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وزارة الداخلية
 قرار رقم )131( ل�سنة 2015

 ب�ساأن الالئحة التنفيذية لقانون موؤ�س�سة الإ�سالح والتاأهيل
 ال�سادر بالقانون رقم )18( ل�سنة 2014

وزير الداخلية: 
بعد الطالع على قانون موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل ال�شادر بالقانون رقم )18( ل�شنة 2014،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة الداخلية،
قرر الآتي:
مادة )1(

املبينة قريَن كل  املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  الالئحة،  اأحكام هذه  يف تطبيق 
منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.

فيها  يودع  م�شتقلة  مراكز  تتبعها  والتي  والتاأهيل،  الإ�شالح  اإدارة  تتولى  التي  اجلهة  املوؤ�س�سة: 
النزلء واملحبو�شون احتياطيًا من الرجال اأو الن�شاء بح�شب الأحوال.  

بح�شب  الن�شاء  اأو  الرجال  من  احتياطيًا  واملحبو�شني  النزلء  لإيداع  املخ�ش�س  املكان  املركز: 
الأحوال.  

مدير املوؤ�س�سة: ال�شابط امل�شئول عن اإدارة املوؤ�ش�شة وتنفيذ القوانني واللوائح ذات ال�شلة بها، 
ويعاونه يف ذلك ويخ�شع لإ�شرافه جميع روؤ�شاء املراكز.

رئي�ض املركز: ال�شابط امل�شئول عن اإدارة املركز وتنفيذ القوانني واللوائح ذات ال�شلة باملوؤ�ش�شة 
ال�شباط  كاٍف من  لإ�شرافه عدد  ويخ�شع  ويعاونه يف ذلك  املوؤ�ش�شة،  اإ�شراف مدير  فيه، حتت 
و�شباط ال�شف واحلرا�س، واملدنيني من الأطباء والأخ�شائيني الجتماعيني والنف�شيني واملهنيني 

ومدر�شي احلرف وغريهم.  
النزيل: املحكوم عليه الذي ينفذ عقوبة �شالبة للحرية. 

املحبو�ض احتياطياً: كل من �شدر �شده اأمر باحلب�س الحتياطي ومل ي�شدر عليه حكم ق�شائي.
الإكراه البدين: حب�س املحكوم عليه الذي ميتنع عن دفع املبالغ املحكوم بها من الغرامات وما 

يجب رده والتعوي�شات وامل�شاريف.
العزل: و�شع النزيل منفردًا يف اأحد الأماكن املخ�ش�شة لذلك داخل املركز. 
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الزيارة: ا�شتقبال النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا لأقاربه اأو من ت�شرح لهم اإدارة املوؤ�ش�شة بذلك. 
طبيب املركز: طبيب املركز املن�شو�س عليه يف املادة )2( من هذه الالئحة.

املادة  فــــــــــي  عليه  والــــــــــــــمن�شو�س  باملركز،  الجتماعي  الجتماعي:الأخ�شائي  الأخ�سائي 
)3( من هذه الالئحة.

واعظ املركز: واعظ املركز املن�شو�س عليه يف املادة )4( من هذه الالئحة.
الأقارب: الأقارب حتى الدرجة الثانية. 

جلنة التاأديب: جلنة التاأديب املن�شو�س عليها يف املادة )67( من هذه الالئحة.
الأمانة العامة للتظلمات: الأمانة العامة امل�شتقلة للتظلمات بالوزارة. 

مادة )2(
واملحبو�شني  للنزلء  املجانية  الطبية  الرعاية  تقدم  �شاملة  طبية  عيادة  مركز  بكل  يكون 
اأو اأكرث ويراأ�شها طبيب املركز، ويتم حتديد درجات هوؤلء الأطباء  احتياطيًا، يعمل بها طبيب 

وندبهم من وزارة ال�شحة للعمل باملركز بالتن�شيق بني املوؤ�ش�شة ووزارة ال�شحة. 
�شحة  على  املحافظة  �شاأنها  من  التي  ال�شحية  التدابري  باتخاذ  املركز  طبيب  ويخت�س 
النزلء واملحبو�شني احتياطيًا ، وذلك بتفقد اأماكنهم ومالحظة �شالحية الغذاء املخ�ش�س لهم 
اأو  مهام  اأية  عن  ف�شاًل  املركز،  داخل  العامة  ال�شحة  حلفظ  لزمًا  يراه  ما  باتخاذ  والتو�شية 
اخت�شا�شات اأخرى ورد الن�س عليها يف قانون موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل ال�شادر بالقانون رقم 

)18( ل�شنة 2014 اأو يف هذه الالئحة اأو يف القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما. 
مادة )3(

الجتماعي  الأخ�شائي  يكون  اأن  وي�شرتط  اأكرث،  اأو  اجتماعي  اأخ�شائي  مركز  بكل  يكون 
متخ�ش�شًا يف العلوم الجتماعية والنف�شية، وذلك ملتابعة �شلوك النزلء واملحبو�شني احتياطيًا 
والإ�شراف عليهم بغر�س امل�شاهمة يف اإ�شالحهم وتقوميهم بال�شكل الذي ل يتعار�س مع النواحي 
الأمنية، ف�شاًل عن اأية مهام اأو اخت�شا�شات اأخرى ورد الن�س عليها يف قانون موؤ�ش�شة الإ�شالح 
والتاأهيل ال�شادر بالقانون رقم )18( ل�شنة 2014 اأو يف هذه الالئحة اأو يف القرارات ال�شادرة 

تنفيذًا لهما.
مادة )4(

اأكرث، يتولى تعريف النزلء واملحبو�شني احتياطيًا مب�شار  اأو  يكون بكل مركز واعظ ديني 
اجلرمية على الفرد واملجتمع ومب�شامني ر�شالة الإ�شالم ال�شمحة اإلى النا�س كافة وتبليغهم دين 
اأمر اهلل  اأح�شن كما  اهلل عقيدًة وعبادًة و�شلوكًا باحلكمة واملوعظة احل�شنة واحلوار بالتي هي 
تعالى و�شرع ر�شوله الكرمي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم، ف�شاًل عن اأية مهام اأو اخت�شا�شات اأخرى 
ورد الن�س عليها يف قانون موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل ال�شادر بالقانون رقم )18( لـ�شنة 2014 

اأو يف هذه الالئحة اأو يف القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما.   
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مادة )5(
ل يجوز اإيداع اأي �شخ�س يف املركز اإل مبقت�شى حكم ق�شائي اأو اأمر باحلب�س الحتياطي 
املحبو�شني  اأو  النزلء   قيد  �شجل  يف  ذلك  وي�شجل  قانونًا،  بذلك  املخت�شة  ال�شلطة  من  �شادر 
احتياطيًا بعد توقيع احلر�س امل�شاحب له على ال�شجل، ويتم ت�شوير النزلء واملحبو�شني احتياطيًا 
واأخذ ب�شماتهم، وُين�شاأ لكل منهم ملف خا�س به ُيثبت فيه احلكم اأو الأمر الق�شائي ال�شادر  

باإيداعه والبيانات املتعلقة باإثبات �شخ�شيته.
املركز  اإلى  معه  ُتر�شل  اآخر  مركز  اإلى  املركز  من  احتياطيًا  املحبو�س  اأو  النزيل  ُنقل  واإذا 
الأخرى  الأوراق  وجميع  املادة  هذه  من  الأولى  الفقرة  يف  املذكور  ملفه  من  �شورة  اإليه  املنقول 
املوجود يف  للعدد  ومطابقته  يوميًا  احتياطيًا  واملحبو�شني  النزلء  ويتم ح�شر عدد  به،  املتعلقة 

ال�شجالت.
مادة )6(

يجب تفتي�س  النزيل واملحبو�س احتياطيًا عند دخوله املركز ، وعليه اأن ي�شلم لإدارة املركز 
كل ما يوجد معه من نقود اأو اأ�شياء يحظر نظام املركز دخولها اأو احتفاظه بها، وتودع بخزينة 
الأمانات لت�شليمها اإليه عند الإفراج عنه، اإل اإذا رغب يف ت�شليمها ل�شخ�س معني خارج املركز 

فُت�شلم اإليه. 
اأو ميتنع عن  اأو املحبو�س احتياطيًا كل ما يخفيه  النزيل  تاأخذ من  اأن  املركز  اإدارة  وعلى 
ت�شليمه، وُتتبع يف ذلك اأحكام الفقرة الأولى من هذه املادة، ويوقع اجلزاء التاأديبي املنا�شب عليه 

من بني اجلزاءات التاأديبية املن�شو�س عليها يف املادة )65( من هذه الالئحة.  
مادة )7(

ُي�شمح للنزيل واملحبو�س احتياطيًا فور اإيداعه باملركز اأو نقله اإلى مركز اآخر باإخطار اأهله 
مبكان تواجده ، وُي�شمح للنزيل اأو املحبو�س احتياطيًا الأجنبي بالت�شال ب�شفارة بالده، اإل اإذا 

رغب النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا كتابًة يف عدم اإخطار اأهله اأو �شفارة بالده.    
مادة )8(

ي�شتقبل الأخ�شائي الجتماعي النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا فور اإيداعه باملركز، للتعرف 
واإبداء  وواجباته،  وبحقوقه  املركز  مبجتمع  وتعريفه  معنوياته  ورفع  نف�شه  يف  الثقة  وبث  عليه 

ال�شتعداد مل�شاعدته يف حل م�شاكله الجتماعية والنف�شية التي قد ترتتب على اإيداعه باملركز.
وتزود اإدارة املركز النزيل واملحبو�س احتياطيًا عقب اإيداعه باملعلومات الكافية عن نظام املركز 

ب�شورة �شفوية وكتابية، وُتتلى عليه حقوقه وواجباته وقواعد املعاملة التاأديبية باملركز.
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مادة )9( 
اإيداعه  عقب  املركز  طبيب  مبعرفة  الطبي  للفح�س  احتياطيًا  واملحبو�س  النزيل  يخ�شع 
باملركز ، وذلك لإثبات احلالة ال�شحية للنزيل اأو املحبو�س احتياطيًا ، واإثبات مدى قدرة النزيل 

على اأداء الأعمال التي ميكن اأن ُيكلف بها.  
مادة )10(

تودع النزيالت واملحبو�شات احتياطيًا يف مراكز  م�شتقلة خا�شعة لل�شرطة الن�شائية. 
مادة )11(

يق�شم النزلء  اإلى فئات، على النحو التايل:
الفئة)اأ(: ت�شمل النزلء املحكوم عليهم بال�شجن.

الفئة)ب(: ت�شمل النزلء املحكوم عليهم باحلب�س مدة تزيد على ثالثة اأ�شهر. 
الفئة)جـ(: ت�شمل النزلء واملحبو�شني بطريق الإكراه البدين.

الفئة)د(: ت�شمل النزلء املحكوم عليهم باحلب�س مدة تقل عن ثالثة اأ�شهر.
الفئة)هـ(: ت�شمل النزلء من الفئة العمرية من 15 اإلى 18 �شنة املحكوم عليهم بال�شجن.
الفئة)و(: ت�شمل النزلء من الفئة العمرية من 15 اإلى 18 �شنة املحكوم عليهم باحلب�س. 

الفئة)ز(: ت�شمل النزلء من ذوي الحتياجات اخلا�شة.
وُتخ�ش�س اأماكن يف املركز لكل فئة من فئات النزلء املذكورين يف الفقرة الأولى من هذه املادة.

مادة )12(
واأثناء  املركز  واأثناء حتركاته خارج  املركز  بارتدائه يف  يلتزم  لبا�شًا خا�شًا  النزيل  ُي�شلم 
املركز  اإلى  ن�شبته  تثبت  ُي�شلم بطاقة  الدكان، كما  اأو  املركز  اإلى عيادة  التوجه  الزيارات وعند 

املودع به ويقوم عن طريقها باإجراء املعامالت اخلا�شة به داخل وخارج املركز. 
مادة )13(

ي�شع مدير املوؤ�ش�شة ال�شوابط اخلا�شة بت�شنيف النزلء من كل فئة من الفئات املذكورة 
يف الفقرة الأولى من املادة )11( من هذه الالئحة اإلى درجات، وذلك بح�شب �شنهم و�شوابقهم 
ونوع جرائمهم ومدد عقوباتهم وت�شابه اأحوالهم الجتماعية والثقافية ومدى قابليتهم لالإ�شالح.

وي�شع مدير املوؤ�ش�شة ما يراه من �شوابط لت�شنيف املحبو�شني احتياطيًا.
مادة )14(

املادة  يف  املذكور  النحو  على   - مركز  كل  يف  احتياطيًا  واملحبو�شني  النزلء  ت�شنيف  يتم 
)13( من هذه الالئحة - مبعرفة جلنة ت�شمى »جلنة ت�شنيف النزلء« ، ُت�شّكل برئا�شة رئي�س 
املركز املخت�س وع�شوية كل من م�شئول �شئون النزلء وم�شئول �شئون الأمن باملركز والأخ�شائي 

الجتماعي وطبيب املركز. 
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وعلى اللجنة، عند ت�شنيف النزلء، مراعاة ال�شوابط املذكورة يف املادة )12( من هذه الالئحة. 
وترفع اللجنة تقريرًا بنتيجة عملها اإلى مدير املوؤ�ش�شة،  لعتماد ما انتهت اإليه من ت�شنيف للنزلء.                    

مادة )15(
ُي�شنف النزلء من الفئات )اأ( و)ب( و)جـ( املذكورة يف الفقرة الأولى من املادة )11( من 
هذه الالئحة- بعد ت�شنيفهم طبقًا للمادة )13( منها - اإلى ثالث درجات: الأولى، والثانية، والثالثة.

ويو�شع النزيل عقب اإيداعه باملركز على الدرجة الثالثة، ول ينقل اإلى الدرجة  الأعلى اإل 
بعد  م�شي ثالثني يومًا على اإيداعه. 

ول ُينقل النزيل املحكوم عليه باحلب�س مدة ثالث �شنوات اأو اأكرث اإلى الدرجة الأعلى اإل بعد اأن 
يق�شي يف الدرجة الثالثة مدة �شتة اأ�شهر على الأقل ويف الدرجة الثانية مدة ثالثة اأ�شهر على الأقل.
ويف جميع احلالت، ل ُينقل النزيل من الدرجة الأدنى اإلى الدرجة الأعلى اإل اإذا كان ح�شن 
اإطار عملها يف  اإليه »جلنة ت�شنيف النزلء« يف  ال�شرية وال�شلوك داخل املركز، وفقًا ملا تنتهي 

تقييم �شلوك النزلء.
مادة )16(

ت�شنيف  »جلنة  وتتولى  النزلء،  �شلوك  بدرجات  اخلا�شة  ال�شوابط  املوؤ�ش�شة  مدير  ي�شع 
النزلء« املن�شو�س عليها يف املادة )14( من هذه الالئحة  تقييم �شلوك النزلء باملركز وحتديد 

درجة ال�شلوك لكل نزيل، مبراعاة ال�شوابط املن�شو�س عليها يف املادة )15( منها.
وتقدم اللجنة تو�شية بنتيجة عملها يف تقييم �شلوك النزلء للجنة التاأديب بخ�شو�س النزيل 

�شيئ ال�شلوك لنقله اإلى الدرجة الأقل اأو اتخاذ الإجراء الالزم يف مواجهته.
وترفع اللجنة تقريرًا بنتيجة عملها اإلى مدير املوؤ�ش�شة، لعتماد ما انتهت اإليه من ت�شنيف للنزلء.

مادة )17(
اأن  وعليه  باملركز،  اإيداعه  من  الأول  الأ�شبوع  خالل  واحدة  مرة  الزيارة  يف  احلق  للنزيل 
يحدد كتابًة اأ�شماء من يرغب يف زيارتهم له، وُي�شمح له بزيارتني كل �شهر طوال مدة حب�شه على 
األ تتجاوز مدة كل زيارة �شاعة واحدة. وُي�شمح للمحبو�س احتياطيًا بزيارة واحدة يف الأ�شبوع 
النزلء واملحبو�شني احتياطيًا داخل املراكز  األ تتجاوز مدتها ن�شف �شاعة، وتكون زيارة  على 

املودعني بها. 
ويحدد مدير املوؤ�ش�شة بقرار منه بقية قواعد و�شوابط زيارة النزلء واملحبو�شني احتياطيًا. 
ويتولى رئي�س املركز حتديد اأيام ومواعيد الزيارة ، وله - اأومن ينوب عنه- تغيري مواعيد ومدة 
املحبو�س  اأو  النزيل  زيارة  واإلغاء  ذلك،  اإلى  احلاجة  دعت  كلما  النق�شان  اأو  بالزيادة  الزيارة 
احتياطيًا اإذا اأ�شاء ال�شلوك هو اأو اأحد زائريه اأثناء الزيارة اأو لأي �شبب يتعلق بالأمن وال�شالمة 

اأو ال�شحة العامة.
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وللنزيل اأو املحبو�س احتياطيًا ولأي ممن يحق لهم زيارته احلق يف طلب زيارة ا�شتثنائية، 
على اأن يتم حتديد �شبب ذلك، ولرئي�س املركز اأو من ينوب عنه املوافقة على الطلب متى راأى 

مربرًا لذلك.
ويف جميع احلالت، ُيعلن عن القواعد وال�شوابط املنظمة للزيارة يف مكان ظاهر على الباب 

اخلارجي ملبنى الزيارات بكل مركز.
مادة )18(

الأماكن  الثانية يف  الدرجة  اأقاربه حتى  قبل  من  احتياطيًا  املحبو�س  اأو  النزيل  زيارة  تتم 
املخ�ش�شة لذلك باملركز، باإ�شراف اأحد �شباط  املركز وح�شور عدد كاٍف من احلرا�س.  

ول ُي�شرح يف الزيارة الواحدة لأكرث من �شتة من اأقارب النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا، ويجوز 
ال�شماح بالزيارة لأربعة من املرافقني لزائريه ممن ل تتجاوز اأعمارهم الثانية ع�شرة.

مادة )19(
اأو املحبو�س احتياطيًا من املواطنني البحرينيني ومل يكن له اأقارب يف  اإذا مل يكن النزيل 
مملكة البحرين، اأو كان من املواطنني البحرينيني ويرف�س زيارة اأقاربه له اأو ل يزوره اأحد من 
اأقاربه ، جاز ملدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب عنه اأن ي�شمح بزيارته من قبل اأ�شخا�س اآخرين - بناًء 
على طلب كتابي منه يحدد فيه ا�شم زائريه – على اأن ل تــ�شبب الزيارة اإخالًل بـالأمن العام اأو 

الأخالق.
مادة )20(

 يجوز ملدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب عنه ال�شماح بزيارة النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا من قبل 
اأ�شخا�س من غري املذكورين يف املادتني )18( و )19( من هذه الالئحة، اإذا دعت احلاجة اإلى 
ذلك، مع �شرورة اللتزام ب�شوابط و�شروط الزيارة املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة والقرارات 

ال�شادرة تنفيذًا لها.
مادة )21(

يجوز لرئي�س املركز اأو من ينوب عنه اأن ياأمر بتفتي�س اأي �شخ�س اأو زائر عند دخوله املركز 
اأو اأثناء تواجده فيه اأو عند خروجه منه، وتتخذ الإجراءات القانونية املعمول بها يف حالة العثور 

بحوزته على اأ�شياء ت�شكل حيازتها اأو اإحرازها جرميًة معاقبًا عليها قانونًا. 
ومُينع ال�شخ�س اأو الزائر من دخول املركز اإذا رف�س التفتي�س املن�شو�س عليه يف الفقرة 

الأولى من هذه املادة.
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مادة )22(
لرئي�س املركز اأو من ينوب عنه اأن يلغي زيارة النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا اأو يوؤجلها يف 
حالة توقيع جزاء تاأديبي عليه اأو اأثناء وجوده يف احلجر ال�شحي، ويف حالة تاأجيل الزيارة يتم 

ال�شماح بها عقب انتهاء �شبب التاأجيل. 
مادة )23(

اأو املحبو�س احتياطيًا املطلوب زيارته مري�شًا باإحدى امل�شت�شفيات العامة  اإذا كان النزيل 
اأو اخلا�شة ، جاز اإجراء الزيارة يف امل�شت�شفى بعد اأخذ راأي الطبيب املعالج بامل�شت�شفى وموافقة 
مدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب عنه ، وُي�شرتط لذلك اللتزام ب�شروط و�شوابط الزيارة املن�شو�س 
عليها يف هذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها واأن تتم الزيارة بال�شكل الذي ل يتعار�س 

مع النواحي الأمنية.
مادة )24(

يجوز ملدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب عنه - يف حالة ال�شرورة ، وبعد موافقة الوزير اأو من ينيبه 
- الت�شريح بخروج النزيل من املركز لأماكن الـتعزية اأو يف اأية حـالة اأخرى، ويثبت يف الت�شريح 
والنواحي  الالزمة  واحلرا�شة  �شوابطها  وبقية  ومكانها  الزيارة  مبدة  املتعلقة  البيانات  كافة 

الأمنية الواجب مراعاتها.
ويجوز خروج املحبو�س احتياطيًا لأماكن التعزية اأو يف اأية حالة اأخرى، عماًل بحكم الفقرة 

الأولى من هذه املادة، ب�شرط موافقة النيابة اأو اجلهة التي اأ�شدرت اأمر احلب�س.
مادة )25(

ملدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب عنه - بعد موافقة الوزير اأو من ينيبه - ال�شماح للنزلء ح�شني 
ال�شري وال�شلوك الذين اأمتوا ن�شف مدة العقوبة زيارة اأهلهم حتى الدرجة الثانية خارج املركز 
مرة واحدة كل �شتة اأ�شهر، ب�شرط األ يكون يف ذلك خطر على الأمن العام واأل تتجاوز مدة الزيارة  
ثماين واأربعني �شاعة، ويحدد مدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب عنه بقية �شوابط الزيارة واحلرا�شة 
الالزمة والنواحي الأمنية الواجب مراعاتها، وُي�شاأل النزيل تاأديبيًا اإذا خالف �شوابط الزيارة.

مادة )26(
ل يجوز لأي �شخ�س دخول املركز اإل مبقت�شى ت�شريح بذلك من مدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب 
عنه، وعليه اأن يربز ما يثبت �شخ�شيته واللتزام بالقواعد وال�شوابط املنظمة لدخول املركز كما 
وردت يف الت�شريح املذكور، وعليه اأي�شًا تنفيذ التعليمات التي ت�شدر له من اإدارة املركز خالل 

الزيارة واللتزام بالأحكام الواردة يف املادة )21( من هذه الالئحة.    
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مادة )27(
اإر�شال الر�شائل الربيدية على نفقته اخلا�شة مبا ل يجاوز ثالث ر�شائل  للنزيل احلق يف 
�شهريًا واأن ي�شتلم ما يرد اإليه من ر�شائل بريدية، ويف جميع الأحوال للمركز احلق يف الإطالع 
على جميع الر�شائل قبل اإر�شالها اأو عند ت�شليمها للنزيل، وذلك مبعرفة الأخ�شائي الجتماعي، 

ول يحق للنزيل العرتا�س على هذا الإجراء.
وت�شري اأحكام الفقرة الأولى من هذه املادة على املحبو�شني احتياطيًا، ما مل يرد يف اأمر 

احلب�س ما مينع ذلك.
مادة )28(

للنزيل احلق يف اإجراء ات�شالت هاتفية ملدة ل تزيد على ن�شف �شاعة يف كل اأ�شبوع، وله 
احلق يف ا�شتقبال الت�شالت الهاتفية يف حالت ال�شرورة التي يقدرها رئي�س املركز اأو من ينوب 
عنه، ولإدارة املركز احلق يف مراقبة جميع الت�شالت الهاتفية التي يجريها اأو ي�شتقبلها النزيل، 

ول يحق له العرتا�س على هذا الإجراء. 
بعد  ا�شتثنائي،  هاتفي  بات�شال  للنزيل  ال�شماح  عنه  ينوب  من  اأو  املركز  لرئي�س  ويجوز   

الإطالع على اأ�شباب طلب الت�شال. 
وت�شري �شوابط الت�شال الهاتفي املذكورة يف هذه املادة على املحبو�شني احتياطيًا، ما مل 

يرد يف اأمر احلب�س ما مينع ذلك.
مادة )29(

بالت�شال  الأجنبي  اأو املحبو�س احتياطيًا  للنزيل  ال�شماح  اأو من ينوب عنه  املركز  لرئي�س 
التي يحددها مدير  ال�شوابط  وفق  املقابلة، وذلك  اأو عن طريق  كتابيًا  اأو  بلده هاتفيًا  ب�شفارة 

املوؤ�ش�شة.
مادة )30(

للنزيل اأو املحبو�س احتياطيًا احلق يف ال�شكوى اإلى اجلهات الق�شائية والأمنية يف مملكة 
من  نوعني  املركز  اإدارة  وت�شع  املوؤ�ش�شة،  مدير  واإلى  للتظلمات  العامة  الأمانة  واإلى  البحرين 
واملحبو�شني  النزلء  لإيداع  املخ�ش�شة  باملباين  ظاهر  مكان  يف  ال�شكاوى  لتلقي  ال�شناديق 
بال�شكاوى  خا�س  والثاين  للتظلمات  العامة  لالأمانة  املوجهة  بال�شكاوى  خا�س  الأول  احتياطيًا، 

املوجهة للجهات الق�شائية والأمنية ومدير املوؤ�ش�شة.  
وعلى مدير املوؤ�ش�شة اأن يحيل ال�شكاوى املقدمة اإليه فور تلقيها اإلى رئي�س املركز املخت�س 
للتحقيق فيها والعمل على اإزالة اأ�شبابها، وعليه مخاطبة اجلهات املعنية كتابيًا بالن�شبة لل�شكاوى 

الأخرى واأخطار النزلء واملحبو�شني احتياطيًا مبا مت من اإجراءات يف �شاأنها.  
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ويبت رئي�س املركز املخت�س يف ال�شكاوى املحالة اإليه من مدير املوؤ�ش�شة ويبلغ �شاحب ال�شاأن 
)النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا( بالإجراء ال�شادر فيها خالل �شبعة اأيام من تاريخ اإحالتها اإليه، 
اإبالغه  تاريخ  اأيام من  �شبعة  املوؤ�ش�شة خالل  لدى مدير  التظلم  احتياطيًا  املحبو�س  اأو  وللنزيل 
اأو بالرف�س خالل  بالإجراء ال�شادر يف �شكواه ، وعلى مدير املوؤ�ش�شة البت يف التظلم بالقبول 

�شبعة اأيام من تاريخ تقدميه. 
مادة )31(

على اإدارة املركز ال�شماح ملحامي النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا الذي ميثله يف اأية منازعات 
هو طرف فيها اأن يقابله فيما يتعلق بهذه املنازعات، ويجوز له اأن ي�شطحب معه مرتجمًا، وتكون 
الزيارة على مراأى وغري م�شمع من اإدارة املركز، وملدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب عنه حتديد مواعيد 

ومدد تلك املقابالت.
مادة )32(

اإذا رغب النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا التقرير بالطعن على الأحكام الق�شائية ال�شادرة يف 
حقه، فله اأن يبدي رغبته يف ذلك على النموذج املخ�ش�س لذلك باملركز، ويقوم م�شئول ال�شئون 
وير�شل  الطاعن دون حتديد جل�شته،  يوقعه  ويوقع عليه كما  التقرير  بتحرير  باملركز  القانونية 
الطعن، وعلى  لنظر  الالزمة وحتديد جل�شة  الإجراءات  اإلى املحكمة املخت�شة لتخاذ  التقرير 

م�شئول ال�شئون القانونية باملركز اإبالغ الطاعن مبوعد اجلل�شة فور اإعالن اإدارة املركز به.

مادة )33(
على طبيب املركز توقيع الك�شف الطبي الدوري على النزلء واملحبو�شني احتياطيًا و�شرف 
امل�شت�شفيات  اإلى  النزلء  نقل  يقرر  اأن  عنه  ينوب  من  اأو  املوؤ�ش�شة  وملدير  لهم،  الالزم  العالج 
العامة اأو اخلا�شة اإذا ا�شتدعت حالتهم ذلك ، وذلك بناًء على تو�شية من طبيب املركز وتقرير 
باإحدى  اإيداعه  حالة  يف  النزيل  على  حرا�شة  وُتعني   ، العام  لالأمن  ال�شحي  املركز  طبيب  من 

امل�شت�شفيات العامة اأو اخلا�شة.
وتتولى اجلهات الأمنية التي يتبع لها الـمحبو�س احتياطيًا نقله اإلى امل�شت�شفيات الـــــــــعامة 

اأو اخلا�شة وتوفري احلرا�شة الالزمة يف حال اإيداعه.
امل�شت�شفيات  من  اأي  اإلى  احتياطيًا  املحبو�س  اأو  النزيل  نقل  يجوز  ل  احلالت،  جميع  ويف 

اخلا�شة اإل يف حالة عدم توافر العالج الالزم له يف م�شت�شفى عام. 
ويكون عالج واإطعام النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا بامل�شت�شفى العام اأو اخلا�س بالتن�شيق بني 

طبيب املركز والطبيب املعالج يف امل�شت�شفى.  
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مادة )34(
لطبيب املركز اأن يقرر اإعفاء النزيل من العمل اإذا ا�شتدعت حالته ال�شحية ذلك، واإذا تبني 
له اأن يف تنفيذ العقوبة ما يهدد حياة النزيل فعليه تقدمي تقرير طبي بذلك اإلى رئي�س املركز 
لرفعه اإلى مدير املوؤ�ش�شة، وعلى مدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب عنه عر�س الأمر على قا�شي تنفيذ 

العقاب لتخاذ ما يلزم. 
مادة )35(

 يجب على املوؤ�ش�شة  توفري الطعام واملاء ال�شالح لل�شرب مبا يحفظ للنزلء واملحبو�شني 
احتياطيًا �شحتهم ، على اأن يكون الطعام متنوعًا وجيد التجهيز ويقدم يف املواعيد املحددة، ول 
يجوز حرمان اأي نزيل اأو محبو�س احتياطيًا من الوجبات الغذائية املقررة اأو اإنقا�شها اإل لأ�شباب 

طبية اأو �شحية.
اأخ�شائي  من  بقرار  خا�س  طعام  على  احل�شول  يف  احلق  احتياطيًا  واملحبو�س  وللنزيل   
التغذية باإدارة ال�شئون ال�شحية والجتماعية بالوزارة وبعد موافقة مدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب 

عنه وحتت اإ�شراف املوؤ�ش�شة.
مادة )36(

ي�شع مدير املوؤ�ش�شة  – بالتن�شيق مع روؤ�شاء املراكز – �شوابط املعاملة اخلا�شة التي يجب 
اأن تتمتع بها النزيلة اأو املحبو�شة احتياطيًا احلبلى من النواحي الطبية وال�شحية ونوع الغذاء 
املقدم لها والأعمال التي قد ُت�شند اإليها، وذلك ف�شاًل عن ال�شوابط املن�شو�س عليها يف هذه 

الالئحة. 
مادة )37(

يجب اإل ُيذكر يف �شهادة ميالد الطفل الذي يولد باملركز ما ي�شري اإلى مولده به.
العمر  من  يبلغ  حتى  اإيداعها  قبل  خارجه  اأو  به  ولد  �شواء  باملركز  اأمه  مع  الطفل  ويبقى 

�شنتني، اأو ثالث �شنوات اإذا ارتاأت اإدارة املوؤ�ش�شة يف ذلك م�شلحة. 
واإذا بلغ  الطفل ال�شن املذكورة يف الفقرة الأولى من هذه املادة اأو مل ترغب اأمه يف بقائه 
معها رغم عدم بلوغه اإياها، �ُشلم لأبيه اأو ملن له حق ح�شانته �شرعًا اأو قانونًا، فاإن مل يكن للطفل 
من يكفله اأُودع باإحدى موؤ�ش�شات رعاية الأطفال، وتخطر الأم مبكان اإيداعه ومتّكن من روؤيته 

وفقًا لل�شوابط املذكورة يف املادة )38( من هذه الالئحة.
مادة )38(

ـــ روؤية طفلها  ـــ بناًء على طلبها  على اإدارة املركز اأن تي�شر للنزيلة اأو املحبو�شة احتياطيًا 
وتتم   ، اأ�شبوع  كل  مرة  املركز  اإلى  باإح�شاره  وذلك   ، ع�شرة من عمره  الثانية  يتجاوز  الذي مل 
املقابلة يف مكان خا�س بعيدًا عن املكان املخ�ش�س للزيارات، ويجوز- بت�شريح من رئي�س املركز 
اأو من ينوب عنه- اأن تتم الزيارة على انفراد، ول متنع هذه الزيارة لأي �شبب يتعلق ب�شلوك الأم 
داخل املركز واإمنا ميكن منعها لأ�شباب �شحية، واإذا جاوز الطفل اثنتي ع�شرة �شنة تتم زيارته 
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لأمه طبقًا للقواعد وال�شوابط العامة للزيارة. 
وي�شع رئي�س املركز بقية �شوابط روؤية النزيلة اأو املحبو�شة احتياطيًا لطفلها.

مادة )39( 
اإذا ثبت لطبيب املركز ، بعد توقيع الك�شف الطبي على النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا اأ�شابته 
مبر�س معٍد، فعليه اإعداد تقرير عن حالته ورفعه اإلى رئي�س املركز ، وعلى رئي�س املركز اأو من 

ينوب عنه عزله حتى يرباأ.  
اإحدى  اإلى  احتياطيًا  املحبو�س  اأو  النزيل  نقل  يقرر  اأن  عنه  ينوب  من  اأو  املوؤ�ش�شة  وملدير 
الإجراءات  ذلك  يف  ُتتبع  اأن  على  ذلك،  حالته  ا�شتدعت  اإذا  اخلا�شة  اأو  العامة  امل�شت�شفيات 

وال�شوابط املن�شو�س عليها يف املادة )33( من هذه الالئحة.
واإذا انق�شت مدة العقوبة اأو مدة احلب�س الحتياطي قبل �شفاء النزيل، فعلى مدير املوؤ�ش�شة 

اأو من ينوب عنه اأن يعر�س اأمره على اجلهة الق�شائية املخت�شة لتخاذ الالزم ب�شاأنه. 
مادة )40(

اإذا ثبت بعد توقيع الك�شف الطبي على النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا اإ�شابته مبر�س عقلي، 
الق�شائية  اجلهة  على  عر�شه  املركز-  رئي�س  طلب  على  بناًء   – املوؤ�ش�شة  مدير  على  يتوجب 

املخت�شة لإيداعه مباأوى عالجي حتى يرباأ.
وُت�شتنزل املدة التي يق�شيها النزيل يف املاأوى العالجي من مدة العقوبة املحكوم بها، ويعر�س 
تقرير بحالته كل ثالثة اأ�شهر على قا�شي تنفيذ العقاب حتى يتم �شفاوؤه، فاإذا ثبت �شفاوؤه ي�شدر 

قا�شي تنفيذ العقاب قرارًا باإنهاء الإيداع يف املاأوى العالجي.
واإذا انق�شت مدة العقوبة اأو مدة احلب�س الحتياطي قبل �شفاء النزيل اأو املحبو�س احتياطياً، 

يعر�س اأمره على اجلهة الق�شائية املخت�شة لتخاذ الإجراءات القانونية قبله.  
مادة )41(

والنظافة من  ال�شحة  تتطلبه  ما  احتياطيًا  واملحبو�س  للنزيل  تهيئ   اأن  املركز  اإدارة  على 
اأدوات ومالب�س وجميع م�شتلزمات الإعا�شة طبقًا لل�شوابط التي حتددها املوؤ�ش�شة، واأن يق�س 
�شعره للدرجة املنا�شبة اإل بالن�شبة للن�شاء اأو يف حالة وجود �شبب طبي اأو �شحي اأو ديني مينع 

النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا من ق�س �شعره ، ويخ�شع تقدير ذلك كله لإدارة املوؤ�ش�شة.   
مادة )42(

حتدد املوؤ�ش�شة الأطعمة واملالب�س والأدوات التي يتم �شرفها للنزلء والأطعمة والأدوات التي 
يتم �شرفها للمحبو�شني احتياطيًا، ول ُي�شمح لهم بحيازة اأي �شيء خالف ما ُي�شرف لهم من 
املوؤ�ش�شة اأو ما ي�شرح لهم با�شتح�شاره من اخلارج بعد موافقة مدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب عنه، 
وما خالف ذلك من اأ�شياء يعد محظورًا وُيعاقب النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا على حيازته وذلك 

طبقًا لل�شوابط التي حتددها املوؤ�ش�شة. 
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مادة )43(
 على اإدارة املركز ال�شماح للنزلء واملحبو�شني احتياطيًا مبمار�شة الأن�شطة الريا�شية التي 
حتددها املوؤ�ش�شة، وذلك بالأماكن التي يحددها رئي�س املركز اأو من ينوب عنه وملدة ل تتجاوز 
تلك  ملمار�شة  الالزمة  واملعدات  والتجهيزات  الأماكن  توفري  املوؤ�ش�شة  وعلى  يوميًا،  ال�شاعتني 

الأن�شطة. 
مادة )44(

يتولى مدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب عنه التن�شيق مع وزارة الرتبية والتعليم فيما يتعلق بتعليم 
النزلء حتى املرحلة الثانوية، وما يتطلبه ذلك من و�شع وزارة الرتبية والتعليم ملناهج الدرا�شة 
املنا�شبة يف  الأماكن  الدرا�شية واملدر�شني الالزمني، وكذلك تهيئة  الكتب  اخلا�شة بهم وتوفري 

املراكز ملتابعة الدرو�س واأداء المتحانات والختبارات.  
مادة )45(

املوؤ�ش�شة يت�شمن  اإلى مدير  التقدم بطلب  النزيل الذي يرغب يف الدرا�شة اجلامعية  على 
تعهدًا من جانب النزيل باأن تكون درا�شته على نفقته اخلا�شة، ويتولى مدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب 
اأداء  واأماكن  للنزيل  اأفرع الدرا�شة املتاحة  التعليمية املخت�شة لتحديد  التن�شيق مع اجلهة  عنه 

المتحانات وكيفية الإ�شراف عليها واحلرا�شة الواجبة.
مادة )46(

على املوؤ�ش�شة متكني املحبو�س احتياطيًا – اأيًا كانت املرحلة الدرا�شية امل�شجل بها - من اأداء 
المتحانات اأثناء فرتة احلب�س الحتياطي، وذلك بعد موافقة اجلهة التي اأ�شدرت اأمر احلب�س. 

مادة )47(
بالتن�شيق مع روؤ�شاء املراكز - �شوابط و�شروط واإجراءات متابعة  املوؤ�ش�شة -  ي�شع مدير 
النزلء للدرو�س داخل املراكز، و�شوابط و�شروط واإجراءات اأداء النزلء واملحبو�شني احتياطيًا 
الالزمة  التدابري  وكذلك  خارجها،  اأو  املراكز  داخل   المتحانات  ُعقدت  �شواء  لالمتحانات، 

للمحافظة على الأمن والنظام وال�شالمة العامة يف اأماكن متابعة الدرو�س واأداء المتحانات.
وُي�شرَتط ملوافقة مدير املوؤ�ش�شة على اأداء النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا لالمتحانات خارج املركز 
واأن  العامة،  واأل يخل ذلك بالأمن والنظام وال�شالمة  اأمنية خا�شة وم�شددة،  ُتتخذ تدابري  اأن 

توافق على ذلك اجلهة التي اأ�شدرت اأمر احلب�س بالن�شبة للمحبو�شني احتياطيًا.
مادة )48(

املوؤ�ش�شة  ت�شمح  التي  واملجالت  واملطبوعات  الكتب  حتوي  للنزلء  مكتبة  املركز  يف  ُتن�شاأ 
بتداولها يف املركز، وذلك بهدف تثقيف وتهذيب النزلء واملحبو�شني احتياطيًا.

نفقتهم  على  واملجالت  واملطبوعات  الكتب  اإح�شار  احتياطيًا  واملحبو�شني  للنزلء  وُي�شمح 
اخلا�شة، ويجب على الأخ�شائي الجتماعي وواعظ املركز الإطالع على تلك الكتب وال�شحف 

واملجالت للتاأكد من خلوها مما يتعار�س مع القيم الدينية واخللقية اأو يخل بالأمن العام.
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ويف جميع احلالت، ُتختم الكتب واملطبوعات واملجالت بختم املركز بعد التوقيع عليها ممن 
راجعها، وذلك كله وفقًا لل�شوابط التي حتددها املوؤ�ش�شة.  

مادة )49(
على اإدارة املوؤ�ش�شة و�شع برامج خا�شة بالندوات واملحا�شرات التثقيفية والرتفيهية ومتكني 
النزلء واملحبو�شني احتياطيًا من ال�شتفادة من و�شائل الإعالم املختلفة، وذلك وفقًا لل�شوابط 

التي حتددها املوؤ�ش�شة.
مادة )50(

يتولى مدير املوؤ�ش�شة حتديد قيمة ونوع و�شوابط منح املكافاآت املالية والعينية للنزيل الذي 
قدم بحثًا اأو عماًل فنيًا متميزًا اأو اأجاد حرفة معينة اأو ح�شل على �شهادة عامة اأو جامعية اأو 

حفظ القراآن الكرمي اأو اأجزاًء منه اأثناء وجوده باملركز.
مادة )51(

للنزيل واملحبو�س احتياطيًا احلق يف اأداء �شعائره الدينية يف اأوقاتها، على األ يخل ذلك باأمن 
ونظام املركز ، وعلى اإدارة املركز احرتام امل�شاعر الدينية للنزلء من اأتباع الديانات ال�شماوية 

ومتكينهم من اأداء �شعائرهم الدينية، وذلك كله وفقًا لل�شوابط التي حتددها املوؤ�ش�شة.  
مادة )52(

يكون العمل باملراكز اإلزاميًا بالن�شبة ل�شائر النزلء متى كانت حالتهم ال�شحية ل متنعهم 
من ذلك، وذلك باأ�شلوب اإ�شالحي من خالل برامج التدريب املهني على احلرف املختلفة، �شواء 
مت ذلك داخل املركز اأو خارجه حتت اإ�شراف املوؤ�ش�شة وبالتن�شيق مع اجلهات املعنية، وُيراعى- 

بقدر الإمكان- ت�شغيل النزلء باحلرف التي كانوا ي�شتغلون بها خارج املوؤ�ش�شة.
ويراعى يف  لها،  اأدائهم  للنزلء و�شوابط  امل�شندة  الأعمال  املوؤ�ش�شة طبيعة   ويحدد مدير 
ذلك اأن تتنا�شب الأعمال امل�شندة اإلى النزلء املذكورين يف الفئات )ه( و )و( و)ز( من الفقرة 
الأولى من املادة )11( من هذه الالئحة مع مراحلهم العمرية وقدراتهم اجل�شمانية ومبا يتفق 

مع القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين. 
 ويجب يف جميع الأحوال األ تزيد مدة العمل على �شت �شاعات يوميًا.

مادة )53(
يتولى مدير املوؤ�ش�شة التن�شيق مع وزارة الرتبية والتعليم واجلهات املعنية فيما يتعلق بعملية 
تدريب النزلء على املهن واحلرف املختلفة داخل املراكز – اأو خارجها يف احلالت التي تقدرها 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وو�شع  التدريب  يتطلبه ذلك من حتديد جمالت  وما  املوؤ�ش�شة-   اإدارة 
ملتابعة  املراكز  يف  املنا�شبة  الأماكن  تهيئة  وكذلك  الالزمني،  املدربني  وتوفري  التدريب  لربامج 

برامج التدريب واأداء الختبارات.
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ويجوز للموؤ�ش�شة اأن  ت�شند اإلى النزلء من ذوي اخلربة املهنية واحلرفية اأعمال تتعلق بتدريب 
بقية النزلء على هذه احلرف، وذلك نظري زيادة مكافاآتهم بن�شبة خم�شني باملائة )%50(.

على  للمحافظة  الالزمة  ال�شوابط  املراكز،  روؤ�شاء  مع  بالتن�شيق   ، املوؤ�ش�شة  مدير  وي�شع 
الأمن والنظام وال�شالمة العامة يف اأماكن التدريب واأداء الختبارات باملراكز اأو خارجها.

مادة )54(
ُيعفى النزيل من العمل اإذا بلغ من العمر �شتني عامًا، وذلك ما مل يرغب يف العمل وتثبت 

قدرته عليه بتقرير من طبيب املركز. 
ول يجوز ت�شغيل النزيلة احلبلى اعتبارًا من بداية ال�شهر ال�شابع من احلمل.

الر�شمية يف  الإجازات والعطالت  اأيام  النزلء  ت�شغيل  ال�شرورة، ل يجوز  ويف غري حالت 
مملكة البحرين، كما ل يجوز ت�شغيل غري امل�شلمني يف اأيام اأعيادهم الر�شمية.

مادة )55(
مُينح كل نزيل من نزلء الفئات امل�شار اإليها يف الفقرة الأولى من املادة )11( من هذه الالئحة 

مكافاأة مالية نظري عمله باملركز، وذلك على الوجه التايل: 
نزلء الدرجة الأولى: دينار واحد يوميًا.  -1

نزلء الدرجة الثانية: خم�شمائة فل�س يوميًا.  -2
نزلء الدرجة الثالثة: ثالثمائة فل�س يوميًا.  -3

اأو  اإرادته كمر�شه  ب�شبب خارج عن  اأدائه  اأنقطع عن  ولو  العمل  النزيل مكافاأة  وي�شتحق   
اأُعفي من اأدائه باأمر من طبيب املركز مدة ل تزيد على ثالثني يوميًا متتالية، ول ي�شتحق النزيل 

مكافاأة العمل اإذا كان النقطاع ب�شبب توقيع جزاء تاأديبي عليه. 
مادة )56(

ي�شتحق النزيل مكافاأة قدرها ع�شرون باملائة)20%( من قيمة ال�شلع التي ينتجها من خالل 
عمله داخل املركز اأو خارجه، وذلك بعد حتديد �شعر تلك ال�شلع وبيعها مبعرفة »جلنة منتجات 

النزلء« املن�شو�س عليها يف املادة )57( من هذه الالئحة. 
مادة )57(

ُت�شكل »جلنة منتجات النزلء« برئا�شة مدير املوؤ�ش�شة، وع�شوية كل من: ممثل لإدارة اأ�شواق 
�شئون  وم�شئول  املخت�س،  املركز  ورئي�س  بالوزارة،  امل�شرتيات  اإدارة  عن  وممثل  العام،  الأمن 

النزلء وم�شئول ال�شئون املالية والإدارية باملركز املخت�س.  
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ومراقبة  مركز  كل  يف  النزلء  ملنتجات  الالزمة  اخلام  املواد  �شراء  عملية  اللجنة  وتتولى 
كيفية ا�شتخدامها،  وحتديد اأ�شعار منتجات النزلء وطرق ت�شويقها، م�شتندة يف ذلك اإلى �شعر 
تكلفة ال�شلعة وهام�س ربح ل يقل عن ع�شرين باملائة)20%( من �شعر التكلفة، وميكن للجنة اأن 

ت�شتعني يف ذلك باأحد املخت�شني من خارج املوؤ�ش�شة. 
وميكن للجنة بيع منتجات النزلء للجمهور من خالل معر�س تنظمه اإدارة املوؤ�ش�شة، كما 
ميكن بيعها بطريق التفاق املبا�شر مع اأحد امل�شرتين اأو بالتن�شيق مع وزارة التنمية الجتماعية، 
مع مراعاة اأحكام املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات 

وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية. 
وت�شدر اللجنة قراراتها وتو�شياتها بالتوافق بني اأع�شائها.

مادة )58(
الداخلية،  وزارة  وكيل  البنوك يحدده  اأحد  بنكي خا�س يف  املوؤ�ش�شة، ح�شاب  با�شم  ُيفتح، 
اأو  احل�شاب  هذا  يف  الإيداع  يجوز  ول  النزلء،  منتجات  بيع  ح�شيلة  احل�شاب  هذا  يف  وتودع 
ال�شرف منه اإل مبوافقة وكيل وزارة الداخلية، بناًء على عر�س مدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب عنه. 
ويتم الإنفاق من احل�شاب املذكور وفقًا للقواعد التي حتكم ت�شرف املوؤ�ش�شة يف مواردها، 

وذلك يف الأغرا�س التالية: 
اأ- دفع مكافاآت النزلء الذين قاموا باأعمال الإنتاج اأو �شاهموا فـــــــــي هذه الأعمال يف اأي من 

مراحلها املختلفة.
ب- �شراء املواد اخلام الالزمة ملنتجات النزلء، والإنفاق على تطوير معامل وور�س الإنتاج داخل 

املراكز. 
مادة )59(

يجوز اأن ي�شلم النزيل جزءًا من مكافاآته اإلى من يريد من اأقاربه، وله اأن ينفقها يف �شراء 
اأغرا�شه ال�شخ�شية، ويجوز لإدارة املوؤ�ش�شة الحتفاظ بن�شف مكافاآت النزيل وت�شليمه اإيــــــــــــاها 

عند الإفراج عنه.
 واإذا ُتويف النزيل، ُي�شرف لورثته ما يكون م�شتحقًا له من مكافاآت، فاإن مل يكن له ورثة 
يودع مبلغ املكافاأة يف ح�شاب بنكي خا�س ُيفتح يف اأحد البنوك با�شم املوؤ�ش�شة، ويتم الإنفاق منه 

على اأغرا�س املوؤ�ش�شة وفقًا للقواعد التي حتكم ت�شرف املوؤ�ش�شة يف مواردها. 
مادة )60(

مكافاأة  من  للحكومة  اأو  لالإفراد  النزيل  على  ت�شتحق  التي  املالية  اللتزامات  ا�شتيفاء  يجوز  ل 
النزيل، ويجوز للموؤ�ش�شة اأن تخ�شم من تلك املكافاأة قيمة ما يت�شبب النزيل يف اإتالفه من اأدوات املركز.
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مادة )61(
ل يجوز لإدارة املركز عزل النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا اإل لأ�شباب �شحية يقدرها طبيب 
جهة  من  بذلك  �شادر  لأمر  تنفيذًا  اأو  تاأديبية،  كعقوبة  النفرادي  احلب�س  حالة  يف  اأو  املركز، 

ق�شائية مخت�شة يف مرحلة التحقيق البتدائي، اأو لأية اأ�شباب اأخرى تقدرها اإدارة املركز. 
مادة )62(

يجوز للنزيل املحكوم عليه بال�شجن اأو باحلب�س ملدة �شنة اأو اأكرث الختالء بزوجه ال�شرعي 
مرة كل �شهر ملدة ثالث �شاعات ، ب�شرط موافقة طبيب املركز  والأخ�شائي الجتماعي والزوج 
ال�شرعي على ذلك، وذلك يف مكان منعزل ُيخ�ش�س لهذه الغاية يف املركز وتتوافر فيه �شروط 
اخللوة ال�شرعية، على األ يرتتب على اخللوة ال�شرعية الإ�شرار بالأمن العام اأو بال�شحة العامة 

داخل املركز. 
وي�شع مدير املوؤ�ش�شة بقية �شروط و�شوابط اخللوة ال�شرعية، كما ي�شع �شروط ومدة وكافة 

�شوابط اخللوة ال�شرعية بالن�شبة للمحكوم عليهم بالإعدام. 

مادة )63(
لإدارة املركز اإجراء التفتي�س الذاتي للنزلء واملحبو�شني احتياطيًا ولأماكن تواجدهم، وعند 
الأمن والنظام.  اآخر، وذلك طبقًا لدواعي  اأي وقت  اأو يف  اإليه،  خروجهم من املركز وعودتهم 
ويراعى عند التفتي�س احرتام الكرامة الإن�شانية للنزيل واملحبو�س احتياطيًا، واأن ُيجرى التفتي�س 

مبا ل يخد�س احلياء، واأن يكون تفتي�س الأنثى مبعرفة اأنثى.
ولرئي�س املركز اأو من ينوب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة اإذا اأ�شفر التفتي�س عن 
اأو املحبو�س احتياطيًا جرميًة معاقبًا  النزيل  اأو حيازتها بوا�شطة  اإحرازها  اأ�شياء ي�شكل  �شبط 

عليها قانونًا اأو مخالفًة للوائح واأنظمة املوؤ�ش�شة.  
مادة )64(

تعترب من املخالفات التي ت�شتوجب توقيع اجلزاء التاأديبي على النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا 
الأفعال التالية: 

عدم اإطاعة الأوامر والتعليمات.   -1
المتناع عن اأداء العمل املكلف به اأو الإهمال اأو التق�شري يف اأدائه.  -2

التواجد يف غري محل العمل املعني له بدون مربر.  -3
4-  التمار�س اأو ادعاء اجلنون. 
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اإدخال اأو اإخراج ر�شائل بغري الطريق القانوين.  -5
الهياج اأو التمرد.  -6

الهروب اأو ال�شروع فيه اأو التح�شري له.  -7
اإحداث حريق عن اإهمال اأو عن عمد.  -8

العتداء على نزيل اآخر بالقول اأو بال�شرب �شواء اأحدث ذلك اأثرًا اأو مل يحدث.  -9
10- العتداء على اأحد العاملني باملركز بالقول اأو بال�شرب �شواء اأحدث ذلك اأثرًا اأو مل يحدث.

11-اإتالف اأي �شيء من مباين اأو متعلقات املركز عن اإهمال اأو عن عمد، �شواء كان هذا ال�شيء 
يف حوزته اأم مل يكن.

12- لعب القمار.
13- الفعل الفا�شح.

14- ال�شرقة.
15- اإحراز اأو حيازة اأ�شياء غري م�شرح بها.

16- ال�شرتاك يف اأية مخالفة توجب توقيع اجلزاء التاأديبي اأو التحري�س عليها ولو مل يحدث ذلك اأثرًا. 
17- اأية مخالفة للقوانني اأو اللوائح اأو القرارات التي تنظم عمل املوؤ�ش�شة اأو املركز.

18- اأية اأفعال اأخرى يعاقب عليها القانون.  
وذلك كله دون الإخالل بتحريك الدعوى اجلنائية عن الأفعال التي ت�شكل جرائم معاقبًا 

عليها يف اأي قانون اآخر.
مادة )65(

ل يجوز اأن ُتطّبق على النزيل اإل اجلزاءات التاأديبية التالية: 
1- التنبيه.

2- الإنذار ال�شفوي يف ح�شور احلرا�س اأو النزلء.
3- الإنذار الكتابي.

4- احلرمان من كل اأو بع�س املزايا.
5- احلرمان من التنزه يف الهواء الطلق ملدة ل تزيد على �شبعة اأيام.

6- احلرمان من الن�شاط الرتفيهي اأو الريا�شي ملدة ل تزيد على �شبعة اأيام.
7- احلرمان من املكافاأة املالية املقررة ملدة ل تزيد على خم�شة ع�شر يومًا.

8- احلرمان من الت�شال الهاتفي اأو ا�شتقبال ات�شالت هاتفية ملدة ل تزيد على اأ�شبوعني.
9- احلب�س النفرادي ملدة ل تزيد على �شبعة اأيام.

10- احلرمان من الزيارة ملدة ل تزيد على زيارتني.
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11- عدم الرت�شيح من قبل مدير املوؤ�ش�شة لالإفراج حتت �شرط بعد انق�شاء ثالثة اأرباع املدة 
املحكوم بها. 

12- اإنزال الت�شنيف اإلى الدرجة الأقل ملدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر.
مادة )66(

اإجراء حتقيق  بعد  اإل  احتياطيًا  املحبو�س  اأو  النزيل  على  تاأديبي  اأي جزاء  توقيع  يجوز  ل 
كتابي معه مبعرفة م�شئول ال�شئون القانونية باملركز ومواجهته بالتهمة املن�شوبة اإليه ومتكينه من 

تقدمي دفاعه.
 وبعد انتهاء التحقيق، يعد م�شئول ال�شئون القانونية تقريرًا عن املو�شوع  يت�شمن التو�شية 
اإما بحفظ املو�شوع اأو بتوقيع جزاء من بني اجلزاءات املن�شو�س عليها يف املادة )65( من هذه 

الالئحة، ويرفع التقرير اإلى جلنة التاأديب لتخاذ ما تراه من اإجراء.
مادة )67(

�شئون  م�شئول  من  كل  وع�شوية  املركز،  رئي�س  برئا�شة  مركز  كل  يف  التاأديب  جلنة  ُت�شّكل 
النزلء، اأو م�شئولة �شئون النزيالت اإذا كان النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا امراأة، وم�شئول ال�شئون 

القانونية.
وتخت�س جلنة التاأديب بتوقيع اجلزاءات التاأديبية املن�شو�س عليها يف املادة )65( من هذه 
الالئحة، وعليها اإبالغ النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا باجلزاء املوقع عليه يف موعد اأق�شاه نهاية 

اليوم التايل لتوقيعه.
مادة )68(

لرئي�س املركز اأو من ينوب عنه توقيع اجلزاءات التاأديبية املن�شو�س عليها يف البنود من 
)1( اإلى )6( من املادة )65( من هذه الالئحة، وله اتخاذ اجلزاء املنا�شب من بني اجلزاءات 

املن�شو�س عليها يف ذات املادة لردع املخالفات التي يرتكبها املحبو�شون احتياطيًا.
وعلى رئي�س املركز اإبالغ النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا باجلزاء املوقع عليه يف موعد اأق�شاه 

نهاية اليوم التايل لتوقيعه.
مادة )69(

للنزيل واملحبو�س احتياطيًا التظلم لدى مدير املوؤ�ش�شة من اجلزاءات التاأديبية التي توقع عليه 
ا�شتنادًا للمادتني )67( و )68( من هذه الالئحة خالل �شبعة اأيام من تاريخ اإبالغه  بتوقيع اجلزاء، 

وعلى مدير املوؤ�ش�شة  البت يف التظلم بالقبول اأو بالرف�س خالل �شبعة اأيام من تاريخ تقدميه.  
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مادة )70(
ل يجوز ا�شتخدام القوة البدنية يف التعامل مع النزلء اأو املحبو�شني احتياطيًا اإل يف احلالت الآتية: 

1- وقوع اأعمال العنف اأو مترد اأو ع�شيان اأو هيجان.
2- محاولت الهرب. 

3- التغلب على املقاومة.
4- عدم تنفيذ الأوامر. 

مادة )71(
اأيام،  ولرئي�س املركز  ل يجوز ا�شتخدام القيد احلديدي لأي �شبب كان ملدة جتاوز �شبعة 
اأو من ينوب عنه اأن ياأمر بتكبيل النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا بالقيد احلديدي كاإجراء حتفظي 

حلني عر�شه على جلنة التاأديب، وذلك يف احلالت الآتية:
1- اإذا وقع هياج من النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا  اأو تعٍد �شديد اأو اأعمال �شغب.

2- اإذا حاول النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا الهرب اأو خطط له اأو كان هناك خـوف من  اأن يهرب 
وكان لهذا اخلوف اأ�شباب معقولة.

3- اإذا حاول النزيل اأو املحبو�س احتياطيًا الإ�شرار بنف�شه اأو بالغري.
4- يف اأية حاله اأخرى تراها اإدارة املوؤ�ش�شة بهدف حفظ الأمن والنظام داخل املركز اأو خارجه. 

مادة )72(
ل يجوز ا�شتخدام الأ�شلحة النارية يف مواجهة النزلء واملحبو�شني احتياطيًا اإل يف احلالت الآتية:
املحبو�شني  اأو  النزلء  قبل  من  القوة  با�شتعمال  م�شحوبة  مقاومة  اأو  هجوم  اأي  مواجهة   -1

احتياطيًا ، اإذا مل يكن بالإمكان مواجهة ذلك بو�شائل اأخرى.
باأدوات قاتلة ورف�شوا  اإذا كانوا م�شلحني  اأو املحبو�س احتياطيًا  النزلء  الق�شاء على مترد   -2

اإلقاءها بعد �شدور الأوامر اإليهم بذلك. 
3- منع فرار النزلء اأو املحبو�شني احتياطيًا، اإذا مل يكن بالإمكان منعهم بو�شائل اأخرى. 

مادة )73(
اإل  ل يجوز ا�شتخدام ال�شالح الناري على النحو الوارد يف املادة )72( من هذه الالئحة 
باأمر من الوزير اأو من ينيبه ، ويجب اأن يكون ا�شتخدام ال�شالح بالقدر الذي يتنا�شب مع اخلطر 
اأو الفرار ، واأن يكون  اأو املقاومة  اأو املحبو�س احتياطيًا من العتداء  املحدق ويلزم ملنع النزيل 
ا�شتخدامه هو الو�شيلة الوحيدة لدرء ذلك اخلطر بعد التثبت من وجوده، على اأن يتم اإطالق 

عيار ناري يف الف�شاء للتحذير كلما كان ذلك م�شتطاعًا ثم الت�شويب يف غري مقتل.
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 ويف جميع احلالت، جتب مراعاة بقية قواعد و�شوابط  ا�شتخدام الأ�شلحة النارية الواردة 
والأ�شلحة  القوة  ل�شتخدام  الأ�شا�شية  املبادئ  اإ�شدار  ب�شاأن  ل�شنة 2014  رقم )24(  القرار  يف 

النارية. 
مادة )74(

املحكمة  ورئي�س  العليا  ال�شتئناف  محكمة  ورئي�س  العام  والنائب  التمييز  محكمة  لرئي�س 
اجلنائية الكربى ورئي�س املحكمة املدنية الكربى وقا�شي تنفيذ العقاب ووكالء النائب العام - 
كل يف دائرة اخت�شا�شه- زيارة املراكز وتفتي�شها والطالع على ال�شجالت اخلا�شة بها، والتاأكد 
من عدم وجود محبو�شني اأو محتجزين ب�شفة غري قانونية، وتلقي ال�شكاوى والـــــــــــــتظلمات من 
اأي نـــــــــزيل اأو محبو�س احتياطيًا ، والتاأكد من اأن جميع اأوامر النيابة العامة وقا�شي التحقيق 

والأحكام الق�شائية يتم تنفيذها يف تلك املراكز على الوجه املبني بها. 
مادة )75(

اإيداعهم  حلظة  دقيقًا  تفتي�شًا  بالإعدام  عليهم  املحكوم  تفتي�س  املركز  اإدارة  على  يجب 
باملركز، وعليها و�شع كل واحد منهم يف زنزانة خا�شة مبكان م�شتقل وعدم ال�شماح له بالختالط 

ببقية النزلء.
وي�شع مدير املوؤ�ش�شة �شوابط الزيارة بالن�شبة للمحكوم عليه بالإعدام، من حيث مواعيد 
املوؤ�ش�شة  مدير  ويحدد  لإمتامها،  مركز  كل  يف  الالزمة  واحلرا�شة  واإجراءاتها  الزيارة  ومدة 
بالتن�شيق مع رئي�س املركز الأ�شخا�س الذين ُي�شمح لهم بزيارة املحكوم عليه بالإعدام من اأقاربه 

اأو من غريهم.
واملحبو�شني  للنزلء  املقررة  ال�شحية  بالرعاية  بالإعدام  عليه  املحكوم  يحظى  اأن  ويجب 
احتياطيًا مبقت�شى هذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها، حتى يتم تنفيذ احلكم عليه، 

وذلك مبراعاة حالته اخلا�شة وبال�شكل الذي ل يتعار�س مع النواحي الأمنية. 
مادة )76(

يجب على اإدارة املركز متكني اأقارب املحكوم عليه بالإعدام من مقابلته باملركز يف اليوم 
الذي ي�شبق التاريخ املحدد لتنفيذ احلكم، على اأن يكون ذلك بعيدًا عن مكان التنفيذ.

له  ُت�شهل  اأن  املركز  اإدارة  على  وجب  و�شيته،  كتابة  بالإعدام  عليه  املحكوم  طلب  واإذا   
الإجراءات الالزمة لذلك.

كانت  اإذا  بالإعدام  املحكوم عليه  الدين من مقابلة  اأحد رجال  املركز متكني  اإدارة  وعلى 
ديانة هذا الأخري تفر�س عليه العرتاف اأو غريه من الفرو�س الدينية قبل املوت، ما مل يكن من 

املتعذر حتقيق ذلك.
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ول يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام يف اأيام الأعياد الدينية اخلا�شة بديانة املحكوم عليه. 
مادة )77(

اإذا كانت املراأة املحكوم عليها بالإعدام حبلى، يوقف تنفيذ احلكم اإلى ما بعد �شنتني من 
الو�شع، ويبقى معها طفلها حتى التاريخ املحدد لتنفيذ احلكم، فاإذا مل ترغب يف بقائه معها، 
�ُشلم لأبيه اأو ملن له حق ح�شانته �شرعًا اأو قانونًا، فاإن مل يكن له من يكفله اأُودع باإحدى موؤ�ش�شات 
رعاية الأطفال، وتخَطر اأمه مبكان اإيداعه، وعلى اإدارة املركز متكينها  من روؤيته طيلة ال�شنتني 

املذكورتني ووفقًا لل�شوابط املذكورة يف املادة )38( من هذه الالئحة. 
مادة )78(

تنفذ عقوبة الإعدام داخل املركز اأو يف مكان اآخر م�شتور داخل املركز يحدده مدير املوؤ�ش�شة 
اأو من ينوب عنه ، بناًء على اأمر كتابي من النائب العام اإلى مدير املوؤ�ش�شة يت�شمن بيان �شريورة 
احلكم بالإعدام باتًا وموافقة ملك مملكة البحرين عليه عماًل باأحكام املادة )328( من قانون 

الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002. 
مادة )79(

يجب اأن يتم تنفيذ حكم الإعدام بح�شور قا�شي تنفيذ العقاب واأحد اأع�شاء النيابة العامة، 
ومدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب عنه، ورئي�س املركز املخت�س اأو من ينوب عنه، وطبيب املركز اأو اأي 
طبيب اآخر تندبه النيابة العامة، وواعظ املركز،  ول يجوز لغري من ذكروا اأن يح�شروا التنفيذ اإل 
باإذن خا�س من النائب العام، ويجب دائمًا اأن يوؤذن ملحامي الدفاع عن املحكوم عليه باحل�شور 

اإذا طلب ذلك. 
ويتلو قا�شي تنفيذ العقاب منطوق احلكم ال�شادر بالإعدام والتهمة املحكوم من اأجلها يف 
مكان التنفيذ على مراأى وم�شمع من احلا�شرين. واإذا رغب املحكوم عليه يف اإبداء اأية  اأقوال، 

حرر قا�شي تنفيذ العقاب مح�شرًا بها.
�شهادة  فيه  ويثبت  بذلك  مح�شرًا  العقاب  تنفيذ  قا�شي  يحرر  احلكم،  تنفيذ  متام  وعند 

الطبيب بالوفـاة و�شاعة ح�شولها. 
مادة )80(

ي�شلم مدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب عنه جثمان املحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ العقوبة اإلى 
اأقاربه حتى الدرجة الرابعة على التوايل ، ويف حالة عدم وجود اأقارب له  من يطلب ذلك من 
حتى الدرجة الرابعة اأو رف�شهم ا�شتالم جثمانه، يتم دفن اجلثمان على نفقة الدولة، ويجب اأن 

يتم الدفن بغري مرا�شم.
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وبالن�شبة لالأجانب ُيخطر مدير املوؤ�ش�شة اأو من ينوب عنه �شفارة اأو قن�شلية الدولة التابع 
لها املحكوم عليه بالإعدام مبوعد تنفيذ احلكم، لكي تت�شلم اجلثمان وتتولى عملية نقله اإلى بلده 
اأو ت�شليمه لأي من اأقاربه حتى الدرجة الرابعة اإذا كان له اأقارب حتى هذه الدرجة يف مملكة 
ورف�شوا  اأقارب  له  اأو كان  اململكة  اأقارب يف  له  يكن  ال�شفارة ذلك ومل  فاإذا رف�شت  البحرين، 

ا�شتالم جثمانه، يتم دفن اجلثمان على نفقة الدولة وبغري مرا�شم.
مادة )81(

النيابة  من  ي�شدر  اأمر  مبقت�شى  املركز  يف  للحرية  �شالبة  بعقوبة  ال�شادر  احلكم  ينفذ 
العامة، ويح�شب اليوم الذي يبداأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة املق�شي بها، مع مراعاة خ�شم 

مدة احلب�س الحتياطي ومدة القب�س من املدة املق�شي بها.
وللنيابة العامة وذوي ال�شاأن الطلب من قا�شي تنفيذ العقاب تاأجيل تنفيذ العقوبة اإذا كان 
املحكوم عليها بعقوبة �شالبة للحرية حبلى يف ال�شهر ال�شاد�س حتى ت�شع حملها ومت�شي اأربعون 
يومًا على الو�شع، اأو اإذا كان املحكوم عليه بعقوبة �شالبة للحرية م�شابًا مبر�س يهدد بذاته اأو 

ب�شبب تنفيذ احلكم حياته للخطر. 
مادة )82(

ينفذ الإكراه البدين يف املركز باأمر ي�شدر من قا�شى تنفيذ العقاب بناًء على طلب من النيابة 
العامة، ويتم التنفيذ بعد ق�شاء املحكوم عليه جميع مدد العقوبات املقيدة للحرية املحكوم بها.

ويتبع يف تنفيذ الإكراه البدين الأحكام املن�شو�س عليها يف املواد من )357( اإلى )373(  
من قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة  2002  .

مادة )83(
على اإدارة املوؤ�ش�شة الإفراج فورًا  عن النزيل يف ذات يوم انتهاء مدة العقوبة املحكوم بها 
عليه، بناًء على اأمر كتابي من النيابة العامة، ويفرج عن املحبو�س احتياطيًا بناًء على اأمر كتابي 

من النيابة العامة اأو اجلهة التي اأ�شدرت اأمر احلب�س ما مل يكون محبو�شًا ل�شبب اآخر.
تثبت  التي  ال�شرورية  ال�شهادات  عنه  الإفراج  قبل  النزيل  ت�شليم  املوؤ�ش�شة  اإدارة  وعلى 
بخزينة  واأودعه  �شبق  وما  مكافاآت  من  له  ما  وكل  املركز،  يف  اكت�شبه  الذي  املهني  تخ�ش�شه 
الأمانات يف املركز من نقود واأ�شياء ومتعلقات، وعليها تزويده بثياب مدنية منا�شبة اإذا مل يكن 

يف مقدرته احل�شول عليها. 
مادة )84(

مدير  اإلى  املركز  رئي�س  يرفعه  تقرير  على  – بناًء  عنه  ينوب  من  اأو  املوؤ�ش�شة   مدير  على 
املوؤ�ش�شة -  اأن يطلب من قا�شى تنفيذ العقاب الإفراج حتت �شرط عن النزيل املحكوم عليه بعقوبة 
�شالبة للحرية، متى توافرت �شروط الإفراج حتت �شرط املن�شو�س عليها يف املواد من )349( اإلى 

)356(  من قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة  2002  .



52
العدد: 3223 - الخميس 20 أغسطس 2015

مادة )85(
اإذا واجهت اإدارة املركز عقبات يف تنفيذ احلكم على اأي نزيل، فعلى رئي�س املركز اأو من 
ينوب عنه اأن يرفع الأمر اإلى مدير املوؤ�ش�شة، وعلى هذا الأخري اأو من ينوب عنه عر�س الأمر على 

قا�شي تنفيذ العقاب ليتولى اإ�شدار القرار الالزم. 
مادة )86(

والأمانة  العامة  والنيابة  املوؤ�ش�شة  مدير  اإبالغ  عنه  ينوب  من  اأو  املركز  رئي�س  على  يجب 
العامة للتظلمات فورًا بوفاة اأي نزيل اأو محبو�س احتياطيًا اأو انتحاره اأو اإ�شابته اإ�شابة بالغة اأو 
فراره، وبحالت الهياج اجلماعي والإ�شراب عن الطعام، وبكل جناية اأو جنحة تقع من النزيل 

اأو املحبو�س احتياطيًا اأو عليه. 
مادة )87(

يكون يف كل مركز ال�شجالت الآتية بالن�شبة للنزلء واملحبو�شني احتياطيًا:

3- �شجل الأمانات. واملمتلكات. 2- ال�شجل ال�شخ�شي. 1- �شجل ال�شتقبال.
6- �شجل الت�شالت الهاتفية. 5- �شجل الزيارات اخلا�شة. 4- �شجل الزيارات العادية.

9- �شجل امل�شرتيات. 8- �شجل امل�شروفات. 7- �شجل التحركات اليومية.
12- �شجل الهاربني. 11- �شجل املقابالت. 10- �شجل املخالفات واجلزاءات.

15- �شجل ال�شكاوى والطلبات. 14- �شجل املفرج عنهم حتت �شرط. 13- �شجل الزواج.
18- �شجل الر�شائل ال�شادرة والواردة. 17- �شجل املفرج عنهم بالعفو امللكي. 16- �شجل الأمرا�س املزمنة.
21- �شجل زيارات ال�شباط للموؤ�ش�شة. 20- �شجل التفتي�س الدوري املفاجئ. 19- �شجل الوفيات.

24- �شجل الإعالم. 23- �شجل املكاتبات اخلا�شة. 22- �شجل الوعظ والإر�شاد.
27 – �شجل اخللوة ال�شرعية. 26- �شجل ا�شتخدام القوة. 25 - �شجل وقف تنفيذ العقوبات 

للم�شابني باأمرا�س تهدد حياتهم 
اأو امل�شابني باأمرا�س عقلية.

اأخرى يرى مدير  اأية �شجالت   - 30
اأو  رئي�س  اأو من ينوب عنه  املوؤ�ش�شة 

املركز اأو من ينوب عنه اإن�شائها.

29 – �شجل الأجور. 28 – �شجل الت�شغيل.

من   الأولى  الفقرة  يف  املذكورة  ال�شجالت  من  �شجل  كل  من  ن�شخة  املوؤ�ش�شة  اإدارة  يف  وحتفظ 
هذه املادة، وتكون هذه ال�شجالت حتت اإ�شراف ورقابة مدير املوؤ�ش�شة ورئي�س املركز – بح�شب 
الأحوال- ويكون كل منهما م�شئوًل عن تنظيمها وا�شتيفائها واحلفاظ عليها، وُترفق بهذه الالئحة 

ن�شخة مف�شلة من كِل منها.
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مادة )88(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا الالئحة.

مادة )89(
على وكيل وزارة الداخلية  واملعنيني- كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

الفريق الركن         
وزير الداخلية         

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ذي القعدة 1436هـ
املـــــوافـــــــــق: 16 اأغ�شــط�س 2015م


