الفقرة -  2
  . وشهد الطبيب بقدرم على ذلك

   ) 43( مادة 
  طبيعة الشغل يف املركز 

  

 جيوز تشغيل الرتيل احملكوم عليه باحلبس البسيط يف أعمال خفيفة إذا رغب يف ذلك، وال جيوز تشغيل -  1
  . الرتيلة خارج املركز

  . ز أو خارجه بالقسوة أو اإليالمال الشاقة جيب أال يتصف الشغل يف املرك فيما عدا احملكومني باألشغ-  2

   ) 44( مادة 
  أجر الرتالء 

  

  . جراً حتدده األنظمة والتعليماتمينح الرتيل مقابل عمله يف املركز أو خارجه أ
  

  الفصل الثالث عشر 
  

  ختفيض مدة العقوبة 
  

   ) 45( مادة 
   ختفيض العقوبة حلسن السري والسلوك

  
 يفرج عن الرتيل إذا أمضى ثلثي املدة احملكوم ا عليه وكان خالل تلك املدة حسن السري والسلوك وال -  1

  . يشكل اإلفراج عنه خطراً على األمن العام
  .املركز وكان سلوكه خالهلا حسناً إذا كانت العقوبة احلبس املؤبد فيفرج عنه إذا أمضى عشرين عاماً يف -  2



   ) 46( مادة 
  إلفراج املشروط ا

  
 بقرار من الوزير بناًء على اقتراح املدير العام، وحتدد يف القرار أسباب مادة السابقة يكون اإلفراج طبقاً لل-  1

  . اإلفراج
شروطاً جيوز إعادة املفرج عنه إىل املركز إلمتام مدة العقوبة املتبقية من العقوبة احملكوم  إذا كان اإلفراج م-  2

ا عليه إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه أو إذا خالف شروط اإلفراج عنه، وذلك بقرار من النائب 
  . ر فيه األسباب املوجبة اإلعادةالعام يذك

   ) 47( مادة 
  دير العام تقارير املدير إىل امل

  
جيب على املدير أن يرسل تقريراً للمدير العام عن كل نزيل تزيد مدة حمكوميته على عشرة سنوات بعد مضي 

الست سنوات األوىل، موضحاً فيه كافة البيانات املتعلقة بالرتيل على أن يتبعه تقريراً دورياً كل سنة من 
  .  اليت تنقضي من املدة املتبقيةالسنوات

  )  48( مادة 
  العفو العام 

  
جيوز لرئيس السلطة الوطنية اإلفراج عن بعض الرتالء يف املناسبات الوطنية أو الدينية ويتم اإلفراج يف الوقت 

  . احملدد بقرار العفو

  الفصل الرابع عشر 
  

  املواد املمنوعة 
  

   ) 49( مادة 
  حظر إدخال مواد ممنوعة 

  
دود اليت يف املركز، وال جيوز له حيازا أو إخراجها منه إال يف احلال جيوز إدخال املادة املمنوعة إىل الرتيل 

  . يسمح ا هذا القانون



   ) 50( مادة 
  فحص األشياء وتفتيش األشخاص لضبط املواد املمنوعة 

  
جيوز ملأمور املركز أو من ينوب عنه فحص كافة األشياء اليت يتم إدخاهلا إىل املركز أو إخراجها منه وله أن 

 أو يستوقف كل شخص أو نزيل يشتبه بأنه يدخل أو خيرج أو حيوز أية مادة ممنوعة إىل املركز وله أو يوقف
  .  الذي ضبطت معه للجهات املختصةيوعز بتفتيشه قانوناً فإذا وجدت تلك املادة فله ضبطها وتقدمي الشخص

   ) 51( مادة 
  صالحيات املدير 

  
  :از للمدير ما يليإذا مل ينتج عن املادة املمنوعة جرمية ج

  .  استعماهلا على الوجه الذي يرتأيه ملنفعة الرتالء-  1
  .  إتالفها إذا كانت عدمية النفع والقيمة-  2
  . عامة للسلطة إذا كانت ذات قيمة بيعها ودفع قيمتها إىل اخلزينة ال-  3

  الفصل اخلامس عشر 
  

  الزيارات 
  

   ) 52( مادة 
  مواعيد الزيارات 

  
لرتيل يف فترات دورية منتظمة حتدد األنظمة والتعليمات مواعيدها شريطة أن يسمح بالزيارة يسمح بزيارة ا

  . ر من تاريخ التوقيف أيهما أقرباألوىل بعد انتهاء التحقيق أو انقضاء مدة شه

   ) 53( مادة 
  حق الرتيل يف املراسلة 

  
، وإلدارة املركز أن تطلع على الرسائل للرتيل احلق يف أن يراسل أسرته وأصدقاءه وأن يتسلم الرسائل منهم

  . نه مع احلفاظ على سرية الرسائلالواردة إليه أو الصادرة م



   ) 54( مادة 
  مقابلة احملامي 

  
لرتيل أو بناء على يسمح حملامي الرتيل املوقوف أو احملكوم يف مقابلته على انفراد سواء كانت املقابلة بدعوة من ا

  . طلب احملامي

    )55( مادة 
  الزيارات اخلاصة 

  
للمدير أن يسمح بزيارة الرتيل املريض بناًء على توجيه الطبيب، كما جيوز له السماح لرجال الدين بزيارة 

  .اليت حتددها األنظمة والتعليماتالرتالء بقصد الوعظ واإلرشاد أو إقامة الشعائر الدينية يف األوقات واألمكنة 

   ) 56( مادة 
  فتيشهم سجل الزائرين وجواز ت

  
  .  للمدير أن يعد سجالً خاصاً للزائرين يدون فيه اسم وعنوان كل زائر يدخل املركز-  1
 وجيوز له تفتيش أي زائر يشتبه يف حيازته أشياء ممنوعة وإذا رفض الزائر خضوعه للتفتيش فيجوز منعه من -  2

  .  أسباب الرفض يف السجل املذكورالزيارة ويدون

   ) 57( مادة 
  لرتالء إجازات ا

  

 جيوز للمدير منح الرتيل إجازة طارئة مدا ثالثة أيام يف حالة وفاة أو نقل أحد أقاربه حىت الدرجة الثانية -  1
إىل املستشفى يف حالة مرضية خطرية شريطة أن يقدم كفيالً يضمنه أثناء فترة اإلجازة والعودة إىل املركز حال 

  . انتهائها
سلوك إجازة مدا أربع وعشرون ساعة كل أربعة أشهر على األقل شريطة أن  للمدير منح الرتيل حسن ال-  2

  . فيالً يضمنه أثناء هذه اإلجازةيكون قد أمضى ربع مدة حمكوميته وقدم ك

   ) 58( مادة 
  عدم عودة الرتيل من اإلجازة   

  

ذا مل يعد إىل املركز خالل اثنيت يعترب الرتيل يف حالة هروب وحيال إىل احملكمة املختصة حملاكمته عن هذه اجلرمية إ
  . ة ساعة من انتهاء مدة إجازتهعشر



  
  الفصل السادس عشر

  
  الرتالء احملكوم عليهم باإلعدام 

  

   ) 59( مادة 
  معاملة الرتالء احملكوم عليهم باإلعدام 

  
زيارته إال بعد  يعزل الرتيل احملكوم عليه باإلعدام عن سائر الرتالء ويوضع حتت الرقابة الدائمة ومتنع -  1

  . احلصول على إذن خطي من املدير العام
  .  للنائب العام أو ممثليه أو أحد رجال الدين أو طبيب املركز زيارته يف أي وقت-  2
 على املدير حال تلقيه قرار التصديق على حكم اإلعدام إبالغ الرتيل وإشعار أسرته أو أحد أقاربه لزيارته -  3

  . م املعني لتنفيذ احلكميف اليوم الذي يسبق اليو
 يتلو املدير التهمة ومنطوق احلكم على مسمع احلاضرين شريطة أن يكون من بينهم النائب العام أو وكيله -  4

وطبيب املركز ومندوب عن الشرطة وشخصني آخرين خيتارمها النائب العام واحد رجال الدين ينتمي إليه 
  . احملكوم عليه وحماميه إذا رغب يف ذلك

 تنفذ عقوبة اإلعدام داخل املركز بناء على طلب النائب العام إىل املدير العام وتسلم اجلثة إىل أهله فإذا مل -  5
  . الواقع بدائرا املركز لدفنهايتقدموا الستالمها تسلم للهيئة احمللية 

   ) 60( مادة 
  حاالت تأخري تنفيذ حكم اإلعدام 

  
ة احلامل احملكوم عليها باإلعدام إىل ما بعد الوالدة وحىت بلوغ الطفل  يوقف تنفيذ حكم اإلعدام حبق الرتيل-  1

  . سنتني من عمره
  .  ال ينفذ احلكم املذكور يف أيام العطل الرمسية واألعياد الدينية والوطنية-  2
أسرته  ال جيوز تأخري تنفيذ حكم اإلعدام بعد تسلم قرار التصديق على احلكم وإخطار احملكوم عليه و-  3
  . ألمربا

  الفصل السابع عشر 
  نظام االنضباط والعقوبات 



  
   ) 61( مادة 

  الالئحة التنظيمية 
  
 ينبغي  تنظم الواجبات واألعمال اليت جيب أن يلتزم ا الرتيل وكذلك احملظورات اليتالئحة يصدر الوزير -  1

  . جتنبها
  .  جيب إعالم الرتيل بالالئحة التنظيمية املذكورة يف البند السابق-  2
 دون اإلخالل باملسئولية اجلنائية يعاقب الرتيل تأديبياً إذا خالف القوانني أو األنظمة والتعليمات املعمول ا -  3

  . يف املركز
حة وتعلق يف مكان ظاهر على باب املركز اخلارجي ويف  تدون املواد املتعلقة باجلرائم والعقوبات على لو-  4
  . فة طعام الرتالء لالطالع عليهاغر

   ) 62( مادة 
  عقوبات الرتالء التأديبية 

  
  -:تفرض على الرتيل إذا خالف األنظمة أو التعليمات بداخل املركز إحدى العقوبات التأديبية التالية

  .  اإلنذار-  1
  .  تزيد على أسبوع احلبس االنفرادي ملدة ال-  2
  .  ملدة ال تزيد عن ثالثني يوماً احلرمان من بعض املزايا املقررة لفئته من الرتالء-  3

   ) 63( مادة 
  وجوب التحقيق قبل فرض العقوبات التأديبية 

  
 على الرتيل إال بعد إجراء حتقيق يتضمن مواجهته املادة السابقةال جيوز توقيع أي من العقوبات املذكورة يف 

باملخالفة املنسوبة إليه ومساع أقواله وحتقيق دفاعه وجيب أن يكون قرار توقيع اجلزاء مسبباً وأن يتم التحقيق 
  . الرتالء يف سجل اجلزاءاتمبعرفة احملقق كتابة وتقيد اجلزاءات اليت توقع على 

  الفصل الثامن عشر 
  

  إطالق سراح الرتالء 
  



   ) 64( مادة 
  اإلفراج عن الرتالء 

  
 جيب على املدير اإلفراج عن الرتيل بعد ظهر اليوم الذي تنتهي فيه مدة حمكوميته أو اليوم السابق له، وال -  1

  . جيوز إبقائه يف املركز بعد ذلك
  . رتيل فوراً إذا صدر حبقه عفو عام أو خاص يتم اإلفراج عن ال-  2
 إذا كان الرتيل موقوفاً احتياطياً وصدر أمر باإلفراج عنه، فيجب تنفيذ أمر اإلفراج فوراً ما مل يكن موقوفاً -  3

  . لسبب آخر

  الفصل التاسع عشر 
  

  أحكام عامة 
  

   ) 65( مادة 
  إصدار األنظمة والتعليمات 

  

  . ون الالزمة لتنفيذ هذا القاناألنظمة والتعليماتيصدر الوزير

   ) 66( مادة 
  اإللغاءات 

  

 23قانون السجون رقم  املعمول به يف حمافظات غزة و1946ة لسن ) 3( قانون السجون رقم يلغى كل من 
  . أية أحكام أخرى تتعارض مع أحكامه املعمول به يف حمافظات الضفة الغربية و1952لسنة 

   ) 67( مادة 
  التنفيذ والنفاذ 

  

  . ريخ نشره يف اجلريدة الرمسيةعلى مجيع اجلهات كل فيما خيصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تا
  .  ميالدية1998 / 5 / 28صدر مبدينة غزة بتاريخ 

  .  هجرية1419 / 2 / 2املوافق 
  ر عرفاتياس

  رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


