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من  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  تهدف 
طباعة ونشر هذه األنظمة واللوائح واإلتفاقيات التي 
إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان  إليها اململكة  أنضمت 
القواعد  على  اجلميع  اطالع  وتسهيل  املجتمع  في 

النظامية التي حتمي حقوقهم.

سلسلة اعرف حقوقك 

�صدر منها :
- حقوق املتهم
- حقوق املعاق
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حقوق السجناء والسجينات

وال�صجني,  للموقوف  حقوقًا  هناك  اأن  تعلم  هل 
ال�صريعة  قررتها  ولل�صجينة,  للموقوفة  اأخرى  وحقوقًا 
الإ�صالمية, ون�صت عليها الأنظمة واللوائح والتعليمات 

املعمول بها يف البالد؟

أوالً: حقوق الموقوفين والموقوفات:

القبض  جهة  قبل  من  إخبارك  يتم  أن  في  حقك   .1
والتحقيق بأسباب إيقافك فور القبض عليك. )1(

حقك في أال يتم توقيفك إال في األماكن املخصصة   .2
يف  اإل  �صجنه  اأو  اإن�صان  اأي  توقيف  يجوز  فال  لذلك:  
ال�صجون اأو دور التوقيف املخ�ص�صة لذلك نظاماً.)2(

)1( املادة 35 من نظام الإجراءات اجلزائية.
)2( املادة 36 من نظام الإجراءات اجلزائية, واملادة الأوىل من نظام 

ال�صجن والتوقيف.
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من  بأمر  إال  توقيفك  يتم  أال  في  حقك    .3
حالت  غري  ففي  بذلك:   املختصة  السلطة 
اإل  توقيفك  اأو  عليك   القب�ض  يجوز  ل  التلب�ض, 

باأمر من ال�صلطة املخت�صة بذلك . )1(

أو  الس���جن  إدارة  أالتقب���ل  ف���ي  حق���ك   .4
دار  التوقي���ف توقيف���ك إال بأمر ُمس���بب 
الس���لطة  م���ن  وُموق���ع  امل���دة  وُمح���دد 
املختص���ة، ويج�������ب األ تبق���ى بع���د امل���دة 

املُحددة يف هذا الأمر. )2(

حقك بحسب اإلمكانيات املتاحة في السجن  في أن   .5

)1( املادة 35 من نظام الإجراءات اجلزائية واملادة الأوىل من نظام 
ال�صجن والتوقيف.

نظام  من   7 واملادة  اجلزائية,  الإجراءات  نظام  من   36 املادة   )2(  
ال�صجن والتوقيف.
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تصنف ضمن الفئة املناسبة، حسب اجلنس والعمر، 
وحسب نوعية املوقوفني والسجناء وثقافتهم.)1(

بعدم  إنسانية  معاملة  معاملتك  وجوب  في  حقك   .6
اأو  القب�ض عليك  اإذ يجب معاملتك يف حالة  تعذيبك: 
اإيذاوؤك ج�صديًا  توقيفك مبا يحفظ كرامتك, ول يجوز 

اأو معنويًا. )2(

لئحة  مبوجب  ال�صجينات  اأو  باملوقوفات  يتعلق  ما  تنظيم  مت   )1(
وتاريخ   2192 رقم  لل�صجون  العامة  الإدارة  مدير  بقرار  �صدرت  موؤقتة 
جمل�ض  بقرار  ال�صادرة  الجتماعية  املالحظة  دور  1404/6/2م,ولئحة 
الوزراء رقم 611 يف 1395/5/13ه�, , وقرار جمل�ض الوزراء رقم 725 يف 
1380/12/22ه�, ولئحة ت�صنيف ال�صجناء ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 
44 وتاريخ 1399/1/3ه�, وتعميم الإدارة العامة لل�صجون رقم 1441/11 

يف 1410/11/20ه� ورقم 682/11 وتاريخ 1414/4/10ه� .
نظام  من   28 واملادة  اجلزائية,  الإجراءات  نظام  من   35 املادة   )2(
ال�صجن والتوقيف, واتفاقية مناه�صة التعذيب لعام 1984م التي تلتزم 

بها اململكة, واملر�صوم امللكي رقم 43 وتاريخ 1377/11/29ه�.
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بواقعة  إبالغه  ترى  مبن  االتصال  في  حقك   .7
القبض عليك وتوقيفك . )1(

معك  حتملها  التي  النقود  حفظ  في  حقك   .8
دار  خزانة  وإيداعها  القيمة  ذات  واألشياء 
عند  إليك  لتسليمها  السجن  أو  التوقيف 

اإلفراج عنك أو تسليمها ملن ُتعينه . )2(

للمختصني:  وتبليغها  الشكوى  في  حقك   .9
اأي  اأن يقدم يف  اأو موقوف احلق يف  فلكل م�صجون 
كتابية  �صكوى  التوقيف  دار  اأو  ال�صجن  ملاأمور  وقت 
هيئة  ع�صو  اإىل  تبليغها  منه  ويطلب  �صفهية,  اأو 
قبولها  املاأمور  وعلى  العام,  والدعاء  التحقيق 
معد  �صجل  يف  اإثباتها  بعد  احلال,  يف  وتبليغها 

)1(  املادة 35 من نظام الإجراءات اجلزائية.
)2(  املادة 8 من نظام ال�صجن والتوقيف.
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وعلى  ت�صلمها,  ُيثبت  مبا  مقدمها  وتزويد  لذلك, 
اإدارة ال�صجن اأو التوقيف تخ�صي�ض مكتب م�صتقل 
اأو  امل�صجونني  اأحوال  ملتابعة  املخت�ض  الهيئة  لع�صو 

املوقوفني)1(.

التحقيق  هيئة  بعضو  االتصال  في  حقك   .10
على  ويجب  له,  �صكوى  لتقدمي  العام:  واالدعاء 
املخت�صني من اأع�صاء هيئة التحقيق والدعاء العام 
زيارة ال�صجون ودور التوقيف يف دوائر اخت�صا�صهم 
والتاأكد  الر�صمي,  بالدوام  التقيد  دون  وقت  اأي  يف 
غري  ب�صفة  موقوف  اأو  م�صجون  وجود  عدم  من 
ال�صجون ودور  واأن يطلعوا على �صجالت  م�صروعة, 
واأن  واملوقوفني,  بامل�صجونني  يت�صلوا  واأن  التوقيف, 
ي�صمعوا �صكاواهم, واأن يت�صلموا ما ُيقدمونه يف هذا 
اأن  التوقيف  ودور  ال�صجون  ماأموري  وعلى  ال�صاأن. 

)1(  املادة 38 من نظام الإجراءات اجلزائية.



12

كل  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  لأع�صاء  يقدموا 
ما يحتاجونه لأداء مهامهم )1(.

غري  ب�صفة  موقوف  اأو  م�صجون  بوجود  علم  من  لكل   .11
اأو  لل�صجن  خم�ص�ض  غري  مكان  يف  اأو  م�صروعة 
التوقيف اأن ُيبلغ هيئة التحقيق والدعاء العام. وعلى 
ع�صو الهيئة املخت�ض, مبجرد علمه بذلك, اأن ينتقل 
فورًا اإىل املكان املوجود فيه امل�صجون اأو املوقوف, واأن 
يقوم باإجراء التحقيق, واأن ياأمر بالإفراج عنه اإذا كان 
وعليه  م�صروعة,  غري  ب�صفة  جرى  توقيفه  اأو  �صجنه 
املخت�صة  اجلهة  اإىل  يرفع  بذلك  حم�صرًا  ُيحرر  اأن 
يف  املت�صببني  حق  يف  الأنظمة  به  تق�صي  ما  لتطبيق 

ذلك )2(.

12. حقك في أن تستجوب خالل أربعة وعشرين 

)1(  املادة 39 من نظام الإجراءات اجلزائية.

)2(  املادة 39 من نظام الإجراءات اجلزائية.
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دار  املتهم  اإيداع  مدة  تزيد  األ  فيجب  ساعة: 
فاإذا م�صت  اأربع وع�صرين �صاعة,  التوقيف على 
اإبالغ  التوقيف  دار  ماأمور  على  وجب  املدة  هذه 
رئي�ض الدائرة املخت�صة بهيئة التحقيق والدعاء 
اأن  الدائرة  وعلى  املحقق,  يتبع����ها  التي  العام 
باإخالء  تاأمر  اأو  حاًل,  ا�صتجوابه  اإىل  تبادر 

�صبيله)1(.

للدفاع  محام  أو  بوكيل  االستعانة  حقك  من   .13
عنك: يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة )2(.

14.  حقك أال يتم توقيفك إال إذا كنت متهمًا في 
جرمية من اجلرائم الكبيرة أو خشي هروبك أو 

لم تعنينّ مكانًا إلقامتك يقبله احملقق)3(.

)1(  املادة  من نظام الإجراءات اجلزائية.
)2(  املادة 4 من نظام الإجراءات اجلزائية.

)3( املواد 8 , 112 , 113 من نظام الإجراءات اجلزائية.
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حقك بعد االستجواب والتحقيق معك في أال تزيد   .15
مدة توقيفك عن )6( أشهر من تاريخ القبض عليك: 
فاإذا تبني بعد ا�صتجواب املتهم, اأو يف حالة هروبه, اأن 
كانت م�صلحة  اأو  كافية �صده يف جرمية كبرية,  الأدلة 
التحقيق ت�صتوجب توقيفه ملنعه من الهرب اأو من التاأثري 
يف �صري التحقيق؛ فعلى املحقق اإ�صدار اأمر بتوقيفه مدة 
ل تزيد على خم�صة اأيام من تاريخ القب�ض عليه. وينتهي 
التوقيف مب�صي خم�صة اأيام, اإل اإذا راأى املُحقق متديد 
بعر�ض  يقوم  اأن  انق�صائها  قبل  فيجب  التوقيف,  مدة 
العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  رئي�ض  على  الأوراق 
باملنطقة لي�صدر اأمرًا بتمديد مدة التوقيف مدة اأو مددًا 
متعاقبة, على األ تزيد يف جمموعها على اأربعني يوما من 
تاريخ القب�ض عليه, اأو الإفراج عن املتهم. ويف احلالت 
رئي�ض  اإىل  الأمر  يرفع  اأطول  التوقيف مدة  تتطلب  التي 
بالتمديد  اأمره  لُي�صدر  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة 
ملدة اأو مدد متعاقبة ل تزيد اأي منها على ثالثني يومًا, 
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القب�ض  تاريخ  من  اأ�صهر  �صتة  على  جمموعها  يزيد  ول 
املحكمة  اإىل  اإحالته  مبا�صرة  بعدها  يتعني  املتهم,  على 

املخت�صة, اأو الإفراج عنه )1(.

أصل  تسليم  يتم  أن  توقيفك  حالة  في  حقك   .16
أمر التوقيف ملاأمور دار التوقيف بعد توقيعه على 

�صورة هذا الأمر بالت�صلم )2(.

حقك في أن يتم خصم املدة التي تقضيها في   .17
دار التوقيف من املدة احملكوم بها عليك )3(.

18.  حقك في أال تبقى في دار التوقيف أو السجن 
بعد انتهاء املدة احملددة في أمر إيداعك )4(. 

)1(  املادة  114 من نظام الإجراءات اجلزائية.
)2(  املادة 115من نظام الإجراءات اجلزائية.

)3( املادة 26 من نظام ال�صجن والتوقيف.
)4( امل�����ادة 7 من نظام ال�صجن والتوقيف.
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ول يج�����وز اأن يوؤخر الإجراء الإداري الإف����راج عن 
امل�صجون اأو املوقوف يف الوقت املُحدد )1(.

ثانيًا: حقوق السجين:

ال�صابقة  الإجرائية  احلقوق  بنف�ض  ال�صجناء  يتمتع 
للموقوفني والتي ن�ض عليها نظام الإجراءات اجلزائية, 
حدًا  النظام  لها  و�صع  حيث  التوقيف؛  مدة  عدا  فيما 

اأق�صى هو )�صتة اأ�صهر(.

السجن  لنظام  طبقًا  السجني  حقوق  وأهم 
والتوقيف هي: )2(

)1(  املادة 21 من نظام ال�صجن والتوقيف.
رقم441  الوزراء  جمل�ض  بقرار  عليه  املوافق  1398ه�  لعام    )2(
وتاريخ  م/31  رقم  امللكي  باملر�صوم  واملتوج  1398/6/8ه�,  وتاريخ 
1398/6/21ه�, واملن�صور بجريدة اأم القرى العدد 2729 و تاريخ 11/

1398/7ه�؛  واللوائح التعليمات والأوامر املنظمة لل�صجون يف اململكة.
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املعدية:  األمراض  من  حمايتك  في  حقك   .1
على  الكامل  الطبي  الك�صف  اإجراء  يتم  حيث 
من  للتاأكد  ال�صجن  دخوله  حلظة  منذ  ال�صجني 
وغريها.  املعدية  الأمرا�ض  من  وخلوه  �صالمته 
معد  مر�ض  باأي  اإ�صابته  من  التاأكد  حال  ويف 
عليهم,  حمافظة  ال�صجناء  بقية  عن  عزله  يتم 
ويفتح له ملف طبي وتتم متابعة حالته ال�صحية 

با�صتمرار )1(.

حقك في توفير املالبس املناسبة التي ترتديها   .2
في  عملك  وأثناء  السجن  في  اإلقامة  أثناء 
الورش أو غيرها من األعمال )2(, كما يتم توفري 

ال�صادرة  والتعليمات  واللوائح  ال�صجون,  نظام  من   22 املادة      )1(
1397/10/18ه�,  وتاريخ   159 رقم  لل�صجون  العامة  الإدارة  بتعميم 

والقرار الوزاري رقم 4092 وتاريخ 1398/10/22ه�.
/8/28 وتاريخ  رقم1407/9  لل�صجون  العامة  الإدارة  تعميم   )2(

1417ه�.
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الفرا�ض املنا�صب لكل �صجني)1(.

حقك في احلصول على إعاشة نقدية .  .3

ثالث  مبعدل  الصحية  املطهية  اإلعاشة  في  حقك   .4
مبر�صى  اخلا�صة  الوجبات  اإىل  اإ�صافة  يوميًا،  وجبات 

ال�صكر وخالفهم ح�صب حالتهم ال�صحية. )2(.

حقك في إقامة شعائرك الدينية اإلسالمية في   .5
دار التوقيف أو السجن وأن تهيئ لك الوسائل 

الالزمة ألدائها )3(.

وتاريخ  159/�ض  رقم  لل�صجون  العامة  الإدارة  مدير  تعميم    )1(
1397/10/18ه�

)2( املادتان 12  و22 من نظام ال�صجن والتوقيف.
)3( املادة 17 من نظام ال�صجن والتوقيف, واملادة الأويل وال�صابعة من النظام 
1398/9/22ه�,  وتاريخ   3921 رقم  الوزاريان  والقراران  للحكم,  الأ�صا�صي 
و1459 وتاريخ 1399/4/1ه�, وتعاميم  الإدارة العامة لل�صجون رقم 2450/ت 

وتاريخ 1404/10/25ه� ورقم 222/11/ت يف 1406/4/6ه� 
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الكتب  باستحضار  الثقافة  في  حقك   .6
على  بها  املصرح  املجالت  أو  الصحف  أو 
وتن�صاأ يف كل �صجن ودار  نفقتك اخلاصة. 
وعلمية  دينية  كتبًا  حتوي  مكتبة  للت���وقيف 
امل�ص��جون����ون  منها  لي���صتفيد  واأخالقية 

واملوق������وف����ون يف اأوق�����ات فراغهم )1(.

حقك في التعليم ومواصلة الدراسة: اإذ ي�صمح   .7
نظامية  مدار�ض  خالل  من  بالدرا�صة  لل�صجني 
يف  وتوجد  والتعليم,  الرتبية  وزارة  عليها  ت�صرف 
اأماكن الإ�صالحيات, وتتمتع بنف�ض مزايا املدار�ض 
املوجودة خارج ال�صجن, كما ي�صمح له بالنت�صاب 

)1(  املادة 18 من نظام ال�صجن والتوقيف, والقرار الوزاري رقم 3922 
وتاريخ 1398/9/22ه�, ورقم1459 وتاريخ 1399/4/1ه�.
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للجامعات, �صواء الرجال اأو الن�صاء )1(.

أو  السجن  داخل  الالزمة  الصحية  الرعاية  في  حقك   .8
اأق�صام  تخ�صي�ض  مع  واخلاصة,  العامة  املستشفيات  في 
ميكن  ل  الذين  لل�صجناء  امل�صت�صفيات  بع�ض  يف  خا�صة 
عالجهم داخل ال�صجون, وال�صماح لل�صجناء باخلروج وتلقي 

العالج يف امل�صت�صفيات اخلا�صة وفق حالتهم املر�صية)2(.
حقك في عدم االعتداء عليك بأي نوع من أنواع   .9
االعتداء. وتتخذ اإجراءات التاأديب �صد املوظفني 
عدوان  اأي  يبا�صرون  الذين  الع�صكريني  اأو  املدنيني 

)1(  املادة 18من نظام ال�صجن والتوقيف, والقرار الوزاري رقم 3922 
وتعميم  1399/4/1ه�(,  وتاريخ   1459 ورقم  1398/9/22ه�,  وتاريخ 
تعميم  وتاريخ1405/1/6ه�,  10/12/ت  رقم  لل�صجون  العامة  الإدارة 

الإدارة العامة لل�صجون رقم 35/ت وتاريخ 1407/1/13ه�
رقم  الوزاري  القرار  مبوجب  ال�صادرة  بال�صجون  الطبية  اخلدمات  لئحة   )2(
/9/22 وتاريخ   9816 رقم  الوزاري  والقرار  1398/10/22ه�,  وتاريخ   4092

1398ه�, وتعميم الإدارة العامة لل�صجون رقم1009/9 وتاريخ 1415/6/10ه�.
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الإخالل  عدم  مع  وذلك  موقوف  اأو  م�صجون  على 
التي  الأحوال  العقوبات اجلزائية عليهم يف  بتوقيع 

يكون العتداء فيها جرمية )1(.
في  السجن  اإلعفاء من جزء من مدة  حقك في   .10
حال حفظك للقرآن الكرمي:  حيث يعفى كل �صجني 
يحفظ القراآن الكرمي كاماًل اأو اأجزاء منه من ن�صف 
حمكوميته اأو جزء منها ح�صب مقدار حفظه. كما يتم 
تقدمي جوائز ت�صجيعية له من قبل اإدارة ال�صجن )2(. 
ال�صجناء  حكمها  ومايف  املخدرات  تهريب  ق�صايا  ويف 
ربع  من  يعفون  كاماًل  الكرمي  القراآن  يحفظون  الذين 
املحكومية ح�صب ما جاء يف الأمر ال�صامي الكرمي رقم 

2545 / م ب وتاريخ 1429/3/24ه�

)1( املادة 28 من نظام ال�صجن والتوقيف.
)2( تعميم �صاحب ال�صمو امللكي وزير الداخلية بالنيابة رقم 42683/18 
وتاريخ 1 - 1408/6/2ه� , وتعميم �صاحب ال�صمو امللكي وزير الداخلية 
رقم  ال�صامي  الأمر  على  املبني  1411/12/28ه�  يف   87971/18 رقم 

2081/4/م  يف 1411/11/27ه�.
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وإتقان  الكرمي  القرآن  حفظك  عند  حقك   .11
حتددها  مالية  مكافأة  في  التجويد  أحكام 

اإلدارة العامة للسجون )1(.

مدة  ربع  من  اإلعفاء  طلب  في  حقك   .12
محكوميتك إذا ثبت إلدارة السجن مواظبتك 
السجن  بأنظمة  والتقيد  الصالة  أداء  على 

ووافق سمو وزير الداخلية على ذلك. 
حقك في الثقافة الدينية: فيتم تنظيم حما�صرات   .13
الدعاة  من  نخبة  ال�صجناء  على  يلقيها  ومواعظ 
توزيع  عن  ف�صاًل  منتظم,  ب�صكل  وذلك  املعروفني, 

اأ�صرطة دينية لتثقيفهم ووعظهم دينيًا )2(.
املهن:  بعض  على  والتأهيل  التدريب  في  حقك   .14

)1( القرار الوزاري رقم3921 وتاريخ 1398/9/22ه�
والقرار  1398/9/22ه�,  وتاريخ   3922 رقم  الوزاري  القرار   )2(

الوزاري رقم 1459 وتاريخ 1399/4/1ه�
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فيتم اإحلاق ال�صجناء يف دورات تدريبية على امليكانيكا 
احلرف  من  وغريها  والنجارة  وال�صباكة  والكهرباء 
ل�صغل  والإلكرتونيات,  الكاتبة  والآلت  الآيل  واحلا�صب 
اأوقات فراغهم وحتى توؤهلهم لإيجاد عمل منا�صب يف 
املجتمع بعد خروجهم من ال�صجن وبذلك يرتكوا �صبيل 
اجلرمية. ويتم منحهم �صهادات معتمدة من املوؤ�ص�صة 

العامة للتعليم الفني والتدريب املهني )1(.
بيع  من  معامالتك  كافة  إجراء  في  حقك   .15
وتصرفاتك  وغيرها  وكفالة  ووصية  وشراء 
املطالبة  باجلانب اجلنائي وحقك في  املتصلة 
بالقصاص لنفسك أو ملن يحق لك أن تطالب 
بالقصاص عنه، وقبول الدية والت�صالح والعفو عن 

)1( لئحة التدريب والتاأهيل املهني ال�صادرة مبوجب القرار الوزاري 
رقم 4091 وتاريخ 1398/10/22ه�, والقرار الوزاري رقم 4882 وتاريخ 
 85 رقم  الجتماعية  وال�صوؤون  العمل  وزارة  وقرار  1413/10/27ه�, 

وتاريخ 1397/2/28ه�.
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ال�صجن  اإدارة  من  تطلب  اأن  يف  وحقك  الق�صا�ض, 
اأو غريه  ال�صجني  توكيل  ل�صبط  كاتب عدل  اإح�صار 
لكاتب  اأو  للمحكمة  ا�صطحابه  اأو  الت�صرفات  من 

عدل لعمل ذلك)1(.
16. حقك في اخللوة الشرعية بزوجتك مرتني في 
إن كنت متزوجًا  الشهر لكل زوجة من زوجاتك 
بأكثر من واحدة، وفق ضوابط ُمحددة، وانطالقًا 

من توجيهات ال�صريعة الإ�صالمية ال�صمحاء)2(.

)1( الأمر ال�صامي رقم 1985م / وتاريخ 17 / 6 / 1404ه� .
)2( القرار الوزاري رقم 3517 وتاريخ 21 / 7 / 1406 ه� , ورقم 1745 

وتاريخ 17 / 16 / 1411 ه�(.
ال�صجن  خارج  وخلوة  للموقوفني  ال�صجن  داخل  �صرعية  خلوة  وهناك 
عن  تقل  ل  التي  حمكمويتهم  ن�صف  اأم�صوا  اإذا  ال�صعوديني  لل�صجناء 
�صنة )24( �صاعة ملن هم داخل املدينة املوجود بها ال�صجن و)72( ملن 
يقيمون خارج املدينة التي يقع بها ال�صجن حتى ي�صتطيعوا ق�صاء وقت 

اأكرب مع اأ�صرهم والوفاء باحتياجاتهم.
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وأصدقائك،  أهلك  مع  املراسلة  في  حقك   .17
باخلطابات واالتصاالت الهاتفية )1(.

حقك في الزيارة: باأن يزورك اأولدك وزوجتك اأو   .18
زوجاتك واأبواك وغريهم )2(.

عائلتك  لزيارة  السجن  من  اخلروج  في  حقك   .19
ملدة  وأبنائك(  زوجاتك  أو  وزوجتك  )والديك 
)24( ساعة, وفق �صوابط حمددة )ال�صجن املفتوح(, 
ال�صجن,  يف  زيارتك  من  متكنهم  عدم  حال  يف  وذلك 

وتاريخ   3919 رقم  الداخلية  وزير  امللكي  ال�صمو  �صاحب  قرار    )1(
بالنيابة  الداخلية  وزير  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وتعميم  1398/9/22ه�, 

رقم 598 وتاريخ 1409/7/21ه� .
)2(  املادة 12 من نظام ال�صجن والتوقيف, والقرار الوزاري رقم 3517 

وتاريخ 1406/7/21ه�
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اأو اخلروج ملبا�صرة بع�ض م�صاحلك كدفن اأحد اأفراد 
اأ�صرتك ,ح�صور العزاء فيه اأو ح�صور زواج اأحد ممن 

يعولهم �صرعًا )1(.

الثقافية  األنشطة  ممارسة  في  حقك   .20
والر�ص��م  الكتب  يف  واملطالعة  كالقراءة  املختلفة، 
وامل�صابقات  احلائط��ية  ال�صحف  وعم���ل  واخلط 
وامل�صرحيات وممار�صة الألعاب الريا�صية باأنواعها 

املختلفة )2(.

والقرار   , 1398/9/22ه�  وتاريخ   3922 رقم  الوزاري  القرار   )1(
الوزاري رقم 1745 وتاريخ1411/6/17ه�, والتعميم رقم 609 وتاريخ 
1415/6/10ه�,  وتاريخ   1009/9 رقم  والتعميم   ,1412/5/24
والتعميم رقم 1105/9 وتاريخ 1418/7/23ه�, والتعميم رقم 210/9/

11 وتاريخ 1420/2/14ه�
)2( القرار الوزاري رقم 3922 وتاريخ 1398/9/22ه�.
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أعمال  في  السجن  داخل  العمل  في  حقك   .21
وبراتب  منا�صبة  و�صوابط  �صروط  ووفق  تناسبك 

يوفر منه موردًا ماليًا لأ�صرتك خارج ال�صجن )1(.

ضوابط  وفق  السجن  خارج  العمل  في  حقك   .22
وشروط محددة )2(.

حقك في طلب اخلروج من السجن للتسجيل   .23
في اجلامعة وعمل مقابلة شخصية )3(. 

العامة  الإدارة  وتعميم  والتوقيف,  ال�صجن  نظام  16من  )1(املادة 
العامة  الإدارة  وتعميم  1406/7/12ه�,  يف  /ت    425 رقم  لل�صجون 

لل�صجون رقم 119 وتاريخ 1396/1/17ه�.
/2/14 وتاريخ   11/210/9 رقم  لل�صجون  العامة  الإدارة  تعميم   )2(

1420ه�
الوزاري رقم 3922 وتاريخ 1398/9/22ه� والتعميم رقم  القرار   )3(
/6/10 وتاريخ   1009/9 رقم  والتعميم   ,1412/5/24 وتاريخ   609

1415ه�, والتعميم رقم 1105/9 وتاريخ 1418/7/23ه�, والتعميم رقم 
11/210/9 وتاريخ 1420/2/14ه�.
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والنفسية  االجتماعية  الرعاية  في  حقك   .24
ملساعدتك على التكيف والتأقلم مع بيئة السجن 
وحل ما قد يتعرض لك من مشكالت نفسية أو 

اجتماعية خاصة بك أو بأسرتك )1(.
املالبس  لك خدمة غسيل  تقدم  أن  في  حقك   .25

مجانًا من قبل متعهد خاص )2(.
من  احملتاجة  وألسرتك  لك  تقدم  أن  في  حقك   .26
قبل وزارة الشؤون اإلجتماعية واللجنة الوطنية 
لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم مساعدات 
وإعانات مالية وعينية، وذلك بعد دراسة حالتك 

من قبل أحد الباحثني االجتماعيني)3(.

)1(لئحة الرعاية الجتماعية والنف�صية يف ال�صجون ال�صادرة بالقرار 
الوزاري رقم 4308 وتاريخ 1398/11/1ه�.

)2( تعميم الإدارة العامة لل�صجون رقم1009/9 وتاريخ 1415/6/10ه�
)3( لئحة الرعاية الجتماعية والنف�صية يف ال�صجون ال�صادرة بالقرار 

الوزاري رقم 4308 وتاريخ 1398/11/1ه�.
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داخل  انفراديًا  عزلك  يتم  أال  في  27. حقك 
أقرانك  وبني  بينك  االتصال  ومنع  السجن 
داخل السجن إال في حالتني حددها النظام 
التحقيق  م�صلحة  اأن  املحقق  راأى  اإذا  هما: 
تقت�صي ذلك )1(, واإذا ارتكبت اإخالًل بالنظام 

داخل ال�صجن)2(.

اليوم  ظهر  قبل  عنك  يفرج  أن  في  28. حقك 
التالي النقضاء عقوبتك وذلك ما مل ي�صدر 
منها  اأو جزء  العقوبة  اأو  عام عن اجلرمية  عفو 
املحدد  الوقت  يف  امل�صجون  عن  الإفراج  فيتم 

بقرار العفو)3(.

)1(  املادة 119 من نظام الإجراءات اجلزائية .
)2( املادة 20 من نظام ال�صجن والتوقيف.

)3( املواد 7 و21 و 24 و25 و 26 من نظام ال�صجن والتوقيف,  واملواد 36 
و116 و117 من نظام الإجراءات اجلزائية.
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29. حقك إن كنت مريضًا في أن يفرج عنك مؤقتًا 
إذا ثبت أنه ال ميكن شفاؤك إال بخروجك من 
امل�صاب  النزيل  عن  الدائم  الإفراج  اأو  السجن، 
حياته  يهدد  اأو  �صفائه,  من  ميئو�ض  مبر�ض 
حياته  يهدد  اأو  كليًا,  عجزًا  يعجزه  اأو  باخلطر, 

و�صحة املخالطني له. ) 1(.

غير  سجنك  كان  إذا  التعوي�����ض  في  حق�����ك   .30
مشروع )2(.

)1(القرار الوزاري رقم 148 وتاريخ 1400/1/19ه�.
نظام  من   8 واملادة  اجلزائية,  الإجراءات  نظام  من   117 املادة   )2(
/29 وتاريخ  م/42  رقم  امللكي  املر�صوم  من   8/2 املظامل,املادة  ديوان 
1377/11ه� واملادة 231 من نظام مديرية الأمن العام  واملادة 38 من 

نظام الإجراءات اجلزائية.
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حقك بعد الوفاة  في إعداد تقرير طبي تفصيلي   .31
عنك ورفعه إلى اجلهة املختصة وإشعار أهلك 
وتسليم جثتك لهم مالم تكون مصابة مبرض 

وبائي أو كان نقلها يهدد الصحة العامة )1(.

اإلفراج  بعد  الالحقة  الرع�����اية  في  32. حقك 
أو  للجرمية  العودة  عدم  بهدف  عنك 

االنحراف )2(.

)1(  القرار الوزاري رقم 4092 وتاريخ 1398/10/22ه� واملادة 23 من 
نظام ال�صجن والتوقيف .

)2( لئحة الرعاية الجتماعية والنف�صية يف ال�صجون ال�صادرة بالقرار 
الوزاري رقم 4308 وتاريخ 1398/11/1ه�
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ثالثًا: حقوق السجينة:

وال�صجناء  للموقوفني  املقررة  ف�صاًل عن احلقوق 
ال�صجن  ونظام  اجلزائية,  الإجراءات  نظام  ت�صمن 
�صجينة  لكل  خا�صة  حقوقًا  والتعليمات  والتوقيف, 
لها  وقررت  ال�صجون(,   ( الإ�صالحية  املوؤ�ص�صات  يف 
العديد من اخلدمات التي تتفق مع طبيعتها كامراأة, 

وهي:

الطبي  الك�صف  اإجراء  يتم  لِك:  الطبية  الرعاية   �  1
للتاأكد  لل�صجن  دخولها  فور  ال�صجينة  على  الكامل 
تبني  فاإذا  اأمرا�ض.  اأي  من  وخلوها  �صالمتها  من 
اتخاذ  يتم  اهلل  �صمح  ل  معد  مبر�ض  ُم�صابة  اأنها 
ويتم  املخت�صة,  الطبيبة  على  عر�صها  اإجراءات 
على  حفاظًا  وذلك  ال�صجينات,  بقية  عن  عزلها 
عادية  مر�صية  حالة  اأي  اكت�صفت  واإذا  �صالمتهن. 
متابعة  فيتم  بال�صجن  وجودها  طيلة  لل�صجينة 
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حالتها بفتح ملف طبي لها فور دخولها عن طريق 
املركز ال�صحي داخل ال�صجن)1(.

2 � حقِك في التعليم: تتاح الفر�صة لل�صجينات ل�صتكمال 
تعليمهم داخل ال�صجن  )2( .

حتفيظ  حلقات  ُتعقد  الديني:  التثقيف  في  حقِك   �  3
ت�صرف  حيث  الن�صاء,  �صجن  داخل  الكرمي  القراآن 
الكرمي.  القراآن  لتحفيظ  اخلريية  اجلمعية  عليها 
القراآن  بحفظ  الهتمام  على  لل�صجينات  وت�صجيعًا 
�صلوكهن,  تقومي  يف  فعال  اأثر  من  له  ملا  الكرمي 

الوزاري رقم 3920 وتاريخ  ال�صجون, والقرار  املادة 5 من نظام    )1(
1398/9/22ه�.

)2(  تعميم الإدارة العامة لل�صجون رقم35/ت وتاريخ 1407/1/13ه� 
املعطوف على تعميم الرئا�صة العامة لتعليم البناتوزارة الرتبية والتعليم 

حاليًا( رقم 2/1561/ق/8 وتاريخ 1407/1/13ه�
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حتفظ  �صجينة  اأي  اإعفاء  تقرر  �صامية  اأوامر  �صدرت 
اأو جزء  اأجزاء منه من ن�صف حمكوميتها  اأو  القراآن 
اجلوائز  لهن  ُتقدم  كما  حفظها,  مقدار  ح�صب  منها 
النتظام  مقابل  ال�صجن  اإدارة  قبل  من  الت�صجيعية 
بحلقات حتفيظ القراآن الكرمي.  وتتم دعوة نخبة من 
الداعيات املعروفات ب�صكل منتظم لإلقاء املحا�صرات 
واملواعظ على ال�صجينات, اإ�صافة اإىل الوعاظ الرجال 
الذين يلقون مواعظهم عن طريق الدائرة التلفزيونية 
من  اأي�صًا  لهن  يبث  وما  ال�صوت  ومكربات  املغلقة, 

اأ�صرطة دينية.

الدولة  تقدم  النقدية:  اإلعانات  في  حقِك   �  4
حفظها اهلل اإعانة نقدية لكل �صجينة منذ دخولها 
التي  املطهية  الإعا�صة  عن  ف�صاًل  هذه  ال�صجن, 
مبعدل  املوا�صفات  اأعلى  على  لل�صجينات  تقدم 
اخلا�صة  الوجبات  اإىل  اإ�صافة  وجبات,  ثالث 
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حتتاجه  ح�صبما  وخالفهن  ال�صكر  مبري�صات 
الطبيب  من  تو�صية  على  بناء  ال�صحية  حالتهن 

امل�صئول.

5 � حقِك في التدريب والتأهيل املهني: يوجد يف كل 
دورات  فيه  تعقد  م�صغل  الن�صاء  �صجون  من  �صجن 
اأوقات  ل�صغل  اخلياطة  على  لل�صجينات  تدريب 

فراغهن, ويتم منحهن �صهادات معتمدة )1(.

 6 � حقِك في رعاية أطفالك:  فيبقى مع املوقوفة 
�صنتني  العمر  من  يبلغ  حتى  طفلها  امل�صجونة  اأو 
ال�صنتني  بلغ  اأو  معها  بقائه  يف  ترغب  مل  فاإذا 
�صلم لأبيه اأو ملن له حق ح�صانته �صرعًا بعد الأم. 
اأودع  يكفلونه  اأقارب  اأو  اأب  للطفل  يكن  مل  فاإن 
اإحدى موؤ�ص�صات رعاية الأطفال, على اأن تخطر 

)1(  تعميم الإدارة العامة لل�صجون رقم 425/ت يف 1406/7/12ه�
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لأطفال  ح�صانة  وتوجد  اإيداعه.  مبكان  الأم 
ال�صجينات الذين تقل اأعمارهم عن �صنتني, كما 
عليهم,  لالإ�ص���راف  متخ�ص�صة  ح�صانة  توجد 
متطلبات  من  الدولة  توفره  عما  ف�صاًل  هذا 
الغذائية  املواد  من  وغريه  حليب  من  الأطفال 

والطبية. )1(

8 � حقِك في مقابلة أبنائك وبناتك: فيتم التن�صيق 
من  ال�صجينة  متكني  حيال  املعنية  اجلهات  مع 
مقابلة اأبنائها وبناتها واإح�صارهم لها لالطمئنان 

عليهم.

9 � حقِك في دراسة  ظروفك وأحوالك األسرية واملعيشية 
لألخذ بيدك إلى الطريق الصحيح. 

)1( املادة 15 من نظام ال�صجن والتوقيف, لئحة الرعاية الجتماعية 
وتاريخ   4308 رقم  الوزاري  بالقرار  ال�صادرة  ال�صجون  يف  والنف�صية 

1398/11/1ه�
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10� حقِك في إعانة أسرتك احملتاجة: يتم التن�صيق مع 
والعينية  املالية  امل�صاعدات  لتقدمي  اخلريية  اجلهات 

لأ�صر ال�صجينات املحتاجة.

11� حقِك أث��ن��اء ال��ش��روع ف��ي إن��ه��اء إج���راء إط��الق 
س��راح��ك ف��ي استدعاء ول��ي أم��رك إل��ى مكتب 
ال��ت��وج��ي��ه واإلرش�����اد امل��وج��ود ب��ال��س��ج��ن، وذل��ك 
له  والتوجيهات  الن�صائح  بع�ض  لإ�صداء  ا�صتعدادًا 
امل�صكلة  ه��ذه  احتواء  على  م�صاعدتك  ي�صمن  مبا 
والتغلب عليها واأخذ الحتياطيات التي متنع تكرار 

حدوثها م�صتقباًل.

واملتطلبات  االح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ي��ر  ف��ي  ح��ق��ِك  14ـ 
اخلاصة بك والتي يسمح بها النظام.

15� حق صاحبات السوابق في النظر في أوضاعهم من 
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قبل جلنة مختصة إليجاد احللول الكفيلة بالقضاء 
على األسباب التي تدفعهن للعودة للجرمية.

أعراض  ظهور  من  وابتداًء  حامل  كنت  إذا  حقِك   �16
من  ُمعاملة خاصة  تعاملي  أن  في  عليك  احلمل 
حيث الغذاء والت�صغيل حتى مت�صي مدة اأربعني يومًا على 
الو�صع, ويتم عر�صك على الطبيب مرة كل اأ�صبوع ليقرر 
ما يراه ب�صاأن تغذيتك وعالجك مع عدم تكليفك باأعمال 

مرهقة ت�صر ب�صحتك اأو ب�صحة جنينك.)1(.

17 � حقِك إذا كنت حامل أن تنقلي إلى املستشفى عند 
حملك  تضعي  حتى  فيها  وتبقى  الوضع  اقتراب 

ويصرح لك الطبيب باخلروج منه )2(.

)1(  املادة 13 من نظام ال�صجن والتوقيف والقرار الوزاري رقم 3920 
وتاريخ 1398/9/22ه�.

)2(  املادة 14 من نظام ال�صجن والتوقيف
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واجبات السجين

أم��وال  م��ن  ب��ه  يتعلق  م��ا  تسليم جميع  امل��وق��وف  أو  السجني  على   <
وأشياء ذات قيمة إلى املختصني في إدارة السجن حلفظها.

على السجني االلتحاق بالتدريب وحضور حلقات القرآن.  <
أو  السجناء  التعدي على غيره من  على السجني عدم   <

العاملني بالسجن بالقول أو الفعل.
على السجني اإلمتناع عن إدخال أو محاولة إدخال أسلحة أو   <

آالت ميكن استعمالها لإلخالل باآلمن داخل السجن .
>      على السجني احملافظة على أداء الشعائر الدينية في أوقاتها.

ونظافة  الشخصية  بالنظافة  االهتمام  السجني  على   <
املكان.

>    على السجني اخلروج إلى ساحة التشميس إذا طلب منه 
ذلك.

>    على السجني احلرص على زيارة املكتبة.
ع��ل��ى ال��س��ج��ني اإلم��ت��ن��اع ع��ن االس��ت��غ��الل ال��س��ي��ئ لبعض    <
السجناء املرضى أو إدخال املخدرات أو املواد املمنوعة داخل 

السجن.
على  السجناء  حت��ري��ض  ع��ن  االم��ت��ن��اع  السجني  على   <

أعمال الشغب أو مخالفة األنظمة والتعليمات
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األيام واالسابيع العالمية المتعلقة
بحقوق االنسان

8   م�����ارس
21 م�����ارس
7  أبري��������ل
3  ماي�����������و
15 ماي���������و
4   يوني�������و
26 يوني�������و
15 يولي�������و
1   أكتوب����ر
17 أكتوب����ر
16 نوفم��بر
19 نوفم��بر
20 نوفم��بر
25 نوفم��بر
1   ديسمبر
3   ديسمبر
10 ديسمبر

يوم اإلمم املتحدة حلقوق املرأة والسالم العاملي
اليوم العاملي للقضاء على التمييز العنصري

يوم الصحة العاملي
يوم حرية الصحافة العاملي

اليوم العاملي لألسرة
اليوم العاملي لضحايا العنف من األطفال األبرياء

اليوم العاملي لدعم ضحايا التعذيب
اليوم العاملي إلغالق األقفاص املتحركة

اليوم العاملي للمسنني
اليوم العاملي للقضاء على الفقر

اليوم العاملي للتسامح
اليوم العاملي حلماية األطفال من االستغالل

يوم األطفال العاملي
اليوم العاملي للتخلص من العنف ضد املرأة

يوم اإليدز العاملي
اليوم العاملي للمعاقني

اليوم العاملي حلقوق االنسان
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