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بسم اهلل الرزتن الرحيم 

كاليت تدرس احلمد هلل كحده كبعد فهذه رتلة من ادلالحظات ادلقدمة على ادلشركع ادلقدـ من كزارة العدؿ 
كحيث أنين قد الحظت أف مشركع النظاـ . بشأف العقوبات البديلةاآلف يف ىيئة اخلرباء مبجلس الوزراء 

قد كضع باستعجاؿ بعيدا عن استشراؼ التجارب يف ىذا الشأف كصيغ بطريقة مبتسرة كيعوزىا الكثري 
. من العناية لتجنب مقاكمة التنفيذ كالتشابك مع األنظمة اجلزائية كاإلجرائية األخرل

 دراستها بتأف بالغ كمقارنتها بالتجارب ادلتقدمة يف ىذا اجملاؿ كتضمينها رتلة من مت تأرجو أف كاليت 
السياسات العقابية اجلديدة ادلتعلقة باإلفراج ادلشركط كحتديد أماكن اإلقامة كتنويع الوسائل العقابية 

 أرجو أف تكوف من أحدث كأكثر التجارب العادلية  معهافإين, كدعمها بالالئحة التنفيذية التفصيلية 
كستكوف بإذف اهلل من التجارب اليت نفتخر هبا يف العامل ضلو . نضجان يف رلاؿ التدابري البديلة للسجوف
كالذم يهدؼ لتغليب اإلصالح الفردم مرعايا " القضاء الًتبوم"قضاء جديد بدت معادلو يف التشكل 

كىذه رتلة من ادلالحظات . مصلحة اجملتمع الحقان يف إصالح الفرد اجلاين بعيدان عن سلبيات السجوف 
اليت دكنتها على عجل عندما طلبت مين إحدل اجلهات مرئيايت حوؿ النظاـ كتزكيدىا بتجربيت ادلتواضعة 

. يف إعماؿ ىذا التدابري البديلة

ياسر بن صاحل البلوم 

القاضي باحملكمة العامة بتبوؾ 

Yas682@gmail.com 
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  المشروععلى العامة المالحظات 

 
أف ادلعتاد أف النظاـ ادلقًتح يكوف يف مقدمتو ديباجة دتهيدية تسمى ديباجة النظاـ تبني السلطات  -1

 . يف إقًتاح مثل ىذا النظاـ  كمطبقي النظاـ كسريانو كىو ما اختفىكالصالحيات النظامية
فمن " احملكمة العليا"كىي داخلة يف إختصاص " مبادئ قضائية"أف ىذا النظاـ ىو من قبيل إقرار  -2

فنظاـ القضاء الصادر بادلرسـو .  يف إقرار ىذه ادلبادئ " احملكمة العليا"الضركرم جدان أف يوّضح موقع 
 .ادللكي كاضح كصريح يف ىذه النقطة 

كما أف ىناؾ تصوران قد رفع دلقاـ خادـ احلرمني الشريفني من قبل ىيئة كبار العلماء يف شأف التدكين  -3
 .القضائي كاإللزاـ بو كمن الضركرم استشراؼ ىذا العمل شركطو يف حاؿ إقرار كيل األمر لو 

لتجاكز طوؿ اإلجراءات ادلتعلقة بإقرار أم ادلشركع " تنظيمات " ىذا ادلقًتح طرح من كزارة العدؿ بصيغة  -4
كيضاؼ , كأعتقد أنو إلتفاؼ عجوؿ رمبا الستعجاؿ قطف الثمرات كنسبها للشخوص " نظاـ " بصيغة 

. إليو أنو توجد بعض ادلواد ادلخصصة يف ىذا ادلشركع  تسرم على أنظمة أقول منها درجة كختصصها
 منها أعلى قاعدة نسخ عادية لقاعدة ديكن فكما يعرؼ يف مبدأ اإللغاء يف دراسات األنظمة أنو ال

 ديكن حني يف درجة منها أقول ألهنما كدستورية عادية قاعدة تنسخ أف لالئحة ديكن ال احلاؿ ككذلك
 .الدرجة  نفس يف ذلا مساكمّ  الئحي نص إلغاء لنص الئحي

ليست من إختصاص " التنفيذ الجنائي"مشروع النظام المقترح إشترط أمورا إشرافية وتنفيذية بعد الحكم في  -5
وىذا الننصح بو البتة فمن المتوقع أن يؤدي لتدفق .  المحاكم بعد إكتساب األحكام في القضاء الجزائي

وربما يؤدي لعزوف القضاة عن إعمال ىذا النظام نظراً , قضايا ليست في مقدور المحكمة مواجهتها 
 .لخشيتهم من كثرة ترداد المعاملة باإلجراءات الالحقة تنفيذيا بعد إصدار الحكم 

 األحكام مع التعامل قننت التي اإلجرائية القضائية األنظمة مراعاتها مشروع النظام عدم ىذه على لوحظ -6
 يعد فلم صدوره وقننت حاالت عودتها لطلب التفسير من جهات التنفيذ بعد القطعية المكتسبة القضائية
 تقبل العليا المحكمة أو استئنافية الجهات بعد إال تغييرا أو إبداال القضائية باألحكام التصرف باإلمكان

 .النظر وتعيد االلتماسات
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تغليب التسمية ب جاءت متأثرة حيث ىذه التسمية : إبتدأ النظاـ بتسمية يف اعتقادم زلل مالحظة  -7
ىو عرؼ إعالمي فضفاض أكثر "  العقوبات البديلة"فإطالؽ . العرفية اإلعالمية على طبيعة ادلشركع 

منو كمصطلح علمي جامع مانع مشلت أنواعا كثرية من التعازير البديلة للسجن ككثري من اإللزامات 
القضائية ذات الصفة األدبية كادلعنوية كالتصاحلات الرضائية بني ادلتخاصمني يف احلقوؽ اخلاصة يف 

 . القضايا اجلنائية كاليت ال توصف بالعقوبات فكثري منها تدابري تتوفر فيها عنصر االلزاـ القضائي
فلفظة العقوبات عمومان ىو جزء من أجزاء ىذا النظاـ حيث حصر البدائل يف عقوبة ادلذنبني ليس 
جامعان ك خيتزؿ العديد من اإلجراءات البديلة عن احلبس كاليت التكوف يف أصلها عقوبة كإمنا تدبري 

.  قضائي إصالحي كقيمة إجيابية تعوض يف اجملتمع أك يف اجلاين لغرض إصالحو كهتذيبو
ما ىو عقوبة كما ليس بعقوبة فقد عرؼ ىذا ادلسار " اإلجراءات البديلة عن احلبس " كلكي تشمل 

قانوف "أك أك " قوانني الدفع اإلجتماعي"أك " بقوانني التشغيل االجتماعي"اجلديد يف بعض األنظمة 
". قوانني اإللزاـ باخلدمة اإلجتماعية"أك , " اإللزاـ بالعمل التطوعي

. (الحبس)نظام التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية :    = والتسمية المقترحة ىي 
 نظام التدابير البديلة  للسجن =                
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التفصيلية على بعض مواد مشروع النظام المقترح  المالحظات
 

 

 

 

 

 

 

  :األولى المادة على المالحظات

ادلعتاد أف ادلادة األكىل يف األنظمة كالتدكينات حتتوم على التعريفات كادلصطلحات الواردة يف النظاـ كصلد  -1
مشمولو دكف التطرؽ لبقية ادلصطلحات بعض أف ادلادة األكىل اقتصرت فقط على تعريف مسمى النظاـ ك

. الواردة فيو
. كما أف التعريف العاـ دلسمى النظاـ جيب أف يكوف شامالن جلميع أجزاء النظاـ كتفصيالتو جامعان مانعان  -2

 .كىو مايتضح من خالؿ ادلالحظات التالية 
لكوف ىذه . "الملزمة قضاًء "  كيقًتح أف يضاؼ "األعمال والتدابير واإلجراءات ": نصت على  -3

 السنوم كالذم "عفو ولي األمر" إخراجان ذلا عن "اإللزام القضائي"اإلجراءات تتم بتدخل عنصر 
 .حيتوم على إجراءات بديلة عن السجن كلكنها غري ملزمة قضاءن 

لكوف اجللد يعترب يف " الجلد " يقًتح إلغاء " البديلة عن عقوبة الجلد أو السجن " نصت على  -4
ادلفهـو البديل إحدل بدائل السجوف البدنية كاليت بدأت السياسات العقابية العادلية يف التوسع فيو مؤخران 

لقلة تكليفو كلنجاعتو يف الردع كلوركد النص الشرعي يف اعتباره يف التعزير فمن الضركرم تعزيز ىذا 
 .البديل بإبقائو ضمن اخليارات البديلة للسجن ال ادلبدلة هبذا النظاـ 
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نص نظامي " أك اليت صدر فيها : العبارات التالية " كاليت ختضع لسلطة القضاء التقديرية "  يضاؼ بعد  -5
 *.1 رقم  ادلقًتحة يف ادلرفقاتجزائي خاص كفق اإلشًتاطات الورادة يف ادلادة

 : يقًتح إلغاءىا بسبب " كضمانة حق اجملين عليو كحقوؽ اجملتمع" نصت  -6
 . فال داعي لذكرىا لكوف ىذه معتربة يف  األحكاـ القضائية كاحلق اخلاص رلبور بالضركرة - أ

إال عند التسوية الرضائية , أف ىناؾ كثري من البدائل تطبق يف احلق العاـ كال دخل للحق اخلاص هبا  - ب
 .كبالتايل ىي حتصيل حاصل

 

 

 

 

 

 

: المالحظات على المادة الثانية 

 ".قبل النطق باحلكم" رتلة " من احملكـو عليو"يضاؼ بعد  -1
 .ألهنا معتربة كغري مهدرة " . مع مراعاة ادلصلحة العامة كمصلحة ادلتهم كالضحية"يلغى  -2
كإذا أخل هبا احملكـو عليو فللقاضي إلغاء العقوبة البديلة أك تعديلها أكاستبداذلا أك إضافة " النص التايل  -3

كما لوحظ على , ؿ التعذر كالرفض ئمسايف أرل أهنا تفصل يف مادة منفصلة تعاجل " عقوبة بديلة أخرل
ىذه اجلملة عدـ مراعاهتا األنظمة القضائية اإلجرائية اليت قننت التعامل مع األحكاـ القضائية ادلكتسبة 

القطعية بعد صدكر فلم يعد باإلمكاف التصرؼ باألحكاـ القضائية إبداال أك تغيريا إال بعد اجلهات 
كتعيد النظر حسب األنظمة كاليت قللت التصرؼ يف  استئنافية أك احملكمة العليا تقبل االلتماسات

. األحكاـ بعد إكتساهبا القطعية 
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: الثالثة  المادة على المالحظات

 .إذا كانت العقوبة احملكـو هبا يف حد مقدرة شرعان : تقدـ الفقرة الثالثة إىل األكىل كيكوف نصها ادلقًتح  -1
أرل أف ينص على مستثنيات فيها مبوجب أحكاـ ىذا النظاـ تشمل من كانت إختالالتو النفسية  (1)الفقرة رقم  -2

 .ادلتقدمة مرضيا سببان يف إرتكابو للسوابق كرأل القاضي أال فائدة ترجى من عقوبتو باحلبس كتكوف يف مادة مستقلة
كيفضل أف تكوف يف " أرباب السوابق النص على األكصاؼ اجلرمية اليت التشمل هبذا النظاـ "كيفضل بدالن عن شرط 

إعمال  من يستثنى: الئحة تنفيذية يصدرىا كزير العدؿ بعد التنسيق مع اجلهات ذات العالقة تكوف هبذه الصيغة 
في أحكام ىذا النظام عن مدة الحبس المحكوم بها من ثبتت عليهم اإلدانة الجرمية " التدابير البديلة"

: التالية القضايا بارتكاب
 . العمد كشبو العمد القتل قضايا- 1
 . باحملاـر الفاحشة فعل قضايا- 2
 . اجلرمية أكصافها جبميع كالشعوذة السحر قضايا- 3
 . نار إطالؽ ذلا ادلصاحب النفس مادكف على االعتداء قضايا- 4
 . كذخائرىا الصيد أسلحة كاستعماؿ حيازة عدا كالذخائر األسلحة نظاـ مبوجب عليها ادلعاقب اجلرائم- 5
 . مشركع غري عمل يف استخدامها بغرض احلارقة كادلواد الكيميائية كادلركبات السمـو حيازة- 6
 . للدعارة أماكن إعداد أك القوادة قضايا- 7
 . األطفاؿ تعذيب قضايا- 8
 . التوقيف كدكر السجوف داخل تقع اليت القضايا- 9
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 . أسرىم من اذلاربني أك ادلتغيبني كالفتيات األحداث إيواء قضايا- 10
 . برضاىم كاف لو حىت هبم التحرش أك ادلعاقني أك األىلية فاقدم أك بالقصر التغرير قضايا- 11
 . االغتصاب كقضايا االختطاؼ قضايا- 12
  إف .ىػ1428 / 3 / 8 كتاريخ 17 / ـ رقم ادللكي بادلرسـو احملددة ادلعلوماتية جرائم مكافحة نظاـ سلالفة- 13

. سنوات ثالث عن فيها احملكومية زادت
 . الطريق كقطع كالسلب السطو قضايا- 14
 . اجلرمية أكصافها جبميع النقدية العمالت تزييف قضايا- 15
 . اجلرمية أكصافها جبميع عامة بصفة كالنشل السرقة قضايا- 16
 . السوؽ سلوكيات كالئحة ادلالية السوؽ نظاـ يف عليها ادلنصوص اجلزائية ادلخالفات- 17
 .إف زادت احملكومية فيو عن ثالث سنوات اجلرمية أكصافها جبميع ادلخدرات قضايا- 18
 زادت إف  .ىػ1424 / 6 / 25 كتاريخ 39 / ـ رقم ادللكي بادلرسـو عليها ادلنصوص األمواؿ غسيل قضايا- 19

. سنوات ثالث عن فيو احملكومية
 إذا ادلملكة داخل كادلتسللني اذلوية رلهويل نقل كقضايا , خارجها أك البالد داخل إىل األشخاص هتريب قضايا- 20
 من التهرب لغرض فرعيو أك بريو طرقان  سالكان  عليو القبض مت كالذم , متسللني أك اذلوية رلهولو أهنم عادلان  الناقل كاف

 . األمنية اجلهات
 . اجلرمية أكصافها جبميع التفجريات قضايا- 21
 . كالسمـو كادلتفجرات األسلحة كتطوير كجتهيز كحتضري كرتع تصنيع- 22
 كادلتفجرات األسلحة صنع يف تستخدـ اليت األكلية ادلواد أك األجزاء حيازة أك إحراز أك تركيج أك هتريب- 23

 . مشركع غري االستخداـ بغرض تطويرىا أك جتهيزىا أك حتضريىا أك كالسمـو
 . كظائفهم مهاـ مباشرة أثناء األمن رجاؿ على االعتداء قضايا- 24
 . بالنشر التهديد أك النشر أك بالتصوير األعراض انتهاؾ قضايا- 25
 من الصادرة الشرعية الصكوؾ تزكير كقضايا , التزكير مكافحة نظاـ من األكىل بادلادة الواردة التزكير قضايا- 26

 . الوطنية اذلوية تزكير كقضايا العدؿ كتاب كمن الشرعية احملاكم
. الومهية كالعمرة احلج كزتالت كالعقارية ادلالية ادلسامهات يف كاالحتياؿ النصب قضايا- 27
 . الغري صفة انتحاؿ قضايا- 28
 . الدكلة أمن دتس اليت القضايا- 29
 . كدتويلو اإلرىاب قضايا- 30
 . مرات أربع من ألكثر السكر قضايا- 31
 . الشريف ادلصحف كامتهاف كالسالـ الصالة عليهم كاألنبياء اإلذلية الذات سب- 32
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 . التنازؿ حيصل مامل الوالدين احد على االعتداء قضايا- 33
 لو معدالن  أك مكمالن  صدر كما ىػ1377 لسنة 43 رقم ادللكي بادلرسـو احملددة كاإلدارم ادلايل الفساد جرائم- 34

 . العامة األمواؿ مباشرة كنظاـ الرشوة مكافحة كنظاـ
 مشوؿ كعدـ اجلرمي الفعل هبذا قيامو لو يسهل شلا الرمسي الزم ارتداء ارتكاهبا يصاحب اليت العسكريني قضايا- 35
 كإساءة الرشوة جرائم يف تدينهم هنائية قضائية أحكاـ حبقهم يصدر الذين الوزارة منسويب من للعسكريني النظاـ ىذا

  .السلطة استخداـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (36  )من( 17  )صفحة . مالحظات على مشروع نظام العقوبات البديلة

 

 :الرابعة  المادة على المالحظات

  - أ
لنقيد . "وخالل فترة التزيد عن مدة الحبس المحكوم بها :"  النص التايل "األنظمة األخرى " يضاؼ بعد  -1

 .النطاؽ الزمين  إلعماؿ تنفيذ البدائل كاحلكم هبا يف نظاؽ زمين زلدد 
أو وحفظ أجزاء من القرآن "مانصو  (1)أسوة مباكرد يف األكامر ادللكية يف العفو السنوم يقًتح أف يضاؼ يف الفقرة  -2

أو تعلم ماىو ضروري من العلوم الشرعية والعلوم أخرى لرفع الجهل عن نفسو ويراعى , والسنة النبوية 
 "مناسبتها في التوعية بخطر جنايتو

" من ادلفضل إستبداذلا بتضييق كمنع. لكوف إصدار الشيكات مل تعد ذات أمهية يف التعامالت ادلالية اآلف : (5)الفقرة -3
 .كحجز ماتبقى خالؿ فًتة التضييق , بعد ضماف نفقتو كنفقة من يعوؿ " اخلدمات ادلصرفية 

 .يزاد قيد على أال تكوف مصدر رزقو الوحيد : (8)الفقرة  -4
ادلنع من " بإدراجو حتت قائمة  "التجريد من التمتع باخلدمات ادلدنية كاحلكومية"عقوبة  (أ  )يضاؼ يف الفقرة   -5

تأجيل - 4. اإلفراغ كنقل ادللكيات- 3. إخراج الوكاالت - 2. كإصدار الرخص كجتديدىا - 1". اخلدمات
 .احلصوؿ على القركض كاإلعانات

 .جنايتو فيها يف األماكن اليت ارتكب فيها اجلناية كشاعت" التشهري باحملكـو عليو" ( أ ) الفقرة يف يضاؼ -6
 يف أماكن العمل كالدراسة كضم ىذا التوبيخ يف ملفو اإلدارم أك "التوبيخ العلني" (  أ ) الفقرة يف يضاؼ- 5 -7

 .التعليمي كلفت إدارم إف كانت اجلانية ادلرتكبة يف أماكن العمل كالتعليم
المرخصة  واالجتماعية الخيرية الجهات أداء بعض األعمال التطوعية واإلجتماعية في"  ( أ ) الفقرة يف يضاؼ -8

 ."لها بالعمل في المملكة 
  - ب
 الجهات في واإلجتماعية التطوعية األعمال بعض أداء" من األفضل استبداذلا بػ  – من الفقرة ب ( 5)الفقرة  -9

  "ويراعى تلك الجهة المناسبة التي تضررت من الجناية  المملكة في بالعمل لها المرخصة واالجتماعية الخيرية
 
 
 
 
 
 



 (36  )من( 18  )صفحة . مالحظات على مشروع نظام العقوبات البديلة

 

 

 

 

 : الخامسة المادة على المالحظات

 ".بطلب يقدـ للمحكمة من قبل احملكـو عليو بعد مضي نصف زلكوميتو"من األفضل أف ينص على  -1
جاء النص على السنة األكىل من السجن كيف ىذا حصر مانع لتطبيق ىذه القاعدة يف احملكوميات اليت تقل عن سنة  -2

 .كمن األفضل إشًتاط حسن السرية يف الثلث األكؿ من احملكومية
 .كىي متكررة كثرية فيكتفى بقاعدة كاحدة دلدة احملكوميات ادلشمولة هبذا النظاـ" ثالث سنوات"جاء النص على  -3
كىذه اللفظة غري دقيقة تصوران كتنفيذيا كيف الدراسات النظامية فليس يف ىذه " باستبداؿ نصف العقوبة "جاء النص  -4

إسقاط "أك بػ ". اإلفراج ادلشركط" جيوز للقاضي أف ينص يف احلكم بػ" ادلادة مبدؿ كمبدؿ عنو كاألكىل أف يقاؿ 
 ".العقوبة

 احملددة الكبرية القضايا يف قضاياىم تندرج ال الذين العاـ احلق يف احملكوموف السجناء : يالحظ يف ىذه ادلادة كضع  -5
 كأما زلكومياهتم كانت مهما التعزيرية السجن عقوبة من اجلزائية اإلجراءات نظاـ من ( 112 ) ادلادة على بناء

فيعامل كفق  حين مل أك السجن مدة مبضي كقتو فات كما ينفذ كقتو حاف فما حبقهم الصادرة التعزيرية اجللد عقوبة
   .أحكاـ ىذا النظاـ

أحكاـ ادلافقرة األكىل من  من يستفيدكف ال الذين العاـ احلق يف احملكوموف السجناء: يالحظ يف ىذا النظاـ كضع  -6
 زلكومياهتم نصف أمضوا عليهم إذا التعزيرية السجن عقوبة إجراءات العفو السنوم كمدل انطباؽ ىذا النظاـ على

  .تعزيرم جلد من كقتو حاف ما إنفاذ مع السجن داخل
جيب أف يالحظ فيها مستثنيات إطالؽ ادلادة مع مايتعارض معها من أحكاـ ىذا النظاـ كمراعاة تعاليم العفو السنوم  -7

 .كتعاليم صالحيات كزير الداخلية يف االفراج ادلشركط 

 

 

 

 



 (36  )من( 19  )صفحة . مالحظات على مشروع نظام العقوبات البديلة

 

 

 

 

 :المالحظات على المادة السادسة 

ال أرى ضرورة لهذه المادة لينفذىا وليشرف عليها القاضي ولكن ىي مناسبة لتكون في صالحيات رجال ىيئة 
التحقيق والضبط إلنهاء كثير من القضايا بين المواطنين بالتسوية الودية بين الطرفين في الحق الخاص الجنائية 

. المنبني عليها حق عام 

 

 

 

 

 

 

 : السابعة المادة على المالحظات

نصت بالوجوب على احملكمة كاألدؽ أف يكوف الوجوب موجو على جهات التحقيق كاإلدعاء قبل إختاذ إقًتاح قرار  -1
كجيوز جلهات التحقيق ..... بشأف تطبيق العقوبات البديلة على صغار السن عرض احملكـو عليو على اللجنة 

 ..كاإلدعاء عرض الكبار إف استدعي األمر 
ييفضل كضع  نص يفيد جبواز عرض احملكمة يف كل األحواؿ شلن تنطبق عليو أحكاـ ىذا النظاـ على ىذه اللجنة  -2

 .ادلقررة 

 

 



 (36  )من( 20  )صفحة . مالحظات على مشروع نظام العقوبات البديلة

 

 

 

 

 

 

 

 

: الثامنة المادة على المالحظات

طويلة جدان كالتناسب ماجعل النظاـ لو كىو معاجلة القضايا اليسرية كلذا  ( شهر18) أعتقد أف مدة العمل التطوعي  -1
على أال يتجاوز "  شهرا كتكوف هبذه الصيغة 18 أشهر كجيوز تفريقها على 4أقًتح أف تكوف رلموع أياـ العمل 

 ."مجموع أيام العمل الفعلية عن أربعة أشهر ويجوز تفريقها على فترة ال تتجاوز ثمانية عشر شهراً 
كما جيب أال نغفل أف طوؿ مدد تنفيذ التدابري البديلة قد يعرض العملية البدائلية للكثري من ادلعوقات من ادلنفذ عليو  -2

كلكثرة السلبيات اليت تنشأ عن التنفيذ الطويل كلصعوبة ادلتابعة كما قد يالحظ رفض الكثري من اجلهات إستقباؿ 
 .احملكـو عليهم نظران للتأذم من بعضهم

يقًتح االستعانة مبؤسسات خريية كخرباء يف العمل اخلريم كالتطوعي إلستشارهتم عن ادلدة ادلناسبة دلشمويل ىذا  -3
 .النظاـ

 

 

 

 

 

 



 (36  )من( 21  )صفحة . مالحظات على مشروع نظام العقوبات البديلة

 

 

 

 

: التاسعة  المادة على المالحظات

ويجوز "يفضل إضافة نص جلواز منحو األجر لكي اليفهم ادلنع من منحو األجر عند رغبة اجلهة بذلك  كيقًتح  -1
للجهة التي يعمل فيها أو الجهة المنفذة أو وزارة الضمان االجتماعي مكافئتو على ساعات العمل و تكفل 

وأظهر حسن سيرة , أجرة تنقلو إن كان من ذوي الدخل المحدود وتتلقى أسرتو إعانة من الضمان اإلجتماعي 
 "وسلوك 

 

 

 

 

 

 : العاشرة المادة على المالحظات

كيزاؿ . "وينتهي العمل بانتهاء المدة المشروطة أو إنجاز العمل المشروط " تعديل طفيف ليكوف هبذه الصيغة  -1
 .كلمة بشكل صحيح 

 

 

 

 

 



 (36  )من( 22  )صفحة . مالحظات على مشروع نظام العقوبات البديلة

 

 

 

 

 

 : الحادية عشرة المادة على المالحظات

 لكوف ادلادة إشًتطت مدة عالج قد التنضبط يف احلاالت ادلختلفة كاشًتطت أمورا إشرافية كتنفيذية بعد احلكم يف 
كرمبا يؤدم لتدفق قضايا . ليست من إختصاص احملاكم بعد إكتساب األحكاـ يف القضاء اجلزائي" التنفيذ اجلنائي"

فيفضل اعتماد الصيغة الواردة يف نظاـ مكافحة ادلخدرات بعد تعديل طفيف , ليست يف مقدكر احملكمة مواجهتها 
 :لتكوف هبذه الصيغة

 الطب أثبت من بالحبس على العقوبة إيقاع من وبدالً  العام الحق في للقاضي يجوز الخاص الحق انتهاء بعد"
 تشكل أن يتوقع كان أو جنايتو ارتكاب في سببا وكانت النفسي المرض من متقدمو لحالو تعرضو النفسي

 المخصصة المصحات إحدى في بإيداعو" تقييد حريتو"بـ  يأمر أن إطالقو حال في المجتمع على خطراً  حالتو
 النفسية  تفيد بكونها من الحاالت 28بناءا على إقتراح استرشادي من اللجنة المنصوصة بالمادة  الغرض بهذا

 النفسية تحدد الالئحة التنفيذية بعد تنسيق وزير العدل ومع وزير الداخلية و وزير الصحة الحاالت و المتقدمة
 "عنو  اإلفراج وشروط شروط إيداعو و والجهات المستقبلة المتقدمة

 

 

 

 

: المالحظات على المادة الثانية عشرة 

بر اإلفراج نهائياً إال بعد اإللتزام باالشتراطات توال يع" :يعدؿ النص التايل ليكوف هبذه الصيغة  -1
  ."القضائية حتى إنقضاء مدة عقوبة السجن المحكوم بها



 (36  )من( 23  )صفحة . مالحظات على مشروع نظام العقوبات البديلة

 

 

 

 

 

: المالحظات على المادة الثالثة عشرة 

ليست من اختصاص احملاكم بعد " التنفيذ اجلنائي"ادلادة اشًتطت أمورا إشرافية كتنفيذية بعد احلكم يف  -1
 ىنا  للقضاء كاحملاكمفيفضل حذؼ مايتعلق باإلشراؼ.إكتساب األحكاـ القطعية يف القضاء اجلزائي

 .  كجعلو للجهات التنفيذية 

 

 

 

 

: المالحظات على المادة الرابعة عشرة 

في معرض مالحظاتنا على المادة الرابعة من " لقد ذكرنا سابقاً أن يفضل تعديلها إلى النص التالي  -1
يبدك لنا أف ادلنع من الشيكات تندرج يف التضييق ادلؤثر يف احلرية يف  ال حيث : مشروع ىذا النظام 

كمن ادلفضل . التصرفات ادلالية لكوف إصدار الشيكات مل تعد ذات أمهية يف التعامالت ادلالية اآلف 
كحجز ماتبقى خالؿ , بعد ضماف نفقتو كنفقة من يعوؿ " اخلدمات ادلصرفية " إستبداذلا بتضييق كمنع

 .فًتة التضييق 
إشًتطت ادلادة أال يرفع ادلنع إال بقرار من القاضي كىذا خطأ يف التصور يف عالقة القاضي اجلزائي يف  -2

فالقضية خترج من كاليتو للتنفيذ حينئذ كالتعود إال يف حاالت , القضية بعد إكتساب احلكم القطعية 
 .زلدكدة فصلتها األنظمة القضائية



 (36  )من( 24  )صفحة . مالحظات على مشروع نظام العقوبات البديلة

عند إيقاع عقوبة المنع من الخدمات المصرفية يحدد القاضي مدة :  كذلذا نقًتح تعديالن النص اآليت -3
ويحجز , المنع بدقة ويحدد لو مقدار السماح لو بالتصرف بنفقتو ونفقة من يعول من أموالو 

وتبلغ مؤسسة النقد . على أال تتجاوز مدة التضييق ثمانية عشر شهراً . ماتبقى خالل فترة التضييق
" العربي  السعودي بالقرار لتعميمو على جميع البنوك لتنفيذه 

 

 

 

 

 

 

: المالحظات على المادة الخامسة عشرة 

 .كاألكىل أف يعهد تنفيذ ىذه التفصيالت للجهات التنفيذية" تسليم الرخصة إىل احملكمة"إشًتطت ادلادة  -1
كما يفضل يف ىذه العقوبة جعلها يف الالئحة التنفيذية ادلقًتحة من قبل كزير العدؿ كالوزراء ذكم العالقة 
حيددكف فيها الئحة متجددة يف احلقوؽ كادلزايا اليت ديكن للقاضي التضييق فيها كتقييد حرية احملكـو عليو 

 .يف التصرؼ هبا 

 

 

 

 

 

: المالحظات على المادة السادسة عشرة 



 (36  )من( 25  )صفحة . مالحظات على مشروع نظام العقوبات البديلة

 " أو بصفة دائمة "كالنرل بأسان من تعميمها كإطالقها بإضافة عبارة " مدة معينة "نصت ادلادة على -1
على أنو للمحكوم عليو الحق إن كان منع االتصال دائما التقدم للمحكمة  "يضاؼ يف آخر ادلادة -2

 ".لرفع المنع الدائم بعد زوال أسباب المنع بعد مدة التقل عن فترة الحبس المحكوم بها 
كما يفضل يف ىذه العقوبة جعلها يف الالئحة التنفيذية ادلقًتحة من قبل كزير العدؿ كالوزراء ذكم العالقة  -3

حيددكف فيها الئحة متجددة يف احلقوؽ كادلزايا اليت ديكن للقاضي التضييق فيها كتقييد حرية احملكـو عليو 
 .يف التصرؼ هبا 

 

 

 

 

 

 

: المالحظات على المادة السابعة عشرة 

: يقترح إبدالها بهذا النص المقترح

اخلاص بإدارة ادلنشأة احملًتمة شرعان " حظر الًتخيص"جيوز للقاضي بدالن عن ثلثي فًتة احلبس  -1
إذا كانت ادلنشئة على عالقة , كادلرخص ذلا نظامان على أال تزيد فًتة احلظر عن ذتانية عشر شهران 

باجلناية كإذا كاف اجلاين ىو ادلرخص لو بإدارهتا أك ادلدير ادلسؤكؿ عن إدارهتا كارتكب أحد 
 .األفعاؿ اجلرمية ادلعاقب عليها شرعا كنظامان 

جيوز للقاضي بدالن عن احلبس حرماف احملكـو عليو من شلارسة ادلهنة مدة ال تزيد على عقوبة  -2
 .السجن احملكـو هبا

أك إغالقو هنائيان يف , كما جيوز احلكم بإغالؽ احملل مؤقتان مدة ال تزيد على ذتانية عشر شهران  -3
حالة تكرار كقوع أحد األفعاؿ اجلرمية ادلعاقب عليها شرعا كنظامان ككانت اجلناية ختل باألمن 

 .العاـ على ضلو جسيم



 (36  )من( 26  )صفحة . مالحظات على مشروع نظام العقوبات البديلة

كما يفضل يف ىذه العقوبة جعلها يف الالئحة التنفيذية ادلقًتحة من قبل كزير العدؿ كالوزراء  -4
ذكم العالقة حيددكف فيها الئحة متجددة يف احلقوؽ كادلزايا اليت ديكن للقاضي التضييق فيها 

 .كتقييد حرية احملكـو عليو يف التصرؼ هبا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

:  عشرة الثامنةالمالحظات على المادة 

 كما يفضل .كاألكىل أف يعهد تنفيذ ىذه التفصيالت للجهات التنفيذية"  احملكمةإشعار"إشًتطت ادلادة  -1
يف ىذه ادلادة جعلها يف الالئحة التنفيذية ادلقًتحة توضح اإلجراء الفين يف تنفيذىا على اجلهات 

 .التنفيذية

 

 

 

 

 

 



 (36  )من( 27  )صفحة . مالحظات على مشروع نظام العقوبات البديلة

: مستوحاة من بعض التجارب في شأن التدابير البديلةمواد مقترحة 

*: 1مادة 

جيوز للقاضي اجلزائي يف القضاء العاـ إعماؿ أحكاـ ىذا النظاـ فيما كرد فيو نص نظامي جزائي خاص 
: منظورة حتت كاليتو كاستثناء جوازم خاص الحق مبا كرد يف تلك األنظمة حسب الشركط التالية 

كأال تصنف باجلرائم ادلخلة , كأف تكوف ألكؿ مرة . أف تكوف القضية احملكـو فيها يف احلق العاـ-  أ
.  بالشرؼ أك باجلرائم الكربل كاليت حيددىا كزير الداخلية

. أف يكوف منصوصان فيها حبد أدىن كحد أعلى اليزيد عن ثالث سنوات-  ب

جيوز إعماؿ أحكاـ ىذا النظاـ يف ادلواد ادلنصوص بسلطة القاضي التقديرية بالنزكؿ عن األدىن -  ت
كيتحقق فعالن فيها النص حبكم بأدىن من ثالث سنوات . عن ثالث سنوات لدكاع معتربة تقدرىا احملكمة

. نزكالن عن احلد األدىن 

كتستأنف . يلغى رتيع اآلثار ادلًتتبة على ىذه ادلادة إف تكررت من احملكـو عليو نفس اجلناية - ج
. العقوبة ادلبدلة

 

*: 2مادة 

جيوز للقاضي كألسباب معتربة, أك إذا ظهر ذلا من أخالؽ احملكـو عليو أك ماضيو أك سنو أك - 1
ظركفو الشخصية أك الظركؼ اليت ارتكبت فيها اجلردية أك غري ذلك شلا يبعث على االعتقاد بأف ادلتهم لن 

يعود إىل ادلخالفة كاجلناية أف يؤجل القاضي النطق باحلكم كيفرض فًتة لالختبار القضائي للتحرم عنو 
. كفق إشًتاطات قضائية زلددة كيعترب إستثناءا زلددان دلاعارضو من األنظمة القضائية

كما أف للمحكمة كقف تنفيذ عقوبة السجن احملكـو هبا ما مل يكن سبق أف حكم عليو كعاد - 2
. كجيب أف تبني األسباب اليت استند إليها يف احلكم يف رتيع األحواؿ. إىل ادلخالفة نفسها
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إذا عاد احملكـو عليو الرتكاب اجلردية نفسها أك أم جردية من اجلرائم ادلعاقب عليها شرعا -  3
كنظاما خالؿ مدة ثالث سنوات من تاريخ كقف تنفيذ العقوبة, فللمحكمة إلغاء كقف التنفيذ كاألمر 

. بإنفاذىا دكف اإلخالؿ بالعقوبة ادلقررة عن اجلردية اجلديدة

إذا انقضت مدة كقف تنفيذ العقوبة أك االختبار القضائي ملتزمان بالتدبري البديل دكف عودة -  4
احملكـو عليو الرتكاب إحدل اجلرائم ادلعاقب عليها شرعا كنظاما , يعد احلكم ادلوقوؼ كأف مل يكن 

. كتنقضي كل آثاره

 

*: 3مادة

جيوز للقاضي يف احلق العاـ كاليت مل يرد فيها نظاـ جزائي خاص أف يعفو عن مدة احلبس احملكـو بعد 
بإبالغ السلطات العامة عن - ما مل يكن زلرضان على اجلردية - النص عليها هبا كل من بادر من اجلناة 

فإذا حصل البالغ عن اجلردية بعد كصوذلا إىل علم السلطات تعني إلعفاء ادلبلغ . اجلردية قبل علمها هبا
. أف يؤدم بالغو إىل ضبط باقي اجلناة ما داـ ذلك شلكنان 

 

*: 4مادة 

جيوز بدالن عن تنفيذ عدة زلكوميات باجللد تداخل عقوبات اجللد التعزيرية, اكتفاء بالعقوبة األشد, ما 
. مل ير القاضي خالؼ ذلك, مع التصريح بثبوت اإلدانة يف كل جردية على حده

 

* : 5المادة 

يهدؼ ىذا النظاـ إىل احلد من األضرار النارتة على الفرد كاجملتمع بسبب االقتصار على العقوبة ادلقيدة 
للحرية باحلبس , كهتدؼ إىل هتذيب احملكـو عليو يف اجلرائم كاجلنح كادلخالفات اليسرية كذلك بتحديد 

: ىذه التدابري البديلة للعقوبات السالبة للحرية اليت ديكن اإلستعانة هبا , كمبا يؤدم إىل ما يأيت

.  ادلساعدة على حتقيق األمن العاـ كزتاية ادلصلحة العامة, كاألخالؽ, كاآلداب العامة - 1
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تنويع كسائل التهذيب كالسياسة العقابية ادلعموؿ هبا يف التنفيذ اجلنائي الستيعاب ادلسار اجلديد  – 2
. بعد ضماف احلقوؽ الشرعية الكاملة يف احلق اخلاص كغزالة الضرر كجربه 

زتاية الفرد من ذكم اجلناية ألكؿ مرة من تأصل السلوؾ اإلجرامي مبخالطة السجناء كأرباب  - 3
. السوابق 

. تيسري الوسائل التنفيذية الكفيلة للتوسع يف تعميم جتربة التدابري البديلة للسجوف  –  4

 

*: 6مادة 

مع عدـ اإلخالؿ حبقوؽ اآلخرين حسين النية , كبعد تسوية كجرب الضرر اخلاص كالعاـ جيوز للقاضي 
بدالن عن حبس احملكـو عليو احلكم مبصادرة األجهزة, أك الربامج, أك اآلالت كاألدكات ككسائط النقل 
احملًتمة شرعا ك ادلرخصة نظامان إذا استخدمت يف ارتكاب أم من اجلرائم كاجلنح كادلخالفات اليت دتس 

.   ألف لاير30احلقوؽ اخلاصة كالعامة , أك األمواؿ احملصلة منها على أال تزيد قيمتها يف كل حاؿ عن 

كما جيوز احلكم بإغالؽ موقع الكسب ادلشركع شرعا كنظامان مؤقتان مدة التزيد عن سنة مىت كاف مصدران 
. الرتكاهبا , ككانت اجلردية قد ارتكبت بعلم مالكو شريطة يف احلالتني أال يكوف مصدر رزقو الوحيد

 

*: 7مادة 

تلتـز األجهزة احلكومية العامة كاخلاصة كالكيانات كاجلهات االعتبارية يف ادلملكة كاخلريية بتقدًن ادلساعدة  -1
 .التنفيذية كاخلربة الالزمة ادلتبادلة كفقان لألنظمة كاللوائح كاالتفاقيات ادلعموؿ هبا يف ادلملكة 

بعد التنسيق بني كزارة العدؿ كالداخلية ككزارة اخلدمة ادلدنية حتدد الالئحة التنفيذية قائمة التدابري اإلدارية  -2
اليت ديكن إعماذلا من قبل اإلدارات احلكومية كتعترب إستثناءان إداريان مع أم إلتزاـ تعاقدم مع احملكـو عليو 

. جيوز إيقاعها قضاءن مبوجب أحكاـ ىذا النظاـ

 

* : 8مادة 
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على أف للمحكـو "جيوز للقاضي النص مع نسخ مايتعارض معها من مواد نظاـ استبداؿ الغرامة باحلبس  -1
على أال تقل عن ألف لاير كال تزيد عن مبلغ "عليو إسقاط كامل مدة حبسو أك جزء منو بغرامة إسقاط 

 .على أف يتأكد على أهنا كافية يف ردعو على حسب حالو. قدره ثالثوف ألف لاير
يبني القاضي يف حكمو طريقة الدفع إما حاالن أك مؤجالن  أك على أقساط شهرية على أال تزيد مدة  -2

 .التأجيل أك سداد آخر قسط عن ذتانية عشر شهران من تاريخ اكتساب احلكم القطعية
, يبني القاضي يف حكمو اجلهة اخلريية ادلرخصة شرعان كنظامان ادلستفيدة من ىذه الغرامة كطريقة صرفها -3

كإف أطلق القاضي الغرامة كمل يسم اجلهة فتصرؼ دلالية كزارة العدؿ لصرفها يف مصارؼ التوعية اجملتمعية 
. كبرامج دعم حقوؽ الفئات الفقرية كذات الدخل احملدكد 

 

*: 10مادة 

الًتخيص بوكالة خاصة " ككالة كزارة العدؿ لشؤكف التدابري البديلة"لوزارة الداخلية بعد التنسيق مع  -1
 ".ككالة إنفاذ النظاـ"تسمى , متخصصة خاضعة لرقابتهما إلنفاذ كمتابعة التدابري الواردة هبذا النظاـ 

ختضع ىذه الوكاالت اخلاصة إلشراؼ مباشر دلأمورم التنفيذ التابعني لقاضي التنفيذ كترفع تقاريرىا  -2
 .الدكرية كالنهائية ذلم مبامت على أعماذلا لعرضها على قاضي التنفيذ إلجازة أعماذلا كتقييمها

تقـو كزارة العدؿ ككزارة الداخلية كل يف رلالو كبعد التنسيق مع كزارة اخلدمة ادلدنية ككزارة ادلالية بتوفري  -3
" مأمور تنفيذ تدابري بديلة"الكادر التنفيذم الالـز  لإلشراؼ على التدابري الواردة هبذا النظاـ مبسميات 

 .كختضع أعماذلم كفق معايري اجلودة الشاملة من قبل ككالة شؤكف التدابري البديلة 
تتكفل شركط مواصفات مناقصات الًتسية ذلذه الوكاالت تزكيد دكائر التنفيذ باحملاكم كإدارات التنفيذ  -4

اجلنائي يف الداخلية بادلنصات اإللكًتكنية الالزمة للمراقبة القضائية كتتكفل بالتدريب الكايف دلأمورم 
 .التنفيذ دلتابعة أعماذلا 

حتدد الالئحة التنفيذية شركط كمواصفات ترخيصها ككاجبات عملها ك التزاماهتا كالرقابة على أعماذلا  -5
. كبيئتها كىندسة إجراءاهتا كصالحيات كمسؤكليات مأمورم التنفيذ لقاضي التنفيذ

 

* : 11مادة 
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جيوز للقاضي إسقاط ثلثي فًتة احملكومية باحلبس أك ثلثي مقدار اجللد بالتشهري باسم اجلاين كإعالف 
: العقوبة يف كسائل النشر كأماكن اقًتاؼ اجلناية يف احلاالت التالية 

إذا ارتكب اجلاين جرديتو أك جزءان منها يف حـر الدكائر القضائية أك تعرض دلرتاديها أك كانت يف أحد  - أ
 .ادلساجد أك دكر التعليم أك ادلؤسسات اإلصالحية أك مقار األمن العاـ كأماكن العمل

إذا استغل اجلاين يف ارتكاب جرديتو أحدان شلن يتوىل تربيتهم أك شلن لو سلطة فعلية عليو أك استخدـ يف  - ب
 .أك قدـ لقاصر مايضره ضررا جسيما بأم كسيلة من كسائل الًتغيب أك الًتىيب, ذلك قاصران 

 .كل من ىيأ مكانان مبقابل أك داره دلمارسة ادلخالفة كاشتهر ذلك يف اجملتمع - ت
 .إف كانت اجلناية أساء ادلعاملة لذكم اإلحتياجات اخلاصة أك عقوؽ الوالدين - ث
إف قاـ اجلاين مبحاكلة جعل قضيتو قضية رأم عاـ كمبخالفة أنظمة ادلطبوعات كالنشر فصرح حوؿ قضيتو  - ج

 .لوسائل اإلعالـ قبل الفصل فيها كإكتساب احلكم القطعية

 

* : 12مادة 

بعد انتهاء احلق اخلاص جيوز للقاضي يف احلق العاـ كبدالن من إيقاع العقوبة على من أثبت الطب 
النفسي تعرضو حلالو متقدمو من ادلرض النفسي ككانت سببا يف ارتكاب جنايتو أك كاف يتوقع أف تشكل 

حالتو خطران على اجملتمع يف حاؿ إطالقو أف يأمر بإيداعو يف إحدل ادلصحات ادلخصصة هبذا الغرض 
الالئحة احلاالت النفسية ادلتقدمة ك اليت جيوز األمر بإيداع ادلريض ادلصحة كاجلهة اليت تأمر - كحتدد 

. بإيداعو كشركط اإلفراج عنو

 

*: 13مادة 

: عند تعذر التنفيذ وعدم االلتزام بالشروط يعمل كاآلتي 

على القاضي ادلصدر للحكم عند إعمالو أحكاـ ىذا النظاـ أف ينص على احلكم األصلي ادلبدؿ كيبني  -1
 .ماجيب عملو عند تعذر تنفيذ احلكم البديل



 (36  )من( 32  )صفحة . مالحظات على مشروع نظام العقوبات البديلة

 بسبب التعذر فيجب أال يكوف آخر مكاف التنفيذ يف التعذر عند بديل تدبري الستبداؿ االضطرار عند -2
 .عليو تنفيذه احملكـو رفض

عند رفض التدبري البديل من قبل احملكـو عليو لسبب غري قاىر فيصار للحكم األصيل إف كاف منصوصان  -3
أك للحبس التنفيذم للتنفيذ اجلربم على أال يتجاكز مدة احلبس التنفيذم مدة ثالثة أشهر مث يتوجب 
 .العرض على القاضي مصدر احلكم أك قاضي التنفيذ عند كجوده إلبداء مرئياتو حياؿ التعذر كالرفض

إذا إقتضى تعذر التنفيذ مايوجب إعادة النظر يف احلكم األصلي بعد إكتساب احلكم القطعية فًتفع  -4
 .ادلعاملة لإلستئناؼ لتقرر مايلـز من توجيو حياؿ إعادة النظر يف احلكم من عدمو

إذا ارتكب احملكـو عليو بتدبري بديل أثناء فًتة زلكوميتو جرمان آخران أك كرر جنايتو أك خالف أيان من  -5
فيتم استئناؼ تنفيذ عقوبة السجن احملكـو هبا عليو , الشركط القضائية ادللزمة مبوجب أحكاـ ىذا النظاـ 

 .دكف اإلخالؿ بالعقوبة ادلقررة عن اجلردية اجلديدة. بعد خصم ادلدة اليت قضاىا فعليان كفق التدابري البديلة
عند كجوده أك " قاضي التنفيذ"جيوز جلهات التنفيذ اجلنائي عند كجود إشكاؿ تنفيذم العرض على  -6

 .القاضي مصدر احلكم ألخذ مرئياهتم 
عند كجوده " قاض التنفيذ"القاضي ادلشرؼ على حاالت تعذر التنفيذ كحاالت الرفض كاالستبداؿ ىو  -7

كلو احلق حصران استثناءا اقًتاح عقوبة بديلة منصوصة يف ". مأمورم التنفيذ"كيساعده العدد الكايف من 
 .ىذا النظاـ كتكوف خاضعة يف ىذه احلالة لتعليمات اإلستئناؼ عند اعًتاض األطراؼ

كمل يكن التعذر بسبب رفض عند االضطرار الستبداؿ تدبري بديل عند التعذر يف التنفيذ مكاف آخر  -8
فيحيل مصدر احلكم أك اجلهات التنفيذية احلكم " قاضي تنفيذ"كمل يوجود  يف ادلنطقة احملكـو عليو 

. ألقرب قاضي تنفيذ دلكاف إقامة احملكـو عليو 

 

*: 14مادة 

للقاضي إذا ظهر لو يف الدعول ادلنظورة أمامو أف  التعاطي للمخدرات سببان يف ارتكاب اجلناية كلو مل  -1
فيجوز بدالن من توقيع - تقم فيها دعول عامة مبوجب نظاـ مكافحة ادلخدرات كادلؤثرات العقلية   

إلزاـ متعاطي أك مستعمل ادلواد ادلخدرة أك ادلؤثرات العقلية شلن يثبت - العقوبة باحلبس يف احلق العاـ 
 . مبراجعة عيادة نفسية ختصص ذلذا الغرض دلساعدتو على التخلص من اإلدماف, إدمانو
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على أف يرفع طبيب , كيلـز من يقرر اإلفراج عنو من ادلصحة مبراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائو -2
العيادة ادلكلف مساعدة ادلدمن تقريران عن حالتو إىل جلنة النظر يف حاالت اإلدماف خالؿ ثالثة أشهر 

 .أك استمراره مدة أخرل, من تاريخ بدء ادلريض مبراجعة العيادة النفسية لكي تقرر إيقاؼ مراجعتو العيادة
ىذا التدبري البديل خاضع للسرية كالجيوز حباؿ حتريك دعول جزائية بسبب ظهور ىذا اإلدماف يف  -3

كعلى احملكمة أف تأمر بأف يعاجل . رلريات القضية مامل تفرز لو قضية بشأهنا قبل قياـ ىذه الدعول 
كمن يفش من ادلعنيني بتلك . كجيب التكتم على ىويتو كأم معلومة تتعلق بو, ادلدمن بسرية تامة

ادلعلومات شيئان من ذلك يف أم مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ثالثة 
 .أك بغرامة ال تزيد على ثالثني ألف لاير, أشهر

 

*: 15مادة 

اخلاص بإدارة ادلنشأة احملًتمة شرعان " حظر الًتخيص"جيوز للقاضي بدالن عن ثلثي فًتة احلبس - 1
إذا كاف اجلاين ىو ادلرخص لو بإدارهتا , كادلرخص ذلا نظامان على أال تزيد فًتة احلظر على ذتانية عشر شهران 

. أك ادلدير ادلسؤكؿ عن إدارهتا كارتكب أحد األفعاؿ اجلرمية ادلعاقب عليها شرعا كنظامان 

جيوز للقاضي بدالن عن احلبس حرماف احملكـو عليو من شلارسة ادلهنة مدة ال تزيد على عقوبة السجن - 2
.  احملكـو هبا

أك إغالقو هنائيان يف حالة , كما جيوز احلكم بإغالؽ احملل مؤقتان مدة ال تزيد على ذتانية عشر شهران - 3
تكرار كقوع أحد األفعاؿ اجلرمية ادلعاقب عليها شرعا كنظامان ككانت اجلناية ختل باألمن العاـ على ضلو 

. جسيم

 

*: 16مادة 

احملكـو عليو - جيوز للقاضي بدالن عن ثلثي فًتة احلبس أف دينع من السفر إىل خارج ادلملكة السعودم  -1
 .بارتكاب أحد األفعاؿ اجلرمية اجملرمة شرعا ك نظامان كاليت مل يرد بشأهنا نظاـ خاص
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على أف تكوف مدة ,  يكوف ادلنع من السفر بعد مضي ثلث عقوبة السجن ككاف حسن السرية كالسلوؾ  -2
كلوزير الداخلية اإلذف , على أال تقل مدة ادلنع عن سنتني, ادلنع شلاثلة دلدة عقوبة السجن احملكـو هبا عليو

. بالسفر للضركرة أثناء مدة ادلنع

*: 17مادة 

إف كاف احملكـو عليو مبوجب أحكاـ ىذا النظاـ قاصران سنان أك صغريان يف السن شلن يندرجوف يف الفئات 
: ادلشمولة بنظاـ دكر األحداث كرعاية الفتيات 

كيسًتشد يف ىذا بالبديل ادلقًتح . يراعى ادلناسبة الًتبوية حلالتو العمرية أثناء مشاركتو يف األعماؿ التطوعية -1
فيحظر  يف كل حاؿ إلزامو حبفر القبور أك غسيل ادلوتى أك . من جلاف اخلربة ادلقًتحة مبوجب ىذا النظاـ

 .العمل على ضلو سلالف للشركط نظامان كشرعان 
 مع مراعاة أنظمة العمل كاخلدمة ادلدنية كاألنظمة االجتماعية حيظر يف كل حاؿ إلزاـ قاصر سنا العمل  -2

يف ادلشارح أك العمل يف ادلستشفيات كادلصحات كدكر التأىيل ك السجوف كدكر ذكم الظركؼ اخلاصة 
أك يف ادلصانع كاجلهات اخلاصة أك يف األماكن اليت تشكل خطران عليو أك يف األماكن اليت يكوف فيها 

 .إبعادا عن رقابة كليو
يراعى يف تطبيق أحكاـ ىذا النظاـ على الفتيات كالنساء توفر الشركط الشرعية كالنظامية كال جيوز حباؿ  -3

 .أف يباشر أعماؿ اإلشراؼ ادلباشر التنفيذم من غري جنسهن
 

: أحكام عامة * :18مادة 

 .العدؿ كأحكامو كاالستثناء منو إىل كزير ق ادلواد يرجع تفسري قواعد ىذ -1
 .كفق قواعده كأحكامو  (السجناء ) احملكومني يف احلق العاـ النظاـ يشمل ىذا  -2
كما  النظاـ شلاانطبقت عليهم الشركط  على القضايا اليت كقعت قبل تاريح صدكر النظاـيطبق ىذا  -3

 .يطبق على القضايا الالحقة حسب أحكاـ ىذا النظاـ
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ادلوقوفني الذين مت احلكم عليهم من اجلهات ادلختصة كمل يكتسب احلكم الصفة القطعية ككاف ما حكم  -4
 الواردة بعاليو يتم االستعجاؿ مبباشرة قضاياىم شرعان كبعد صدكر البدائلبو عليهم مشموالن بتعليمات 

 .كقواعده ىذا النظاـ األحكاـ النهائية يعاملوف كفق ضوابط 
 من استفاد من أم عفو صادر بأمر ساـ خالؿ السنتني ادلاضيتني كىذا العاـ إال النظاـ ال يشمل ىذا  -5

 .إذا كاف إيقافو حلادث مركرم أك كاف حدثان عند ارتكابو قضيتو احلالية 
 . العقوبات ادلسلكية كالتأديبية النظاـ ىذا ال يشمل  -6
 . من صدر حبقو أمر ساـ بعدـ مشولو بأم عفو النظاـ ىذا ال يشمل  -7
السلطة التقديرية يف حتديد ادلتهرب قاضي  من كاف متهربان قبل احلكم أك بعده كللالنظاـ ىذاال يشمل  -8

 .من عدمو 
  .(سجنان كجلدان  ) عقوبة احلد النظاـ ىذاال يشمل  -9

 . من ضبط حبوزتو مواد مل تثبت اجيابيتها للمخدرات النظاـ ىذايشمل  -10
 . العقوبة البديلة غري ادلقًتنة بعقوبة السجن النظاـ ىذاال يشمل  -11
 العقوبة البديلة ادلشركط عن عدـ تنفيذىا االستبداؿ بعقوبة السجن ألف اذلدؼ النظاـ ىذاال يشمل  -12

 .منها استصالح حاؿ احملكـو عليو كإف مل حيصل ذلك فعقابو بالسجن أصبح الزمان 
أك تقدًن كفالة غرمية مقبولة كفقان لتعليمات ,  إهناء احلق اخلاص النظاـ أحكاـ ىذايشًتط لالستفادة من  -13

 .الكفالو 
 فيعامل على أساس رلموع تلك احملكوميات النظاـ ىذاإذا كاف للسجني أكثر من زلكوميو كيستفيد من  -14

 .النظاـ ىذاأما إذا كانت إحدل قضاياه من القضايا ادلستثناه فال ينظر يف كضعو يف , 
فإف مل يتضمن احلكم ذلك أك مل , يعتمد يف حتديد كصف القضية مبا ينتهي إليو احلكم الصادر فيها  -15

يكن الوصف كاضحان فيعتمد الوصف الوارد يف الئحة الدعول العامة فإف مل يكن الوصف كاضحان 
 . التحقيق إليوفيعتمد الوصف الذم انتهى 

 . عقوبة السجن ادلستقلة عن العقوبة البديلة شريطة إنفاذ العقوبة البديلة النظاـ ىذايشمل  -16
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 كذلك يف القضايا النظاـ ىذامن جتاكزت سوابقو ثالث سوابق سواء كانت شلاثلة أك غري شلاثلة ال يستفيد  -17
كيقصد بالسابقة يف ىذه القاعدة من تكرر احلكم عليو بعقوبة جزائية كلو مل  )الكبرية ادلوجبة للتوقيف 

  .(تتوفر يف العقوبة شركط تسجيل السوابق 
 يف صحيفة احلالة اجلنائية للمستفيد منو للرجوع النظاـ هتا التدابري البديلة يف ىذا تثبت ادلدة اليت مشل -18

 .على أف تسجل احملكومية حسب تعليمات تسجيل احملكوميات , إليها عند احلاجة 
 بعدـ ارتكابو أم جردية شلاثلة أك جردية موجبو النظاـ ىذا يؤخذ التعهد على كل من يستفيد من أحكاـ  -19

تعاد عليو , النظاـ أعملت فيها التدابري البديلة يف ىذاكمن يرتكب جردية خالؿ ادلدة اليت , للتوقيف 
 . إضافة إىل ما حيكم بو عن جرمو اجلديد كيتم ذلك كفق منوذج التعهد ادلرفق ادلبدلةالعقوبة 

 فور صدكره كتعميمو كيتم إطالؽ سراح ادلستفيدين من النظاـ ىذاتتخذ الًتتيبات الالزمة لتنفيذ أحكاـ  -20
 .ادلقررة لتطبيق ىذا النظاـ التنفيذفوران من قبل إدارة السجن بناء على قرارات جلاف 

 من قبل جلنة على مستول ادلسؤكلية كالفهم كالعلم باألنظمة مكونة من إمارة ادلنطقة النظاـ ىذايتم إنفاذ  -21
كبالنسبة لقضايا ادلخدرات يشارؾ , كمأمور تنفيذ تابع إلشراؼ قاضي التنفيذ كالشرط كإدارة السجن 

كبالنسبة لقضايا , كبالنسبة لقضايا اجلوازات مندكبان من اجلوازات , مندكب من إدارة مكافحة ادلخدرات 
كفيما خيص قضايا الفتيات يشارؾ , يشارؾ مندكب من دار ادلالحظة  (ذكوران كإناثان  )األحداث 

كيراعى تدكين أمساء ادلندكبني يف , مندكب كزارة الشؤكف االجتماعية ادلوجود مبؤسسة رعاية الفتيات 
مع إيضاح القاعدة ادلستند عليها عند عدـ , كتاريخ تواقيعهم  , نظاـ التدابري البديلةزلضر جلنة تطبيق 

 .النظاـ  ىذااالستفادة 
 كأف يكونوا مؤىلني كفق اآللية التنفيذية ادلقًتحة مفرغني النظاـ تنفيذ ىذا أف يكوف رتيع أعضاء جلنة  -22

كملمني بالتعليمات كعلى مستول ادلسؤكلية كإذا كاف العضو عسكريان أف ال تقل رتبتو عن مالـز كإذا 
قاضي " كيفضل أف يفرّغ لإلشراؼ عليها .كاف مدنيان أف ال تقل درجتو العلمية عن الدرجة اجلامعية 

 .لضمانة اإلشراؼ القضائي السليم " تنفيذ

 


