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 داءػػىال

 ناسببافيرفعتيإلىماكصمتإليوكسندمبعداعزكجؿ...إلىمفكا                 ن مي أ
عمتي  ,أخواتيو  إخواني ,بنائي وبناتيأ, زوجي الغالي, الغالية يسرى وبيية

أمدافيأعمارىـكحفظيـ... ,وخالتي

 يشاطركنيأفراحيكأحزانيإلى كانكا كمف عنا، تغيبأركحيـ ال مف روحإلى
 .عامر وحماي, وحماتي, رحميـ اهللوالدي, وعمي, 

 عفمساعدتي يتأخركا لـ الذيف كصديقتيمناؿالعشي،صديقتيسارةعبيدإلى
أبك ىيثـ سمير،عريؼكدكتكر خالدكدكتكر كالدكتكر بكأالجرجاكممفمصر

سبلـالجعبرممفإكالدكتكرمؤمفشكيدحكأبفأختي،شعبافكالدكتكرةمناؿالعشي
كبنت اماـأمريكا كأبفعميزىير الخميؿ الييمكنيمف أمريكا،أختيبياف مف
ستاذأحمدستاذةساجدةسبلمةكزمبلئياألاألك،رنداضاىرستاذةاـاألكجمانةام
كاألستاذكاأل،طكطح الدربيفادمحمد محمد  كزمبلئيفيالعيادةالقانكنيةستاذ

سبلمةمفجامعةالقاىرةكطا نكرا إبراىيـمفالجامعةاألردنيةكطالبةأركل،لبة
يمافنياد.إكطالبة

 ككرامتنا أرضنا أجؿ اعزكجؿكمف ديف أجؿ مف بأركاحيـ ضحكا مف إلى
شيدائنا األبراركعزتنا...

 ...أسرانا البواسؿإلىالقابعيفخمؼالقضباففيسجكفكزنازيفاالحتبلؿ

 فمسطيفالحبيبة"...إلىكؿالمرابطيفعمىىذهاألرضالطاىرةالمبار أبناء كة"
شعبي األبطاؿ

 ...لىكؿأحبابقمبي إلىكؿمفلوحؽعميكا         ه     

                                    إيلهم مجيعا ... أهدي هذا اجلهد املتواضع

 المخمصة لكـ/خمود
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 شكر وتقدير
قكتالقمكبكقرة ذكرؾ إلينا النقـ، كدافع النعـ مغدؽ إلى لرضاه، أسعى مف إلى

الحيػػاةكحيػػاةالركح،إليناماطابتالدنياإالبذكرؾكمعرفتؾكالالعيػكفكسركرالنفكسكركح
اآلخرةإالبقربؾكرؤيتؾ،فمؾالحمدكالشكرربيأفكفقتنيإلتماـىذاالبحث...

بخػػالصالشكركالتقديرإلىأستاذمكمشرفػيكمعمميالذمتفضؿعمػيكقػاـ كأتقدـ
أستػاذالقانكفالعاـفيكميوالشريعةنزار حمدي قشطة كتػكر/باإلشػػراؼعمػىىػذهالرسػػالةالد

كالقانكففيالجامعةاإلسبلمية،عمىمابذلومفجيدكتكجيوليحتىأتممتىذهالرسالة،فمو
منيخالصاحتراميكتقديرمكشكرمحفظةاكرعاه...

كالشكرمكصكؿإلىعضكملجنةالمناقشةكؿمف:

ـ نور الديف الدكتور الفاضؿ/  حفظو اهلل. مازف ابراىي

 حفظو اهلل.  حساـ الديف محمود الدفضؿ/ والدكتور الفا

لجيكدىماالرائعةفيإثراءالرسالةبمبلحظاتيماالقيمة،فميمامنيكؿالشكركالعرفاف.

الشريعة التدريسيةفيكمية كالأنسىأفأقدـعظيـشكرمكامتنانيألعضاءالييئة
مرحمتيكالقانك في بتدريسي قامكا الذيف األساتذة كأخصمنيـ المعالي أصحاب جميعا ف                           ن  

البكالكريكسكالماجستير...

ككذلؾإلىكؿمفتفضؿعمىبعممو،ككافسببافيظيكرىذهالرسالة،أقدـشكرم        ن           
كعرفانيسائبلاالعميالقديرأفيككفىذاالعمؿفيميزافحسناتيـ.             ن    
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 ممخص الدراسة
 ىدؼ الدراسة: 

لمحبس، بديمة كعقكبة اإللكتركنية الرقابة تحت األحداث كضع دراسة إلى الدراسة ىدفت
لتعمقياتسك أىميتيا الدراسة ىذه ينبغيتمد الذم مككناتاألمة مف الميـ العنصر ذلؾ باألحداث

يح الحدث عمى المناسبة البديمة بالعقكبة فالحكـ أىداؼاستصبلحو؛ تحقيؽ في كيسيـ األمف قؽ
 الجزائيةالسياسة األحداثتكجو قضايا في البديمة العقكبات تفعيؿ أف كما كاءـمعرؤيةيتالحديثة،

فيالتعامؿمعالشريعةاإلسبلميةكالقانكفالكضعيكسياستي عمىكجوالخصكصجانحالالحدثما
باعتبارهمحبللبلستصبلحكاالحتكاء.

 سة: منيج الدرا

.اتبعتالباحثةالمنيجالكصفيكالمنيجالمقارف

  نتائج الدراسة: 

لىمجمكعةمفنتائجكتكصياتإكفينيايةالدراسةخمصتالباحثة ،

افيماإذاارتكبقبؿبمكغالثامنةعشرةمفعتباراالقكانيفالعربيةعمىتتفؽ -1 الحدثجانح        ن    العمر
نفعبلمعاقباعميةقانكنا  ن  .

فيالتشريعاتالمعاصرةإلىاستحداثعقكباتبديمة،تحدمفاكتظاظالجزائيةسياسةاتجيتال -2
السجكف العقكبة، أغراض كتحقؽ المراقبة، كمنيا لمحرية السالبة العقكبات سمبيات كتتبلفى

يةلكتركناإل العقابية، لممؤسسات الحالية النظرة حيثأصبحت أماكفلتعميـ، تنطمؽمفككنيا
المن مفأفتككفمؤسساتاجتماعيةلئلصبلحكالتقكيـ،فييغيرمناسبةالسمكؾ بدال حرؼ،                 ن    

(كمكافلتنفيذالعقكبة

  توصيات الدراسة:

ا -1 بيف القكانيف تكحيد عمى محافظاتلعمؿ ـ2016الكطفليتيحتطبيؽالقراربقانكفلعاـكافة
الغربيةفقطكالذميراعيمصمحة بالضفة الحدثالفضمى_كيمكفالخاصباألحداثكالمطبؽ

ىاالستعانةبالمشرعالفرنسيكنمكذجش          لكتركنيةكاالستفادةكطبؽنظاـالكضعتحتالمراقبةاإلرع
 مفاالحكاـالكاردةفيمايخصىذاالنظاـكبالتاليتبلفيأممعيقاتمفالممكفالتعرضليا(.
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 Abstract 

Study Aims:  

The importance of this study lies in its relevance to rehabilitating offending 

juveniles. Finding an alternative penalty to imprisonment achieves the objectives of 

modern polices of incrimination. Enforcing alternative penalties with the offending 

juveniles is in parallel with the vision of Islamic Sharia and human law and their 

treatment of offenders as subjects to rehabilitation.  

Study Methodology: 

The researcher followed the descriptive method and the comparative 

approach.  

Study Results: 

The most important findings of the study: 

1- Arab laws conform to consider juveniles as delinquents once committed, before 

the age of eighteen, an act that is punishable by law.  

2- Criminal policy in contemporary legislation prefer developing alternative 

penalties that limit prison overcrowding, achieve the purposes of penalty, and 

avoid the negative aspects liberty taking such as electronics shackles. The 

current view of penal institutions precedes from considering rehabilitation places 

as places for learning criminal behaviors, rather than being social institutions 

and rehabilitation. Therefore it is not suitable as places for juvenile offenders.  

Study recommendations: 

1- Working on the unification of laws between the two parts of the country to allow 

the implementation of Act of 2016 relevant to juveniles which is applied to the 

West Bank only. This act takes into account the juvenile’s interest first. We can 

use the French model which started to place juveniles under electronic shackles 

and take advantage of the provisions of this Act and thus avoid any possible 

obstacles we may encounter). 

Word Key:(Rehabilitation, juveniles, alternative penalty, imprisonment, electronics 

shackles),                      
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 الفصؿ األوؿ
 الطار العاـ لمدراسة

  مقدمة:
محاربةالجريمةكفيإطارالثكرةالقانكنيةالعالميةفيإيجادحمكؿبديمةل التيالتقـك

كذلؾبأف،الجزائيةلمشخصعفارتكابولمجريمةإالإذاكافأىبللممساءلة،زائيةالمسؤكليةالج
نيككفمدركامختارا  ن   قصيرةالمدةبديمةلمعقكبةالسالبةلمحريةكفكافالبدمفإيجادطرؽجديدة،

المجرميف إصبلح في نجاعتيا لعدـ نظرا              ن   أ، إعادةكالتي سياسة مع تتبلءـ ال صبحت
اجتماعي المحككميف نإدماج         نكاقتصاديا المينيةك،ا  حياتيـ ظركؼ عف إبعادىـ في تساىـ

كالتيتساىـأيضافي،لمجريمةتزيدفيخمؽظركؼالعكدكالعائميةك ن    التمكثاإلجرامينقؿ
.مباألحياففيأغ

التكنكلك التطكر مع تتكافؽ التي البدائؿ العالـكمف بو يمر الذم اليائؿ نظاـ،جي
لكتركنالكضعتحتالمراقبةاإل لتنفيذ العقكبةقصيرةالمدةخارجبديؿيةكىيطريقةحديثة
ستناالتيلـتتناكؿمفقبؿفيفمسطيفكخاصةلفئةاألحداث،كذلؾاالسجفكىيمكضعدر

بالمككثفيمقرإقامتوأكفيأممقرآ عميو المحكـك خريحددهخبلؿساعاتمعينةبإلزاـ
القاضي يحددىا ، عميو ألتحاؽاالكلممحكـك دراستوكبعممو في االستمرار الكفاء، ككذلؾ

،التكنكلكجياالحديثةستخداـاكيتـتطبيؽىذاالنظاـمفخبلؿ؛بمتطمباتواألسريةكافةكغيرىا
عميوإلىجيازإرساؿي عميوحيثتعيدىذهالميمةفيمراقبةالمحكـك كضععمىيدالمحكـك   ٌ    

يمكفمؤسسةاإلصبلحكالتأىيؿ)المؤسسةالعقا              .بية(مفالتأكدمفتنفيذالعقكبةٌ
تناكلتالباحثة يةلمحدثكماىيةفيالفصؿاألكؿمفالدراسةالمسؤكليةالجزائكقد
لشركطالكاجبة،كفيالفصؿالثانيبينتالباحثةاألساسالقانكنيليذاالنظاـكاالعقكباتبدائؿ

لتطبيقوسكاءكانتشركطقانكنيةأكماديةكفنية.
فقدخصصتوالباحثةلمحديثعفضماناتتطبيؽ،أماالفصؿالثالثمفالدراسة
النظاـ ىذا عمىاألحداث، لتطبيقيا البلزمة الضماناتالقضائيةكالتنفيذية مفخبلؿمراعاة

يالذيفىـنكاةالمجتمعكشباب        الجريمةرتكابالكالتيقدتؤدمظركؼالبعضمنيـ،المستقبؿ
صبلحيـ،بدكفقصد لمساندتيـكتأىيميـكا أفتقؼالدكلة فبلبد                بديؿكىذاىكالغرضمف،

جديدلممجتمعالبديؿ يضادكرالقاضياإلأكبينت،كليسإضافةمجـر    ن فعيجابي كا  مؿقاضي 
فيحؽالحدثالتدبيرالمبلئـتخاذهااألحداثالينتييبمجرد فئةاألحداثفئةعتباركبا،
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فإفدكرقاضياألحداث،المجرميفيستحقكفالعقاب،محتاجةإلىالعكفكالتشجيعكالحماية
فيىذاالشأفيمتدخارجنطاؽالمحكمة.

كفياألحداث،لكتركنيةكبديؿعفالحبسقبةاإليقاععقكبةالكضعتحتالمراإكأنويمكف
سكؼيتـذكرأىـالنتائجالتيتـالتكصؿإليياكمفثـتكصياتالباحثة.نيايةالدراسة  

 أىمية الدراسة:

،كالعمؿعمىإبعادهعفالحبسحمايةالحدثمفتعمقيابتستمدىذهالدراسةأىميتيا
استصبلحفالحدث ينبغي كالذم مككناتاألمة مف الميـ العنصر ذلؾ بالعقكبةو فالحكـ ؛

.الحديثةالجزائيةىداؼالسياسةأةعمىالحدثيحقؽاألمفكيسيـفيتحقيؽبالبديمةالمناس
ي األحداثتكجو فيقضايا البديمة العقكبات تفعيؿ أف الشريعةاإلسبلميةئـكاكما معرؤية

فيالتعامؿمع  كسياستيما الكضعي مىكجوالخصكصالناشئةعالحدثالجانحكالقانكف
نباعتبارهمحبل     االحتكاء.كصبلحستلبل

  الكافية المبررات تقدـ الدراسة ىذه أف الى نشرعيا(باإلضافة تربكيا ن،   نجتماعيااك، ،
نكاقتصاديا  نالبديمةفيقضاءاألحداث.فضبلاألحكاـنتياجال(        مىأفىذاالتكجويتماشىع
ممايجعؿىذهالقاضيةبإدراجالعقكباتالبديمةفيمحاكماتاألحداث. األمـالمتحدةمعمكاد

لكتركنيةكعقكباتبديمةالدراسةذاتأىميةخاصولقمةالدراساتالتيتناكلتمكضكعالرقابةاإل
 عمىاألحداثفيفمسطيفبدراسةمستقمة.

 مشكمة الدراسة:
مشكم ةتتمثؿ بسؤاؿ كىك:الدراسة اإلىؿاألساسي الرقابة تطبيؽ لكتركنيةيمكف

صكصاأفالكعقكباتبديمةعمىاألحداثكخ ن  المكجيةلؤلحداثىكالسجفسائدفيالعقكبات
باإلينغالبا ليـ، اداعفيمؤسساتالخاصةباألحداثككذلؾ فيفتعددتالخدماتالمقدمة

نأسماؿإنسانيثميفكقابؿمبدئيحيفأفالحدثكطبيعةمرحمتوالعمريةتتطمبالنظرإليوكر       ا
إنوينبغيالتعامؿمعوبأقصىمايمكفمفالعنايةكالمركنةكمفثـفكالتقكيـ،إلعادةالتكييؼ

كتصح تربيتو عادة كا إلصبلحو              يدخؿالسجفلجـر لئبل سمككو؛ ارتكبوبجيالةكطيش،يح
السجفمشر محترؼفنعاكفيخرجبعدقضاءعقكبة رإليوالدراساتمفييظؿماتشلمجـر

بعدخركجالحدثمرتفاعا ػ لئلجراـ العكد بيفنسبة لممكازنة الممحة معالحاجو فالسجف،
تحقيؽىدؼالعقابكالردعمفجيةكتأىيؿالحدثمفجيةأخرل.
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 أسئمة الدراسة :
يجيبعمىاألسئمةاآلتية:افإنيدراسةلمكضكعالتبعالماتقدـك
التييمكفتطبي1 كماىيالعقكباتالبديمة مشركعيتيا كما العقكباتالبديمة،  مفيـك ما قيا.

عمىاألحداث؟
الرقابةاإل2 ؟ستخداماتياارراتتطبيقياعمىاألحداثكماىيلكتركنيةكمب.مامفيـك
لكتركنيةعمىاألحداث؟زمةلتطبيؽالرقابةاإلبلالشركطال.ماىيالضماناتك3
الرقابةاإللكتركنيةعمىاألحداث؟نفيذ.ماىيأىـاشكالياتالتيتكاجوت4

 أىداؼ الدراسة:
 ييدؼ البحث إلى عدة نقاط منيا: 

1.   العقكباتالبديمة.تكضيحمفيـك

التعرؼعمى . 2    الرقابةاإل مفيـك   لكتركنيةكمب  رراتتطبيقياعمىاألحداث       كماىي  ستخداماتا يا.
 األحداث.ىالتعرؼعمىمبرراتتطبيؽالعقكباتالبديمةعم .3

مةلحبساألحداث.التعرؼعمىمبرراتتطبيؽالرقابةاإللكتركنيةكعقكبةبدي .4
التعرؼعمىالشركطكالضكابطالتييجبتكافرىالتطبيؽالرقابةاإللكتركنيةكعقكبةبديمة .5

 بساألحداث.ىحًل

 الرقابةاإللكتركنيةعمىاألحداثنفيذشكالياتالتيتكاجوتاالأىـتكضيح .6

 نطاؽ وحدود الدراسة :

ـ.2116لعاـالفمسطينيةبشكؿعاـكقطاعغزةبشكؿخاصيألراضا
 منيج الدراسة :

 الباحثة الكصفيباستخداـستقـك كصؼالمنيج ضكء في كذلؾ التحميمي
المقارف،إلبرازأكجواألسمكبستخداـاالقانكنيةالمتعمقةبيا،ككذلؾالظاىرةكتحميؿالنصكص

تسميطالضكءلمقاببلتلسمكباأأفضميا،ككذلؾكاختياربيفالقكانيفالمقارنةكاالختبلؼالشبو
لحبساألحداثمفناحيةعممية.بديمةلكتركنيةكعقكبةمكانيةتطبيؽالمراقبةاإلإأكثرعمى
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 الدراسات السابقة : 
يمكفالقكؿ_مفخبلؿماأطمعتعميوالباحثة_أنيالـتجدمفدرسىذاالبحث

لكف،حاثبشكؿعاـدراسةمستقمةتستكفيجكانبوكتبيفتفاصيموفكافمجمؿماكجدتوأب
بشكؿشمكليرقابةاإللكتركنيةكعقكبةبديمةىناؾبعضالدراساتالتيتناكلتمكضكعال

يـ إلكترونيا لمحد مف مساوئ مراقبو المتبحثبعنكاف،عمىفئةأخرلغيراألحداثكافمنيا
التيتدعكالىـالمبررات"د.ساىرالكليدالذمتناكؿأىس االحتياطي دراسة تحميميةالحب

 الرقابة لكتركنيةكبديؿلمحبساالحتياطياإلالجزائيةتطبيؽنظاـ التي، ككذلؾالصعكبات
ناحتياطياتعترضتطبيؽنظاـعمىالمحبكسيف  كتكصؿالىعدةنتائجمنياعدـالتماثؿبيف

دانةتقؼحائبلإلكبيفمدةالعقكبةفيحالةااطيحتيااليةكبديؿلمحبسلكتركناقبةاإلمدةالمر
تطبيؽ مدةدكف  خصـ مبدأ تطبيؽ قياسدكف العقكبة مدة مف مدةناالمراقبة عمىخصـ

مفمدةالعقكبة.حتياطياالالحبس

،"العقوبات البديمة لذوي  االحتياجات الخاصة دراسة تأصميو  مقارنةدراسةبعنكاف"
قدمةلجامعةاألميرنايؼم،(2112لمباحث،سمطافبفسالـفاضؿالبقمي،) العربيةلمعمـك

ظكرالغاياتالمرجكةمنياككذلؾالتعرؼبمنكلىبيافالعقكباتالبديمةإ.ىدفتالدراسةاألمنية
الخاصةحتياجاتاالمقةبذكمعكتكضيحالقكانيفالمتسبلميلذكماالحتياجاتالخاصةاإلوالفق

راسةالىعدةنتائجمنياشمكليةالشريعةاالسبلميةكتحديدالعقكباتالمناسبةليـكتكصمتالد
لمعقكباتالبديمةبشكؿإلفرازتشريعاتمعيجعمياسباقةمكافكألممجتككصبلحيتيالكؿزماف

عاـ ككذلؾإفالعقكبات،الحتياجاتالخاصةبشكؿخاصاالعقكباتالبديمةلذكمك، لذكم،
مسليالتكافقيامعظركفيـأذهالفئةىـفيمعىالنسجامياالخاصةمطمبميـاالحتياجات
.النفسيةكالصحية

"لمباحثعبد"بدائؿ العقوبات السالبة لمحرية بيف الواقع والمأموؿىناؾدراسةبعنكاف
التطبيقيةالعربيةميرنايؼلىجامعةاألإةمقدمةابفعميالخثعمي،دراسةميداني لمعمـك

ىـأعكديةكتحديدعمىكاقعبدائؿالعقكباتلمحريةفيالمممكةالسلىالتعرؼإكالتيىدفت
خذبالبدائؿكتكصؿالىعدةنتائجمنياسبابالتيتؤدمالىتطبيؽعقكبةالسجفكعدـاألاأل

لمحريةفيالمممكةممثؿفيتطبيؽبعضتمؾالبدائؿبدرجة كاقعتطبيؽالعقكباتالسالبة
كالتشييرككقؼالتنفيذالعقك،ضعيفةىيالمنعمفالسفر  بةاإللزاـبالعمؿلصالحكالتيديد

.المجتمع
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  الدراسة : ىيكمة
 .الفصؿ األوؿ : الطار العاـ لدراسة

 المسؤولية الجزائية لمحدث وماىية العقوبات البديمة. :الثانيالفصؿ 
المسؤكليةالجزائيةلمحدث.المبحثاألكؿ: مفيـك

يةالعقكباتالبديمة.المبحثالثاني:ماى

 لكترونية كعقوبة بديمة لمحبس وشروطيا.لرقابة ال  :األساسي القانوني الثالثالفصؿ 
لكتركنية.ألكؿ:األساسالقانكنيلرقابةاإلالمبحثا

لكتركنية.الرقابةاإلالمبحثالثاني:شركط

 بس.لكترونية كعقوبة بديمة لمح: ضمانات تطبيؽ الرقابة ال  الرابعالفصؿ 
لكتركنية.قضائيةلتطبيؽالرقابةاإلالضماناتالالمبحثاألكؿ:

لكتركنية.تنفيذيةلتطبيؽالرقابةاإلالماناتضالالمبحثالثاني:
 الخاتمة:
.النتائجكالتكصيات

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 الثانيالفصؿ 
 المسؤولية الجزائية لمحدث 
 وماىية العقوبات البديمة
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 الفصؿ الثاني:
 الجزائية لمحدث وماىية العقوبات البديمة المسؤولية

 
نافأىبللمشخصإالإذاكالجزائيةالمسؤكليةـالتقك   يككف بأفكذلؾالجزائيةلممساءلة

نمدركا نمختارا  كالمكرهلمفعؿنكفأككافغيرمريدلمجالفعؿكالصغيركاؾاليدرسأؿمفيفبل،
بؿيكلدعاجزممكاتومنذكالأكالمضطر،كاليكتسباإلنساف ندتو،        ثـكالتمييزاإلدراؾعفا

نتنمكىذهالممكاتشيئافشيئا     إدراكوأفأمإلىأفيبدأفيإدراؾبعضاألمكربصكرةبسيطة
)الحدث(يبقىضعيفا،كتظؿممكاتوتنمكحتىيكتمؿإدراكو،كليذافإفمسؤكليةصغيرالسف

سؤكليةالجزائيةالتيتديفالسمكؾالمرتكبفبلبد،كعندقياـالم(1)التمييزتتدرجبنمكالجزائية
ـىذاالسمكؾعفطريؽتحديدالعقكبةليذاالسمكؾكذلؾلممحا فظةعمىسبلمةمفكسيمةلتقكي

الجرائـإالأنوالبدعندإيقاعالعقكبةأفتككفمناسبةكتؤدمالغايةرتكاباالمجتمعكأمنومف
نمراعاةالمرحمةالعمريةلمرتكبيالسمكؾاإلجراميكأيضافيجب،كاليدؼمفكجكدىذهالعقكبة               

كالجريمةنحراؼاالعفطريؽلبلبتعادشأنياتقكيميـكتأىيميـمراعاةالعقكباتالبديمةالتيمف
يجادحمكؿلؤلسبابالتيدعتيـك ا          .رتكابياال 

الحديثك الفصؿستتناكؿالباحثة ىذا لمحدثكالعفي الجزائية قكباتعفالمسؤكلية
البديمةكذلؾفيمبحثيف:

المسؤكليةالجزائيةلمحدثالمبحث األوؿ :مفيـك
:ماىيةالعقكباتالبديمةلمحدثالمبحث الثاني







                                                                 

.(514ص)التشريعالجنائياإلسبلميمقارنابالقانكفالكضعيعكدة، (1)
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 : المبحث األوؿ
 لمحدثمفيوـ المسؤولية الجزائية 


األحداث المجتمعنظراتعدمشكمةإجراـ التيتجابو نمفالمشكبلتالجكىرية                   لككنيا

18الصغاركالمراىقيفالشبابالذيفتقؿأعمارىـعفأالكىيفئةاألحداث،ميمةتمسفئة
(1)سنة ك، المباشر بالضرر كتعكد كأمنما المجتمع كياف وعمى كسبلمتيـ، أفراده كحياة

فإنويعتادعمىالجريمة يتـإصبلحو، كلـ حياتوباإلجراـ بدأ فالحدثإذا كأمكاليـ كأعراضيـ
العسي مف بأنيـكيصبح فتتمثؿ أنفسيـ األحداث عمى الخطكرة كأما راشد كىك إصبلحو ر

يؤدمإلىفقداف مما يعيشكفعالةعمىذكييـكعمىالمجتمع، معطمة عاممة قكة يصبحكف
(2)الطاقاتالخبلقةالمتمثمةبالشباب.

الحدثكمسؤكليتوالجزائيةكذلؾفيمطمبيف:ك فيىذالمبحثسنتطرؽلمحديثعفمفيـك
الحدث المطمباألكؿ:مفيـك

المطمبالثاني:المسؤكليةالجزائيةلمحدث

 









                                                                 

(.52)صقانكفالعقكباتاالتفاقياتالدكليةكحقكؽالطفؿفيبكلحية،(1)
(2)  ة.بيفالتشريعاتالساريةفيفمسطيفكالمعاييرالدكلي قكاعدإدارةشؤكفقضاءاألحداثزيداف،
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 : األوؿالمطمب 
 الحدثمفيوـ 

نتضاعفتالجرائـالتييقترفيااألحداثإلىأكثرمفأربعمراتخبلؿخمسيفعاما                        ،
لجرائـفاإلحصاءاتالرسميةفيمختمؼالدكؿتثبتأنويمكفلؤلحداثارتكابمختمؼأنكاعا

كثيرمفالكباربسبب باألفعاؿالتياليقكلعمييا القياـ البؿإفمفاألحداثمفيجيد
حجميـ تساعدىـفي،صغر األخرلالتيقد كثيرمفاألحيافعمىكخفتيـكبعضالمزايا
(1)كاإلفبلتمفقبضةالعدالة.،رتكابالجريمةالنجاحفيإ

كافإ الحدثكتحديدسنوجراـاألحداثظاىرةخطيركلما ةكافالبدمفتناكؿمفيـك
أف كنجد المناسبةعميو، الحدثلتطبيؽالعقكبة مرادفاتكثيرة، ليا كممة إلىىناسنتعرؼ،

كمف،الحدثبحيثنصؿإلىالمعنىالقانكنيلمكممةكنعمـماىيةداللتياالحقيقيةمعانيكممة
مفخكطببيا،لذلؾسكؼنحاكؿأفنكضحكمدلالحقكؽالمكتسبةالتييتمتعيسمكفبيا
كفيالشريعةاإلسبلمية.،كالقانكنيةالحدثمفالناحيةالمغكية،معنىكممة

 أوال: المفيوـ المغوي لمحدث
أمفتيالسفنقكؿ:الحدث شابحدث    ٍ ى ى  ه أمأنوشاب، السفكرجؿحدث كرجؿحدث    ه ى ى ه    ٍ ى ى ه ،

ف إفذكرتالسفقمتحديثالسفكىؤالءغمماف ه                      أمأحداث هحدثاف    ه ،كفيالعادةفإفالمغة(2)
،العربيةتحتكمعمىأسماءككمماتتعتبرداللةكرمزلشيءمعيفمكجكدفيالعالـالخارجي

ا(3)فيالحياةاليكميةتتعامؿمعياأك ن،كلفظالحدثىكتجسيدلشيءمعيففيالخارجأكرسم                 
 حقانكنيدارجفيمعظـالتشريعاتالقانكنيةلمكاقعالخارجيلوداللتوفيالمغةكيعتبرمصطم

(4)العالـفي
 فالحدثىك بالنسبةلؤلشخاصإنساف النمك مكتمؿ غير أنو أك العيد حديث يعتبر

.الطبيعييف
كبالمعنىالمغكمأيضايقاؿعفالحدث:ىككؿشيءجديدبحيثلـيتـتحديدالسف                 ن    

ـتسميتوبالـأكاألعكا كحدث،بحيثتركتالمغةتحديدالسفلمناظرأاألكلىلمشخصحتىيت
                                                                 

 (.57ص)يدلؤلحداثالجانحيففيفمسطيفنحكقانكفجد البمعاكم،(1)

.(133-2/132)جابفمنظكر،لسافالعرب (2)
(.114)صالعكيضي،مقدمةفيأصكؿالدراسةالمنيجيةلئلجراـ (3)
(.18ص)عثماف،المسؤكليةالجنائيةلؤلطفاؿالمنحرفيفدراسةمقارنة (4)
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فن لشابالفتيبأنوحدثفبليمكفارلأنومفالممكفأفنطمؽلمشخصالتعامؿمعالفرد
السفمفالناحيةالشكميةلعدـإمكانيةذلؾمفالناحيةالعمميةكلكفالمغةأعطتالحؽتحديد

(1).وقريبمفالصغرأكالفتيةلمفردأفيقكؿإففبلفحدثبمجردأنوالحظأفشكم
ففيالمغةيقاؿأنوشابحدثأكشابةحدث      ه    فمـ،(2)أمفتيةفيالسفأمصغيرةالسفة

القانكفتحددالمغةسفالحدثأكبينتصفاتالحدث،لذلؾفإفالمعنىالحقيقيلمحدثفي
المغة.يختمؼعنوفي

    ً                                  ثاني ا: مفيوـ الحدث في الشريعة السالمية
كالمسؤكلية،لمحدثالجزائيةيعةاإلسبلميةكانتالسباقةفيالتمييزبيفالمسؤكليةكالشر

ككافمعيارىذهالتفرقةىكالقدرةعمىاإلدراؾكالتمييزكالقدرةعمى،لمشخصالعادمالجزائية
فقداالختيار بدءخمقو اإلنسافمنذ خمؽ مراحؿ بيف نصكصو في الكريـ القرآف أف فنجد ،                  ٌ                

ح﴿عضاآلياتمراحؿالخمؽاألكؿفقاؿتعالىأكضحتب َح ٌح ح ًحح حثح َححتحرحابح ٌح ًحح ٔححاَلحححيحخحيحلحلح ْححْح ِح ح َحّ ُح ح حٍ حَح حُ حْح ِح حْح ُح َح َ ح َح حح ِ حَّ حَحح ُح
ح ًح ِحلح ٌح احوح خح ئح احشح ُٔح ٔ ًحححِلححهح ًححثح دححكح شح

ح
ًحححِلححتحيحغحٔاحأ حثح ًححطحفحًلح رحجحلح

ح ًحححُيح يحلحثححثح َححعح ٌح ًححح ثححثح فح ْححجحطح ُح ْ ح ِح َح حح ًح ح ُ ح ُح ححح ُ حح ُح ِحَ حَّح ُح حْح حُ َحّ ُح
َ
حححح حُ ُ ْح ح ِحَ حَّح ُح ح حً ْح ِح حْح ُح ُح ِ ح

ْ حُ حَّح ُح حٍح َح حَ َح ْحح ِح حَّح ُح حٍح َح ْح حُح َح ْححٌح َح
ٔا ِلححتحيحغح حوح تحوح حقح َح ٌح ح َفحح ٔح تح حححح ُح حُ ْ ح ِحَ َح ح حُ ْ ح َح ْحح ِح ح حَّ َح حَ عحلحيحٔنحححُح حتح ًح ىحعحيححلح حوح ًمحح سح حمح ًلح جح

ح
حَحأ ح حُ حِ حْ َح ْحح ُح حَّ َح حَ َح ح حًّ َح ُح ح حً َح
َ
(3)﴾ح

يعرؼالحدثفيالفقواإلسبلميبأنوالصغيرالذملـيبمغالحمـ              ٌ –كيتحقؽالبمكغ،
اإلدراؾالتاـ مرحمة بو تبدأ أكاألنكثةفإفلـ–الذم بالرجكلة المتعمقة بالمظاىرالطبيعية

الطبيعية العبلمات تظير ب، البمكغ السففيتحدد الجميكر، لرأم ككفقا      ن ىي، البمكغ سف فإف
الخامسةعشرة فيمذىباإلماـمالؾإلىتحديدىذه، أبكحنيفةكالمشكرة ذىباإلماـ بينما

(4)السفبثمانيعشرةسنة.

 : المفيوـ الجرائي لمحدث :     ً  ثالثا  

ـيتـالتعريؼاإلجرائيلمحدث:ىكمفارتكبجريمةكعمرهأكبرمفسبعسنكاتكل
(5)سنة.الثامنةعشرة

                                                                 

(.18ص)اسةمقارنةعثماف،المسؤكليةالجنائيةلؤلطفاؿالمنحرفيفدر(1)
كتابالعيف (2) .(176)صالفراىيدم،
[.67:غافر](3)
كالعقكبةفيالفقواإلسبلمي (4) (.1/337)جأبكزىرة،الجريمة
العقكباتالبديمةفيقضايااألحداث (5) (.14ص)القحطاني،
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 : مفيوـ الحدث في العموـ النسانية:      ً رابعا  
فيمشكمةقانكنيةاعتبارىاأكثرمفجتماعيةااألحداثمشكمةنحراؼاتعتبرمشكمة

كنشأأفسمكؾاألحداثيتفاعؿمعمايدكرحكؿالمجتمعالذميتربىعتباراالمجتمع،عمى
المخدرا لذلؾتعتبرجرائـ االتشردكجرائـالدعارة،تمفتعاطيكاإلتجاربيافيو، كأيض       ن كميا

أمعتباراكنفسيةتعكسأفعاؿاألحداثفيالحياةالعمميةلدرجةجتماعيةامتعمقةبظكاىر جـر
أفعاؿ بعضاألحداثأنيا ركتينيةلدل اإلدراؾفيالمجتمعالذميختمطبوكاليكجدعنده

سمكؾالحدثضربامفضركبالمحاكاةلسمكؾبيئتواألفعاؿ،أمأفلتمؾكالتمييز        ن      كمجتمعو
.الذميكتسبمنوأكؿمايكتسبلغتوكآدابسمككو

بالعكامؿ لتأثره اإلنسانية العمـك في الحدث مفاىيـ كالنفسيةجتماعيةاال(1)كتتعدد
يسمىدما،فقدذىببعضعمماءعمـاإلجراـإلىالقكؿبكجك(2)كعكامؿفسيكلكجيةككراثية،

كالذميدلؿ الجنائي( الكثافة )بقانكف إذا عكامؿمعجتمعتابأفىناؾظركؼبيئيةمعينة
اإلنسانيةمغايرلتعريؼكتعريؼالحدثف(3)عديدة.فإنياتنتججرائـ،شخصية الحدثيالعمـك

اإلنسانيةاليربطكفالحداثةبالعامؿالزمنيكمافي ،(4)القانكففيىكالقانكف،فعمماءالعمـك
ىؤالء كمف االيطالي الفقياء فرانؾكيمشكاالمريكيافىاريشكركفرافائيؿ الفرنسي جاركفمكك

كمام يركف، يبمفيـ غسفالبمكغإذاكانتالعكامؿأفالحدثينضجأكنستطيعالقكؿأنو
.أـلـتكتمؿاكتممتلمشخصكالظركؼالبيئيةقدكالنفسيةجتماعيةاال

كحريةالتمييزبالمعيارالزمنيلتحديدسفالحدثيفترضتكافرأكعدـتكافرفعنداألخذ
ـالعمميختياراال ىذاالمجاؿفيفيمرحمةمفالمراحؿفإنويثبتعكسالفرض،خاصةبعدالتقد

العمرالعقميلمحدثختباراتكاالكظيكرالنظريات لتحديد يمكفاألخذكعميوالنفسيةكالعممية
نرالعقميبدالبمعيارالعم  الشخص.لدل،أمالتركيزعمىالبمكغالعقمي(5)مفالعمرالزمني

كتتكامؿعناصر،كالنفسيجتماعياالفالحدثىكالصغيرمنذكالدتوحتىيتـالنضج
(6)كىذاالتعريؼمجردالحداألدنىكاألقصىلسفالحدث الرشد

.

                                                                 

(.18)صحجازم،األحداثكاإلنترنت (1)
 (.18ص)جرائـالصغارالعيسكم، (2)
اإلجراـكعمـالعقاب (3) (.6)صعبدالستار،مبادئعمـ
 (.38ص)عثماف،المسؤكليةالجنائيةلؤلطفاؿالمنحرفيفدراسةمقارنة (4)

(.26)ص،انحراؼاألحداثأبكالخير (5)
السابؽ،المر(6)  .26صجع
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فكرةتعريؼالحدثعمىالعكامؿك لـتنصب         ٌ  العالـكالنفسيةفقط،فقدأبرزعيةجتمااال
البشرأفتصرفات:بالغريزةالجنسيةكالرغبةفيالعظمةفيقكؿىتـا"الذم(1)النمساكم"فركيد

.(2)تصدرمفىاتيفالقاعدتيف
تقسيـقائـعمىكيفيةختبلؼاالردتمربمراحؿمختمفة،غيرأفكمفىنافإفحياةالف
الخبلؼكيرجعىذا،كالنفسجتماعاالالحدثمفكجيةنظرعمماءتمؾالمراحؿالتييمربيا

فمفالعمماءمف كؿتقسيـ، عمييا التقسيـعمىنمكالجسـمفاختارإلىاألسسالتييقـك
 حيث السرعة كالبطء مف العقؿكمنيـمفختارهاكمنيـ نمك حيث نظريةفركيدختارامف

(3)بالغريزةالجنسيةلدلالحدث المرتبطة
.

:ىذاكقدقسـبعضالعمماءتطكرنمكاإلنسافإلىأربعمراحؿىي
.،كتمتدمفالميبلدكحتىسفالبمكغ(4)المرحمةاألكلى:مرحمةالطفكلة.1
ثبلثةكتشمؿالبمكغتكسطيايكىيمرحمةطكيمة(5)المرحمةالثانية:مرحمةالحداثةكالمراىقة .2

أطكار:
لمذككر14-13عاـلئلناثكمف12-11مفطكرماقبؿالبمكغ-
.لمذككر15عاـلئلناثك13طكرالبمكغيبدأمف-
 .لمذككر18كلئلناث17أك16طكرمابعدالبمكغكيبدأ-
.51-18المرحمةالثالثةمرحمةالنضجكىيمف-
  (6).المرحمةاألخيرةمرحمةالشيخكخة-
 
 

                                                                 

النك (1) بدراسة اىتـ النفسي، التحميؿ مدرسة مؤسس نمساكم طبيب فركيد( الشاذة،)سيجمكند العقمية احي
كتعرؼعمىأسبابيا.

(.454)صعبيد،فيالتيسيركالتخييربيفالفمسفةالعامةكفمسفةالقانكف (2)
 (.41)صعثماف،المسؤكليةالجنائيةلؤلطفاؿالمنحرفيفدراسةمقارنة (3)

اإلجراـكعمـالعقاب (4) (.116)صعبدالستار،مبادئعمـ
.(151)صباره،مبادئاإلجراـ (5)
اإلجراـكعمـالعقاب (6) (.45-44)صصنجـ،المدخؿإلىعمـ
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 :مفيوـ الحدث في القانوف     ً  خامسا :
الصغارفعقدتالكثيرمفالمؤتمراتلضمافكضعفالدكؿبشريحةالجانحيىتمتالقد

تمؾ عمى كتحافظ تحمي قانكنية الجانحيفقكاعد مف (1)الشريحة المؤتمراتكمفب، يفىذه
 في1989لسنةالطفؿحقكؽتفاقيةاكالمعاىداتىي كالتيأصبتنافذة  كقدـ.19991ـ.

 يتجاكز لـ كؿإنساف " بأنو الطفؿ بكممة االحتفاظ مع الحدث يةاالتفاق ىذه مف األكلى المادة عرفت

 كقد ،" الطفؿ المنطبؽعمى القانكف بمكجب ،ذلؾ قبؿ الرشد سف يبمغ لـ ما العمر مف عشرة الثامنة

 أف عمى األحداث شؤكفقضاء إلدارة الدنيا النمكذجية المتحدة األمـ قكاعد مف الثانية القاعدة نصت

 عف متومسائ العبلقة القانكنيةذات النظـ بمكجب يجكز السف صغير شخص أك ؿالطف ىك الحدث "

(2)البالغ. مةمسائ طريقة عف تختمؼ بطريقة جـر

ا الحدث عتبارا عمى العربية القكانيف كتتفؽ نجانح  عشرةمف الثامنة بمكغ قبؿ رتكبا إذا فيما 

نفعبل العمر نقانكنا عمية نمعاقبا   ـ1951لسنة 83 رقـ باألحداث خاص فقانك صدر األردف ففي ،(3)
 سمي الذم16 رقـ قانكف صدر ـ 1954 عاـ كفي ، األحداث المجرميف قانكف " عمية أطمؽ الذم

 بقانكف"سمي الذم ـ 1968 لسنة 24 رقـ القانكف صدر ثـ مف" األحداث إصبلح بقانكف"

قانوف األحداث رقـ وصدر ـ، 1983 لسنة 7 رقـ األحداث قانكف بمكجب تعديمو كتـ " األحداث
كؿحيثنصتالمادةالثانيةمفالقانكفأفالحدثىك"وىو المطبؽ اآلف ,ـ3102لسنة  23

الثامنةعشرةمفعمره يتـ المراىؽ:مفأتـالثانيةعشرةكلـيتـالخامسةعشرةمفك . مفلـ
.":مفأتـالخامسةعشرةكلـيتـالثامنةعشرةمفعمرهالفتىك. عمره

نقانكنا المصرم المشرع أقر العربية مصر جميكرية في أما ثـ ـ، 1949 لعاـ لؤلحداث 
 مكزعةفي كانت التي باألحداث الخاصة األحكاـ فيو جمع الذم ـ 1974 لعاـ 31 رقـ قانكف صدر

.ـ1996لسنة12ثـصدرقانكفرقـ،كاحد قانكف في إلييا المشار القكانيف

ٌعر كقد  سنةميبلدية عشره ثماني سنو يتجاكز ال مف ىك "بأنو الحدث المصرم المشرع ؼ

 قانكف كذلؾحسب ،" لبلنحراؼ التعرض حاالت إحدل في كجكده عند أك الجريمة ارتكاب كقت

 كافة ألغى ـ 1996لسنة 12 رقـ الجديد الطفؿالمصرم قانكف أحكاـ لكف ـ، 1974 لعاـ31رقـ

                                                                 

(.2)صجباريف،تقريرحكؿجنكحاألحداثفيالتشريعاتالفمسطينية (1)
(.11ص)"دراسةمقارنة"عكيف،قضاءاألحداث (2)
بخطراالنحراؼفيالتشريعاتالعربية (3) الحدثالمنحرؼأكالميدد (.41)صألعكجي،
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بقانكف(1)المذككر القانكف أحكاـ تعديمو كتـ ، ـ2118لسنة126رقـ الثانيةمف، ففيالمادة
بالطفؿفيمجاؿالرعاية"ـذكرتأفالحدثىك2118قانكفالطفؿالمصرملسنة يقصد

يتجاكزالمنصكص القانكفكؿمفلـ فيىذا الثامنةعشرةعمييا ،ةسنةميبلديةكاممسنو
الرقـالسفكتثبت أكبطاقة الميبلد فإذالـخر،أممستندرسميآالقكميأكبمكجبشيادة

نالرسميأصبليكجدالمستند    الجياتالتييصدربتحديدىاقرارمفلحدإقدرتالسفبمعرفة
األخيرمعكزيرالصحتفاؽباالكزيرالعدؿ ة"حيثالخبلؼحتىبمكغلشخصأكالحدثاليـك

 اثة.الحد صفة يثبت الجديد القانكف في الثامنةعشرة العمر كتماؿال السابؽ

 الفركؽ معرفة بصدد ليس أننا العمـ كالقديـمع الجديد القانكف بيف كاحد يـك في الفرؽ ىناك

(2)بعضيا. يسمب أك الحقكؽ بعض يحمي الذم ىك القانكف في الفرؽ ىذا أف إال بيفالقكانيف
فمسطيف في المطبقة التشريعات في أما في باألحداث الخاصة األحكاـ بيف جمعت فقد،

(3)الغربية الضفة أك غزة قطاع في سكاء المستقمة القكانيف مف ةمجمكع أنوقدصدرقرار، كما
 في تطبؽ التي تعددالقكانيف مبلحظة مع،(4)ـألغىالقكانيفالسابقةلو2116بقانكففيالعاـ

 2 ـرق " األحداث المجرميف بقانكف " يسمى فيما البريطاني االنتداب قكانيف مف األخذ تـ غزة قطاع

 كصدرت األحداث، المجرميف محاكمة أصكؿ قانكف صدر ـ 1941 عاـ في أما ـ.1937 لسنة

 كالتعديبلت قكانيف مف كغيرىا ـ 1921 لسنة 12 المادة بمكجب بالسجكف المتعمقة القكانيف لذلؾ

.باألحداث تتعمؽ التي عمييا
ـكافيتـ 1954 سنةل 16 رقـ األردني األحداث إصبلح قانكف فإف الغربية الضفة في أما

 الخاص ـ 1967 لسنة 132 رقـ خاصة اإلسرائيمية العسكرية األكامر إلى باإلضافة العمؿبوسابقا،

 .األحداث المجرميف بمحاكمة

إلىالقراربقانكف بتاريخ ـ 2016 لعاـ باألحداث المتعمؽ كبالنظر  كالذمتـاصداره

 عشرة الثامنة سنو يتجاكز لـ مف "ىك الحدث عتبرا مادتواألكلى في بأنو نجد الذم .ـ4/2/2116

                                                                 

(.15)صألحداثكاإلنترنتحجازم،ا (1)
السابؽ (2) .15،صالمرجع
(.4ص)تقريرحكؿجنكحاألحداثفيالتشريعاتالفمسطينيةجباريف، (3)
(4)  المادة 65ذكرت لسنة الخاصباألحداث بقانكف القرار اآلتية:1"2116في بػالقكانيف العمؿ يمغى .

 رقـ األحداث المجرميف قانكف 2أ. الجنكبية.1937لسنة المحافظات في بو المعمكؿ كتعديبلتو ـ
 رقـ األحداث إصبلح قانكف 16ب. الشمالية.1954لسنة المحافظات في بو المعمكؿ كتعديبلتو ـ

."ـيخالؼأحكاـىذاالقراربقانكف.يمغىكؿحك2
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(1)لبلنحراؼ التعرض حاالت إحدل في كجكده أكعند ارتكابالجريمة كقت كاممة ميبلدية سنة
"،

ا الحدث يعتبر كبالتالي إجرامية أفعاؿ الحدث أفعاؿ المشرععتبرا نمجرم  
(2)

ًيأت لـ الفمسطيني المشرع فإف أخرل كبصكرة  بقانكفالخاصباألحداث،فيالقرار بجديد 

قصكر  مف الفمسطيني المجتمع مشاكؿ لحؿ المناسبة الكافية الدراسة عمؿ عدـ في كاضح كىذا

 القكانيف كاضعك يأخذ أف المفركض كمف السياسية، حتى أك االجتماعية أك الناحيةاالقتصادية

في جاء بما أخذ بؿ شرعنام يفعمو لـ ما كىذا اؿ،ٌفع بشكؿ المعالجة تتـ حتى تمؾاألسباب بجميع
. ـ2114لسنة32رقـردنياألاألحداثقانكف

نقانكنا، ثكترلالباحثةأفاألجدرفيتعريؼالحد كؿمفلـيتـالثامنةعشرةعتباربا 
نمفالعمريسمىحدثا     األخرل. القكانيف في الكارد التقسيـ بتعقيدات اليتـاألخذ بحيث،

نمايعتبرحدثاعمىاإلليسىكالصغيرنإذافالحدث نطبلؽكا       فيفترةمحددةتبدأبسف
لمحدثكىكالتمييز األدنى السف لمرحمة، األقصى الحد كىك الجزائي الرشد بسف كتنتيي
التييبدأعندىاالمسؤكليةالجزائية.،الحداثة

 
 
 
 
 

  

                                                                 

التعريؼلمحدثفيالقراربقانكفعفتعريؼالحدثفيالقانك (1) يختمؼىذا لعاـ16فالقديـالقانكفرقـلـ
.ـ1954

باألحداث"ادرعاكم،قضاءاألحداثبيفالممارسةكالتشريع (2) (.19")صدراسةمقارنةلمتشريعاتالمتعمقة
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 : المطمب الثاني
 المسؤولية الجزائية لمحدث

 

  الجزائية المسؤوليةمفيوـ : الفرع األوؿ
 :: تعريؼ المسؤولية في القانوف    ً أوال  

:عدة تعريفات لممسؤولية الجزائية منيا ىناؾ
(1).نسافنتائججرائموكخضكعولمجزاءالقانكنيالمقررلذلؾتحمؿاإل-
(2).أىميةالشخصألفيتحمؿنتائجأفعالوكيحاسبعمييا-

 

نأكىيكضعيككففيواإلنسافمطمكبا-             نأممؤاخذابذنكبو   (3).كمحاسباعمييا

 : أما في الفقو السالمي :    ً  ثانيا  
 فييمصطمح(4)المصطمحىذاتيـفيمصنفاالجزائيةلـيستعمؿالفقياءالمسؤكلية

.كىيمحاسبةالشخصكمعاقبتوعمىذنبوأكجرموكتحمؿنتائجأفعالوقانكني،
جنايتوكحكسبكعكقبعمىالجزائيةشخصجنايةقامتمسؤكليتورتكبافإذاكمنو

.إفكافأىبللمعقكبة
نسافنتائجاألفعاؿىي:"تحمؿاإلسبلميةشريعةاإلفيتعريؼالالجزائيةفالمسؤكلية

فعبلرتكبانسافالذم،أمأفاإل(5)كىكمدرؾلمعانيياكنتائجيا"ناالتييأتييامختارالمحرمة
فعمومختىنيمحرما الشرعكىكمدرؾلما ناراعنو كافمسؤكال نغيرمكره        نجنائيا رتكبواعما

فإفلـيدرؾما(6)العقكبةستحؽكا نيفعموبأفكافصغيرا،    نأكمجنكنا    أكارتكبالفعؿالمحـر
رادتوبأفكافمكرىافبلاختيارهبغير كا     عقكبةعميو. 

                                                                 

قانكفالعقكبات (1) (.578)صالقيكجي،
(.78)ص،األحداثمسؤكليتيـكرعايتيـفيالشريعةاإلسبلميةزيتكف(2)
(.29)صراضالنفسيةكالعقميةعمىالمسؤكليةالجنائيةأثراألم،ياسيف (3)
السابؽ،ص (4)  .29المرجع

(.339اإلسبلميمقارنابالقانكفالكضعي)ص،التشريعالجنائيعكدة (5)
قانكفالعقكبات (6) عبدالمنعـكبكعامرأ؛(591)صالقيكجي، (.483)صالقسـالعاـمفقانكفالعقكبات،
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عمىثبلثةالجزائيةيةأفالمسؤكللنايتضح :عناصرتقـك
فعؿحرموالشرعارتكابالشخصل 1- 
يفعموأفيككفالفاعؿمدركالما 2- 
(1)أفيككفالفاعؿمختاراغيرمكره 3– 

لمشخصكعكقبالعقكبةالمناسبة،الجزائيةقامتالمسؤكليةلعناصرفإذاتكفرتىذها
بوالجزائيةمفىذهاألركافانعدمتالمسؤكليةعنصرتخمؼأماإذا ،غيرأفالفعؿالذميقـك
نإذاكافيمحؽضررالجزائيةـالمسؤكليةعدي     تمعفمممجتمعأفيحمينفسومفأذاىـبمابالمجا
(2)مبلئمالحالتيـهيرا

الكضعيةالحديثةىكنفسالمعنىفيالشريعةفيالقكانيفالجزائيةالمسؤكليةإفمعنى
المسؤكليةفيال عمييا كأسسالمسؤكليةفيالقكانيفالتيتقـك كاليخالؼ،شريعةاإلسبلمية،

(3)الشريعةإالالقكانيفالتيتقيـنظريةالمسؤكليةعمىفمسفةالجبر،كعددىذهالقكانيفمحدكد.
تتعرضأغمبالتشريعاتالعربية لمفقوتاركةذلؾالجزائيةمسؤكليةلتعريؼال(4)كلـ

نكفكالصغيرلمجةكاعففاقدماإلدراؾأكاإلرادالجزائيةكاكتفتفينصكصيابرفعالمسؤكلية
(5)كالمكرهالمميز غير تكافر المعنكملعدـ المسؤكليةالركف لقياـ أساسية ركيزة ىي التي

                                                                 

نلجنائياإلسبلميمقارناعكدة،التشريعا (1)       (.341)صبالقانكفالكضعي
السابؽ (2) .337ص،المرجع
نفسو،ص(3) .341المرجع
المادة (4) )اليسأؿ2111مفمشركعقانكفالعقكباتالفمسطينيلسنة48نصت األكلىبأنو فيالفقرة ـ

كقتارتكابالفعؿاإل االختيارفيعممو أك الشعكر مفكاففاقد جزائيا                            ن جراميإمالجنكفأكعاىةفي
مالغيبكبةناشئةعفمكادمسكرةأكعقاقيرمخدرة.....( مالكقعوتحتإكراهمفالغيركا العقؿكا                         كتنص

 عمىأنو:"اليحكـعمىأحدبعقكبةمالـيكفقدـ.1961لسنةمفقانكفالعقكباتاألردني74المادة
رادة"كبصيغة عمىالفعؿعفكعيكا أقدـ              مفقانكفالعقكبات62مماثمةجاءتكؿمفكتنصالمادة

مفنصكص1937لسنةالمصرم ضمنا التخديركيفيـ أك السكر أك الجنكف بسبب العقكبة رفع عمى
نكفكالصغيرغير اإلرادة اإلدراؾأك مفكاففاقد الجنائية المسؤكلية مف يعفى أنو المصرم المشرع

إبراىيـ.المميزكالمكره (.236-235صص)اعدالعامةفيقانكفالعقكباتالمقارف،القك،
بالقانكفالكضعيعكدة (5) مقارنا اإلسبلمي الجنائي 334ص)التشريع إبراىيـ(؛ فيقانكف، العامة القكاعد

(.236)صالعقكباتالمقارف
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فبلالجزائية نالشخصجنائييسأؿ،     كافأىبل إالإذا نا        ئلممسا كذلؾبتكفرعنصرمالجزائيةمة
و.االختياركاإلدراؾلدياإلرادةأك



 ائيةز لجأساس المسؤولية ا: الفرع الثاني
األ جانباف كيشمؿاللمجريمة قانكنيةركفالمادملياكؿمكضكعي، كاقعة ،باعتبارىا

،كعنداكتماؿأمفعؿالجزائيةركفالمعنكمالذميتعمؽبالمسؤكليةالشخصي،يتناكؿكالثاني
ثباتجميعأركانيافيحؽفاعميا،فالفاعؿإجراميمف المفترضاكتماؿالكاقعةاإلجراميةكا                         
نليسعنصرا     مقتضاهإلزاـالفاعؿبتحمؿالنتائجالقانكنيةالكتماؿ ىيأثرليا نما الجريمةكا                     

(1)كع.المترتبةعمىفعموغيرالمشر
عقابكبدكفالنظرإلىشخصلاميعمىأنوأساساجربالفعؿاإلفالشارعلـيأخذفقط

الشخصلفعؿارتكاببةجزاءالفاعؿكمدلكعيو،كتفتحمداركولخطكرةأفعالو،أمأفالعقك
تتكضحفيحقيقتومسؤكليةالشخصجنائيا،كذلؾفيامتبلؾالشخصالعقؿكاإلرادةإجرامي            ن           

بذلؾككاف(2)الضبطية تأخذ ككانتالمجتمعاتالقديمة أساسالعقاب، ىما فالعقؿكاإلرادة ،
إلىحالالعقابعمىاألفعاؿالمرتك النفسية)العقمية(الشخصةبةمفالشخصدكفاإلشارة

(3)ية.كمدلقدرتوالضبط
القكانيفالكضعيةالمكجكدةقديماكحديثافيمايتعمؽبأسختمفتا  ن  ن       الجزائيةسالمسؤكليةا

كاإلدراؾختياراالىينابعةمفحريةالجزائيةأفأساسالمسؤكليةاعتبرفالقانكفالمصرم
لؤلفعاؿالناتجةمفاألفراد.
مفقانكفالعقكبات62صريةعمىذلؾكمنياماكردتفيالمادةكأكدتالقكانيفالم

االختيارالتيتنصعمىأنو"العقابعمىمفيككففاقدالشعكرأكـ.1937لسنةالمصرم
كقت عممو الفعؿفي العقؿ،ارتكاب في عاىة أك لجنكف عقاقير،إما عف لغيبكبة ما كا          

نصت ككما " مخدرة..... أنو61المادة عمى مف كؿ إلىارتكب" ألجأتو ارتكابجريمة
".....ضركرة

                                                                 

(217)صالنبراكم،شرحاألحكاـالعامةلقانكفالعقكباتالميبي (1)
فيالتشريعالجنائياإلسبلميالفيتكرم،فقو (2)  (.118-117ص)صالعقكبةالحدية

 (.8ص)تقريرحكؿجنكحاألحداثفيالتشريعاتالفمسطينيةجباريف، (3)



20 

 تكلي النصكصالتي مف الكثير أكرد فقد األردني القانكف حريةىتماـاأما بمفيـك
القانكفالمصرمكمشرعواالختيار فعؿ (1)كما ، مفقانكفالعقكبات92حيثنصتالمادة
األردني أنوـ،1961لسنة العقابكؿمفحعمى مف فيمستشفىاألمراضجزيعفى "

يعدخطراعمىالسبلمةالعامة"العقميةإلىأفيثبتبتقريرلجنوطبيةشفاؤهكأنولـ    ن   كقصد،
نطبيةبأنوليسبفاقدلمعقؿيسأؿجنائيا،ةالمشرعاألردنيأفالفردالذميثبتعفطريؽلجن     

المسؤكلية أماالجزائيةأمالتنتفيعنو كيحاسبقانكنيا، ن     ثبتأفالفردغيرعاقؿأمإذ ا
األ المشرع فإف مجنكف، المسؤكلية عنو نفى أف،الجزائيةردني المبلحظة نستطيع كبالتالي

نماكافلـيكفالمشرعالمصرمكاألردنيأخذابمبدأحريةاالختيار،كلك ذلؾبطريقةصريحةكا          
ضمناعندماأشاراعفاألفعاؿالتييمارسياالفردعندثبكت            .نوأكفقدهلمكعيجنكن

(2)
ـ2111لسنةقانكفالعقكباتمشركعالمشرعالفمسطينيحذاحذكالمشرعاألردنيفيك
تحديد أسفي المسئكلية قيامالجزائيةاس خبلؿ مف كذلؾ أكو، القانكنية النصكص بأخذ

كتعامؿالقانكفاألردنيكماىي،كبالتاليفمفالراجحأفالمشرعالفمسطينيأخذاستنساخيامف
المشرعاألردني،كحتىعندماأرادالمشرعالفمسطينيأفيبعدمعالمبدأ الذمعمؿبو نفسو

نبالتشريعاألردنيفيقكانينوكتحديداتأثيره          ـ2111لسنةقانكفالعقكباتالفمسطينيفيمشركع
الت يستطع رألالمشرعاألخمصلـ بما فأخذ التبعية أمردنيمف فسناقتبسفيقكانينو،

يدؿعمىأفالقانكفالفمسطينيأخذبمبدأحريةالنصكصدكفتغير مما حتىجممةكاحدة
قانكفمشركعمف48،فقدكردفيالمادةالجزائيةيةكأساسلممسؤكلكاإلدراؾكالتميزاالختيار

ـفيالفقرةاألكلىبأنو)اليسأؿجزائيامفكاففاقدالشعك2111العقكباتالفمسطينيلسنة    ن          ر
مالكقعوفيعمموكقتاالختيارأك ارتكابالفعؿاإلجراميإمالجنكفأكعاىةفيالعقؿكا                   

ما تحتإكراهمفالغيركا        .....(لغيبكبةناشئةعفمكادمسكرةأكعقاقيرمخدرة
االختياربشكؿالفمسطينيفيمشركعقانكفالعقكباتنرلأفالمشرع قدتبنىمفيـك
،فربطالمشرعالجزائيةأساسالمسؤكليةاالختيارأفكاعتبرالنصيكاضحكصريحكماىكف

اإلجرامي الفعؿ الفردعمىالفمسطيني بمقدرة بيفاألفعاؿالتيتسبباإلجراـاالختيارلمفرد
كذىبالمشرعالفمسطينيأبعدمفذلؾفيقانكفالعقكباتبأفكاألفعاؿغيرالمسببليا،

لسببمؤقتأكلكجكداالختيارردالفاعؿلمجريمةعدـالقدرةعمىكافلمفخفؼمفالعقابإذا
جاءفيالمادةاالختيارنقصفي الثانيةمف2111لسنة48كما قانكفمشركعـمفالفقرة

                                                                 

 (.253ص)نجـ،قانكفالعقكباتالقسـالعاـ(1)

عبدالرحمف(2) (.36)صالحمايةالقانكنيةلؤلحداثالجانحيففيالتشريعاتالفمسطينية،
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..أكغيرىاسكلنقصأكترتبعمىالجنكفأكالغيبكبة.لـيالفمسطينيبأنو)أماإذاالعقكبات
إذاكاف:الجريمةأمكففرضالعقكباتالتاليةارتكابكقتاالختيارضعؼفيالشعكرأك

ثبلثسنكاتإلىالفعؿجنايةتكجباإلعداـأكالسجفالمؤبدتستبدؿإلىالسجفالمؤقتمف
....(خمسسنكات
ارتكابالفمسطينيعفغياباإلرادةعندالفاعؿكقتقانكفالعقكباتعكمشرأشاركما
 ففي،فعاؿالتيتدخؿضمفاالختيارأكاإلرادةفيفعؿالشيءذلؾمفاألاعتبرالفعؿكقد

ـبأنو)اليسأؿجزائيامف2111قانكفالعقكباتالفمسطينيلسنةمشركعمف48المادة ن     ارتكب
ألجأتو مفخطرحاؿجسيـيتيددالنفسلـارتكابياإلىجريمة كقايةنفسوأكغيره ضركرة

(1)فيقدرتومنعوبكسيمةأخرل(فيحمكلوكليسيكفإلرادتودخؿ
 ،كعميةفإنناسكؼالجزائيةأساسالمسؤكليةفيالقانكفالفمسطينيىكاالختيارفمفيـك

 ما الفمسطينيبالنسبةاعتمدهنعتمد المشرع فيأعمالو،كىكاألخذالجزائيةلممسؤكلية لمفرد
 راالختيابشكؿكبيربحريةفالحدثاليتمتعألاالختياربمفيـك كبالتاليفإنواليستحؽ،

عمىاالختيار.العقابكماىكحاؿالفردالقادر
اليزاؿمحؿاىتماـالفقوالجنائي،فاألساسالجزائيةإفمكضكعالمسؤكلية،الخبلصة
ناإلدراؾ،فاإلنسافمتىكافحراكمبنيعمىحريةاالختيارالجزائيةفيقياـالمسؤكلية          فيإتياف
نمفعدموأصبحمحؿقياـمساءلتوجنائياالسمكؾاإلجرامي         . 

المباح األمكرفاستكللديو اختمطتعميو فالشخصإذا اإلدراؾ إلى باإلضافة ىذا
ةالذىنيةفيإتيافأصؿالفكرةمحؿالدراسةكانتالغايةفقدبذلؾعناصرالتركيبككرظبالمح

أنزلناالجزاءعميوبلح،فإذااإلصكففيالردعمكودكفجدكل،ذلؾأفىذهالغايةتمفعقاب
 اإلصبلح.كليسبتحقيؽىذاالردعكمنونتقاـاالكنابصدد

الظركؼالتيتحؿعمىإرادةالشخصفتفقدهحريةاالختيارك تتعددىذه اإلدراؾكقد
المشرعالفمسطينيفيقانكفك،الجزائيةفتككفبصددمكانعالمسؤكلية المكانعقدعددىا ىذه

 اإلكراه.ك،فرالسغص،فالجنككمنيا(2)العقكبات

                                                                 

الرحمفعبد (1) (.37ص)الحمايةالقانكنيةلؤلحداثالجانحيففيالتشريعاتالفمسطينية،
(2)  ر:"يعفىمف1936لسنة74رقـالمطبؽفيقطاعغزةقانكفالعقكباتالفمسطيني9المادة جرائـالقص   ٌ  

عمره مف التاسعة السنة يتـ لـ مف كؿ ترؾ أك فعؿ أم عمى المترتبة الجزائية مفكيع.المسؤكلية فى
المسؤكليةالجزائيةالمترتبةعمىأمفعؿأكترؾكؿمفلـيتـالسنةالثانيةعشرةمفعمره،إالإذاثبت

أنوكاففيمقدكرهعندارتكابوالفعؿأكالترؾأفيعمـأنواليجكزلوأفيأتيذلؾالفعؿأكالترؾ."
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كقعتبيفالمذاىبالفقييةحكؿاألساسالتييرتكزعميياكىناؾ اختبلفاتمتعددة
اإلدراؾفقدنادلالبعضمفأصحابكفباإلضافةإلىحريةاالختيار،الجزائيةلقياـالمسؤكلية

ٌليسمخيكتمؾالمذاىببالحتمية)الجبرية(أمأفاإلنسافمجبر  رفيإتيافالسمكؾاإلجرامي
مبنيعمىالجزائيةساسفيقياـالمسؤكليةأفاألوترى الباحثة(1)قدركأفكؿأفعالوقضاءك

فاإلنسافمتىكافحرا نحريةاالختياركاإلدراؾ،                     فيإتيافالسمكؾاإلجراميمفعدموأصبح
نمحؿقياـمساءلتوجنائيا     . 

 لمصغير لجزائيةاانعداـ المسؤولية : الفرع الثالث
كلتكفرحريةاالختياريجباالختيارىكحريةالجزائيةإننانعمـأفأساسالمسؤكلية

تكفراإلدراؾكالتميزألنومفغيرالممكفتكفرحريةاالختيارمفدكفتكفراإلدراؾكالتمييز
صدرمنولؤلفعاؿ،فإفكجدالفردغيرمميزألفعالومفالصعبأفيدرؾأفاألعماؿالتيت

ضمفالقكاعدالقانكنيةأـىيمخالفةلتمؾالقكاعدكالحتىالقدرةعمىالمفاضمةبيفتمؾىي
.زامؿالتيتؤثرفياإلدراؾكالتمياألعماؿ،كذلؾكموبسببالعك

تنتفيإذالـيتكفرأحدالشرطيفإمااإلدراؾالجزائيةلذلؾيمكفالقكؿبأفالمسؤكلية
يعدـالقدرةعمىاالختيار،فيطمؽعمىاألسبابالتيتجعؿالفردغيرقادرالتمييزكبالتالأك

(ألفأثرىذهاألسبابإذاتكفرتيتمثؿفيعدـالجزائية)مكانعالمسؤكلية-االختيارعمى
القانكفبإرادةمفصدرتعنةمادياتالجريمةكمفثـعدـمساءلتوجنائياعفاألفعاؿاعتداد    ن                 
.ارتكبياالتي

 العقكباتالمصرمكفي القانكففيالمادتيفـ.1937لسنةقانكف -62ك61حدد
األسبابالتييترتبتكافرىاالمتناع–القانكفالفمسطينيالكثيرمفقكاعدهكالذماقتبسمنو

،الجزائيةالمسؤكلية تتحدثعفاألسبابالماديةالتيتجعؿالفردغيرقادرعمى61فالمادة
(2)حالةالضركرةاإلكراهأكمثؿاالختيار

 فيالمادة تتحدثعفأكثرمفسبب62أما مثؿالجزائيةالمسؤكليةالمتناعفإنيا
الضكءعمىىذهالنقطةلتكضيحتسمطالباحثةسكؼكالغيبكبةكالجنكفكاألىـىكصغرالسف،

.فحسبالتفصيؿالتالية.ياالحدثأكصغيرالسالحقكؽالتييتمتعب


                                                                 

.بحثقانكنيىاـعفالمسؤكليةالجنائية عبدالمنعـ،(1)
(.71ص)الشاذلي،المسؤكليةالجنائية (2)
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 ومراحمة في الشريعة السالمية  صغر السف:    ً أوال  
نتدريجيابالنمكيبدأعقموأفإالاإلدراؾ،فاقديكلدالصغيرإف  مرحمةيصؿحتى

نإدراكابيايقـكالتياألفعاؿماىيةإلدراؾالبلزميفكالخبرةالنضكجمرحمةأمالتاـ،اإلدراؾ 
ٌكالمحرـالمباحبيفكالتفريؽنتاما،  تترتبالتيكالمعنكيةالماديةبالنتائجإلحاطةكاكالممنكع،
بالسف،فتنعدـأكتنقصأكالجزائيةترتبطالمسؤكليةلذلؾ؛(1)كاألنظمةالقكانيفمخالفتوعمى

تكتمؿتبعالممرحمةالعمرية  ن ببلخبلؼالجزائيةيعتبرصغرالسفمفمكانعالمسؤكليةلمفرد،ك
 الفقو بيف كالقانكفاإلسبلمي ت، حيث المسؤكلية ىماالجزائيةقـك أساسييف عنصريف :عمى

ضاألمكركلكفبؿيبدأفيإدراؾبع،يكتسبيماالشخصطفرةكاحدةكال،(2)التمييزكاالختيار
.إدراكويبقىضعيفا

مفأجؿذلؾينبغيأفنحددأحكاـكتظؿممكاتوتنمكحتىيكتمؿإدراكوكنمكهالعقمي
السابقةعمىمسؤكليةالصغارفيالسف)األ فإف،الجزائيةةاكتماؿالمسؤكليحداث( مفىنا

فيكؿمرحمةكلمعرفةلتحديدحقكؽالفردالجزائيةتكمـعفمراحؿالمسؤكليةتسكؼالباحثة
مرحمةفيالشريعةاإلسبلميةكفيالقانكف.مدلالحمايةالقانكنيةلكؿ

:(3)كىي مراحؿثبلثإلى الشريعة السالميةفيالجزائيةالمسؤكليةمراحؿ.1
سفالسابعة .أ كحتى الكالدة مف كتبدأ التمييز: انعداـ الفقياءباتفاؽمرحمة ففيىذه،

فبليسأؿجنائياألفالمرحمة   ن    ه  فبلتكقععميوعقكبةساءلةكمرحمةتسبؽالعقابالم
أكإجرائية كانت حدا    ن عدـ يعني ال ىذا لكف تعزيرا، أك قصاصا           ن     ن  إجراءاتاتخاذ

اليعنيالجزائيةالمسؤكليةانعداـيقرىاربالبيت،لكفكتدابيرالحمايةالتياجتماعية
.األفعاؿالضارةالتييرتكبياالمسؤكليةالمدنيةعفانعداـذلؾ

مفسفالسابعةحتىسفالبمكغكىيخمسةعشرعاما .ب كتبدأ نمرحمةنقصالتمييز:                          
نكثمانيةعشرعاما      المرحمة(4) كفيىذه تأديباكانمايخضعاليسأؿالصبيالمميز،    ن

عبلجية تيذيبية إصبلحية العقكباتلتدابير لمبالغيفالجزائيةكالتطبؽعميو المقررة

                                                                 

(.237)ص،كتابالكجيزفيشرحقانكفالعقكباتالفمسطينيقشطة (1)
.(514)صالتشريعالجنائياإلسبلمي،عكدة(2)
(.613مبادئقانكفالعقكباتالفمسطيني)ص،جرادة (3)
(4)  .613السابؽ،صالمرجع
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التيتستيدؼاإلصبلح العقكباتالتأديبية عمية كتكقع تأديبية مسؤكلية يسأؿ نما كا                             
كالتيذيبكيقررىاكلياألمر.

فسفالبمكغ،أمالخامسةعشرةأكالثامنةعشرة،كفيمرحمةاكتماؿالتمييز:كتبدأم .ت
ىذهالمرحمةيسأؿاإلنسافجنائيامسؤكليةكاممةعفكؿالجرائـالتييرتكبياكتطبؽ            ن        

نعميوالعقكباتالمقررةليذهالجريمةحداأكقصاصاأكتعزيرا.   ن   ن      (1)
تسمحلكلياألمرأخذجميعالقكاعدكال القكاعدعمىبساطتيا تشريعاتالمناسبةىذه

.التدابيرالكقائيةلتنظيـمسؤكليةالصغارالختيار
 كمع لالسبؽ اللنصابافيكضعمشريعة لتمؾالمسؤكلية كمعالجزائيةمحدد فإنيا

لـ شيءجديدكىيتعتبرمعذلؾأحدثقدميا يستجدعمييا تتبدؿكلـ كلـ تتغيرقكاعدىا
عمييامسؤكليةالصغ .الجزائيةارالقكاعدالتيتقـك

مراحؿالمسؤكلية2 سفالتمييزىكسفالسابعةفالصغيردكففاعتبرالقانوففيالجزائية.
عديـ القانكف يعتبره السابعة المدنيةسف حقكقو لمباشرة أىؿ غير أنوغير(2)التمييز، كما

عفنكالمسؤالمشرعالمصرمإلىتحديدسفالصغيرالعتبارهفعمد،الجزائيةمسؤكؿمفالناحية
جريمةطبقاألحكاـقانكفالعقكبات،كىذاالسفكافالسابعةاألفعاؿالتيتصدرمنوكتشكؿ           ن  

بد منذ أم الفرد عمر سفامف عفالية مسؤكؿ غير السف ىذا دكف ما كاعتبار سابعة،
(3).األفعاؿ

القانكفلدلصغيرالسف،ففيالجزائيةإالأنوكجدتالخبلفاتالكثيرةلعدـالمسؤكلية
يالمصرمالقديـالذميتحدثعفاألحداثكالم            أفسفالسابعةاعتمدـكالذم1938سفعاـ

،كىذا(4)كالتمييزاالختيارعدـقدرتوعمىالعتباركليسوعنالجزائيةدكفتمتنعالمسؤكليةفما
لذملـمفقانكفاألحداثعمىأنو)التقاـالدعكلعمىالصغيرا64نصتعميةالمادةما

لؤلحداثالذميقؿالجزائيةالمسؤكليةامتناعمفالعمرسبعسنيفكاممة(،إالأفقاعدةيبمغ
أعمارىـ كذلؾبالقانكفرقـ إلغائيا تـ ـبحيثأفىذاالقانكف1974لسنة31عفالسابعة

مسةفيالمراحؿالعمريةحتىكصمتحتىالسفالخاالجزائيةالمسؤكليةامتناعكسعمفنطاؽ
أفكؿفعؿيصدراليعاقبعميوأمأنواليتـمعاقبتوضمفقانكفالعقكباتكاعتبرتعشرة

                                                                 

.(43)صالشكاربي،جرائـاألحداث (1)
(231)صشرحاألحكاـالعامةلقانكفالعقكباتالميبيالنبراكم، (2)
(28ص)1996لسنة12كالقانكفرقـ1974لسنة31صدقي،جرائـكتشرداألحداثفيظؿقانكفرقـ (3)
الساب (4) .29،صؽالمرجع
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نمايتـأخذ كا  كالتيذيبيةكماىكمنصكصعميةفيالمادةالسابعةمف(1)التدابيراإلصبلحية 
.ـ1974لسنة31قانكفرقـ

قبؿتماـسفالخامسةعشرة،كىذه السابعةكالىما سف مف تتكافرفييافتبدأ الفئة
األىميةالجزائيةالناقصةإالأفالمشرعالمصرمساكلفيالمعاممةالتقكيميةكماأسمفناالذكر
بتدابيرمكحدة،حيثجاءنص معا الفئةكفئةالصغاردكفسفالسابعة،كشمميـ بيفىذه

السابع كةالمادة المصادرة عدا فيما " غبلؽالمحؿالمفقانكفاألحداثالمصرمعمىانو ا        
نوكارتكبجريمةبأيةعقكبةيجكزأف يحكـعمىالحدثالذماليتجاكزسنوخمسعشرةس       ً                
نمايحكـعميوبأحدالتدابير..." أكتدبير ممانصعميوقانكفالعقكباتكا             (2)

األ المصرمحرصعمى المشرع إلىانحراؼإذف، المؤدية باألسبابكالعكامؿ  خذ
األكؿلمعقاب االختيار،كجعؿالحافزعدـمقدرةصغارالسفعمىيفاالعتباراألفراد،كأخذبع

األحداثعمى ىكاإلصبلحبحدذاتوكليسالعقابمفأجؿالعقاب،كالتعامؿمعالمسيئيفمف
الحدثالذملـ أنيـضحاياالمجتمع،ككافلممشرعالمصرمكجونظرجيدةكذلؾباعتبارأف

عميو،مماالجزائية المسؤكليةمفالعمريمنعرفعدعكلعميةالمتناعيتجاكزالخامسةعشرة
االىتماـ كأعطى المجتمع في اإلصبلحية العممية مف المصرم المشرع لبناة كسع األكبر

.المستقبؿبحرصوعمىاإلصبلحكليسالعقابكمافيالتشريعاتاألخرل
يبمغالسابع المشرعاألردنياعتبرأفكؿشخصلـ عديـالتمييز،أما  ةمفعمره

مفقانكف الثامنةعشرة كمية،حيثنصتالمادة الجزائيةبصكرة المسؤكلية  كبالتاليمنعدـ
األكلىـ.1968لسنةاألحداثاألردني أتـأفيفقرتيا يكفقد مفلـ اليبلحؽجزائيا نو"
نحيفاقترؼالفعؿ"كىذاالنصيقررسنا السابعةمفعمره        ـتماـالسابعةكقتمعينةكىكعد
،يةتبعةجزائيةلمفعؿالذمارتكبوالجانيأمإلىانعداـاألىميةكعدـتحمؿيؤد ارتكابالجريمة

فيمكاجيتو،فيكمعفىمفالمسؤكليةالجزائية،الجزائيةيصحأفتتخذاإلجراءات كبالتاليال
عفائومف كا  كذلؾبتعكيضالضررالناشئىذهالمسؤكليةالتحكؿدكفقياـمسؤكليتوالمدنية،  
.كالذملحؽبالغير،كيضمفىذاالتعكيضفيمالوكيدفعوعنوكليوأككصيو عفجريمتو

التيتقععمىالحدثالذملـيتجاكزالسبعمفالمشرعاألردنيأعفى  فالمسؤكلية
سنكاتمفالعمرجنائيا،كاعتبرصغرالسفمانعمفمكانعاإلدراؾكالتمييز،لذلؾ                 ن      لـيتخذ

                                                                 

(.83)صالشاذلي،شرحقانكفالعقكبات (1)
(.518)صلعاـنجيب،شرحقانكفالعقكباتالقسـا (2)
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ضدهأمإجراءتدبيرمأكإصبلحيفيقانكفالقديـإالأنوتدارؾاألمرفيقانكفاألحداث
كسمؾمنيجالمشرعالمصرمبعضالشيءحيثاعتبرأفسفالمسألة،ـ2014لسنة32رقـ

لسنة32حداثكذلؾفيقانكفاأل،القانكنيةتككفعندمايبمغالحدثالثانيةعشرةمفعمره
سنة31(كفعؿكمافعؿالمشرعالمصرمفيقانكفاألحداثرقـ4ـ.حسبالمادة)2014
األحداثكاالىتماـبيـمفخبلؿفيموألسباب ـ،الفالمشرعالمصرمعالجمكضكع1974

.كعكامؿجنكحيـ
فقديماحذاحذكالمشرعبريطانيالالمشرعالفمسطينيالذميطبؽماجاءبوأماالمشرع     ن

المكضكعككفالمشرعاألردني نالفمسطينيكافيعمؿبقانكفاألحداثاألردنيسابقا فيىذا                 
بو فتأثر يبمغالسابعةمفعمره، الحدثالذملـ أف يعتبر نفيكغيرمسئكؿجنائيا، حيث          

.ـ1954لسنة 16كبالتالياليؤخذضدهأمتدابيركفؽقانكفاألحداثاألردنيرقـ
ـكسمؾ2003فيمشركعقانكفاألحداثلسنةاألمرتدارؾإالأفالمشرعالفمسطيني

لةالقانكنيةتككفعندمايبمغاعتبرأفسفالمساءالمشرعالمصرمبعضالشيءحيث منيج
الثالثةمفمشركعقانكف الحدث جاءفيالمادة كذلؾكفؽما كامبل عمره مف عشرة الثانية                      ن           

 2003 األحدثعاـ أنو)اليبلحؽجزائيا ـ ن          يتـالثانيةعشرةمفعمرهكقتارتكاب مفلـ
(كىذايدؿ كاضحةعمىتفيـالمشرعإلشكالياتالحياةاليكميةلدلالمجتمعالفمسطيني، الجـر

االجتماعيةالتييكاجيا،كىذاماأكدهقراربقانكفالخاصبحمايةاأل مدلالصعكباتك         ٌ      حداث
فيىذا2014(لسنة32حداثرقـ)األفنكـكالذمحذاحذكالمشرعاألردنيحسبقا2016

ـيأتيبجديد  لكفالمشرعالمصرمكضعالضكابطفيحاؿحصكؿخمؿمف،المكضكعفتأثركل
 طرؼاألحداثعندارتكابيـأمسمكؾإجرامي،كىكأفيتـأخذالتدابيراإلصبلحيةلمحدث

امتناعالمسؤكلية كذلؾفيالحالتيفعند  معالعمـأف،فيحاؿنقصانياأكالجزائيةالجانح،
.كماأسمفناالجزائيةالمشرعالمصرمفيالقانكفالجديدابتعدعفتحديدسفعدـالمسؤكلية

فالمشرعالفمسطينيىنالـيأخذبالتدابيراإلصبلحيةبؿاعتبرأفمادكفالسفالثانية
ن كيعتبرىذا يرفعبحقودعكلكبالتالياليسأؿجنائيا، ال عشرة      ن                       قصكبيرفياإلجراءات

المتخذةضدالحدثالجانح،كاليبلئـجكانباإلصبلحلمحدث،بؿتكجدىناؾإمكانيةلتمادم
الفمسطيني الطفؿ قانكف إلى االعتبار بعيف األخذ مع اليكمية، بأعمالو (7رقـ)الحدث

مكغسفعمىاعتبارأفسفالمسائمةالقانكنيةبعدب67كالذمنصتمادتوـ.2004لسنة
عػػػره(،مػػػػفعمػػػ)التجكزالمسألةالجزائيةلمطفؿالذملـيتـالتاسعةم(1)نصتالتاسعةحيث

                                                                 

(.21)صقضاءاألحداثبيفالممارسةكالتشريعكالشكممي،درعاكم (1)



27 

العمـأفالمشرعالفمسطينيكقعفينفسالخطأعندمالـيتخذأمإجراءباتجاهالحدثالذم
جعموالقانكففاقدالممسؤكلية  ن  .الجزائية

ماأقرهالقانكفاألردنيكىكعدـفالقانكفالفمسطينيالمطبؽفيا الغربيةأخذ لضفة
عمىالحدثمالتسر،كبالتالي(1)لمحدثقبؿبمكغولمسفالسابعةمفالعمرالجزائيةالمسؤكلية

فيقانكفأم كرد كلكفما ىكفيالمشرعالمصرم، كما تدابير أم أك االنتدابإجراءات
األحداثالبريطاني المجرميف قانكف ( 2رقـ سنة عديـ1937( الرضيع يجعؿ لـ أنو ـ

األكؿكاعتبرهمسؤكؿأماـالقضاءماداـأففعمومخالؼالمسؤكليةبحيثأخرجالكليدذا اليـك
.الجزائيةفيونفيلنظرياتأساسالمسؤكليةلمقانكفرغـعدـإدراكوكىذا

المصرمكاألردنيالمشرعحذككحذاذلؾـتدارؾ2116إالأنوفيالقراربقانكفلسنة
.اليسأؿجزائيامفلـيتـالثانيةعشرةمفعمرهكقتارتكاه1عمىأنو"5كذكرتالمادةرقـ          ن     

فعبلمجرماأكعندكجكدهفيإحدلحاالتالتعرضلخطراالنحراؼ.                    ن  ن .معمراعاةماكرد2
يعتبرمعرضالخطراالنحراؼالطفؿالذمتقؿسن،فيقانكفالطفؿالنافذ            ن   وعفالثانيةعشر

كتتـإحالتولمرشدحمايةالطفكلةلمتابعتو."حيث،إذاحدثتمنوكاقعةتشكؿجناةأكجنحة
بقانكف العمؿ زاؿ فما غزة قطاع في أما الغربية الضفة في اآلف المطبؽ ىك القرار ىذا

 .ـ1937لسنة32رقـالمجرميفاألحداث

أقرالذميعمؿبماجاءبوالمشرعالبريطانيالفمسطينيالمشرعأفإلىاإلشارةكتجدر
قانكفالمبدأنفسعمىنصككذلؾ،عمرهمفالتاسعةيتـلـإذاجنائياالطفؿمسؤكليةعدـ

1936لسنة(74)رقـالعقكبات تختمؼكالتيالشخصبيايمرمراحؿعدهبيففرؽحيث،
(2):التاليالشكؿعمىكىيالجزائيةالمسؤكليةخبلليا

 الدراؾ: انعداـ مرحمة: أوال
ألنوجرائـ،مفأرتكبميمانجنائيايسأؿكالالتاسعة،سفيبمغلـالذمالشخصكىك

نقادرايككفال الكقائيالتدبيركسائؿبعضتطبيؽيمكفذلؾرغـكلكفكالتمييز،اإلدراؾعمى
مؤسسةفيعوإيداأكلئلصبلحمؤسسةفيككضعوالقانكف،مخالفةإعادةمفلمنعوعميو
.لكصيوأكألبكيوتسميموأكلذلؾمؤىمةتربكيةأكطبية

                                                                 

(.231)صشرحاألحكاـالعامةلقانكفالعقكباتالميبيالنبراكم،(1)
(.237)ص،كتابالكجيزفيشرحقانكفالعقكباتالفمسطينيقشطة (2)
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قاطعةقانكنيةقرينةالصغارعندالسفتعتبرالجزائيةالتشريعاتجؿأفبالذكرالجدير
ذىبفإذاالطرؽ،مفطريقةبأيةعكسيااثباتيجكزالبحيثالتمييز،انعداـمجاؿفي

إثباتيجكزالفإنواإلدراؾ،منعدـعمرهمفالتاسعةسفدكفالصبياعتبارعمىالمشرع
.الكاقعيةالناحيةمفكادراؾبتمييزيتمتعالصبيىذاكافكلكحتىذلؾعكس

 الضعيؼ الدراؾ مرحمة: ثانيا
الطفؿمسؤكليةأفالمرحمةىذهفيكاألصؿسنة،عشرةأربعحتىالتاسعةسفمفتبدأ

مسؤكليةىيأدؽبمعنىأكمخففة،إجرائيةمسؤكليةيىالجريمةعفعشرةالخامسةدكف
االجتماعي،الدفاعتدابيرمفتدبيرانزاؿتستتبعالتياإلجراميةالخطكرةأساسيااجتماعية

.كاالصبلحكالعبلجالتيذيبطابععمييايغمبكالتي
سففمىياألكلىمرحمتيف،إلىالمرحمةىذهيقسـالفمسطينيالمشرعأفنجدكلكننا

المسؤكليةمفالمرحمةىذهفيالطفؿيعفىكىناعشرة،الثانيةالسنةتماـقبؿماإلىالتاسعة
كىيأفعالو،ماىيةادراؾبمقدرةكافاإلجراميالفعؿارتكابحيفأنوتبثإذاإال،الجزائية
عشرةلثانيةاسفمفتبدأكىيالثانيةالمرحمةأمالمقاضي،التقديريةالسمطةضمفتدخؿمسألة
الحبسعقكبةمفمحصفيككفأنوإالالجزائيةمسؤكليتويقرركىناعشرة،الرابعةسفإلى

اإلعداـ.كعقكبة

 الكامؿ غير الدراؾ مرحمة: ثالثا
سفكتعتبرعشرةالثامنةسفببمكغوكتنتييعشرةالرابعةسفمفتبدأمرحمةكىي

عشرةالرابعةسفمفتبدأاألكلىالمرحمةاحؿ،مرعدهإلىمقسمةكذلؾكىيالكامؿ،البمكغ
نمسؤكالىناالحدثيككفحيثعشرة،السادسةقبؿالسنةماإلى  مفمحصفغيركلكنونجنائيا

كتنتييعشرةالسادسةسفمفتبدأالثانيةكالمرحمةاألخير،الخيارجعمياالحبسمععقكبة
نمسؤكالفييايككفكالتيسفالبمكغ،الفتىببمكغ  مععميوالحبسعقكبةتكقيعإمكانيةمعنجنائيا
.التربكيةلمكسائؿالتطبيؽفياألكلكيةبقاء
 (1)الكامؿ البموغ مرحمة: رابعا

نأىبلأصبحالسفىذهالشخصبمغفإذاعشرة،الثامنةىيالجنائيالرشدسف  لتحمؿ
يرتكبولماالمقررةالعقكباتفةكاعميوفتكقعآثار،مفعمييايترتبمابكؿالجزائيةالمسؤكلية

نتطبيقاإالالعقكباتعميوتخفؼكالجرائـ،مف .العقكباتقانكففيالعامةلمقكاعد
                                                                 

(.237)صقكباتالفمسطيني(قشطة،كتابالكجيزفيشرحقانكفالع1)
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الرجاؿبيفالجزائيةلممسؤكليةاألىميةحيثمفيفرؽالالقانكفأفنبلحظكما
كحريةالتمييزعمىتؤثرالألنيالمعقكبة،مخففةكاللممسؤكليةمانعليستفاألنكثةكالنساء،
فييؤثرفبلالسف،كبركليسالسفصغرالجزائيةالمسؤكليةفييؤثرالذمأفكمااالختيار،
ننقصانا،أكنانعداماالمسؤكلية .العقكبةتنفيذكيفيةفيتؤثرقدأنيامفبالرغـ

ال"عمى،2114لمعاـ(7)رقـالفمسطينيالطفؿقانكفمف(67)المادةتنصحيث
".عمرهمفالتاسعةيتـلـالذملمطفؿالجزائيةالمساءلةتجكز

أمعمىالمترتبةالجزائيةالمسؤكليةمفيعفى"عمىبالنصمنو(9)المادةفيجاءحيث-
.عمرهمفالتاسعةالسنةيتـلـمفكؿترؾأكفعؿ

الثانيةالسنةـيتلـمفكؿترؾأكفعؿأمعمىالمترتبةالجزائيةالمسؤكليةمفكيعفى
الأنويعمـأفالترؾأكالفعؿارتكابوعندمقدكرهفيكافأنوثبتإذاإالعمره،مفعشرة
."الترؾأكالفعؿذلؾيأتيأفلويجكز

يحكـال"عمى،1937لسنة(2)رقـاألحداثالمجرميفقانكفمف(12)المادةنصت
13)المادةكفيبالحبس،كلدعمى تقضيالتيقانكفالنفسمف( جميعفيالطفؿبأف

العقكبةككانتمسؤكليتوكتقررتأديفإذاالجنائي،الرشدسفبمكغوحتىبيايمرالتيالمراحؿ
(1)أخرل.بعقكبةالعقكبةتمؾاستبداؿالمحكمةعمىفيجباالعداـ،ىيالجـرليذاالمقررة










                                                                 

(.237)صقكباتالفمسطينيقشطة،كتابالكجيزفيشرحقانكفالع(1)
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 : الثانيالمبحث 
 حدثماىية العقوبات البديمة لم


التقميدماألسمكبعفاالبتعادىك،الحديثةالجزائيةالسياسةفيالعاـاالتجاهإف

لمعقكبة فيضعفياأىمياعديدةسمبياتمفليالمالمحرية،السالبةالعقكباتعمىكالمعتمد،
عرقمةإلىيؤدمالذمالسجكف،اكتظاظفياألقكلالسببكاعتبارىاالجانيكتأىيمو،إصبلح

منويستفيدمتكامؿإصبلحيبرنامجأمتطبيؽدكفيحكؿمما،فيمجمكعياالعقابيةمميةالع
عمييـسكاءالسجناء المدة،طكيمةبعقكباتعمييـالمحكـكأكالمدةقصيرةبعقكباتالمحكـك

مفتحدبديمة،عقكباتاستحداثإلىالمعاصرةالتشريعاتفيالجزائيةالسياسةاتجيتلذلؾ
لسجكفااكتظاظ كنظاـالفمسطيني،التشريعفيمطبؽىكمامنيا،أغراضالعقكبةكتحقؽ،
ماكمنيا،(3)العامةالمنفعةأجؿمفالعمؿكنظاـ،(2)الشرطياإلفراجكنظاـ،(1)التنفيذكقؼ
المفتكحة،المؤسساتفياالعتقاؿكنظاـ،الحريةشبةكنظاـالمقارنةالقكانيففيمطبؽىك

المشرعمفقبؿتطبيقياالممكفمفكالتي،كنظاـالمراقبةاإللكتركنية،اإلقامةمفالمنعكنظاـ
(4).الفمسطيني
فيىذاالمبحثسنتناكؿالحديثعفالعقكبةكماىيةالعقكباتالبديمةكتطبيقياعمىك

األحداثكذلؾفيمطمبيف:
العقكبة.المطمباألكؿ :مفيـك

.لبديمةالمطمبالثاني:ماىيةالعقكباتا

 

                                                                 

(1) ( المكاد في الفمسطيني المشرع نظمو )287-284حيث رقـ الجزائية اإلجراءات قانكف مف لمعاـ(3(
ـ2111

(2)  المكاد في الفمسطيني المشرع نظمو )46-45الذم رقـ قانكف مف ،6 لمعاـ الخاصبمرا1996( كزـ،
اإلصبلحكالتأىيؿ.

فيالمادة) (3) .(مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةالفمسطيني399المنظـ
(.1ص)العقكباتالبديمةبيفالشريعةكالقانكف،قشطةكأبككمكب (4)
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 : األوؿ المطمب
 العقوبة مفيوـ

بمراحؿالعقكبةمرتإذمنيا،كاليدؼكفمسفتياالعقكبةمفيـكعمىكبيرتطكرطرألقد
الحتىكالفزعالخكؼإحداثالعقكبةىدؼككاف،اليـكعميوىيماإلىكصمتحتىمختمفة
.كالكحشيةةبالقسكالعصكرالقديمةفيالعقكبةاتسمتكقدالجريمة،تتكرر

كالغرضالعقكبةمفيـكفيجذريةتغيراتإلىأدتحديثةأفكارظيرتبعدكفيما
أخرل،أغراضلياأصبحبؿفحسبكالردعكالثأرنتقاـاالىكالعقكبةىدؼيعدفمـمنيا،

كأمنوالمجتمعكحمايةتقميده،مفالغيركمنعالجريمةإلىالعكدةمفكمنعوالمجـركإصبلح
أفمفالبدنإثماارتكبفالمجـر؛الخطيئةعفكالتكفيرآثار،مفعمييايترتبكماريمةالجمف

.عميويعاقب
كمكافالسجكفأنشئتلمحرية،السالبةالعقكباتكظيكرالعقابية،السياساتتطكركمع
قكبة،العككظيفةكأىداؼفمسفة،تترجـالتيالعقابيةالمؤسسةفييالعقكبات،تمؾلتنفيذمبلئـ
بتيذيبالمتمثمةكالتأىيمية،اإلصبلحيةالبرامجتطبيؽخبلؿمفمممكس،تنفيذمكاقعإلى

ننفسياكتأىيمونكدينيا،نمينيا،كتثقيفوالجاني،سمكؾ ناجتماعيا،كرعايتو  فياندماجوإلعادة
بيةالعقاالمؤسساتفاعميةضعؼالمجاؿ،ىذافيالمختصةالدراساتبينتكقدالمجتمع،

تأثراتياكتأىيميـ،الجناةإصبلحفي كأف  ٌ لـكأنيابكثير،اإليجابيةتفكؽالنزيؿعمىالسمبية
المحكـكذلؾانعكسكقدعمييـ،المحكـكتأىيؿإعادةفيكالمعقكلةالمقبكلةالحدكدإلىتصؿ
نبدالاالجراـ،أساليبلتعميـمدارسبذلؾفأصبحتعمييـ، حلئلصبلأماكفتككفأفمف
عقكباتعفالبحثالىالمعاصرالفقوفاتجوالجريمةمعدالتعمىذلؾانعكسكقد.كالتأىيؿ
،لذلؾسكؼننطرؽحديثةتقنياتعبرالعقكبةلتنفيذجتماعيةاالالتغيراتمعتتكافؽ،البدلية

الىتعريؼالعقكبة،عمىالنحكالتالي.

أف  ً                    أوال  : التعريؼ المغوي : سكءكالعقابكالمعاقبة فعؿ بما الرجؿ نتجزم             العقكبة، ،كاالسـ
كعاقبوبذنبومعاقبةكعقابا:أخذهبو ن  (1)كتعقبتالرجؿإذاأخذتوبذنبكافمنو.،

(2)كأعقبيـاأمجازاىـبالنفاؽ.،العقكبةك)عاقبو(بذنبو،ك)العقاب( -

                                                                 

(.1/619لسافالعرب)جابفمنظكر، (1)
مختارالصحاح (2) (.1/213ج)الرازم،
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حْحِإَونحح﴿كفيالقرآفالكريـ - ًحححح قحتحتح حْحَعح ُ حْح َح اكحتحٔاحَح عح ححفح حُ ِ ح َحح ثحوحححَح ٍح حِحةح ْ ح ِح ِ احح ٔكحتحتحًحَححٌح حعح حُ ْ ح ِ حح ّححُح حِةح ِ هحَحح
ىح حوح حِ
حَ ًحححَح تح ح َبح حْحضح ُح ْ حَ ٔحححَح ٓح حَحلح ُح َ يححححح ٌحخح حْ حَح

َحح ةحرحي ا حَحىححيطحح ح حِ ِ ح ح حَّ ح (2)كاالسـالعقكبةكىيتختصبالعذاب.(1)﴾حِّ

 :    ً                                               ثانيا  : التعريؼ االصطالح لمعقوبة في الشريعة والقانوف 
 في الشريعة السالمية :تعريؼ العقوبة   - أ

الجزاءالقرآففيالعقكبةتعريؼجاء بأنيا التنكيؿكأكالنكاؿالكريـ قاؿتعالى:،
ارحقحح﴿ السحح حُحوح حِ ح َحّ ارحكحثحححَححح السحح حُحوح حِحَ ح َحّ ٔاحَححح عح ححفحاقحطح حُ َح ْ ح ٍحاححَح ٓح يحدححح

ح
حَحأ حُ َ ح حِ ْ ح
َ
زحاءحححح حًحجح حَح ٍحاحَح حةح حَ ِ تحاحح سح حَحنح َح ححَح الح حُحلح حً َحح َححححَ حَحٌحح ححححِّ ِحاللحح حَّ ححح اللحح حوح حَ  حٌحعحزحيزحححَحح ح حِ ًحححَح ي هح حٌححح ح ِح (3)﴾َح

حُحالزححاجحيحثحح﴿:قاؿتعالى،أكىيالعذاب َ حِح حَّح الزححانححححح حوح حِ حَّح ححفحاجحِلححواحَححح ُ حِ حْ َّحكححححححَح اححدححححُ حٍحوح حِ ٍحاحَحح ٓح ِح حَحٌح حُ ْ ح حَحٌحائحثححححِ َ ح ِلحححححِح َحجح حْ ٍحةححَح حححح لح حوح حَ ًحححَح ذحكح خح
ح
حْحتحأ ُح ْح ُح
ْ
ح ححَ

ٍحا ٓح حَحةح حِ ِ فحثحححح
ح
حٌحرحأ َ ح
ْ
حححَح حفح َححححِ حِحدحي ححححِح ِحاللحح حَّ حْحإحنحححح ًححححِ ِحتح حْحنح ُ حْح نححححُ ِٔح ٌح حَحتحؤح ح ُ ح حِ حْ ححححُ ِحةحاللحح حَّ ٔحمححححِح اْلحح حِحوح ْ ح َ ْح رحححَحح خح

حِحاْلح ِح
حْ ٓحدحححح ىحيحشح حْحوح حَ ْح َ حْح ٍحاحَح ٓح حَحعحذحابح حُ حَ حَح انحفحثحححَح حٌحطح َح ِ َحححَححح حَحٌح ِحيححححِ ٌح حَحالحٍحؤح ِ ح حِ حْ حُ ْ (4)﴾حح

نمستحقااإلنسافيمحؽالذماأللـ"بأنيالمعقكبةالشريعةفقياءتعريؼجاءالمنكاؿىذاكعمى  
.(5)"الجنايةعمى
(6)"الشارعأمرعصيافعمىالجماعةلمصمحةالمقررالجزاء"ىيأك

 كـ :     الح   وجوب حيث مف العقوبة السالمي االتجاه ويقسـ
يكقعيادكفأفالقاضيعمىكأكجبمقدارىا،كحددنكعيا،تعالىاعيفمقدرةقكباتيع .1

.الجريمةثبتتماإذااستبداؿأكنقصافأكزيادة
ترؾعقكباتكىيمقدرةغيرعقكبات .2  مابحسبمقدارىاكتحديدنكعيااختيارلمقاضيي

فييسمىماكىيالزماف،كمقتضياتالمجـركحاؿالجريمةظركؼمفالقاضييراه
كالجمد،كالسجف،كالغرامة،كالتكبيخ،التيديد،كمنياالتعزيريةبالعقكباتالفقواإلسبلمي
 .القتؿإلىتصؿكقد،كقطعاألطراؼ

 :ىي أقساـ أربعة إلى عمييا فرضت التي الجرائـ بحسب ويقسميا
.الحدكدعقكبات .1

                                                                 

(1)  [126]النحؿ:
(.251)صقامكسالفقييحبيب،ال (2)
[.38]المائدة: (3)
[2]النكر: (4)
حاشيةالدرالمختار (5)  (.396)صالطحاكم،

(.524صالكضعي)بالقانكفمقارنااإلسبلميالجنائيالتشريععكدة، (6)
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.كالديةالقصاصعقكبات .2
.الجـرأكالذنبعفالتكفيرعقكبات .3
(1)التعزيرية،العقكبات .4

 :اآلتية األقساـ إلى محميا بحسب يقسميا كما
بدنيةعقكبات .1 ،كالرجـكالجمد،مباشرة،الجانيدفبعمىتكقعالتيالعقكباتكىي:

.كالتعزيركالقصاص،الحدكد،عقكباتالنكعىذافيكتشترؾاألطراؼ،كقطع
.كالتكبيخكالتيديدلمجاني،النفسيالجانبإلىالمكجيةالعقكباتكىي:نفسيةعقكبات .2
 .ادرةكالمصكالغرامةكالديةمالو،فيالجانيتصيبالتيالعقكباتكىي:ماليةعقكبات .3

مصاحبة.تعزيريةكعقكبةالسجفعقكبة .4
اإلسبلمياالتجاهفيالعقكبةأىداؼتحديدجاءلمعقكبةالمفيـكىذاعمىكتأسيسا

كالمجتمعلمفردكسميمةآمنةحياةتحقيؽ:بأنيا كالديف،كالعقؿ،لمنفس،حمايتياخبلؿمف،
عميوردع-تعالىاشرعتحكيـ:اآلتيالنحكعمىإجماالكىيكالعرض،كالماؿ، المحكـك

حفظ-الذنكبتكفير-المنكراتعفالناسككؼالجانيالرحمةبعبلجتحقيؽ-غيرهكزجر
(2)الجاني.إصبلحإقامةالعدؿ–المفاسددفع-المصالح

 في القانوف :  تعريؼ العقوبة  - ب
تثبتمفعمىالقاضيكيكقعوالقانكفقررهجزاءبأنياالعقكبة"الجزائيالفقوعرؼقد
.(3)شرفو"أكمالوأكشخصوفيالمتيـبوليصيبالقانكففيجريمةيعتبرفعؿعفمسؤكليتو
.(4)معياكيتناسبالجريمةأجؿمفالقاضيكيكقعوالقانكفيقررهالذمالجزاءىي:"كالعقكبة

مقابؿفيجزاءأنوعمىيقـكالتقميدمالعقكبةمفيـكأفيتضح،التعريفاتىذهكمف
تقكيـعمىالجزاءعففضبلالحديثالمفيـكيقـكبينماالمشرع،عميياينصالتيالجريمة

عميو نفرداليعكد،كتأىيموالمحكـك نصالحا .المجتمعفي

                                                                 

(.229-225)صصالكضعيبالقانكفمقارنااإلسبلميالجنائيالتشريع،عكدة(1)
.(8لعقكباتالسالبةلمحريةمفيكمياكفمسفتيا)صبدائؿا،آؿمضكاح (2)
(.537ص)مصطفى،شرحقانكفالعقكباتالقسـالعاـ (3)

.555صالمرجعالسابؽ، (4) 
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"أفىكالتعريفاتأدؽعؿىكل شخصعمىالمجتمعباسـيفرضكعبلججزاءالعقكبة:
(1)مختصة.جزائيةمحكمةمفصادرائيقضحكـعمىبناءجريمةعفجزائيامسئكؿ

 يتضح لنا مف مفيوـ العقوبة أف ليا خصائص وىي:
العقكبةعذابأفإال؛اإليبلـعمىينطكمالجزاءكىذاجزاء،العقكبة:كعبلججزاءالعقكبة -

نزاؿكالثأراالنتقاـإلىييدؼيعدلـكألميا كا   المجتمعأمفعمىاعتدلبمفاألذل 
 كعبلجو.إلصبلحوكسيمةحأصببؿكنظامو،

كضمافالمجتمعأمفلحمايةاجتماعيفعؿردألنياالمجتمعباسـتفرضالعقكبة -
الاالجتماعيالفعؿكرد،داخموفيالمكجكدةاإلجراميةالنكازعمفالفردكلحمايةاستقراره،
مفمرفكضالفردمفالقصاصالمجرميف؛مفألنفسيـيقتصكالكيلؤلفرادالحؽيعطي
 .كالعقابالتجريـفيكالسمطةالحؽصاحبكحدهكالمجتمعالكضعية،الشرائعجميع

فيالمشرعمفعميياالنصكردإذاإالفرضيايجكزالأنوذلؾكمعنى:القانكنيةالعقكبة -
فيالحؽصاحبةىيتفكضومفأكالتشريعيةكالسمطة،الجريمةالرتكابالحؽكقت
 .تطبيقيافيالقاضيسمطةكمدلكمقدارىا،جنسياكبيافعمييا،النص

فرضيجكزالأنوبذلؾكالمقصكد:مختصةجزائيةمحكمةقبؿمفإالتفرضالالعقكبة -
القضائية،بالسمطةفرضيايناطأفيجببؿاإلدارية،الدكلةسمطاتقبؿمفعقكبة

 .كاليتياكدحدضمفالجزائيةالقضايافيلتنظرالسمطةىذهتعينياالتيكبالمحكمة

الفعؿارتكبالذمالشخصغيرإلىالعقكبةتمتدأفيجكزالأنوبمعنى:شخصيةالعقكبة -
 .أقاربوأكأصدقائوأحدأكأسرتو،مفأحدتناؿأفيصحكالاإلجرامي،

الناسلجميعبالنسبةكاحدةىيمعينةجريمةعقكبةأفأم:المساكاةفييايشترطالعقكبة -
 .الثركةأكالطبقةأكالطائفةأكالمكفأكالجنسحيثمفبينيـتفريؽدكف

يكفلـشخصعمىفرضتالعقكبةكأفخطأهلمقضاءتبيففإذا:فييالمرجكعقابمةالعقكبة -
نفكراالعقكبةتنفيذإيقاؼالكاجبفمفالجريمةعفمسئكؿ أكعميوالمحكـكعمىكالتعكيض
 .محموفيامكضكعيكفلـأذلمفلحقومالقاءكرثتو

تفريدنظريةمحتكلىككىذا:الجانيشخصيةمعكمقدارىاطبيعتيافيتتناسبالعقكبة -
القانكففياألكؿالمكافليايككفأفيجبالمجـرشخصيةأفترلالنظريةكىذهالعقاب،
نتشريعايككفقدكماالتفريدىذا،الجانيكخطكرةالجريمةجسامةمعتتبلءـكلكي،الجزائي  

                                                                 

(.483)صحكاـالعامةلمنظاـالجزائياأل،الصيفي (1)
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نقضائيايككفقدك ناداريايككفكقد كمقدارىانكعياحيثمفالعقكبةتككفأفتتطمبكبذلؾ
عادتوإصبلحومفلمتمكفلحالتومبلئمة كا نإنسانا  نسكيا ماأففيمشاحةكالالمجتمع،في
فييجدمالقدخالدإصبلحفيينفعكمامجد،معيتفؽالقدتامرمعالعقكبةمفيتفؽ

 .كدمحمإصبلح

كيقسميـالجناةيصنؼالذمفيكالمشرع؛قبؿمفنعادةتتحددالعقابتفريدككسائؿ
ىككالمشرعتناسبو،التيكالعقكبةمنيـكاحدكؿمسئكليةدرجةكيبيفزمر،أكفصائؿإلى
تخفيضسمطةيمنحوأككأعمى،أدنىحديفبيفالعقكبةتقديرسمطةالقاضييمنحالذم

شركطضمفالمدنييفمفالطكائؼلبعضالعقكبةتنفيذكقؼسمطةأكدىا،تشديأكالعقكبة
(1)معينة.

     ً                      ثالثا  : التعريؼ الجرائي : 
بأنيا"الجزاءالمقررلمصمحةالحدثأكالجزائيةيمكفلناتعريؼالعقكبةمفالناحية

الجماعةعمىعصيانيـألمراعزكجؿأكاألنظمةالقانكنية".
ريؼيتضحلنامايمي:مفخبلؿالتع

إيبلمو.كليسإصبلحومنيايقصدبحيثالحدثلصالحتفرضالعقكبةإف-1
تقسيـحسبكجؿعزاكأكامرالشرعبمخالفةقيامةعندلحدثعمىاالعقكبةتفرض-2

.بيناكأفسبؽكماسبلميةاإلالشريعةفيالمسؤكلية
التيكمسؤكليتوسنومعبتناسببماالقانكنيةعدالقكالمخالفتوالحدثعمىالعقكبةتفرض-3

كضحناىا.كأفسبؽ






                                                                 

(.8-6صص)ممتقىاالتجاىاتالحديثةفيالعقكباتالبديمة،أحمد (1)
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 : الثاني المطمب
 البديمة العقوباتماىية 


،ردعىكالعقابيةالسياسةمفاليدؼأفالثابتمفيككفأفيجب ردةكىيالمجـر

مفكغيرىاالجريمةليذهالعكدةعفردعوبيدؼقارفوالذمالجـرعمىالمناسبةالمجتمعفعؿ
كتحذيرهالجـربيذاالقياـعفغيرهكردعالخاص،بالردعتسميتوعمىصطمحاماكىكالجرائـ،
عميةيعتبرلـذاإكالمصيرالمأكلبذات كافكلما.العاـالردععميويطمؽماكىكالمحكـك
نسكاءالمجـرتعذيبكليسالعقابيةالسياسةمفالمطمكباألقصىىكالحدذلؾ  نجسدياىاقوبإر 
نمعنكيا،كأ ىذهتطكيرلىإتطكرىافيالبشريةالمجتمعاتتسعىفأالمستغربمفيكفلـفإنو

لذلؾ؛البشريةبتطكركترتقيتتطكرالتياالنسانيةالعمـكمفعمماباعتبارىاالعقابيةالسياسة
السياسةكيرتطلىإالتطكرىذاسبيؿفياتجيتقدالمتحضرةالبشريةالمجتمعاتفأنجد

القانكنيحددكلقد،(1)التقميديةالعقكباتعفبديمةخرلأكسائؿعفالبحثكبالتاليالعقابية،
البابمفاألكؿالفصؿفي،ـ1961لسنة16رقـاألردنيالعقكباتلقانكفكفقاالفمسطيني

:التاليالنحكعمىعامةبصكرةالجنائيالعقكباتمفقانكفالثاني
الشاقةشغاؿاأل،المؤبدعتقاؿاال،المؤبدةالشاقةشغاؿاإل،عداـاإل:الجزائيةالعقكبات -

المؤقت.عتقاؿاال،المؤقتة
بكفالة.الربط،الغرامة،الحبس:الجنحيةالعقكبات -
التكديربةالغرامة،التكديرمالحبس:التكديريةالعقكبات -

ىذهفإفتقدميامدلكافنكأيااىا،تتبنالتيالدكلةكانتنأياالبديمةالعقكبةتطبيؽإف
لمردعيفتحقيقيابضركرةكذلؾالدكلة،ليذهكالعقابيةالجزائيةالسياسةمعتتفؽفأيجبالعقكبة
الغرض.ىذاتحقيؽتطبيقيامعانتفىإذاليياإالمجكءعدـكضركرةكالخاص،العاـ

نممحاالحديثصبحأالقانكنيةكالعمـكتطكرالفقوكمع عمىيعكدالذمالنفعدلمعف
نظاـيجادإإلىيؤدمالسميـتطبيقيافألالبديمة؛العقكبةنظاـتفعيؿمفكالمجـرالمجتمع
ياألكضعفيعميولممحكـكالحرةالمشاركةفكرةعمىيرتكزجديدعقابي عمييايرتكزالتيسس
النكعىذادخاؿإشأففمفإذإ،كاىموعمىالممقاةالعقكبةتنفيذبعداالجتماعيمصيرهبناء

                                                                 

القصيرةالمدة كباتالبديمةلمعقكباتالسالبةالكيبلنيالعق (1) (.3)صلمحرية
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قصيرةلمحريةالسالبةالعقكباتمساكئمفالقانكنيةالمنظكمةيخمصفأالعقكبةمفالجديد
يكاألاالجتماعيمحيطيـفياستقرارىـعمييـالمحكـكمفبوبأساللعددكيحفظ،المدة سرم،
المحكـكيعتبرالذمنيالفمسطيالمجتمعيالنسيجعمىالحفاظالىيؤدمىكخرلأبعبارةأم

(1).منوجزءسرتويأفرادكأعميو،


 مفيوـ العقوبات البديمة: الفرع األوؿ
   ً                    أوال  : المفيوـ المغوي :

كالبدؿالبدؿ بدؿكالعكض،يعنيالمغةفيكالبديؿى نبدال-ىى كابدؿ كبدؿٍ  غيرهالشيء 
(2)منو.بدالجعمواخرشيئاالشيءكبدؿمنو،عكضاكاتخذه

 البديمة: لمعقوبة االصطالحي المعنى: انياث
يعتقدكماذلؾكمردالبديمةلمعقكبةكمكحدشامؿتعريؼحكؿكالباحثكفالكتابيتفؽلـ

تطبيقياكيفيةككذلؾ،األخرلعفبيئةكؿالختبلؼأكالعربيةالمنطقةفيالمكضكعحداثة
النفعكعقكبات،السجكفبدائؿميياعيطمؽمففيناؾمختمفةالتسمياتكحتىاألنظمةكاختبلؼ

بالشأفالميتميفبعضأكردىاتعريفاتىناؾأفغيرلمحريةالسالبةالبديمةكالعقكباتالعاـ
المحككميفعمييـضدسجنيةغيرعقكباتاتخاذ):بأنياالشنقيطي:فقدعرفياالدكتكرالقانكني

نبدالسجنيةغيرعقكباتاستخداـىيأك .(السجنيةلبديمةاالعقكباتمف
نكعرفتأيضا   األصميةالعقكبةتعريؼعفالبديمةالعقكبةتعريؼفيتختمؼال):بأنيا

نبدالفيياساىـأكالجريمةرتكبامفعمىالمشرعيفرضياعقكبةككنياحيثمف العقكبةمف
ـيحكمفدخكؿدكفالحيمكلةىك،منيااليدؼقصيرةلمدةالحبسفيالمتمثمةاألصمية

لمعقكبةبياتخضعالتيالمبادئلكافةتخضعنإذافيياإلصبلحمركزأكالسجفبياعميو
(3)(األصمية

نأيضاتعريؼكردكما نكعمفعقكبةإحبلؿيتيحالذمالنظاـ):بأنياالبديمةلمعقكبة
نقضائياآخرنكعمفعقكبةمحؿمعيف نسكاء  ذلؾكيتـبعدهأكاإلدانةحكـضمفاإلحبلؿتـ

                                                                 

)العقكبات،الكيبلني(1) (.4صالبديمة
الطبلب،البستاني (2) (.25)صمنجد
عمىالصغار (3) .السعيد،العقكباتالبديمةالمطبقة
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نمبلئمأكثرالبديمةالعقكبةكانتإذاأكتنفيذىاتعذرقياـأكاألصميةالعقكباتتنفيذتعذرعند ة
(1)(.المتيـحالةذلؾفيمنظكربدايتوبياالمحكـكلمعقكبةبالقياسالتنفيذحيثمف

يتفؽالجميعأفإالالبديمةلمعقكبةمكحدتعريؼيكجدالأنونستخمصكموذلؾكمف
الحاالتمعظـكفيالمدةكالقصيرةلمحريةالسالبة،األصميةالعقكبةمحؿالبديمةالعقكبةبإحبلؿ
(2).كالخاصالعاـالردعأماآلخريفكزجرالمتيـإصبلحىككاليدؼالسجفأكالحبس

     ً                     ثالثا  : التعريؼ الجرائي :

أنيا"ىياإلجراءاتبالجزائيةمفالناحية،ؼالعقكبةيمفخبلؿماسبؽنستطيعتعر
التيتقررعمىالحدثبيدؼإصبلحوعكضاعفعزلوعفالمجتمع كالعقكباتالمجتمعية         ن                        

يداعو كا  الرعاية  دار قصيرةجتماعيةاالفي لفترة ألما، كيترتبعمىذلؾمفسمبياتكثيرة
.كذلؾكفؽمايراهقاضيالمكضكع،لمراقبتوكإلصبلحواستخداـكسائؿحديثة



 مشروعية العقوبات البديمة: الثاني الفرع
   ً                                                 أوال  : مشروعية العقوبات البديمة في الشريعة السالمية :

االتجاهفيالمعطياتىذهعمىبناءلمعقكباتبدائؿتطبيؽإمكانيةنستطمعحيف
نكاسعانبابااإلسبلميفسنجد تطبيؽإلىسبقتاإلسبلميةالشريعةإفبؿالالبدائؿ،لتطبيؽ

)كسمـعميواصمىالرسكؿقاؿفقدبالعقكبة،قبؿالحكـمرحمةمافيؿالبدائ إدرءكا:
فإفالمسمميفعفالحدكد استطعتـ، فييخطئأفاإلماـفإفسبيمو،فخمكامخرجلوكافما
نأيضاكقاؿ،(3)(العقكبةيخطئفيأفمفخيرالعفك آفقدالناسأييا:)كالسبلـالصبلةعميو
مففإنوا،بسترفميستترشيئاالقاذكراتىذهمفأصابمفحدكدا،عفنتيكاتأفلكـ

(4)(.اعميوكتابنقـصفحتولنايبدم

                                                                 

العقكبةكأنكاعيافياألنظمةالمقارنة. (1) مفيـك عبدالمنعـ،
العقكب (2) (.4)صاتالبديمةالجندبي،
(.411)صسنفالترمذم الترمذم،(3)
(.721)صمكطأاإلماـمالؾ المدني،(4)
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فإنيما،لمعقكباتبدائؿتطبيؽجكازعمىالشريفيفالحديثيفىذيفداللةإلىكباإلضافة
نأيضايدالف :األىميةغايةفيأمريفعمى
.لمحدالمكجبةالتيمةفيباليقيفتذىبشبيةبكؿالحدرءدكجكباألكؿ:األمر
.بالجريمةالفرديجاىرحتىالسترىتؾعدـيجبأنوالثاني:األمر

إثباتطرؽكتحرمسترىـليتؾالناسعمىالتجسسأفنجدالثانياألمرشأفكفي
نمدعيفيوليسمماالتيـعمييـ همنييصاحبا حيحا﴿تعالىبقكلوعنو ححححححَ

ح
حُّحأ
َ
حٓحاح َححححَ ي ح حَحاَلحح ح ِ حَّ ِحٔاحح ححآٌح حُ َح تحنحتحٔاحح ححاجح حُ ِ ح حَ ْح حح

ثحيحا حًحنح حِ َحححَح حَحٌح َححححِح حِّحاىظحح َحّ حَّحإحنحححححح حححِ حبحعحظح حَ ْ ح َححححَح حِّحاىظحح َحّ ًححححح حٌحإحثح ْ ح ححححِ حوحلح حَ ٔاحَح سح ححَتححسحح ُح َحّ َ حححَ لح حوح حَ حْحححغحتحبحححَح َ ح ْ ح ًحححَح لح حْحبحعحضح ُح ُح ْ ح اححَ ًححبحعحضح ْ ح ُيححبحححححَح
ح
حُّحأ ِ حُ
َ
ًحححح ححدحكح

ح
حْحأ ُح ُح َح
َ
حح

نحح
ح
حْحأ
َ
وحححح كح

ح
حَحيحأ ُح
ْ
ح ًححححَ حَحْلحح ّححَحْ ي خح

ح
حِأ ح ِح
َ
احح يحتح حٌح حً ْ ح ٔهحححَح ٍح تح ْح رح

ححُحفحهح ُح حُ حْ حِ َح
ٔاحححَ اتححلح ححوح ُح َحّ ححَحح حاللحح حَ  حَّحإحنحححححح حححِ حاللحح حَ  ٔححابحححح حٌحتح حَّح ًححححَ ي حٌحرححح ح ِح (1)﴾َح

نأيضاعنوكمنيي تجسسكا،كالكالتباغضكا،تحاسدكا،ال:)كسمـعميواصمىالرسكؿبقكؿ
(2)(إخكانااعبادكككنكاتناجشكا،كالتحسسكا،كال

كثيرة،كىيالبديؿبالعقكبةاألخذلمشركعيةتكافرىايجبالبعضذكرىاشركطكىناؾ
امتياففيويككففبلالسجف،مفضررأكبرضررالبديؿلمعقكبةيككفالأفأىمياأفإال

التشييربو،أككتصغيره،كتسفييوتحقيرهك،وكشرفآدميتومفاالنتقاصأكاإلنساف،لكرامة
(3).أياكافدينوكحقكؽاإلنساف،كالتيكفميالوالمشرعتراعيالعقكبةالبديمةكرامةكأف

 في القانوف : البديمة العقوبات     ً           ثانيا  : مشروعية
األصؿخبلؼيعتبرذلؾفإفالحاالتبعضفيالفردحريةتقييدإلىالقضاءلجأإذا

أفرادلجميعالحريةكاألمافتحقيؽألجؿبؿبعينو،الفردإيذاءأجؿمفليسكىكالعاـ،
.الحاالتعضبفيالقضاءإلييايمجأالتياألخرلالعقكباتيعـالمبدأكىذا،اآلخريفالمجتمع

التياألخرلالشرعيةبالقاعدةالمؤيدة،"بنصإالعقكبةكالجريمةال"بقاعدةكاألخذ
،اليتنافىمعاألخذبالعقكباتالبديمةحسبمايراه(4)"اإلباحةاألعماؿفياألصؿ"إفتقكؿ

القاضيمناسبا،عمى   ن    يمة،الجرطبيعةحسبمجتمعكؿمعمتماشيةالبدائؿتمؾتككفأف

                                                                 

(1)  [.12]الحجرات:
(.112)صصحيحمسمـالنيسابكرم، (2)
 (.283)صالعقكباتالبديمةعفالسجفلؤلحكاـالتعزيرية،بفخنيف (3)

(.61)صيةالسيكطي،األشباهكالنظائرفيقكاعدكفركعالشافع (4)



40 

نكاختبلفانتباينايكجدكثقافتوكقكانينومجتمعأمأنظمةاختبلؼأففيو،كذلؾالمجرميفكنكعية  
(1).أخرلإلىبيئةمفالبدائؿمبلءمةفي

:منيابوىتماـاالإلىالعربيةالدكؿدفعتأسبابالبديمةالعقكباتإلىكلبلتجاه
كأصبحالسببىذاعمىالعربيةالدكؿأجمعتفقد:السجفلدخكؿالسمبيةاآلثارتجنب-أ

يعكسكماسمبية،آثاربكجكدالجزائيةسياساتيااقتناعيعكسالبدائؿنظاـإلىالمجكء
عمييـكالمنحرفيفإلصبلحبديمةعقكباتتطبيؽضركرة .المحكـك

عميوبعقكبةسالبةلمحريةقصيرةالمداحتياجاتتمبيةعمىالمساعدة-ب كاألسرةةالمحكـك
الجانيظركؼمراعاةضركرةأمالعقكبةتفريدنظريةإلىإشارةىذاكفيكالمجتمع
.أخرلجيةمفالمجتمعكحمايةجيةمفكاألسريةالشخصية

إبعادتجنب-ت عميو الدكؿاقتناعالسببىذاحكؿاالتفاؽيعكس:المجتمععفالمحكـك
عميوإصبلحضركرةبيفالتناقضفيكالمتمثؿلمسجفالمكجوبالنقدالعربية المحكـك
.أخرلجيةمفالمجتمعىذاعففصمومفحبسوإليويؤدمكماالمجتمع،فيإلدماجو

الجريمةفيزيادةإلىيؤدلالالبدائؿاستخداـ-ث التيالدراساتكالبحكثمعظـتؤكد:
نأشكاطاقطعتكالتيأكرباكأمريكافيأجريت   استخداـأفالمجاؿذاىفيبيابأسال
الدكؿفيالبدائؿاستخداـحداثةأفإالالجريمة،معدؿفيزيادةأيةإلييؤدلـالبدائؿ
دراساتتتـلـأنوكخاصة،اآلفالنتائجىذهمثؿإلىبالكصكؿليايسمحالقدالعربية
.المكضكعىذافيمعمقة

إلىالمجكءعدـاألكلىفائدتيفسببالىذايتضمف،بالسجكفالنزالءعددمفالتخفيض-ج
عددمفالتخفيضأفكالثانية،بالبدائؿعنوكاالستعاضةالقصكلالضركرةعندإالالسجف
.إلفادتيـإصبلحيةبرامجتكفيرمفيمكفالنزالء

منويعانيالذمقتصادماالالمشكؿحؿفيسيسيـالبدائؿاستخداـ:قتصاديةاالاألسباب-ح
زيادةعمىالمترتبةالماليةاألعباءمفالتخفيؼمفسيمكفحيث،العربيةدكؿالمفكثير
.(2)كصيانتياالسجكفبناءكبالسجكفالنزالءأعداد

                                                                 

 (.8-7صص)الشنقيطي،أنكاعالعقكباتالبديمةالتيتطبؽعمىالكبار (1)

السابؽ،صص (2) .9-7المرجع
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ليكأحكجإليياكتطبيقياعميوكفيالحديثىناخاصةعفالحدثفإفالعقكباتالبديمة
نظرالصغرسنوكلتأثرهنفسياكمعنكياعندإ،مفالبالغيف ن  ن      ن  يقاععقكبةالسجفعميوكذلؾمعما

كىذاتطبيقالنظريةالمصمحةالفضمىلمحدث،يتناسبمعتيمتوككفؽمايراهقاضيالمكضكع        ن 
 لسنة بقانكف القرار نصعمييا )2116كالتي رقـ فيالمادة ،حيثكفؽالمشرعفي(1)(2ـ

ضمىالذمجاءمنسجمامعاتفاقيةالنصعمىمصمحةالطفؿالف ن      ؽالطفؿ.حقك





                                                                 

ماتنظرهك:"تقدرالمحكمةمصمحةالطفؿالفضمىبناءعمىتقريرمرشدحمايةالطفكلةحيثنصتعمى (1)
بنيات مف كسب، المرعية الطفؿ حقكؽ احتراـ ذلؾ يتضمف أف فيعمى اندماجو كسرعة إصبلحو ؿ
المجتمع."






 
 
 
 
  الثالثالفصؿ 

لكترونية كعقوبة ال  بةقالمر األساس القانوني 
 شروطيامبرراتيا و بديمة لمحبس و 
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 : الثالثالفصؿ 
 شروطيامبرراتيا و لكترونية كعقوبة بديمة لمحبس و ال  بةقالمر األساس القانوني 

 المسمـ األمكر أىـ مف بيالعؿ العقابي، المؤسسات فاعمية بميامياعدـ القياـ في ة
 المجتمعمفالجريمة، ككقاية كتأىيميـ، المتمثمةفيإصبلحالجناة أصبحتحيثاألساسية

النظرةالحاليةلممؤسساتالعقابية،تنطمؽمفككنياأماكفلتعميـالسمكؾالمنحرؼ،بدالمفأف  ن                   
(1)ذالعقكبة.تككفمؤسساتاجتماعيةلئلصبلحكالتقكيـ،فييغيرمناسبةكمكافلتنفي

قصيرةًل لمحرية السالبة لمعقكبات بدائؿ المعاصرة العقابية األنظمة تبنتمعظـ ذلؾ
،المدة،التييمكفالنظرفييالدلاستعراضتشريعاتكسياساتالدكؿمنيا:إصداراألحكاـ

كاألحكاـكالغرامات،كالتعكيض،،كقؼتنفيذاألحكاـ،كنظاـمراقبةالسمكؾ،كالخدمةالمجتمعية
الجزاءاتالشفكية،كتقييدحقكؽكالمشركطة،كاالحتجازالمنزليمعمراقبةإلكتركنيةأكبدكنيا،

معينة السمكؾعمىنطاؽكاسعكبديؿ، مراقبة نظاـ يستخدـ القضائية بعضالكاليات كفي
(2)لمسجف.

ال اإلكيعتبر المراقبة تحت ىككضع البدائؿالمستحدثةفيالكتركنية لسياسةإحدل
كأبرزتطبيقاتالتطكرالعمميالعقابيالذمأظيرضركرةإيجاد أىـ أحد كيعد كما العقابية،

حيثلجأتالعديدمفالدكؿالمتقدمة(3)،غيراألساليبالعقابيةالتقميديةبدائؿليذهالعقكباتب
ـىذهالكسيمة مساكئالعقكباتألفالتجربةأثبتتالدكرالفعاؿالذمتحققوفيدرء؛إلىاستخدا

(4)السالبةلمحرية.
 يقـك خارجلكتركنالكضعتحتالمراقبةاإلنظاـ العقكبةبطريقةمبتكرة يةعمىتنفيذ
بصكرةمايسمى"السجففيالبيت".يتضمفىذااألسمكب-فيالكسطالحر–أسكارالسجف

ننظاما يالممراقبةعفبعد،بمكجبويمكفالتأكدمفكجكدأكإلكتركن           غيابالشخصعفالمكافن
عميوبالبقاءفيمنزلو،لكفالمخصصإلقامتوبمكجبحكـقضائي،حيثيسمح لممحكـك

                                                                 

 (.17)ص(الكساسبة،دكرالنظـالعقابيةالحديثةفياإلصبلحكالتأىيؿدراسةمقارنة(1

2) الثانيعشرلمنعالجريمةكالعدالةالجنائية،( المتحدة حمقةالعمؿبشأفاالستراتيجياتكأفضؿمؤتمراألمـ
.(18ص...)الممارساتمفأجؿ

 .(129ص)ي"فيالسياسةالعقابيةالفرنسيةلكتركنالسكاراإل"يةلكتركن،الكضعتحتالمراقبةاإلين(أكتا(3

(الكليد،مراقبةالمتيـإلكتركنياككسيمةلمحدمفمساكئالحبساالحتياطي(4             ن    .(662ص)



44 

السكار ( قدمو أسفؿ في أك معصمو في مثبت جياز بمساعدة كمراقبة محدكدة تحركاتو
(1)ي(.لكتركناإل

تأثيركبيرفيالكتركنيةعمىاألحكالشؾأفتطبيؽالمراقبةاإل لتخفيؼمفداثلو
عادةتأىيموفيالمجتمعقد كالتكجوإلصبلحالحدثكا )السجنية( التأىيمية المؤسسة ازدحاـ                             ر

 رتكبوااإلمكافلئبليدخؿالسجفلجـر بجيالةكطيشفيخرجبعدقضاءعقكبةالسجفمجـر
نسبةالعكدلئلجراـبعدخركجالحدثمفرتفاعافيظؿماتشيرإليوالدراساتمفمحترؼ

معالحاجوالممحةلممكازنةبيفتحقيؽىدؼالعقابكالردعمفجيةكتأىيؿالحدث السجف،
.مفجيةأخرل

فيىذاالفصؿستتناكؿالباحثةالحديثعفالمراقبةاإللكتركنيةكبديؿلمعقكبةالسالبةك
كذلؾفيمبحثيف:،لمحريةكأساسياالقانكنيكشركطتطبيقياعمىاألحداث

.لكتركنيةكأساسياالقانكنياإلقبةارمماىيةال:المبحث األوؿ
.ياشركطكلكتركنيةالمراقبةاإلمبررات:المبحث الثاني













                                                                 

(.129ص)لكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضع(أكتاني،(1
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 : المبحث األوؿ
 القانوني وأساسيا لكترونيةل ا المراقبة ماىية


أماـاالنتقاداتالكبيرةالتيمازالتتقدـعمىالعقكباتالسالبةلمحريةمفمنطمؽأنيا

عمييـال زيادةعمىالنفقاتالباىظةالتي،تكفيبالغرضالمرجكمنياكىكإصبلحالمحكـك
عمىفقياءالسياسةالعقابيةالحديثةإيجادبدائؿلمعقكباتالسالبة باتلزاما لمدكؿفقد تكمفيا            ن        

تحدمفازديادمعدالتالجريمةكماتساعدالمجرميفعمىك،لمحريةتتبلءـمعطبيعةالمجـر
إعادةاإلدماجفيالمجتمع.

مفىناعممتالدكؿعمىتطكيرأنظمتياالعقابيةبترشيدسياستيافيالعقابكتضييؽ
لمحريةقصيرةالمدة كعكفتعمىالبحثعفبدائؿلياتكفؿتحقيؽ،نطاؽالعقكباتالسالبة

عدالةمتكازنة عتحتالمراقبةحيثيطمؽعمىىذهالبدائؿ"بالعقكباتالبديمة"،كمنياالكض،
(1)اإللكتركنيةالذمأعتبرىابعضالفقياءنيايةلمعقكبةالسالبةلمحرية.

نكتمقىعقكبةالمراقبةاإللكتركنيةباعتبارىاإحدلالعقكباتالبديمةتقببل             ناجتماعيا  نكبيرا 
كتسمحلو كما التترؾالمنحرؼيتخبطفيمشاكمواالجتماعية، إنيا حيث مف الدكؿ بيف

لتغييرنمطعيشوبفر استفادةأخرل،باإلضافةإلىكالتقميؿمففرصالسقكطمرة،صةكبيرة
عميومفمتابعة تمنعومفالعكدلبلنحراؼ.،(2)جتماعيةاالمحكـك

لكتركنيةكأساسياالقانكنيكذلؾإلباحثةالحديثعفماىيةالرقابةاكفيىذاالمبحثستتناكؿال
فيمطمبيف:

المراقبةاإللكتركنيةكآليةاستخداماتيامالمطمب األوؿ: فيـك
.اإللكتركنيةقبةارملم األساسالقانكنيالمطمب الثاني: 





                                                                 

نيفيظؿالسياسيةالعقابيةالمعاصرة.(كريـ،نظاـالسكاراإللكترك(1
ن،مراقبةالسجناءإلكتركنياMBC(مكقع(2     نمرفكضةعربيا     .
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 : المطمب األوؿ
 المراقبة اللكترونية فيوـم

 
 لكترونية قبة ال ار مال تعريؼ: الفرع األوؿ

 :الرقابة لغة عريؼت:     ً أوال  

لمرقابةفيالمغةمعافكثيرةمنيا:
 أسماءاتعالىالرقيبكىكالحافظالذماليغيبعنوشيء.الحفظفمف -أ

َحلحححَحوححكتأتيالرقابةبمعنىاالنتظار،كمنوقكلوتعالى:﴿ -ب ححْحٔحححَحكححححْحبحححَحكحححْحرحححَحتححححْحًححح حلح أملـتنتظر(1)﴾حِ
 قكلي.

ليحرسيـ. -ت الذميشرؼعمىمرقبة أمحارسيـ القـك رقيب الحارسكمنو معانييا كمف
قبةا كالمر قب يكالمر ٍىى ى  ي ٍى قبوى لمكضعالمشرؼيرتفععميوالرقيب،كارتقبالمكاف،عبلكأشرؼكر ىىى                      

تقبو:انتظرهكرصده قبو،كار قبورقبةكرقباناكرقكبا،كتر ير    ٍ  ي ىٌى ى  ي ً ًٍ ٍيي ى
(2). 

إلىحفظالشيء، تؤدمفيالنياية البعضإذ قريبةمفبعضيا كميا المعاني كىذه
ينتظرلكييعمـمآالتاألمكر ممايمكنومفاتخاذاإلجراءاتالمناسبةفيحفظفاإلنسافإنما

بالحراسةلكييحفظماكمؼبحراستو. نفسو،كماكمؼبو،ككذاالحارسإنمايقـك

 :      ً اصطالحا   الرقابة تعريؼ    ً    ثانيا  : 
الرقابةفيالعديدمفالكتبالتيتتحدثعفالعمـك اإلداريةالقانكنيةكجاءتعبارة

أدلإل العامةمما ىاالختبلؼفيتعريفيابسببنظرةكؿكاتبحيثنظربعضيـكالمالية
الرقابةعمىأساسما إلىالرقابةمفزاكيةتختمؼعفاآلخر،فبعضالكتابنظرإلىمفيـك
مف المجمكعات تمؾ الرقابة تعني آخر فريؽ نظر كفي أىداؼ، مف تحقيقو إلى تسعى

بعمميةالرقابةاإلجراءاتكالعمميات،كعندفريؽثالثتعنياألجي كفيالقانكف،(3)زةالتيتقـك

                                                                 

 [.94(]طو:1)

 (.1/218جالجكىرم،الصحاح)؛(425-1/424ج(ابفمنظكر،لسافالعرب)2)

الرقابةالماليةفياإلسبلـالكفراكم(3)  (.21-16صص)يةكالتطبيؽلرقابةالماليةالنظرالكفراكم،ا(؛24)ص،
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السمطةالتشريعيةبإصدارتشريعاتكقكانيفلمراقبةكمكاكبةمايحدث تأتيالرقابةعندماتقـك
فيالمجتمعلتنظيموكحمايتو.

 :"اللكترونية"    ً          ثالثا  : تعريؼ 

اإل نسبةمصطمح اإللكتركناتإلىلكتركنية فيالحديثةالنظـبياكالمقصكد،
 ففيياتستخدـكسائؿالتكنكلكجياالمختمفةلمكصكؿلميدؼالمطمكب.،(1)االتصاالت

 لكترونية في القانوف:تعريؼ المراقبة ال     ً    رابعا  : 
ىناؾعدةتعريفاتلممراقبةاإللكتركنيةكىي:

يسمىبالسكاراإللكتركنيأكالحبسفيالبيت المراقبةاإللكتركنيةأكما ،ىك(2)نظاـ
أكمحؿإقامتوخبلؿساعاتإلزا فيمنزلو باإلقامة المحبكساحتياطيا أك عميو المحكـك ـ                    ن              

(3)نيا.إلكتركنمحددةبحيثتتـمتابعةالشخصالخاضعلممراقبة
محؿ أك سكنو، مكاف في باإلقامة عميو المحكـك إلزاـ اإللكتركنية: بالمراقبة كيقصد

التأكدمف كيتـ ذلؾمفخبلؿمتابعتو،عفطريؽكضعجيازإقامتو،خبلؿأكقاتمحددة،
عميومكجكدافيالمكاف تسمحلمركزالمراقبةمفمعرفةماإذاكافالمحكـك إرساؿعمىيده  ن                       
كالزمافالمحدديفمفقبؿالجيةالقائمةعمىالتنفيذأـال،حيثيعطيالكمبيكترتقاريرعف

(4)نتائجىذهاالتصاالت.
:مفخبلؿ كتعرؼأيضا        ن    الذميقيد المراقبةاإللكتركنية لنظاـ عميو خضكعالمحكـك

 الحريةخارجأسكارالسجفعفطريؽكضعسكارإلكتركنيشبيوبالساعة،فيمعصـالمحكـك
(5)عميويرسؿإشاراتلممصالحالمكمفةبالمراقبة.

 

عميوباإلقامةفيمكافسكن كيقصدبالمراقبةاإللكتركنيةأيضا:إلزاـالمحكـك        ن     و،أكمحؿ
التأكدمفذلؾمفخبلؿمتابعتو،عفطريؽكضعجياز كيتـ إقامتو،خبلؿأكقاتمحددة،

                                                                 

(.6ص)حكـالتجارةاإللكتركنيةفيالشريعةاإلسبلمية(الذيب،(1
2): بالفرنسية اإللكتركنية المراقبة نظاـ عمى يطمؽ ) "le placement sous surveillance 

électroniqueأيضا عميو كيطمؽ ن،         le bracelet électronique"  ،" عميو يطمؽ  la prisonكما

adomicile.أمالسجففيالبيت
(.9)ص(سالـ،المراقبةاإللكتركنيةطريقةحديثةلتنفيذالعقكبةالسالبةلمحريةخارجالسجف(3
.(737ص)الحمكؿالتشريعيةالمقترحةلتبنيالعقكباتالبديمةفيالنظاـالجزائياالردني(الكساسبة،(4
.قصيرةالمدةكالبدائؿالمقترحةإشكاليةالعقكبةالسالبةلمحريةاالسـ،((5
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عميومكجكدافيالمكاف تسمحلمركزالمراقبةمفمعرفةماإذاكافالمحكـك إرساؿعمىيده  ن                       
عفكالزمافالمحدديفمفقبؿالجيةالقائمةعمىالتنفيذأـال،حيثيعطيالكمبيكترتقارير

(1)نتائجىذهاالتصاالت
 

 تتـ رقابة عف عبارة األكىي بكاسطة بعد اإلعف تنقبلتجيزة لتحديد كذلؾ لكتركنية
عميوضمفالمنطقةالمسمكحلوبياكمدلالتزاموبشركطكضكابطالعقكبةالمفركضة المحكـك

 سكار بكضع ذلؾ يتـ ما كغالبا عميولكتركنياإلعميو، المحكـك معصـ فطريؽكعأفي
كذلؾيمكفالتعرؼعمىنبراتصكتوكمكافتكاجدهعفطريؽكيفىكأالتمفكفحيثيعرؼ

(2)التكنكلكجيا.
 

أكمايسمىبالسكارالمغالمراقبةاإللتالكضعتح ناطيسييتـبمكجبوكضعكتركنية:
لمراقبةكمماالمراقبةاإللكتركنيةبكاسطةسكاريرسؿإشاراتالىالمصالحالمكمفةباتالمدافتح

(3)تجاكزالمدافالدائرةالمحددةلومفطرؼقاضيتنفيذالعقكبات.
 

المراقبةاإللكتركنيةىيطريقةحديثةلتنفيذالعقكبةالسالبةلمحريةقصيرةالمدةخارج
السجف عميوبالمككثفيمقرإقامتوأكفيأممقرآخريحددهخبلؿ، المحكـك كذلؾبإلزاـ

عميوااللتحاؽبعمموأك،يحددىاالقاضيساعاتمعينة ككذلؾ،فيدراستوستمراراالكلممحكـك
كيتـتطبيؽىذاالنظاـمفخبلؿاستخداـالتكنكلكجيا؛الكفاءبمتطمباتواألسريةكافةكغيرىا

الحديثة إلىجيازإرساؿيكضععمىيد، عميو المحكـك الميمةفيمراقبة ىذه تعيد ٌحيث                              
ي عميو المحكـك مكف  تنفيذلٌ مف التأكد مف العقابية( )المؤسسة كالتأىيؿ اإلصبلح مؤسسة

(4)العقكبة.
المراقبةكلعموأدؽىذهالتعريفاتمفكجيةنظرالباحثةكذلؾلشمكليتوكلبيانوخصائص

 يةكىي:لكتركناإل

قصيرةالمدةةلمحريةإفالمراقبةاإللكتركنيةىيطريقةتكنكلكجيةحديثةلتنفيذالعقكبةالسالب
لتنفيذالكضعتحتالمراقبةاإللكتركنية.كنصتشريعيبدمفحكـقضائيال،خارجالسجف

                                                                 

(.5ص)(إبراىيـ،المراقبةاإللكتركنيةكسيمولتنفيذالعقكباتالسالبةلمحرية(1
العقكبةالبديمة،عميآدـ((2 .مفيـك
(اإلدريسي،بدائؿالعقكباتالسجنية.(3
(الصعيدم،المراقبةاإللكتركنية.(4
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عميو،يمكف بكاسطةجيازإرساؿيكضععمىيدالمحكـك يتـمراقبةالمحكـك ٌ   ٌ               مؤسسةل
السجف خارج العقكبة تنفيذه مف التأكد مف العقابية( )المؤسسة كالتأىيؿ يمكف،اإلصبلح

لم عميو أكااللتحاؽمحكـك يككذلؾالكفاءبمتطمباتواأل،فيدراستوستمراراالبعممو     سريةكافة
فيحاؿالحكـعميوبالحبسفيمؤسسةالتمكثاإلجراميممايجعمواقؿعرضولتقؿكغيرىا

(.صبلحكالتأىيؿ)المؤسسةالعقابيةاإل
المراقب نظاـ أقرتالعديدمفالتشريعاتالمعاصرة ةاإللكتركنيةكمفذلؾالتشريعكلقد

(1)كاألمريكي،كاليكلندم،كالسكيدم،كاألسترالي،كالكندم،كالنيكزلندم،كاالنجميزم.،الفرنسي


 يةلكترونالتطور التاريخي لممراقبة ال : الفرع الثاني
لكتركنيةفيالتشريعاتالعقابيةكاففيكرلعقكبةالكضعتحتالمراقبةاإلفأكؿظيإ

الكال األمريكيةفيعاـ 1971ياتالمتحدة غيرأنولـيأخذطريقوإلىالتطبيؽإالفيعاـ،
ـ،1981 الجديدة كالمكسيؾ فمكريدا كالية (2)في ت، المراقبةفقد تحت الكضع استخداـ ـ

بالمراقبة،اإل الحرية عف كبديؿ اإلفراجكلكتركنية إطار ضمف المفركضة االلتزامات كأحد
بشكؿكبيرفيالسنكاتكبديكالشرطي، النظاـ ىذا تطكر كقد التكقيؼاالحتياطي، عف ؿ

العاـالرأمكقبمياسكار،داخؿاألعتقاؿاالالعقكبةعمىىذهتفضيؿتـحيثالعشريفاألخيرة
ـطبقتكندا1891كفيعاـ،(3)خرلاألالقاسيةلمعقكباتبديؿنياأفييارأللككنومريكياأل

ـكبديؿع الكالياتفيالتجربةنجاحكبعد،كبديؿعفالمراقبةك،فالتكقيؼاالحتياطيىذاالنظا
ىذايحظلـ،بريطانيافينو،أالإ،ـ1989عاـحذكىاالمتحدةالمممكةحذتمريكيةاألالمتحدة

عاكدتماسرعافنوأالإرفضو،كتـمريكيةاألالمتحدةالكالياتفيكافكمابالرضىجراءاإل
السكارتبنتدكلةثالثالسكيدككانت.بالقبكؿحظيتحيث1995عاـالتجربةهبريطانياىذ

كأدمجيا1999فيينايرالمشرعنظميافألىإ1994منذالتجربةىذهفيفشرعتلكتركنياإل
كطرحوكبديؿلكتركنياإلبالسكارالعمؿتكسيعتحاكؿالسكيدكالزالتالجنائيالقانكففي

نكطبقتوىكلنداأيضا(4).محريةلالسالبةلمعقكبة    ـكبديؿعفالعقكبةالسالبةلمحرية1995عاـ

                                                                 

نإلكتركنياالمتيـمراقبة(الكليد،(1 .(662ص)
اإللكتركنية.المراقبة(الصعيدم،(2
(.13ص)(درميش،مختمؼاشكاؿبدائؿالعقكباتالسالبةلمحرية(3
.13المرجعالسابؽ،ص((4
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سترالياأكطبقتوبمجيكاك،المفركضةضمفإطاراإلفراجالشرطيلتزاماتاالأحدك،قصيرةالمدة
الدكؿتمؾفيالتجربةنجاحاقتنعتبعدالتيفرنسادكراتىالدكؿىذهكبعد(1)ـ،1997عاـ
سنةمنذالنظاـىذاإلقرارمجيكداتكبذلتتطغىعمىالسمبيات،يجابياتإمكبساألليذاأف

(2).ـ2111أكتكبر15التنفيذفيحيزدخؿالذمقانكنيافيأدخمتوأفلىإ1997
يقاربمف فيالكقتالحاليما كفيأكركبا111كيستفيدمفالنظاـ ألؼسجيف،

المراقبةاإللكتركنيةتمتألكؿمرة كمابمغعددالمستفيديف،ـ1989فيبريطانياعاـتجربة
(3).ألؼسجيف31مفتطبيؽىذاالنكعمفالعقكبات

فركبرتككيرؾياقبةاإللكتركنيةيذكرأفالتكأمكفيالحديثعفقصةفكرةنظاـالمر
ىارفارد النفسبجامعة عمـ كمية مف الجممكف ، تطكيركسيمةلرصد1961فيالعاـ أرادكا ـ

كاتالمجرميفاألحداثحتىيتمكنكامفتشجيعيـعمىالظيكرفيأماكفمعينةفيالكقتتحر
حيثسيرتدكفالمخالفكفأجيزةالراديك،المحددكسيككفذلؾشكبلمفأشكاؿالتعزيزاإليجابي

اءالمكافآتعمىفالغرضمفىذهالمراقبةكافإلعط،التيترسؿإشاراتعفمكافتكاجدىـ
إالأنيامعالكقت،حيثكافمفالمفترضأفيتكاجدكافيالمكافكالزمافالمحدديفالمخالفيف

نبدال صبحتكسيمةلمتخمصأ،لتزاـابيةلمحصكؿعمىالمكافأةحيفاإليجإمفأفتككفكسيمة
الفيإرسالولمبيتكمنعحركتو الكتركنيبقدـالمتيـكمفاكتظاظالسجكفبكضعالسكاراإل

(4)القضاء.إطاريحدده

الفكرةفيالعاـ Jack Loveطمعالقاضياألمريكيإ،ـ1979كفيقصةأخرللنشأة
"Spidermanيشييريسمى"إلكتركنكفيإحدلصفحاتياقرأعفمسمسؿ،عمىجريدةمحمية

المسمسؿ ىذا لمشاىدة كبير فضكؿ لو فكاف أفالبطؿالشريرفي، مقاطعو فيأحد كتنبو
كتحديدأماكفتكاجدهبفضؿجيازيحمموعمىمستكل"Spiderman"عقبالمسمسؿاستطاعت

معصـاليد.

                                                                 

(.662)صنياإلكتركنمراقبةالمتيـ(الكليد،(1
(.13لمحرية)صالسالبةالعقكباتبدائؿاشكاؿمختمؼ(درميش،(2
mbc.netمكقع((3 .السجناءإلكتركنيامرفكضةعربيامراقبة،
.يةلكتركنأندرسكف،تطكرأجيزةالرصداإل((4
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إ القاضيكقد مفتفكيرهJack Love ىتـ كبيرا حيثأخذتحيزا الفكرة بيذه كثيرا    ن  ن            ن ،
ختراعالعظيـكماقديككفلومفكقعمفرجاؿالقانكفالجنائيبيذااالكحاكؿإقناعزمبلئو
كمستمزماتالسياسةالعقابيةالحديثة.الجزائيةالعدالةكبيركمتميزفيإطار

 القاضي قاـ كاؿJack Loveثـ ىكني البرمجياتلشركة مكزعي بأحد باالتصاؿ
Honeywell كاتفؽمعوعمىالتفرغإلنشاءنظاـرصدفيالمقاـاألكؿ.،

 سنة مف كابتداء تـ ما ىذا كفعبل            ن القاضي1983 قاـ اإلسكرةبتجربةJack Loveـ
أسابيع ثبلثة لمدة بنفسو ىك اإللكتركنية لممراقبة، متيميف خمسة بإخضاع قرارا أصدر ثـ           ن      

يةككافمفبينيـشخصامتيمابالسرقةلكتركناإل  نن      ككافذلؾفيكاليةنيكمكسيكك.،
الكالية ىذه في اإللكتركنية المراقبة حققتو الذم لمنجاح كنظرا                  ن   النظاـ، فقدشيدىذا

اراسريعاكمبيرافيكؿمفكاشنطفكفرجينياكفمكريداانتش           ن  ن   ن ثـشاعاستخدامياعمىالمستكل،
أقؿمفأربعسنكاتفيمابعدأصبحتالمراقبةاإللكتركنية،الفدراليبطرؽكأساليبمختمفةففي

كاليةأمريكية.26مطبقةفي
ينصالتشريعالفدرالي كحاليا       ن يةباعتبارىابديبلعفلكتركنعمىالمراقبةاإلاألمريكي  ن   

الحبساالحتياطي البسيطأكاإلفراجالشرطي، لكقؼالتنفيذ كاجراءتابعا               ن    كمايمكفلمسمطة،
المعنيةأفتمحقياكتضيفياإلىعقكباتأكتدابيرتطبؽفيمحؿاإلقامة.

المراق ظيكرنظاـ بدأ فقد الصدد ىذا التشريعاتفي أبرز الفرنسي التشريع بةكيعد
كأحدكسائؿالتنفيذالعقابيفيالقانكفالكضعيالفرنسي اإللكتركني( أك)الرصد اإللكتركنية

حيثتـاستيداؼتكنكلكجياالمعمكماتفينطاؽالسياسةالعقابيةالحديثة،،ـ1997فيعاـ
ذلؾلمعالـ في الفضؿ "اإلقامةGilbert BONNEMASIONكيرجع الذمتحدثفيتقريره

ية"عفضركرةتحديثنظاـالعقكبةباستخداـنظاـالكضعتحتلكتركنتحتالمراقبةاإلالجبرية
نالمراقبةاإللكتركنيةبدال    اـىذااإلجراءفالغرضمفاستخد اكمفتنفيذالعقكبةبداخؿالسجف،

عمييـ.إالمقترحلمحدمف (1)كتظاظالسجكفالرئيسيةبالمحكـك
 عاـ ـ،1881كفي العالـ الكضعتحتالمراقبةGuy-Pierre CABANAELتناكؿ

 Pour une meilleure prévention de“لكتركنيةفيتقريرهبعنكاف)منعالعكدإلىالجريمة(اإل

la récidive” المراقبةاإللكتركنيةيؤدمإلىمنعاختبلط، أشارإلىأفتطبيؽنظاـ حيث

                                                                 

اإللكتركنيةفيالسياسةالعقابيةالحديثةككيفيةتطبيقيا...)ص(1) (191مصطفى،عقكبةالمراقبة
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عميوبالمجرميفالمعتاديف،كيحكؿدكفترديو صكبالجريمة،كفيالكقتذاتويؤدمالمحكـك
(1)إلىتبلفيعيكبالعقكباتالسالبةلمحريةقصيرةالمدة.

مفأبرزالتشريعات،ـ2111الفرنسيالصادرفيعاـالجزائيةكيعدقانكفاإلجراءات
-14إلى7)(2)ذلؾفيالمكادكالتينظمتأحكاـكشركطالكضعتحتالمراقبةاإللكتركنية

(3)الفرنسي.الجزائيةقانكفاإلجراءات(مف723
ىذه السجكفاكتظاظكتفادمعميولممحكـكجتماعياالندماجالبا،الكسيمةكتسمح

معالمصاريؼمفكالتقميص السالبةلمعقكبةبديمةكعقكبةبخصكصيتيااالحتفاظالعمكمية
.التنفيذالمكقكفةاكلمحرية

يتكفرلدييـكالذيفقصيرةبمدةعمييـمحكـكالحؽفيلكتركنيةاإلالمراقبةكتطبؽ
لئلقامةمحاؿليـليستالذيفعمييـالمحكـكحؽفيتطبيقيااليمكفكبالتاليلئلقامة،محؿ
(4).مراقبتيـمعويصعبمما

اإللكتر المراقبة بنظاـ تأخذ لـ العربية الدكؿ أف عمىكنرل عممي بشكؿ بعد كنية
الم عمييـ حكـك ىناؾ أف كالسعكديةكاإلماراتإال بعضالدكؿ بيا تقـك تكجياتكدراسات

مف لو لما أرضالكاقع عمى كتطبيقو النظاـ بيذا باألخذ لمقياـ كاألردف كالجزائر كالمغرب
نكنجاحتجربتومفقبؿالدكؿالتيقامتبتطبيقوكيكلندامثبل.،ايجابيات             (5)






                                                                 

اإللكتركنيةفيالسياسةالعقابيةالحديثةككيفيةتطبيقيا...)ص(1) (192مصطفى،عقكبةالمراقبة
(2) عمى الفرنسية العدؿ إلىمكقعكزارة الدخكؿ عبر القكانيف ليذه النصكصالكاممة إلى الكصكؿ يمكف

 Site du ministère de la justice: www.legifrance.gouv.fr:العنكافاآلتي

(.133ص)الكضعتحتالمراقبةاإللكتركنية،(أكتاني(3
.اتالسالبةلمحريةمختمؼاشكاؿبدائؿالعقكبدرميش،((4
ف)فيديكبرنامجخكاطر(.العدؿأساساألمالشقيرم،((5
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 : المطمب الثاني
 اللكترونيةاألساس القانوني لممراقبة 

ننظرا  لمحريةالسمبيةلآلثار السالبة مؤسساتحقكؽكالتنديدلمعقكبات قبؿ مف بيا
عمييـعامةاإلنساف خاصةكالمحكـك سعت، أنظمتياتطكيرعمىتحرصالتيالدكؿفقد
أساسيالمعقكبةنىدفاجتماعياالالتأىيؿكجعؿالعقابية ن  ،العقكباتىذهنطاؽمفالتضييؽإلى

.(1)البدائؿمفبجممةعنياستعاضةكاال
مكضكعبدائؿالعقكباتكمنيا في الفمسطيني المشرع تطرؽ كقد ،(2)الماليةالكفالة:

الشرطةمراقبة)البكليسمراقبة (4)الغرامة،(3)الشرطةشراؼإتحتقامةاإل( تنفيذايقاؼ،
.(7)الشرطيتنسيؽفراجاإل،(6)العامةلممنفعةالعمؿ،(5)العقكبة

                                                                 

(.أ)ص(عبدالرؤكؼ،العمؿلمنفعالعالـكبديؿعفعقكبةالحبس(1
ـكبديؿعفالحبس2111لسنة3مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةالفمسطينيرقـ139(نصتعميياالمادة(2

عيدبالمبمغالذمتراهالمحكمةفيكقعسندتأصتقرراالفراجعنوبكفالةكؿشخاالحتياطي")يجبعمى
ذلؾ.("أك فيكقعوكفبلؤهاذاطمبتالمحكمة

ـكبديؿعفالحبس2111لسنة3مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةالفمسطينيرقـ141(نصتعميياالمادة(3
االحتياطي لممحكمة )يجكز إ، تبيفليا أذا المتفحالو كفالو بتقديـ التسمحلو فتستبدؿبياالتزاـأيـ
ب فراجمعمراعاهظركفوكليامراإلأكقاتالتيتحددىافيفيقدـنفسوالىمركزالشرطةفياألأالمتيـ
فتطمبمنواختيارمكافإلقامتوغيرالمكافالذمارتكبتفيوالجريمة.(أكذلؾ

يرةالمدةكبديؿلمعقكبةالسالبةلمحريةقص61لسنة16قكباترقـ(مفقانكفالع22(نصتعميياالمادة)(4
ب عميو المحكـك المقدرفيالحكـكىيتتراكحبيفخمسةدنانيرأ)الزاـ المبمغ الحككمة الىخزينة فيدفع

كمائتيديناراردنياالاذانصالقانكفخبلؼذلؾ(
ن(5 ) المادة عمييا اإل284صت قانكف الجزامف جراءات رقـ الفمسطيني 3ئية لمعقكبة2111لسنة كبديؿ ـ

ا عند لممحكمة )يجكز المدة قصيرة لمحرية السالبة بالغرامة اكجنحة فيجناية الألحكـ بالحبسمدة ك
عمىسنة عميوفتأمرفينفسالحكـبإيقاؼتنفيذالعقكبةاذارأتمفاخبلأتزيد كماضيوأؽالمحكـك

أ الظركؼالتياأكسنو لك بأنو يبعثعمىاالعتقاد ما الجريمة فيعكدالىمخالفةالقانكفرتكبتفييا
يقاؼشامبلألمعقكبةتبعيةكلجميعفيككفاإلأيقاؼالتنفيذ،كيجكزإسبابأحكـفتبيففيالأكيجب

االثارالجزائيةالمترتبةعمىالحكـ(
ن((6 المادة ـكبديؿلمعقكبةالسالبةلمحرية2111لسنة3قـجراءاتالجزائيةرمفقانكفاإل399صتعمييا

عميوبالحبسلمدةالت لكؿمحكـك ( المدة فيطمبمفالنيابةالعامةتشغيموأتجاكزثبلثةاشيرقصيرة
مالـينصالحكـعمىحرمانو،خارجمركزاالصبلحكالتأىيؿ)السجف(بدالمفتنفيذعقكبةالحبسعميو

مفىذاالخيار(
اإلفراجالمشركط،ـبشأفمراكزاإلصبلحكالتأىيؿ"السجكف"1998(لسنة6مفقانكفرقـ)46دة(الما(7
فيالقرار-1" كتحدد العاـ، عمىاقتراحالمدير بناء بقرارمفالكزير السابقة لممادة يككفاإلفراجطبقا                 ن              ن        

=أسباباإلفراج.
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أفالكثيرمفالتشريعات التيتأخذبنظاـبدائؿالعقكباتقدأخذتالجزائيةكبرغـ
 المراقبة(1)بالعقكبةالنطؽتأجيؿبنظاـ النظاميف,(2)لكتركنيةاإل، ىذيف إلى يتطرؽ لـ

كاستبعدىمامفمجمكعبدائؿالعقكباتالتيتبناىافيالتشريعاتالجزائيةاألجنبيةالتيأخذت
 النظاـمفالبدائؿبيذا

كلـيعالجالمشرعالفمسطينيتطبيؽنظاـالبدائؿالعقكباتعمىاألحداثبحيثكانت
لسنةالمعمكؿ16رقـحداثاألاصبلحقانكفمف13المادةتطبؽعمىاألحداثبدائؿكفؽ

سابقافيالضفةالغربيةبو   كىي:1954ن
.نتعيداخرأشخصأمكأكصيوكألكليواعطائولدلالحدثذلؾعفاإلفراج-1
.المحاكمةمصاريؼكأكضررعطؿبدؿكأغرامةبدفععميوبالحكـكأ-2
.محاكمةمصاريؼكأكضررعطؿبدؿكأغرامةبدفعكصيوكأكالدهعمىبالحكـكأ-3
.سمكؾحسفكفالةبتقديـكصيوكأكالدهعمىبالحكـكأ-4
 .السمكؾبمراقاشراؼتحتأكبكضعو–5
.كاالعتقاؿالتكقيؼدارفيفتىكأنقامراىكاففإبكضعو-6
.أخرلاجتماعيةمؤسسةأمكأحداثاألاصبلحيةلىإأكبإرسالو–7

المجك يمكف التي البدائؿ كتطبيقياءكمف :التكبيخ3عمىاألحداث)إلييا ) ،التسميـ،
المينياإل بالتدريب لحاؽ معينة، بكاجبات اإللزاـ القضائيختباراال، إ، في حدلاإليداع

 حدلالمستشفياتالمتخصصة،إفييداعاإل،جتماعيةاالتالرعايةمؤسسا
دراستنا خبلؿ مف سنكضح يمي ما إكفي اإللكتركنية المراقبة تطبيؽ عمىمكانية

القانكنيةالطبيعةعف،كماسنتحدثقصيرةالمدةكبديؿعفالعقكباتالسالبةلمحريةاألحداث
التي  سنتناكؿالحديثعنيافيىذاالمطمبكعفكاألساسالقانكنيفيلممراقبةاإللكتركنية

                                                                                                                                                                                        

 مشر-2= اإلفراج كاف مفإذا المتبقية العقكبة مدة إلىالمركزإلتماـ المفرجعنو إعادة يجكز كطا                       ن 
بياعميوإذاثبتكقكعمايدؿعمىسكءسمككوأكإذاخالؼشركطاإلفراجعنو،كذلؾ العقكبةالمحكـك

بقرارمفالنائبالعاـيذكرفيواألسبابالمكجبةاإلعادة."
.(أخذالمشرعالفرنسيبيذاالنظاـ(1
.(كقدأدخؿىذاالنظاـالكالياتالمتحدةاألمريكية(2
.ـ1996لسنة12رقـ(نصعميياالمشرعالمصرمفيالمادةالسابعةمفقانكفاألحداثالمصرم(3
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اإلتطب المراقبة نظاـ الكتركنيةيؽ عمى لمحرية السالبة لمعقكبات ألحداثكبديؿ في، كذلؾ
:فرعيف

اإللكتركنيةلممراقبةالقانكنيةالفرعاألكؿ:الطبيعة
لكتركنيةاإللممراقبةيالقانكن:األساسالفرعالثاني

 

 اللكترونية لممراقبة القانونية الطبيعة: الفرع األوؿ
لممراقبةاإللكتركنية القانكنية الطبيعة حيثظيرتياراف،ثارجدؿفقييحكؿتحديد

فقييافكؿكاحديصنفيابحسبالكجيةالتيينظرإلييامفخبلليا.

ىدفوالكقاية،ركنيةعمىأنياتدبيراحترازمينظرإلىالمراقبةاإللكتاتجاه فقييفيناؾ
اإلجراميةلمشخص كانتزاعالخطكرة صبلحو، كا     أم،كتقكيموكمنعومفارتكابجرائـجديدة،

المعاصرة.الجزائيةباختصارتاـتحقيؽأغراضالسياسة
عميياالمراقبةاإلىذااالتجاهيرلضركرةتكظيؼالتكنكلكك نعلكتركنيةلمجياالتيتقـك

الجريمة ارتكاب إلييا، العكدة كمنع أماكف، تحديد التكنكلكجيا إليو كصمت ما أحدث فمف
األشخاصكذلؾيمكفتحديدمدلالخطكرةاإلجراميةلمشخصمفخبلؿمراقبةأداءاألعضاء

ككذاحالتوالعصبيةكالضغطالعصبيلوككميةاألدريناليففيالدـ.،الداخميةلجسمو
فأ ىذانكبالتالي اإلصار المراقبة يعتبر الذم احترازيااالتجاه تدبيرا نلكتركنية    ن    يركف،

تجييزكتزكيدرجاؿالبكليسبأجيزةتمنيـمفتحديدأماكفكحاالتاألشخاصالذيف ضركرة
اإلفراجعنيـشرطيا كتـ نسبقتإدانتيـالرتكابيـجرائـ                     كجدكافيأماكفيمكفأف، كذلؾإذا

تككفمسرحالئلجر   ن    كاتخاذ،ففيىذهالحالةيمكفلرجاؿالشرطةالتدخؿفيالكقتالمناسب،اـ
االجراءاتالبلزمةفيمكاجيةىذهالحاالتكبالتاليمنعكقكعالجريمة.

المتمثمةحسبرأييـ،لكتركنيةأغراضالمراقبةاإلفيذااالتجاهيرلأفطمؽثابتمنك
الخطكرة كتحديد الجريمة إلى العكدة منع ففي إدماجو عادة كا لمجاني اإلجرامية             المجتمع ي

(1)لكتركنيةمفخبلؿىذهالكجيةىيتدبيراحترازم.كبالتاليفالمراقبةاإل

                                                                 

(.11)صلكتركنيةكطريقةحديثةلتنفيذالعقكبةالسالبةلمحريةخارجالسجف(معيزة،المراقبةاإل(1
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أخذكلقد تجاهاالبيذا مفقانكف131/36/9التشريعالفرنسيحيثنصفيالمادة
كتركنيةفيمكاجيةلقاضيالمكضكعاألمربالمراقبةاإلالفرنسيأنويحؽلالجزائيةاإلجراءات

عمييـبعقكبةالحبسلمدةالتقؿعفسبعسنكات،األشخاصالبالغيف بشرطكجكد،المحكـك
كأفيككفىذااإلجراءالزمالمنعالعكدةإلىالجريمة.،خبرةطبيةتثبتخطكرتيـاإلجرامية     ن          (1)

لكجيافيكاحدةكىي:ضركرةتكريسالتكنكصارىذااالتجاهينطمقكفمفقاعدةفأن
كحمايتوبكؿالكسائؿطالما،جراـمفأجؿكقايةالمجتمعمفشركراإلالجزائيةمجاؿالعدالة

كجدتإمكانيةكشؼبكادرالجريمةكالتصدمليا.
إالأفىذاالتفكيريجبأفاليقكدناإلىالتمادمفياستغبلؿالتكنكلكجياالحديثةفي

الجنائي القانكف نطاؽ ؛ خرؽ يتـ حرصتبحيث التي كالمبادئ عمييا يقـك التي الركائز
اإلعبلناتكالمكاثيؽالدكليةعمىالتأكيدعميياأالكىيحمايةالحقكؽكالحرياتالفردية.

 ظير السابؽاالتجاه المناىضكلذلؾ لبلتجاه بأفحيثظير، يرل عكسي اتجاه
أفميقكلكفأنوعمىالرغـمففأنصارىذاالرأ،لكتركنيةذاتطبيعةعقابيةبحتةالمراقبةاإل
إالأنواليكجدمانعمفاإلكراه،يبلـكالردعركنيةالتحمؿفيطياتيامعنىاإللكتالمراقبةاإل

عميومفحرية،كالقسر كىذامايتطابؽكجكىرالعقابالذميتمثؿعمكمافيحرمافالمحكـك          ن           
العقاب لممؤسسة المادم الكياف إطار في كالتنقؿ يةالحركة مفالكصكؿإلىىذه؛ تمكنا فإذا

النتيجةبأيةكسيمةأخرلفبلمانعمبدئيامفالقكؿبأننابصددعقكبةسالبةلمحرية.         ن        
حيثيتـحرماف،لكتركنيةتحقؽىذهالنتيجةنصارىذااالتجاهأفالمراقبةاإلكيرلأ

المادملمحؿإقامتو.أميتـسمبحريتوفيإطارالكياف،الشخصمفحريةالحركةكالتنقؿ
لكتركنيةالفرنسيالذميعتبرالمراقبةاإلكنجدأفىذااالتجاهاألخيريتماشىمعمجمسالشيكخ

باإلضافةإلىأفيسبب،عمىاعتبارىاإجراءيقيدحريةاإلنساففيالتنقؿ،ذاتطبيعةعقابية
نلواضطراباأسريا.  ن   (2)

السابقيفولمتوفيؽ بيف االتجاىيف تحديفإن، يمكف لممراقبةو القانكنية الطبيعة د
التيطبقتفيياالمراقبةاإللكتركنية.الجزائيةلكتركنيةبالنظرإلىالمرحمةاإل

                                                                 

الجن(1 (.11)صائيةاإللكتركنية(عبيد،المراقبة
(.11صحديثة)طريقةاإللكتركنية،المراقبة(سالـ(2
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المراقبة لنظاـ اإلخضاع كاف الدعكلاإلفإذا في الحكـ صدكر بعد يتـ لكتركنية
لكتركنيةىناىيذاتطبيعةإلاأمأثناءمرحمةالتنفيذالعقابيفإننانقكؿ:أفالمراقبة،الجزائية
عقابية لمحريةحيثأفىذهاإلإالأفذلؾاليعنيأفالمراقبة، لكتركنيةىيعقكبةسالبة

طارجغرافي،األخيرةيحذمنياأمراف األكؿىك:أفىناؾربطبيفالعقكبةالسالبةلمحريةكا                      
المراقبة إليو تفتقد ما لكتركنيةاإلكنظاميمحددكىذا عميويقضيعمى، اعتبارأفالمحكـك

بمبدأ لمحرية السالبة العقكبة تنفيذ ارتباط : ىك الثاني كاألمر إقامتو. محؿ في عقكبتو
كىذاماتفتقدإليوأيضاالمراقبة،فيالتنفيذستمراريةاال ن حيثأفسمبالحريةفي،لكتركنيةاإل

نإطارىايككفمتقطعا     (1)عبلجكالعمؿ.أميككففيغيرأكقاتالدراسةكال،
ليستعقكبةلكتركنيةبطبيعتياالقانكنيةخبلصةالقكؿىيأف:المراقبةاإلكمفثـف

ذاتيا فيحد العقكبةالسالبةلمحريةخارجالسجف، لتنفيذ أسمكبأكطريقة تطبؽعمى،إنما
نسنتطرؽلياالحقا.،بتكفرشركطمعينة،أشخاصمعينيف     

 لكترونيةنوني لممراقبة ال األساس القا: الفرع الثاني
جيةمفالفردمصمحةبيفالمكازنةعمىالديمقراطيةالدكؿفيالقانكنيالتنظيـيعتمد

كضععندالتكازفىذايحقؽأفالمشرععاتؽعمىيقعحيثأخرل،جيةمفالدكلةكمصمحة
،ـ2116اثلسنةكىذامافعموالمشرعالفمسطينيفيالقراربقانكفالخاصباألحد،(2)التشريع

الثانية نصعمىفيالمادة الطفؿمصمحةالمحكمةتقدر:"الفضمىالطفؿمصمحةحينما
بنياتمفتنظرهماكالطفكلةحمايةمرشدتقريرعمىبناءالفضمى ذلؾيتضمفأفعمى،

معمنسجـكىذاجاء."المجتمعفياندماجوكسرعةإصبلحوكسبؿالمرعيةالطفؿاحتراـحقكؽ
أحسفالمشرعفيذلؾتفاقيةا بديؿلمعقابالسالبلمحرية،حقكؽالطفؿكلقد كيعتبرايجاد

لمحدثضمفمصمحةالطفؿالفضمى.قصيرالمدة
اإليداعغيرلمحدثالتأديبيةالمعاممةأنكاعفيأكثرتنكعإيجادعمىالعمؿإف

استصبلحبتحقيؽىدؼيسيـكؿبشالحدثعمىالعقكبةتفريدلمقاضييتيحبالمؤسسةالعقابية
تككفأففبلبد(تقكيميةطريقة)جكىرىافيىناىيالعقكبةكبماأفالضركرات،الحدثكحماية

كال،المصمحةبتحقيؽرىفكتخفيفياالعقكبةفتشديدالشفاءحتىكاستمراريةكتدرجبعنايةمختارة
(3).أخؼبعقكبةكزجرهيبوتأدباإلمكافأفتبيفقدماداـأشدالحدثبعقكبةيعاقب

                                                                 

(.12)صلكتركنيةكطريقةحديثةلتنفيذالعقكبةالسالبةلمحريةخارجالسجف(معيزة،المراقبةاإل(1
مراقبةالمتيـإلكتركنياككسيمةلمحدمفمساكئالحبساالحتياطي(الكليد،(2             ن  (.675)ص
فيقضايااألحداث(الق(3 (.119ص)حطاني،العقكباتالبديمة
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لكتركنيةكعقكبةأصميةفيقانكفعالفرنسيقدنصعمىالمراقبةاإلكنرلأفالمشر
العقكباتالفر الحبسبعقكبةالحكـعندلممحكمة":حيثذكرت1-26-132نسيفيالمادة

العقكبةذتنفيتقررأفسنةعفيزيدالالذمبالحبسالعائدأكعمى،سنتيفعمىتزيدالمدة
عميوبكضعبعضياأككميا الشخصقياـشرطاإللكتركنيةالمراقبةنظاـتحتالمحكـك

بالتزامات بعضكحرمانومعينةككاجبات، تكدسمنعإلىتيدؼالعقكبةكىذهالحقكؽمف
".السجكف

العكدحالةكفي،سنتيفعفتزيداللمجريمةالمقررةالعقكبةكانتإذالممحكمةيجكز"ك
كاحدةسنةتتجاكزال نكمياالعقكبةتنفيذإماحكميافيتقررأفلممحكمةيجكزك، نجزئياأك، 

المراقبة تحتالكضعأكضاعيـتبررالذيفعمييـلممحكـكبالنسبةذلؾكاإللكتركنيةتحت
عميوالمحكـكإلزاـلممحكمةيجكزيةلكتركناإلالمراقبةتحتالكضعكعند،يةلكتركنالمراقبةاإل

اآلتيةمفااللتزاماتأكأكثربكاحد المينيالنشاطممارسة: لمدراسةمتابعةأك، متابعتوأك،
االندماجإعادةمستمزماتتقتضيومؤقتلعمؿممارستوأكميني،تأىيؿأكالتدريبعممي

طبي".لعبلجخضكعوضركرةأك،العائميةالحياةكاجباتفيالفعالةمشاركتوأك،االجتماعي
أصميةعقكبةبمثابةيعداإللكتركنيةالمراقبةتحتبالكضعالحكـأفذلؾمفضحكيت

السالبةالعقكبةمفبدالالجريمةمرتكبعمىالقاضيبيافيقانكفالعقكباتالفرنسييحكـ
(1).لمجريمةالمقررةلمحرية

العربيميجالخكدكؿ(2)السعكديةمنياالبديمةالعقكباتتستخدـبدأتعربيةدكؿكىناؾ
فيلكتركنياإلالسكارتطبيؽفيباألخذاألردفلكتركنيةحيثبدأتاإلالمراقبةالبدائؿىذهكمف
.(3)ـككذلؾالسعكدية2115عاـمطمع

                                                                 

(.214-213ص)ص(مصطفىعقكبةالمراقبةاإللكتركنية(1
2) المادة في ذلؾ كرد المقترححيثنصتعمى:18( السعكدمالجديد البديمة العقكبات نظاـ مشركع مف

تحتإشراؼ الطبيعية فيبيئتو االجتماعية الحدثتحتالمراقبة األخصائياالجتماعي"يكضع كتكجيو
السنتيف عمىأفالتتجاكز المراقبة كمدة الشركطالكاجبمراعاتيا فيو يحدد مفالمحكمة بحكـ ،كذلؾ

فإذافشؿالحدثعرضاألمرعمىالمحكمةالتخاذماتراهمناسبافتدابيرأخرل".كماكردتفيكثيقة         ن                
لؤلحداثبدكؿ القانكفالمكحد .11كذلؾفيالمادة،مجمسالتعاكفلدكؿالخميجالعربيةأبكظبيلمنظاـ
العقكباتالبديمةفيقضايااألحداث (.143)صالقحطاني،

تطبؽالسكاراإللكتركنيتجريبيالمسجناءخارجاإلصبلحيات(3 .(الداني،الداخمية
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العقكباتتناكؿالذمأخذبرأمالمشرعالبريطانيالذمكبالنسبةلممشرعالفمسطيني
حيثكضع،المطبؽفيقطاعغزةـ،1937سنةل2قانكفالمجرميفاألحداثرقـفيالبديمة
13ك12المكادلياكافردلمقانكفكفقاخاصانظاماالعقكبةببدائؿيتعمؽفيمالؤلحداثالمشرع

المادةاستبعدتكقد االكلىالفقرةفيجاءكماكذلؾكلد،عميوالمحكـككافذاإالحبس12
فيكافإذابالحبسحدثعمىيحكـالثانية)الكجاءبالفقرة(بالحبسكلدعمىيحكـال)منيا

فيكضعوأكجمدهأكتغريموأكتحتالمراقبةككضعوأخرلطريقةبأيةمعاممتواإلمكاف
نكفىناذكربأنواليحبس(يتضحلناأفالقا.آخركجوبأمأكإصبلحية،مدرسةأكفيمعتقؿ
إ بديمةيحكـعالكلد كافىناؾطريقةأخرلكعقكبة ميوكفينصالمادةعمى"بأيةطريقةذا

حينم أحسف ىنا المشرع فإف أخرل" البابمكاربا جعؿ ا ن        القاضيستعماؿال أيةكسيمةيراىا
حيثجاءنصوعمى"بأية،مناسبةتطبيقياعمىالحدثبمافيذلؾنظاـالمراقبةاإللكتركنية

طريقةأخرل"عامةكغيرمقيدةبكسيمةمعينة.
16رقـاألردنياألحداثإصبلحقانكففي13مفالمادة(4,3,2قرات)الففيكيجكز

مطبؽ1954لسنة كاف الذم الغربية،جاءتـ فيالضفة قديما          الحكـيقترفأف13المادةن
:المادةفيىذهمذككرىكمماحكـبأمفيياالمقرر

المادةىذهتضىبمقالكصيالكالدمفاستيفاءهكقررتالمحكمةفرضتومبمغكؿيحصؿ-أ
كافلككمابحبسوأكأمكالوعمىالحجزبطريؽبدفعياإلزاموقررتالتيالكفالةكمقدار
.حقكقيةدعكلفيصدرقدالقرار

كافكؿكماالمادةىذهبمقتضىضدهيصدرقراركؿيستأنؼأفالكصيأكلمكالديحؽ-ب
.لحدثابواتيـالذمبالجـرإدانتوأثرعمىصدرقدالقرار

تزيدكالسنةعفتقؿاللمدةمراقبةأمربمقتضىالسمكؾمراقبإشراؼتحتبكضعو .1
:سنكاتثبلثعمى

نضركرياالمحكمةتراهماعمىالمراقبةأمركينص-أ منعأكالحدثسمكؾحسفلتأميف
السمكؾمراقبإلىاألمرىذاعفنسخةالمحكمةكتسمـنفسو،الجـرارتكابوتكرار
كيكمؼكصيوأككليوأكالحدثإلىأخرلكنسخةالحدثعمىاإلشراؼيتكلىسالذم

.السمكؾمراقبإلشراؼالمراقبةمدةخبلؿيخضعبأفالمراقبةتحتالمكضكعالحدث
الحدثأكالسمكؾمراقبطمبعمىبناء-المراقبةأمرأصدرتالتيلممحكمةيجكز-ب

كشركطوأحكامومفحكـأمتعدؿأفأكالمراقبةأمرتمغيأف-كصيوأككليوأك
.الشأفىذافيالسمكؾمراقبكمطالعةتقريرعمىتطمعأفبعداإلضافةأكبالتبديؿ
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فيالمسؤكؿالكاتبعمىيترتبفيوتعديؿبإجراءأكالمراقبةبإلغاءأمرصدرإذا-ج
المتكليالسمكؾمراقبإلىالقرارمفنسخةيعطيأفاألمرأصدرتالتيالمحكمة
أككليوأكالحدثإلىأخرلكنسخةالمراقبةتحتالمكضكعالحدثعمىاإلشراؼ
.كصيو

نمراىقاكافإفبكضعو .2  تزيدكالشيرعفتقؿالمدةكاالعتقاؿالتكقيؼدارفيفتىأك
.أشيرعفستة

فالشؤككزيرقبؿمفالغايةليذهمعينةأخرلمؤسسةأكاألحداثإصبلحيةإلىبإرسالو .3
".سنكاتأربععمىتزيدكالالسنةعفتقؿاللمدةكذلؾاالجتماعية

ذكرخذمنوالمشرعالفمسطينيفيالضفةالغربيةأاألردنيالذمأفالمشرعنالحظ
بدائؿ القانكنية الحدثكظركؼحدةعمىدعكلكؿلظركؼكفقاالقاضييختارىافيالمادة

"كىيأحدمراقبةأمربمقتضىالسمكؾإشراؼمراقبتحت"بكضعو5فيالفقرةرقـكماذكر
العقكباتصكر كسيمة تعتبر أنيا إال بذلؾتطكيرىاالبديمة المراقبةكاستخداـتقميديةيمكننا
بديمةتكنكلكجيةحديثةعفالعقكباتالسالبةلمحريةلمحدث.كعقكبةلكتركنيةاإل

،المطبؽبالضفةالغربية،ـ2116باألحداثلسنةبحمايةكذكرالقراربقانكفالخاص
 رقـ المادة 7في رقـ الفقرة لمكسائؿالكقائية4في تعطىاألكلكية " حيثنصتعمىأنو

كيتجنبااللتجاءإلىالتكقيؼاالحتياطيكالتدابيرالسالبةلمحريةكبخاصة،كالتربكيةكالتأىيمية
طفؿالفضمى".كتعتبرالمراقبةةالكبمايتفؽمعمصمح،قصيرةالمدةإالفيالحاالتالصعبة

كتربكيةاإل الكقائية البديمة العقكبات مف بقاءلكتركنية اليدؼمفالعقابكا كتحقؽ كتأىيمية                
مفالقرار4الحدثداخؿمحيطأسرتوكتحترعايةكالديةكعدـفصموعنيـحسبالمادةرقـ

الخاصبحمايةاألحداثلسنةب الدكؿالتيطبقتمثؿىذايبلحظذلؾفيكـ.2116قانكف
(1)النظاـحيثأدللبلنخفاضمعدؿالجريمةبشكؿكبير.

لؤلحداثحيثلـتحددبديموكعقكبةلكتركنيةاإلبةالمراقدراجإيمكفأنوالباحثة وترى
يطريقةمعينةلممراقبةكيفيـالمادة   البدائؿ.تمؾضـمفاإللكتركنيةالمراقبةدراجإيمكفأنومنيا
كافةكنبلحظككما فيفقطالبديمةالعقكبةتطبيؽنطاؽيككفإلىأفالتشريعاتتتجوأف

المكضكعإالىذايعالجلـالذمالفمسطينيلمتشريعكبالنسية،المدةالقصيرةصميةاألالعقكبات

                                                                 

ف)فيديكبرنامجخكاطر(.العدؿأساساألمالشقيرم،((1
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العقكبةتنفيذيقاؼإخبلؿمفـ2111لسنة3رقـالجزائيةاالجراءاتقانكفبصدكرحديثا
287ك(3)286ك(2)285ك(1)284المكادفيلمحريةالسالبة

مفالعامةلممنفعةكالعمؿ،(4)
تزيدلمدةالحبسعفلمحريةالسالبةالعقكبةزادتذاإعمالوإيمكفالالذم(5)399المادةخبلؿ
قدالغربية،ةالمطبؽفيالضف61لسنة16رقـالعقكباتقانكفكافف كاشير؛أثبلثةعف
فيالمادةلمغرامةالحبسعقكبةتحكيؿخبلؿمفالمكضكعىذااستحياءىكعمقبؿمفعالج
111
زادتذاإإعمالواليمكفجراءاإلىذاأفإلىاإلشارةمعىذا؛61لسنةمفقانكفالعقكبات(6)
العقكبةبدائؿ-النظاـبيذاخذتأالتيالقانكنيةالنظـعكسعمىشير؛أثبلثةعفالحبسمدة

                                                                 

1) المادة بالحبسمدةالتزيدعمىسنةأف"يجكز284( اك بالغرامة اكجنحة فيجناية الحكـ عند لممحكمة
أك سنو اك ماضيو أك عميو المحكـك أخبلؽ مف رأت اذا العقكبة تنفيذ بإيقاؼ الحكـ نفس في تأمر
القانكفكيجب الىمخالفة لفيعكد بأنو يبعثعمىاالعتقاد ما الجريمة ارتكبتفييا التي افالظركؼ

االثار كلجميع تبعية كيجكزافيككفااليقاؼشامبلألمعقكبة أسبابايقاؼالتنفيذ، تبيففيالحكـ
" الجزائيةالمترتبةعمىالحكـ.

2) المادة الذميصبحفيوالحكـ285( العقكبةلمدةثبلثسنكاتتبدأمفاليـك بإيقاؼتنفيذ يصدراألمر "
نيائيا.كيجكزإلغاءإيقاؼالت      نفيذ.ن

عميوخبلؿىذهالمدةحكـبالحبسأكثرمفشيرعففعؿارتكبوقبؿاألمر-1 إذاصدرضدالمحكـك
باإليقاؼأكبعده.

عميوصدرضدهقبؿاإليقاؼحكـالمنصكصعميوفيالفقرة-2 إذاظيرخبلؿىذهالمدةأفالمحكـك
قدعممتبو." السابقةكلـتكفالمحكمة

3) المادة ي286( عمىطمبالنيابةالعامة" بناء التيأمرتبإيقاؼالتنفيذ مفالمحكمة باإللغاء الحكـ صدر     ن                    
إيقاؼ بعد بيا حكـ قد اإللغاء التيبنيعمييا كانتالعقكبة ذا كا بالحضكر، عميو المحكـك تكميؼ بعد                                    

التنفيذ،جازأيضاأفيصدرالحكـباإللغاءمفالمحكمةالتيقضتبيذهالعقكبة،سك              ن   اءمفتمقاءنفسيا
أكبناءعمىطمبالنيابةالعامة."    ن  

4) المادة كاآلثارالجنائيةالتي287( العقكباتالتبعية كجميع بيا المحكـك العقكبة تنفيذ يترتبعمىاإللغاء "
تككفقدأكقفت."

5) المادة )399 النيابة أشيرأفيطمبمف التتجاكزثبلثة بالحبسلمدة عميو لكؿمحكـك تشغيمو" العامة
عمى ينصالحكـ لـ ما عميو، الحبس عقكبة تنفيذ مف بدال )السجف( كالتأىيؿ اإلصبلح مركز خارج                    ن                   

حرمانومفىذاالخيار.
6) المادة  باألسبابالمخففةفيحالةالجنح.ككجكبتعميؿالقرارعنداألخذباألسباب111( تأثيراالخذ "

 المخففة:
ب-1 أخذتالمحكمة األسبابالمخففةلمصمحةمفارتكبجنحة،فمياأفتخفضالعقكبةإلىحدىاإذا

(عمىاألقؿ.22ك21األدنىالمبيففيالمادتيف)
أفتحكؿ-2 أك غرامة إلى الحبس تحكؿ أف التكرار-كليا خبلحالة إلى-فيما الجنحية العقكبة

عقكبةالمخالفة.
بابالمخففةمعمبلتعميبلكافياسكاءفيالجناياتأكالجنح."يجبأفيككفالقرارالمانحلؤلس-3         ن ن ن   
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عفالتزيدفألمحريةالسالبةالعقكبةتككفأفبوالعمؿنطاؽجعمتالتي-المدةقصيرةالبةالس
.(1)الغرامة.العقكبةتككفأفكأسنة

 حيثنصت،ـكىكالمطبؽفيقطاعغزة1936لسنة74كفيقانكفالعقكباترقـ
الخيارفمممحكمةالحبسأكالغرامةيستكجبالجـركافإذاعمىأنو"41الفقرة)ب(مفالمادة

أنوباإلمكافنمعاكالحبسبالغرامةأكأكبالحبسبالغرامةتحكـأففيالمطمؽ نبلحظىنا "
الحبسك عقكبة  بيف يتناسبمعالخيار بما لممحكمة مطمؽ الخيار المشرع كجعؿ الغرامة

ذاكا،ظركؼكؿقضية كا أخرلبعقكبةلحبسبديمةعقكبةفكذلؾفممقاضيالحريةفياختيار 
رألأنيااألنسببمايتناسبمعكضعالحدثكظركفوكجريمتو.لكتركنية(إذا)كالمراقبةاإل

عمىحيثنصاألحداثحمايةعمىاألردنيالمشرعحرصفينكزيادةوفي األردف
باالنعقادلياتسمحخاصةإجراءاتلياكأفرد،األحداثجرائـفيلمنظرخاصةمحكمةإنشاء
المسائيةكالفتراتكالرسميةاألسبكعيةالعطؿأياـ كأكجب،ذلؾالحدثمصمحةاقتضتإذا،
يحتكمخطيتقريرعمىالسمكؾمراقبمفتحصؿأفالدعكلفيالبتقبؿالمحكمةعمى
ذكاؤهكدرجةكاألخبلقيةكاالجتماعيةالماديةكذكيوالحدثبأحكاؿالمتعمقةالمعمكماتعمى
(2)إلصبلحو.المقترحةكالتدابيريافينشأالتيكالبيئة

ك كما األأكد حداثقانكف مصمحة،ـ2114لسنة32رقـاألردني مراعاة عمى
عمىبناءالفضمىالحدثمصمحةالمحكمةعمىأنو"تراعي18حيثنصتالمادة،الحدث
سبؿكالحدثحقكؽحتراـاذلؾفيبماالقضيةفيالمقدمةكالبيناتالسمكؾمراقبتقرير

دماجوصبلحوإ كا  ."المجتمعفي 
مصمحةالحدثنصت2114لسنة32رقـكبناءعمىمراعاةقانكفاألحداثاألردني

كنرل،عمىتدابيريمكفمفخبلليااستبداؿالعقكبةالسالبةلمحريةبعقكباتبديمة(3)24المادة
بيئتوفيالحدثبكضعفكيكك:القضائيأنوفيالفقرة)ز(مفالمادةنصتعمى"اإلشراؼ

                                                                 

لمعقكباتالسالبةلمحريةالقصيرةالمدة(1 (.2)ص(الكيبلني،العقكباتالبديمة
(.15-14صصاألردني)حداثدراسةحكؿقانكفاأل،(القاضيالطكباسي(2
3) المادة المادتيف)24( أحكاـ معمراعاة فىذاالقانكفلممحكمةاتخاذأممفالتدابيرغير(م26(ك)25"

السالبةلمحريةالتالية:
كالتأنيبإلىالحدثعمىماصدرعنوكتحذيرهبأفاليكررمثؿ كالتأنيب:بتكجيوالمحكمةالمـك أ.المـك

ىذاالسمكؾمرةأخرلبشرطعدـالحطمفكرامتو.
=إلىأحدأبكيوأكإلىمفلوالكاليةأكالكصايةعميو..بتسميـالحدث1ب.التسميـ:
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تزيدأفيجكزكالالمحكمةتحددىاالتيالكاجباتمراعاةمعكاإلشراؼالتكجيوتحتالطبيعة
:التاليةلئلجراءاتنكفقاكذلؾ،سنةعمىالقضائياإلشراؼمدة
مدةأثناءالحدثعمىيشرؼالذمالسمكؾمراقباإلشراؼأمرتصدرالتيالمحكمةتعيف .1

المراقبة ذا، كا المديريةلمديريجكزسببألمبكاجباتوالقياـالمذككرالمراقبعمىتعذر 
اإلشراؼ."أمرلتنفيذآخرمراقبتعييفالحكـتنفيذقاضيمفيطمبأف

أفالمشرعاألردنيأكدىناعمىاستخداـأسمكبمراقبةالسمكؾالتقميدموترى الباحثة 
التكجيوتحتالطبيعةبيئتوفيالحدثيةكذلؾبكضعكعقكبةبديمةعفالعقكبةالسالبةلمحر

كاإلشراؼ كتطكيرىايمك، عنيا االستعاضة ذلؾ مف اإللكتركنيةف المراقبة أسمكب باستخداـ
.(1)كىناؾتكجولدلالسمطاتاألردنيةلمقياـبذلؾ،الحديثة

البديمةلمعقكباتالناظـفالقانكفوفي مصر 1996ةلسن12رقـالطفؿقانكففيك
،(2)متنكعةاحتجازيوتدابيرغيريتضمفأنورغـكـ2118لسنة126رقـكالمعدؿبالقانكف

                                                                                                                                                                                        

.إذالـيتكافرفيأحدأبكمالحدثأكمفلوالكاليةأكالكصايةعميوالصبلحيةبالقياـبتربيتويسمـ2=
إلىمفيككفأىبللذلؾمفأفرادأسرتوفإفلـيتكافرذلؾيسمـإلىشخصمؤتمفيتعيد                ن        بتربيتوأك

إلىأسرةمكثكؽبيايتعيدعائميابذلؾبعدمكافقتيـعمىذلؾ.
باإلنفاؽعميولمدةالتزيدعمىسنة.3 بتسميـالحدثإلىغيرالممـز .يككفالحكـ

المدنيالتطكعي إحدلمؤسساتالمجتمع أك العاـ مرافؽالنفع فيأحد العامة لممنفعة بالخدمة اإللزاـ ج.
تزيدعفسنة.لمدةال

د.اإللحاؽبالتدريبالمينيفيأحدالمراكزالمختصةالتييعتمدىاالكزيرليذهالغايةلمدةالتزيدعفسنة.
ىػ.القياـبكاجباتمعينةأكاالمتناععفالقياـبعمؿمعيفلمدةالتزيدعفسنة.

مفمؤسك أم أك الكزارة تنظميا تأىيمية ببرامج الحدث إلحاؽ أخرل. أمجية المدنيأك ساتالمجتمع
يعتمدىاالكزير.

.اإلشراؼالقضائي:كيككفبكضعالحدثفيبيئتوالطبيعةتحتالتكجيوكاإلشراؼمعمراعاةالكاجباتز
كاليجكزأفتزيدمدةاإلشراؼالقضائيعمىسنة." التيتحددىاالمحكمة

ال(1 الدكتكربساـ األردني العدؿ كزير اكد اإل( تبنيتطبيؽاالسكارة الحككمة جاءلكتركنتميكنيافقرار ية
المحاكماتالجزائيةتضميفالنصكصالقانكنية لتعديؿقانكفاصكؿ حاليا المشكمة بيدؼالسماحلمجنة

بدءتطبيؽاإلسكارةاإللكتركنية.،.التميكنييةلكتركنالبلزمةالستخداـاالسكارةاإل
2) المادة عم111( سنةإذاارتكبجريمةبأحدالتدابيراآلتية"يحكـ يبمغسفخمسعشرة الذللـ ىالطفؿ

:1 التكبيخ. .2 . التسميـ .3 . الميني بالتدريب االلتحاؽ .4 معينة. بكاجبات االختبار5.اإللزاـ .
 . 6القضائي . االجتماعية الرعاية مؤسسات إحدل في اإليداع المستشفيات7. أحد في اإليداع .

المصادرةالم كعدا . الطفؿبأمعقكبةأكتدبيرمنصكصكتخصصة عمىىذا اغبلؽالمحاؿاليحكـ                             
عميوفيقانكفآخر."
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نفنادرا تمجأ فمنيابأمالحكـإلىالمحاكـما كا التكبيخكالتسميـ،يقتصرعمىفإنوبياحكـ 
كبيع،رقةالسفيالشركعجرائـفيبديمةبعقكباتالحكـعاـإلىبكجوالمحاكـكتمجأ،اإليداعك

(1)كالضرب.،التافيةالسمع

مصمحتو الحدثكمراعاة لحماية المصرم المشرع سعى كلقد 3حيثنصتالمادة
األكلكيةكمصالحوالطفؿلحمايةتككف"ـعمىأنو1996لسنة12مفقانكفاألحداثرقـ

أكتصدرىاالتيالجيةكانتنأيابالطفكلةالمتعمقةاإلجراءاتأكالقراراتجميعفي
."تباشرىا

 القضائيختبارباالكيكضحالمشرعالمصرمالمقصكد "يككف116كذلؾفيالمادة،
كاإلشراؼتحتالطبيعيةبيئتوفيالطفؿبكضعالقضائياالختبار التكجيو مراعاةكمع،
سنكاتثبلثعمىالقضائياالختبارمدةتزيدأفكاليجكز.المحكمةتحددىاالتيالكاجبات

تراهلتتخذالمحكمةعمىاألمرعرضاالختبارفيالطفؿفشؿفإذا التدابيرمفمناسباما
األخرل".

حينماغيرمباشرة،بصكرةنظاـالمراقبةاإللكتركنيةإلىالمصرمالمشرعأشاركلقد
مفعمىأف(2)211فيالمادة2116لسنة(145)رقـالجزائيةقانكفاإلجراءاتفينص
مقرإلىنفسويقدـكأفمكطنو،أكمسكنوالمتيـيبارحالأف،االحتياطيالحبسدائؿبأىـ

(3).معينةأماكفيرتادكأال،محددةأكقاتفيالشرطة
عمى الكزاراتمفعددبياالمحاكـتقضيالتياالحتجازيةغيرالتدابيرتنفيذكيقـك

ككزارةالثقافة،العاممة،القكلككزارةالصحة،كزارة،الشؤكفاالجتماعيةكزارةالداخمية،كزارة:ىي

                                                                 

فينظاـعدالةاألحداث(1 (.12ص)"دراسةحالةلكؿمفاألردفكمصركاليمف"(المكسى،العقكباتالبديمة
أفتصدربدالمنوأمرابأحدالتدابيراآلتية::"كيجكزلمسمطةالمختصةبالحبساالحتياطي211(المادة(2   ن ن    

المتيـبعدـمبارحةمسكنوأكمكطنو.1 ػإلزاـ
المتيـبأفيقدـنفسولمقرالشرطةفيأكقاتمحددة.2 ػإلزاـ
أماكفمحددة.3 ػحظرالمتيـ
خالؼالمتيـااللتزاماتالتييفرضياالتدبيرجازحبسواحتياطيا.كي سرلفيشأفمدةالتدبيرأكفإذا

المقررةبالنسبةإلىالحبساالحتياطي" مدىاكالحداألقصىلياكاستئنافياذاتالقكاعد
(.737ص)الحمكؿالتشريعيةالمقترحةلتبنيالعقكباتالبديمةفيالنظاـالجزائياالردني(الكساسبة،(3
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كالنظافةالتجميؿىيئةإلىباإلضافة الحمايةكلجافالعاـالنفعكذاتكالجمعياتالمركزية،
تفعؿلـفيالقانكفعميياالمنصكصالفرعيةالحمايةلجافأفالسياؽىذاكيشارفي،الفرعية يٌ

ندكراجتماعيااللممراقبالمصرمالطفؿفقانككيكلي.العمميةالناحيةمف ميمافي اإلشراؼن
عميو،كمبلحظةالبديمة،التدابيرتنفيذعمى لوالتكجيياتكتقديـالمحكـك عمىكلمقائميف
.الطفؿمحكمةإلىالطفؿىذاعفدكرمتقريربرفعالمراقبكيقـك،تربيتو

اختياركيتـالتكبيخستثناءتدبيرباالبديمةالتدابيرجميعفيالدكربيذاينيضكىك
الشركطاالجتماعييفالمراقبيف الشؤكفكزيرعفيصدربقراربيـتكافرىاالكاجبكتحديد

(1).االجتماعية

تحتالطبيعيةبيئتوفيالطفؿأفالمشرعالمصرماليمنعمفكضعوترى الباحثة 
المراقبةالتكجيو نظاـ لمحفاظعمىمصمحةكاإلشراؼكذلؾالمقصدمفاستخداـ اإللكتركنية

ـالقياـباألخذبيذاالنظاـكبديؿلمعقاببعدعمىأرضالكاقعفي،الحدثالفضمى إالأنولـيت
بيابعضالدكؿ كيمكفالدمجبيفالنظاميفأغمبالدكؿالعربيةإالأفىناؾتجاربتقـك

.فيالمجتمعكذلؾلتحقيؽنتائجأكثرفعاليةإلعادةدمجالحدثالجانح
المعمكؿـ1944لسنة42المجرميفرقـسمكؾمراقبةقانكفصدرأمافيفمسطيففقد

لمتأكيد(2)فمسطيففيبو فيو،الحدثمصمحةمراعاةعمىكذلؾ سمكؾمراقبةبميمةيعيد
يعيدكقدالمراقبة،أمربمكجبالمحكمةقبؿمفيعيفشخصكىكلمراقبالسمكؾ،المجرميف

يأخذ(3)السمكؾ.مراقبةلجنةتسمىلجنةىإلبذلؾ لـ كمفالكاضحأفالمشرعالفمسطيني

                                                                 

فينظاـعدالةاألحد،(المكسى(1 (.12ص)اثالعقكباتالبديمة
ـ،1944كانكفاألكؿلسنة28مفالكقائعالفمسطينيةالمنشكرفي1381(العدد1(نشربالممحؽرقـ)(2

 بتاريخ التنفيذ مكضع بمكجباإلعبلفالصادرعفالمندكبالساميالبريطاني1945/3/1ككضع ـ
ـ.1945مفالكقائعالفمسطينيةلسنة1394كالمنشكربالعدد

الما(3 ) رقـ الشخصالذميضعوأحدمراقبيالسمكؾ2دة "الشخصالمكضكعتحتالمراقبة" عبارة كتفيد "
كتطمؽعبارة"لجنةمراقبةالسمكؾ"عمىالمجنةالمعينةلجنةلمراقبةالسمكؾبمقتضىىذا . تحتالمراقبة

أمشخصتحتإشراؼالقانكف.كتعنيعبارةأمرالمراقبة"األمرالصادربمقتضىىذاالقانكفلكضع
أحدمراقبيالسمكؾ.كتعنيعبارة"مراقبالسمكؾ"الشخصالمعيفمراقبالمسمكؾبمقتضىىذاالقانكف."

 رقـ 3المادة اإلفراجالمشركط: فيسياؽمحاكمةجزئية1" لشخصبارتكابجـر كجيتتيمة إذا )
اإل المبلئـ مف أف رأت لكنيا الجـر بثبكت المحكمة المراقبة،كاقتنعت تحت ككضعو المجـر عف فراج

البيتية كبيئتو كعمره كسكابقو المجـر أخبلؽ ذلؾ في بما القضية، ظركؼ إلى االعتبار بعيف =ناظرة
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 كاضح بشكؿ اإللكتركنية المراقبة يجبإدخاؿتعديؿعمىالقانكفوترى الباحثةبنظاـ أنو
طفاءالمشركعيةعميةلمصمحةالحدثالفضمى. ليشمؿىذااإلجراءأكالتدبيركا                      

ىذايككفكقدالمراقبة،ألمريخضعلمفإقامةمحؿكجكدالمراقبةأمرصدكركيستمـز
(1)المختصة.الحككميةالجيةلتفتيشيخضعمعيدأكبو،الخاصالمسكفىكالمحؿ

                                                                                                                                                                                        

فييا،يجكزلممحكمة:)أ(أف= كأيةظركؼمخففةارتكبالجـر أكالعقميةكماىيةالجـر الصحية كحالتو
كأفتصدرأمرابكضعو أكتديفالمجـر تحتالمراقبة،

)ب(أفتصدرأمرابكضعوتحتالمراقبةدكفأفتتصدلإلدانتو:كيشترطفيذلؾأفتكضحالمحكمة  ٌ                        
قبؿإصدارأمربكضعوتحتالمراقبة،األثرالمترتبعمىاألمربمغةبسيطةكأفتفيموأنوإذا ، لممجـر

مفالكجكهأكارتكب األمربأمكجو أحكاـ جرماآخر،يعرضنفسولمحكـعميو،أكتخمؼعفمراعاة
عفرغبتوفي األصمي،كالتصدرالمحكمةأمرالمراقبةإالإذاأعربالمجـر بالجـر عميو كالحكـ إلدانتو

مراعاةأحكامو.
يستكجبعقكبةالحبسأكالغرامة،2 بناءعمىاتياـبارتكابجـر أديفشخصفيسياؽمحاكمة إذا )

أفمف تحتالمراقبة،بعدالنظربعيفاالعتبارإلىكرأتالمحكمة ككضعو المجـر اإلفراجعف المبلئـ
أكسكابقوأكعمرهأكبيئتوالبيتيةكحالتوالصحيةأكالعقمية ظركؼالقضية،بمافيذلؾأخبلؽالمجـر

فييا،يجكزلممحكمةأفتصدرأمرابكضعوتحتا كأيةظركؼمخففةارتكبالجـر الجـر لمراقبةكماىية
تحت بكضعو أمر إصدار قبؿ ، لممجـر المحكمة تكضح أف ذلؾ في كيشترط : عميو الحكـ مف بدال                                       ن 
المراقبة،األثرالمترتبعمىاألمربمغةبسيطةكأفتفيموأنوإذاتخمؼعفمراعاةأحكاـاألمربأمكجو

أكإلدانتوكالح عميو، لمحكـ يعرضنفسو آخر، ارتكبجرما أك األصمي،كالمفالكجكه كـعميوبالجـر
عفرغبتوفيمراعاةأحكامو." إالإذاأعربالمجـر أمرالمراقبة تصدرالمحكمة

:4(المادةرقـ(1 :"أكامرالمراقبة
(يسرممفعكؿأمرالمراقبةخبلؿمدةالتقؿعفسنةكالتتجاكزثبلثسنكاتاعتبارامفتاريخصدكره1

كيكمؼالشخصالمكضكعتحتالمراقبةبأفيخضع،خبلؿتمؾالمدة،إلشراؼمراقبكفقالمايقررفيو،
المخصصلمكاءأكالمنطقةالتيسيقيـفييابعدصدكرأمرالمراقبة،كيتضمفاألمر السمكؾالمعيفأك
تتعمؽبمحؿ إضافية شركط كأية المجـر عمى اإلشراؼ لتأميف األحكاـ مف ضركريا المحكمة تراه ما

فيذلؾإخضاعالشخصالمكضكعتحتالمراقبةلممعالجةالطبية(كفقااإل مسائؿأخرل)بما كأية قامة
نفسو،أكارتكابجرائـ ،أكمنعتكرارارتكابولمجـر لماتراهالمحكمةضركريالتأميفحسفسمكؾالمجـر

أخرل،بعدنظرىابعيفاالعتبارإلىجميعظركؼالقضية.
ا2 أمر تضمف إذا اإلقامة( محؿ األمر في يذكر أف كجب اإلقامة بمحؿ يتعمؽ ما نصا لمراقبة

الشخص كافالنصيقضيبأفيقيـ ذا كا فيو، أفيقضييا التيينبغيعمىالمجـر بالتخصيصكالمدة                                      
اثني فيالمعيد، التييكمؼبقضائيا المدة فبليجكزأفتتجاكز فيالمعيد، تحتالمراقبة =المكضكع
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 تقدـ أفالقانكفاليمنعمفإمكانيةتطبيؽنظاـالمراقبةترى الباحثةمفخبلؿما
،كحسبالظركؼالتييقعبياالحدثاإللكتركنيةكبديؿعفالعقكبةكذلؾكفؽمايرلالقاضي

اليخالؼمصمحةالطفؿالفضمىكمانصعميياالقانكف كأيضايؤ،بما ن يداألخذبيذاالنظاـ
لكتركنيةكالتيسنتناكليافيمابعد.ابياتالتيتمتعبياالمراقبةاإلكااليجمزاياكالعمؿبولم
















                                                                                                                                                                                        

= شيرا إلىعشر إشعارا الحاؿ في ترسؿ أف المحكمة عمى كيترتب المراقبة، أمر تاريخ مف اعتبارا
السكرتيرالعاـتعمموفيوبشركطاألمرالذمأصدرتو:

اليجكزأفيكمؼأمكلدأك المراقبة فيأمر الكارد كيشترطفيذلؾأفالنصالمتعمؽبمحؿاإلقامة
لتفتي غيرخاضع فيمعيد إالإذاكافاألمريقضيعميوبأفيعمؿ،أكأفحدثباإلقامة شالحككمة،

خبلؿإقامتوفيو. يسعىإليجادعمؿلوخارجالمعيد،
إلىالشخصالمكضكعتحت3 مفاألمر أفتعطينسخة مراقبة أمر أصدرت التي المحكمة عمى ينبغي )

المراقبةكنسخةأخرلإلىمراقبالسمكؾالذمكضعالشخصتحتإشرافو."
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 المبحث الثاني: 
 لكترونية وشروطيابة ال مبررات تطبيؽ المراق

 
عميةبعقكبةسالبةلمحريةقصيرةالمدةاتج قدروالعمماءإلىضركرةتجنيبالمحكـك

السجف دخكؿ اإلمكاف بديمةأخرلأكتدبيرآخ، ريناسبمدلجسامةكالحكـعميوبعقكبة
ناحية مف مفناحجرمو التييتعيفأفتقاسعمميا خطكرتو كدرجة شخصيتو كطبيعة ،    ن                        ية

عميوأخرل،لذلؾالبدمفكجكدمبرراتلتطبيؽالعقكباتالبديمةعمى كمنياالكضع،المحكـك
تحتالمراقبةاإللكتركنية.

أثبتتتجارببعضا المراقبةاإلحيث طبقتنظاـ التي لكتركنيةنجاعةىذالدكؿ
الحديثفيالسياسةالعقابيةمفحيثتحقيؽأغراضالعقكبةكتجنيبا عميواالتجاه لمحكـك

لمجزاءاتالتقميدية كماتحدمفاكتظاظالسجكفكالعكدلمجريمةكابقاءالحدث،اآلثارالسمبية
(1)حكؿأسرتو.
نثاراآالعقكباتبدائؿتترؾأفالممكفكمف عميةبعقكبةسالبةعمىسمبية المحكـك

  المدة لمحريةقصيرة أفيمكفبؿفحسبذلؾكليسالمرجكةأىدافياالتحقؽقدبالتالي،
منيايستيدؼماعكسلىإتؤدم التمؾتبقىأفأجؿكمف، األىداؼضمفتدابير

نطاراإتككفكضكابطشركطكضعمفالبد،المنشكدة نقانكنيا نكشرعيا  تجاكزه.اليمكف
نثبلثانصيغالكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعكيأخذ :يعدحيث،الفرنسيالعقابيالنظاـفي
نسمكباأ .1 بعدتقررأم،العقكبةتنفيذلقاضيتقريرىايعكدلمحريةالسالبةالعقكباتلتنفيذ

أكنظاـالجزئيالحبستقريرعندالحاؿىككما،لمحريةالسالبةبالعقكبةصدكرالحكـ
تنفيذلتعديؿكقضائيةقانكنيةتقنيةلكتركنيةاإلفالمراقبة،العقابيةخارجالمؤسسةالعمؿ
نفارقاالحاالتفيبعضيستتبعة،العقكب نكاضحا  كالعقكبةبياالمنطكؽالعقكبةبيف
.المنفذة

كمابالحكـ،النطؽجمسةأثناءفيمباشرةالمحكمةبياتنطؽذاتياكالتيبحدعقكبة .2
العمؿفي جرائـأجؿكمفالمبتدئيفعمييـلممحكـكفقطكتكجو،العامةلممنفعةنظاـ

بسيطة.
                                                                 

(.73ص)(مرابيط،بدائؿالعقكباتالسالبةلمحرية(1
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نتدبيرا .3 (1)القضائية.الرقابةيفلتأم
المراقبةتحتلمكضعالصكرىذهمفالمحددةاألغراضتحقيؽإلىكلمكصكؿ

المشرعلكتركنية،اإل االفرنسيقدـ ننصكص   تكافرىاالكاجبالشركطتعالجمتكاممةتشريعية
ىذاالنظاـ.لتطبيؽ

 مبرراتتطبيؽكفي الحديثعف سنتناكؿ المبحث كأيضالكتركناإلالمراقبةىذا نية   
يةكذلؾفيمطمبيف:لكتركنالشركطالكاجبتكافرىافينظاـالكضعتحتالمراقبةاإل

لكتركنيةاإلالمراقبةمبرراتتطبيؽالمطمب األوؿ: 
لكتركنيةاإلشركطتطبيؽالمراقبةالمطمب الثاني: 
















                                                                 

(.137ص)ي"فيالسياسةالعقابيةالفرنسيةلكتركنية"السكاراإللكتركنالكضعتحتالمراقبةاإل(أكتاني،(1
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 : المطمب األوؿ
 مةبدي كعقوبة لكترونيةال  المراقبة تطبيؽ مبررات

 
 يشكؿ عاـ لكترونيةال  المراقبة تطبيؽ مبررات: الفرع األوؿ
أىداؼتحقيؽعف–المدةقصيرالحبسعقكبةكىي–األصميةالعقكبةعجز  ً  أوال :
.التأىيؿأككاإلصبلحالعاـالردعفيالعقاب

لبةلمحريةالساالعقكبةمفالنكعىذاتنبذالحديثةالجزائيةالسياسةأفتقدـبمايتصؿ    ً  ثانيا :
المدة غيرزمنيةمدةإلىيحتاجالذماإلصبلحيالبرنامجتطبيؽمعيتعارضألنوقصيرة

المرجكةالنتيجةإلىبوكلمكصكؿلتطبيقوقصيرة عادةإصبلحكىي، كا عميوالمحكـكدمج 
نمجددا،بالمجتمع نتقريباأشيرستةعفتقؿالمدةإلىيحتاجاإلصبلحيةالبرامجفأقصر ؿداخ
نقانكنابومسمـىكككمااإلصبلحية،أكالعقابيةالمؤسسة االحتياطيالحبسأكالتكقيؼمدةأف

كنؤكدعمىأفالكضع،(1)الشخصعمىبياالمحكـكالعقكبةمدةمفتسقطالتحقيؽذمةعمى
نأيضاالحديثةالتيتسعىبالنيكضبالمجتمعكالجزائيةتبنتوالسياسةلكتركنيةاإلالمراقبةتحت 

التقميؿمفمعدؿالجريمة.

العقكبةضررأف    ً  ثالثا : لمحرية ألنياتنفيذىافائدةمفبكثيرأكبرالمدةقصيرةالسالبة
المحترفيفالمخضرميفبالمجرميفالقصيرةالمدةىذهخبلؿعميوالمحكـكاختبلطإلىتؤدم
ىؤالءإلىاإلجراـعدكلقاؿانتإلىيؤدمقدالذماألمرالعقابية،المؤسساتداخؿلئلجراـ

عمييـ نفنكنافيتعممكف،المبتدئيفمفالمحكـك أيةيمثمكفالىؤالءكأفخاصةاإلجراـمفجديدة
بأشخاصيـ قصيرةعقكباتاستحقتجسيموغيرجرائـارتكبكاأنيـبدليؿكأفعاليـ،خطكرة

الكضع(2)لدييـاإلجراميالسمكؾتعميؽإلىالنيايةفييؤدمممااألمد، كلذلؾكافنظاـ ؛
ـمعالمجرميفالمحترفيف.لكتركنتحتالمراقبةاإل عميي يةأفضؿفيكاليؤدمالختبلطالمحكـك

نأمكاالالخزينةتكمؼأنياإالاألمدقصيرةكانتكأفالعقكباتىذهأف    ً  رابعا :  فيباىظة
لمددعمييـكـكالمحإصبلحكبرامجأكضاعتحسيففياألمكاؿىذهتصرؼالذمالكقت
لكتركنيةيقمؿمفتمؾالتكاليؼ.كالكضعتحتالمراقبةاإل،أطكؿ

                                                                 

المطبقةعمىالصغار،(السعيد(1 .العقكباتالبديمة
المقترحةفيدكؿالخميجالعرب(2 (.7ص)ي(السعيد،العقكباتالبديمة
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ممااإلصبلحيةأكالعقابيةالمؤسساتاكتظاظإلىالمدةالقصيرةالعقكباتتؤدم    ً  خامسا :
كالخاضعةطكيمةلمددعميوالمحكـكبحؽاإلصبلحيةالبرامجتطبيؽإعاقةأكتعطيؿعنوينتج
،التأىيؿىذاإعاقةأكمجتمعاتيـفيتأىيميـعدـإلىيؤدمممااإلصبلحيةمجالبراتمؾإلى

عميومعأسرتولكتركناإلالمراقبةتحتعمىعكسفإفالكضع كما،يةيؤدمإلىبقاءالمحكـك
(1)كيساعدعمىتأىيميـفيالمجتمع.

عاليةفينسبةتمثؿعنيـلممفرجلمسجفالعكدةأفالدراساتمفكثيرأثبتت:       ً سادسا  
،أخرلجرائـعنوكقدينشأبؿالسجفعقكبةمفاليدؼيفقدكىذاالعالـ،مجتمعاتمفكثير

بعقكبةاألخذحالةكفي،الفرديةكالحقكؽالحرياتييددبات،السجفعقكبةفيكماأفالتكسع
ينعمكفأنيـذلؾالسجناء،كثيرمفنفكسفيكاالتكاليةالبلمباالةيؤدمإلىترسيخالسجف،
نكأيضا،عناءدكف،كمبيتكشراببطعاـ اذ،عاـبشكؿالسجكفلبيئةالصحيالمستكلتدني
فيالسجناءمفكبيرعددككجكداالكتظاظمفالعالـمستكلعمىمفالسجكفكثيرتعاني
(2)صغيرة.غرؼ

فالمدةالقصيرةالعقكبةبأفوترى الباحثة كا تحمؿالظاىريةشدتياعدـفيكانت 
الخطكرةمقدارمعتتكازفككنياالعدالة،تحقيؽفييفيدالذماالجتماعيالتكازفمعنى

نتأىيبل)إصبلحاتحقؽالأنياإالالفعؿ،عفالناجمةاالجتماعية  نردعا،أك( عفقاصرةفيي
نكخاصةالجانيلدلاإلجراميةالركحكتأىيؿخمؽفيتساىـبؿالالعقابأىداؼتحقيؽ  ذاإ

نافحدثاك  .
الحديثةالجزائيةكالسياسةتتفؽبديمةلكتركنيةكعقكبةكأفنظاـالكضعتحتالمراقبةاإل

كخاصةإذاكافالجاني،عبلجقنطارمفخيركقايةدرىـالقائؿالمبدأتغميبحيثمفخاصة
نحدثا المحترفيف بالمجرميف االختبلط مف شؾأفالعقابأمرلمنعنو جكزيالاستثنائيكال
ٌإالإليوالمجكء العقابيةغيراألخرلالكسائؿانعدمتإذا تقدركالضركرةفالعقابضركرة،
.بقدرىا









                                                                 

المطبقةعمىالصغار(1 .(السعيد،العقكباتالبديمة
المقترحةفيدكؿالخميجالعربي،(السعيد(2 (.7)صالعقكباتالبديمة
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 لكترونية عمى األحداثال  المراقبة تطبيؽ مبررات: الفرع الثاني
 نفسو: الحدث بظروؼ الخاصة   ً           أوال : المبررات

القاضياجتيادإلىكتقريرىااكتقديرىتعيينياأمريرجعالحدثعمىالتعزيريةالعقكبات
يكفؿكالزماف،كالمجتمع،كالفاعؿ،الكاقعة،يناسبالذمالمصمحيالنظرإلىالمستند بما
.العقابمفكالنظاميةالشرعيةالمقاصدتحقيؽ

التكجوكيشجعيدعـماالمجتمعبظركؼكبالحدثالمتعمقةالمبرراتمفكجدكقد
نترفاكليستضركرةاألحداثكيجعمياايافيقضالبديمةإلحبلؿالعقكبات (1):المبرراتىذهكمف

الحدثبيايمرالتيالعمرية المرحمة خصائص -أ يقدـالعمريةالمرحمةخصائصفتفيـ،
نعامبلمساعدا  ن تصكرعمىبناءعميوكالحكـكدكافعوالمرحمةىذهفيالحدثطبيعةلتفيـ

لمفئاتالمنتميفالمنحرفيفاألحداثأعدادزايدتتأنياكبما،عمميةمعطياتمبنيعمىسميـ
سنة18إلى13مفالعمرية األعمارمف، عاماقمةالجنكح17إلى15كتشيد  كىذا،ن

يحدثىيالفترةالرئيسيةالتي-مفالثانيةعشرةإلىالثامنةعشرة–يعنيأففترةالمراىقة
:منياالخصائصمفالعديدالمرحمةبيذهكيتعمؽاإلجراميالسمكؾخبلليا

ىكمابيفمفمزكدفاإلنسافاألحداثيؤثرفيانحراؼالغددمالتككيففياالختبلؿ .1
تكيفوأدكاتمفبومزكد عمى كالغدةالنخاميةكالغدةبالحياةكالتكافؽبالبيئةتقبك
كيماكيةىرمكناتالغددىذهتفرزبالصماءتعرؼالغددكىذهالتناسميةكالغددالدرقية

لمفردكالعقميالجسميالنمكعمىاعدتس ىكالنقصأكبالزيادةاإلفرازىذاكمعدؿ،
حيكيااضطراباتحدثالغدداضطراباتفافعامةكبصفة،النمكاضطرابيحدثالذم

لمحدثالنفسيالتكافؽسكءيسببمماجسمياكتشكىا مفأكؿبرمافلكيزكيعتبر،
عنكافتحتكتابوفيأشار الم) لمشخصيةنظمةالغدد إلفرازاتالياـالتأثيرإلى(
السمكؾالصماءالغدد اإلنسانيعمى االستركجيفمثؿالمختمفةاليرمكناتكمف،

نكسببافيالسمكؾالتيتؤثركاالندركجيف فممغدد،األفرادبيفالسمكؾفيلبلختبلفات
بسمكؾصمتياألفكثيقةباالنحراؼفصمتيا،اإلجراـعمماءمفكثيرلدلبالغةأىمية
أكيدةالفرد مفحالةإلىيؤدمالدرقيةالغدةإفرازفياإلفراطأفنجدحيث،

باآلخريفاإلضرارإلىيقكدأفيمكفالذمكالدافعنفعالياإلكالتكتركالقمؽاالضطراب

                                                                 

فيقضايااألحداث(1 (.75)ص(القحطاني،العقكباتالبديمة
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المشركعةكغيرالمحرمةاألعماؿخبلؿمف يؤدمالنخاميةالغدةاضطرابأفكما،
بالنقصالشعكرحيثمعقدةشخصيةخمؽنغالباعنوينتجممافرطةالمالسمنةإلى

االجتماعيكالنبذ فيالفعاؿكدكرىاالغددأىميةيتجاىؿأفالمنصؼبكسعكليس،
كمفسمككوفيكالتأثيرشخصيتومعالـرسـكفيلمفردكالنفسيةالجسديةالكحدةتحقيؽ

(1).اثخاصةفيىذهالمرحمةالعمريةإجراـاألحدمجاؿفيأثرىاإلنكارسبيؿفبلثـ
برامجأسيمتكالذمكآدابوالمجتمعنظـكبيفالداخميةالمراىؽغرائزبيفالصراع .2

تعزيزهفيالفضائيةالقنكاتمعالشخصيالتكاصؿ تؤججوالذمالحبكتكىـ،
متناكؿفيالتيأصبحتكالمقاطعاألفبلـكمنياالحدث،فيمحيطالمؤثراتالمنتشرة

كالتحرشكالمعاكساتاآلخرالجنسمعالخركجقضاياأسبابمفكىذاالمراىقيفأيدم
(2).كنحكىا

 

النفسية .3 االضطرابات بكالديوالطفؿعبلقةاضطرابأفالنفسيكفالمحممكفيرم،
مسئكال يعد األـ نكبخاصة        النفسيةعف اضطراباتو السمكؾكمعظـ إلى يدفعو

نكأيضا،(3)اإلجرامي، المشاجراتبافتعاؿتعكيضيايعمدإلىقدكالتيقةبالنفسالثنقص
فإلثباتزعامتوكالعصاباتاألحداثزمرفيكاالندماج كا حيث،الجماعةنظـخالؼ 

األفعاؿمفذلؾغيرأكتعاطيالمخدراتفييقعكقدتأكيدالذاتإلىتجتاحوالرغبة
أفكما،ستقبلؿباالعكرهالذاتيشكتعزيزإليوالنظرذاتوكلفتتأكيدلمجردالمجرمة

كالكبرالجسـقكة فيلمدخكؿالعكاقبإدراؾعدـمعإليواألنظارلمفتيشجعوالطارئي
يميؿالمرحمتيفطبلبلدلمبلحظىككماالمشاجرات حيث كالثانكية المتكسطة
كيتصرؼبمظيرىـيظيرأفكيحاكؿإليياينتميالتيالمجمكعةمسايرةإلىالمراىؽ

يتصرفكف، اآلخريفلؤلحداثالحدثانتماءالسجفيعمؽعندماالخطركمكمفكما
إلىلديوالماضييتحكؿىذاثـ،منحرفةتجاربمفبويتحدثكفبماكيتأثر،فيسايرىـ

باحتراؼفيماكيصبحخبرة بعدمجـر فييتخذفيالحياةالجانحةأفاالنخراطكما،
الذاتتحقيؽطابعنغالباالبداية التيالمقننةالبرامجاإلصبلحيةشأفمففإفلذا،
القيـتعززأفلكتركنيةيمةكمنياالكضعتحتالمراقبةاإلبدكعقكباتلياالحدثيخضع
،المجتمعكأماـنفسوأماـبالمسئكليةكشعكرهالذاتبتقديرتنميةشعكرهإلىكتؤدملديو

                                                                 

(.37-36)صص أحداثكمنحرفيفمكقعجامعةالممؾعبدالعزيز،((1
فيقضايااألحداث،دراسةمقارنةالع،(القحطاني(2 (.76)صقكباتالبديمة
.(38ص) أحداثكمنحرفيفمكقعجامعةالممؾعبدالعزيز،((3
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منويرجىمامعيتفؽكالبويميؽالالمجتمعالسمكؾالذميجرموأفدكماليستشعر
يعنيبتربيتوالذملممجتمعكصبلحنفعمف  دكفممايحكؿبمعاقبتوعنايتومفأكثري
لديوالمبكرةالعدائيةتكلد بعضنعرؼأفالميـكمف، مفالعصاباتأعضاءأف

نأصبلجانحيفليسكاالمراىقيف  ،االنتماءالعصابةلمحصكؿعمىلعضكيةانضمكاإنما
كاإلثارة دراؾ، كا   عصابةفيكعضككلكالذات  الحدثمجردأفكما، بأنوكصـ

نالجنكحكثيراقبؿمامرحمة"منحرؼ"أك"جانح"في   الخبراءرأمأكثرفي-يساىـما
األمـالمتحدةاستبدلتيالذا؛الحدثعندالمستيجفالسمكؾمفثابتنمطنشكءفي-

(1).نكفالقامعفيخبلؼاألحداثبمصطمح
ليقدريكفيبمانضجتقدتككفالالذاتيةبالمراقبةتعنيالتيالراقيةالعقميةالكظائؼ .4

مفأسرعبشكؿاليـكيحصؿكاالجتماعيالجسدمالشبابفبمكغ،أفعالونتائجالحدث
معينةلقكتيانماذجكيقمدالنفسيالتقميدبقكانيفيتأثركالحدث،كالعقميبمكغيـاالنفعالي

البارزأك المذةمفيـكعمىكيركزكالجنس،كالسرقةالعنؼعفالمعبرحضكرىا
أكلممغامرةكحاجتوالمباشرة البيتيةكيصؿكالرغبةفيأفيغشالسمطةاالجتماعية
ىذهالسمطةضدالتمرد درجاتوإلىالمرحمةفي المراىؽأقصى إيماف ألف كربما

(2).لتيتجعؿمنومناكئاقكيالمسمطةبضركرةكجكدسمطةتنظـالفكضىالسائدةا
ذمالحدث -ب اإليبلـعمىمبنيةعقكبةالعتمادشرعيمبررفبلإجرائيةمسئكليةغير

رضاء كا كالتكفير       األجياؿبتعاقبعميياكاالستمرارعميوالمجني غيرالحدثأفكبما،
نعضكاليصبحتكجييوإعادةىكعقابومفالغرضفإف؛مسئكؿجنائيا  المجتمعفيننافعا

 بعد.تنضجلـالتيقدراتوحسبمعومختمفةمعاممةجزائيةيتطمبمما

:"قاؿالمكمؼلممسمـتطييريةالعقكبة -ت ال النساء،أف ميو مىمابايعع تبايعكنيع أال ى ٍ يى ى ىىًٍ  ى ىىى ىى  ً يىًي ى ى
ت كال نكا، تز كال تسرقكا، كال شيئا، بالمو ىتشرككا ى ى   ٍي ى ى ى  ًي ٍ ى ى ى  ىٍن  ً ً  ًي ٍ ي تفتركنوبيف ببيتاف تأتكا كال ، دكـ أكال قتمكا ى يىٍ ى ي ىٍى و ًيٍى ىٍي ى ى  يٍ ى ٍى ى ٍيي

؟ تعصكنيفيمعركؼ كال ، كأرجمكـ يكـ أيد و  ي ٍ ى  ً  ً ي ىٍ ى ى  ٍيًيٍ ىى  ،«ىًٍيٍ مىذلؾ ،فبايعناهع المو بمىيارسكؿ قمنا: ى ىً ىى ٍىي  ًىىى ى  ي ى ى ىى يٍى
 المو رسكؿ فقاؿ ً  ي  ي ى  ى »ىى ش: ذلؾ بعد أصاب ىفمف  ى ىً ٍى ى ى ى ى ٍ تنموىى لـ مف ك كفارة، فنالتوعقكبةفيك ىىٍييئا ىٍ ٍ ى ى  ىه ى  هىيى ييى ىىىٍي ٍن

اقبو شاءع لوكاف فر شاءغ ،إف يعقكبةفأمرهإلىالمو ىىى ى ى ٍ ىً  ىي ى ىى ى ى ٍ ًً  ييًى هىىٍ كمعفكمكمؼغيرالحدث ولكف،(3)"ييى
الشريعةعنومرفكعالقمـألفاآلخركمالجزاءفيعنو كضحتذلؾ كما البمكغ قبؿ

                                                                 

فيقضايااألحداث)الع،(القحطاني(1 (.79صقكباتالبديمة
(.129)ص(إبراىيـ،االنسافكعمـالنفس(2
،كتابالبيعة/بابالبيعةعالنسائي،سنفالنسائي]((3 [.4162:رقـالحديث7/142مىالجياد،
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اإلسبلمية ؿالعقكبةبديأفعتباراعمىسجنومفلمحدثاليدؼمفالتطييرفينتفي؛
كماأفإجراـ،السجففيالمتكفراإليبلـمعنىتحمؿاللكتركنيةالكضعتحتالمراقبةاإل

كالتقكيـلئلصبلحتقببلأكثرأنوفيالبالغيفإجراـعفتختمؼالصغار أكلىفيك،
تشريعيإطاركفيكقتيافيالقابميةىذهتستثمرالتيالبديمةعقكبةالمفنكعياتباستخداـ

النظاـىذامفلبلستفادةاألحداثمفشريحةألكبرالمجاؿيتيحبحيثمنوالغرضيؤدم
تكافرت عمييـتطبيقوشركطإذا يستجيبكفمابقدريستجيبكفلمقسكةالالسفكصغار،
لبلحتكاء يحمؿأفيجبلذا؛ حاالتمفالتقميؿيمكفحتىاإلكراهطابعالعقابال

(1).العكداالنتكاسأك
 

     ً                                                 ثانيا  : المبررات الخاصة بظروؼ األسرة والمجتمع المحيط :
اآلمفلمطفؿكالمؤثراألساسيفيتنشئتوكتربيتو المبلذ )األبكاألـ( ،تعتبراألسرة

فسدتفس ذا كا صمحتصمحالمجتمعبأسره فإذا المجتمع نكاة كىي           ًى                  كانتشرفيو المجتمع د
صبلحياكمف المجرميفكليسىذاىدؼكجكدنافيىذهالحياةفمـنخمؽإالإلعماراألرضكا                              

كانتالمسؤكليةالكبرلعمىعاتؽاألسرةفيتنشئةجيؿفعاؿفيمجتمعو ىنا   ٌ                 كتمعبدكر،
،"حيثجاءفيالحديثالشريؼقكلو،أساسيفيتقكيـكاصبلحأخطاءأفرادىا راع كمكـ و ى ي يٍ

م كىك فيأىمو ،كالرجؿراع يتو رع مسئكؿعف ك اـراع ،اإلم يتو رع مسئكؿعف كمكـ ىك ى ي ى ً ًٍ ى ً و ى ي ي   ى ًً ً ى ٍ ى ه  ٍي ى ى  و ى ًىي ًً ً ى ٍ ى  ه  ٍي ي يٍى ى ٍسئكؿعف ى ه  ٍي
يتيا،كالخاد رع مسئكلةعف كجياك ز يةفيبيت كالمرأةراع ، يتو ىًرع ى ً ًى ى ٍ ى ىه ٍي ى ى ًى ٍ ى ً ىٍ هً ًى ى ٍىي ىى  ًً ً مسئكؿى ك سيده فيماؿ راع هـ  ٍي ى ى ى ًً ً ى ً و ى  ي

يتو رع ً ًًعف ى ٍ :«ى قاؿ ى -ى قدقاؿ بتأف كحس ى ٍىٍى يى ًٍ ى »-ى كمكـ ،ك يتو رع مسئكؿعف أبيوك فيماؿ ي يٍكالرجؿراع ى ًً ً ى ٍ ى ه  ٍي ى ى ًىًً ى ً و ى ي ي   ى
يتو رع مسئكؿعف ك ً ًًراع ى ٍ ى  ه  ٍي ى ى  و يةلكتركنلمراقبةاإلكممايبررتطبيؽعقكبةبديمةكالكضعتحتا،(2)"ى

لؤلحداثظركؼخاصةبأسرتوكمجتمعوكىي:

 المبررات الخاصة بظروؼ األسرة : - أ

أفحيثالحدثانحراؼعكامؿمفاألسرةداخؿالخاطئةكالتنشئةاألسرمالتفكؾ .1
حسبماأفاد،مفككةعائبلتمفينحدركفالقاصريفاألحداثمف%81%إلى71

الربي مديرمؤسسة ؛عاطفياقصكراعانكاقدنصؼاألحداثمفكأكثر(3)عابكحدايد

                                                                 

(.236مزراب،مدخؿالىالسيككلكجيةالجنكح)ص((1
2) أمكررسكؿا:البخارم]( مف المختصر الصحيح المسند كأيامو،الجامع كتابالجمعة/بابكسننو

فيالقرلكالمدف، .[893:رقـالحديث2/5الجمعة
إماـ)،ربيعمديرمؤسسةال-عكادأبكحدايد((3 .ـ(2116مايك11قابمو:خمكد
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عبلجفياإلسياـلؤلسرةيةتتيحلكتركنكخاصةالكضعتحتالمراقبةاإلالبديمةفالعقكبة
الحدث انحراؼ فرصةالحدثكإعطاءبكاجبياالقياـفيكالفشؿالقصكركتدارؾ،

المجتمعبكرامةفيالعيش فيالتاليةالعقكبةىكالسجفأفاألسرةعمـمعالسيما،
الطبيعيالنظاـىيكاألسرة،لممجتمعحمايةالبديمةمفالعقكبةالحدثيستفدلـحاؿ
قدمناسببشكؿأبناءىمايرعيافالمذيفالكالديفأفكما،احتياجاتوالحدثيمنحالذم
نجانحكفأيضا.أبنائيـبعضيككف     

أكبنيمااحبسجراءمفالكالديفمىعالحدثسجفعفالناتجةالسمبيةاآلثارتبلفي .2
كمنياإ بنتيما كالمرضكالحزفالشديدالتأثر: بالخزمكالشعكر، ،العبلقةكالفتكرفي،

الزمبلءمفالتحقير:مثؿكاألخكاتاألخكةعمىالسمبيةكاآلثار،األبأكاألـككفاة
كالفشؿكالقمؽ يالدراسالتسربإلىيتطكرقدالذمالدراسيكالتكتر معاناةككذلؾ،
،كقريةمدينةكؿفيتكجدالاالجتماعيةالرعايةفدكرالحدثفيالتنقؿلزيارةاألسرة
يكجدقدأنوالعقكبة(كمع)شخصيةمبدأمعتتنافىاألسرةالتيتمساألضراركىذه

تطبيؽالتأثيرفياختبلؼ أفإالبديمةعمىالحدثلكتركنيةكعقكبةالمراقبةاإلعند
 بكثير.أقؿريككفالضر

تطبيؽالمراقبةاإل .1 بفاإلعبلجفيتساىـبديمةلكتركنيةكعقكبةعند كتعتبركسيمة،
األكؿكمعاقبةفياليدؼمعاقبتوكليسستصبلحوالمبلءمة كما،معواألسرةالمقاـ

يويقسجنومفبدالعميومقررةبديمةلكتركنيةكعقكبةالمراقبةاإلبتنفيذبفاالأفاشتغاؿ
كالعاداتاألفكارمفاألسكأكالتقاطالسجففيالسكءمعأقرافختبلطاالمفسمبيات
بديمةكعقكبةيةلكتركناإلكلعؿأىـمبرراتتطبيؽالمراقبة،السجفبيئةفيكاألصدقاء

الكصـكالعارمشكمةاألسرةاحتضافالحدثمفقبؿأسرتوكتكاجدهبيفأىموكىذايقي
قطعإلىتؤدمكقد،كالجيرافكالمجتمعاألقاربأماـاألذلمفكثيرالبياتمحؽالتي

إعادةكصعكبةعنواالبتعادإلىمنيـالعديديميؿقدكالجيرافاألسرةبيفالعبلقات
المشاجراتكحدكث،(1)مجتمعوأفرادكبيفبينواالجتماعيةالركابط ءاالزدرانتيجة؛

لدلالجيرافأكثرممايحدثوكتبيفالدراساتأفارتكاباألنثىلمج ريمةيحدثأثرا          ن     
 (2).ارتكابالذكرلمجريمة

                                                                 

،(الجندبي(1 (.8)صالعقكباتالبديمة
عميوكأسرتواآلثاراالجتماعيةلمحبسالقصير،مينا((2  .(265ص)المدةعمىالمحكـك
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 المبررات الخاصة بالمجتمع :  - ب
لوأفكمااالنحراؼىذامفمتضرركالمجتمع،الحدثانحراؼفيكبيردكرلممجتمع

كالكضعبديمةعقكبةبتطبيؽالمتعمقةالمجتمعيةالمبرراتأىـكمف،استصبلحوفيدكركببر
:يميمالكتركنيةفيقضايااألحداثاإلالمراقبةتحت
رباني–الشرعيالفقومعبديمةلكتركنيةكعقكبةاإلالمراقبةتحتالكضعمبدأتكافؽ .1

كماداـ،كمكافزمافلكؿصبلحيتوفيو(1)مجاؿالتعزيرباتساعكفؿكالذم–المصدر
ينبغيفبلمشركعةقكبةعىيالجماعةكحمايةاألفرادلصبلحعقكبةتؤدمكؿأف

(2).غيرىادكفمعينةعمىعقكباتالجمكداالقتصار
 

لمحدثاالجتماعيةالتنشئةفيالحاصؿالقصكر .2 معالطبيعيالتفاعؿمففحرمانو؛
المحيط كسكءكغربةكاجتماعيةنفسيةبإشكاالتالسجفمفيخرجيجعموالمجتمع

 المجتمع.معتكيؼ

جراءبالحدثيمحؽالذم،عاركصمةإلييـبالنسبةشكؿيالسجكففياألحداثزجإف .3
فيومرغكبغيرنصديقايجعموسجنو سيئةقدكةباعتبارهمنوأبناءىااألسرفتحذر؛

،المراىؽلدلطبيعيةحاجةفيواألقرافكرضاالصداقةتككفكقتفيسكابؽكصاحب
ىذايؤثرربماك،سجكفلتخريجمحضفالمجتمعنظرفيفييأسرتوالكصـكيمحؽ
نسمبايؤثرأفالسجفكما،كذلؾكأخكاتوونإخكاكفرصالتزكيجفيفرصتوفينسمبا
الدراسيالحدثمستقبؿعمى دراستومكاصمةعفينقطعفقد؛ ألحؽكمف،  بالدراسةي
العمميالتحصيؿيعيؽالنفسيكالتكترالذىنيالتشتيتفإفالعقابيةالمؤسسةداخؿ
 .السميـ

القصكرالممحكظفيبديمةكعقكبةلكتركنيةاإلالمراقبةتحتبرراتالكضعكمفأىـم .4
النتائجالتييحصؿعميياالمجتمعمفخبلؿاعتمادالسجفكعقكبةرئيسةكشبوكحيدة
لؤلحداثفبلزالتحاالتالعكدمرتفعةكخبلؿمدةقدالتككفطكيمةبعدإطبلؽسراح

ستطعالقياـبمياميااألساسيةالتيكجدتمفحيثإفمؤسسةالسجفلـت،(3)الحدث

                                                                 

الناسفياالنزجارعمىمراتب(1 كأحكاؿ الزجر، التعزيرىك مف المقصكد في.( الصنائع بدائع الكاساني،
.(7/57ج)،الشرائعترتيب

(.225)ص(عكدة،التشريعالجنائياإلسبلميمقارنابالقانكفالكضعي(2
فيقضايااألحداث)الع،(القحطاني(3 (.83صقكباتالبديمة
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،أجمياأالكىيالكقايةمفالجرائـكاإلدماجاالجتماعيلؤلفرادالمنحرفيففيالمجتمع
أصبحتمكافلتعميـكسائؿاالنحراؼكأحدثأساليبارتكابالجرائـ كأيضا                       ن كالشؾ،

االجتما الرعاية كمؤسسات لمسجكف عديدة سمبيات ىناؾ كاأف عمىعية تؤثر لتي
(1):المجتمعمنيا

 

الدكلة - إرىاؽميزانية دارتياالرعايةمؤسساتككذلؾأفانشاءالسجكف، االجتماعيةكا       
كحراستيايكمؼالدكلةأمكاالطائمة. ن        

كينتجعفتكدسالسجكفكمؤسسات - كاكتظاظيابالنزالءمفاالجتماعيةالرعايةكما
األمراضكاألكبئ كانتشار سمبية: ةآثار ضعفيا، أك لمنزالء المقدمة البرامج ،كفشؿ

كالضغطعمىمرافؽالسجكف النزيؿ، معاناة كزيادة كاالختبلطبالمجرميفالمحترفيف،
الجرائـ مف كاقتراؼمزيدا المسؤكلية تحمؿ بالذاتكعدـ الشعكر لقتؿ يؤدم الذم     ن                         ،

النفسي كضعو لسكء يؤدم مما أىمو عف الحدث كابتعاد الثقة، بالنفسكفقداف
 حساسبالنقصممايؤدملعدـقدرةالنزيؿعمىالتكيؼمعالمجتمع.كاإل

يككنكفأصحاءكيعتبر - النزالء مف كثيرا أف حيث لمبالغيف كخاصة االنتاج تعطيؿ                ن                  
كضعيـفيأماكفمقيدةكمؤسساتالرعايةكالسجكفتعطيبللقدراتيـ. ن                

لجرائـكالعكدإليياكماأثبتتالكثيرمفتمؾالسمبياتتؤدمبالنيايةإلىتكراراقتراؼا -
كاألبحاث خبل،الدراسات مف السجيفكذلؾ الف بالمجرميف االحتكاؾ يعتقدؿ كما
صبحتبيئةلتفريخالسمككياتالمنحرفة،عكضاعفمؤسساتفأالبعضأفالسجك
ذا،كىذايعنيعدـتحقيؽاليدؼمفالعقكبة،(2)إلصبلحالمنحرفيف كا سةالسياكانت 

كتطكيرهمقترحاتكتقديـالقانكنيلمنظاـنقديةدراسةتحتـالجزائية فمف،إصبلحو
التيالبديمةالمناسبةكاستحداثالعقكبات،الحدثإلصبلحاألكلكياتتكجوأفالحكمة
نبدالالطريؽإلىىذادفعوالذمالقصكرلتبلفيالراجعةالتغذيةتقدـ دكرزيادةعددمف

 العبلج.مفخيرفالكقايةمؤسساتالرعاية

الحكمةمففإف،نتماماالسجفإلغاءيعنياللكتركنيةكعقكبةبديمةالمراقبةاإلتطبيؽ .5
بحؽعنيفةجرائـيرتكبكفالذيفاألحداثأفعمىيتفؽتقريباكالجميععميواإلبقاء

مؤسساتكضعيـيتـاألشخاص الكقتلبعضعقابيةفي الجرائـمرتكبيكذلؾ،
                                                                 

إجراءاتبديمةعفعقكبةالحبس(1 (.117-116صص)(كلدمحمدف،
المقترحةبدكؿالخميج)صال((2 .(4سعيد،العقكباتالبديمة
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نالسجفتخكيفاعقكبةبقاءكليكف،يرةالخط     مالـالقانكنيةالنصكصمففإف،نكتيديدا
بتجريـالنصذلؾيزاؿكجكدفبلذلؾكمع،إليولعدـالحاجةقميمةمراتإالبويحكـ
رادعادكففاعموينتظرالذمكالعقابالسمكؾىذا  ن .ارتكاب  المجرميفليذاالجـر

نكأخيرا .6  معالجنائيالتعامؿفيباإلصبلحالمطالبةالدكليةراتالمؤتمعميونصتما
(1)األحداث األحداثبحمايةالخاصةالمتحدةاألمـقكاعدمفالثانيةالمادةكمنيا،
ـ"مفالمجرديف القاعدةأخير"ككذلؾكمبلذإالالسجفإلىالمجكءعدـينبغي(2)حريتي

أمفيالحدثإيداعيككفأفمابكيف"يجبدائقكاعدفيالمبادئاألساسيةمف5
نتصرفاإصبلحيةمؤسسة  كألقصركمبلذإالإليويمجأال تقضيفترةأخير  بياي
(3).الضركرة



  

                                                                 

فيقضايااألحداث)الع،(القحطاني(1 (.89صقكباتالبديمة
مف(2 ىافانا في المعقكد المجرميف كمعاممة الجريمة لمنع الثامف المتحدة األمـ مؤتمر باعتمادىا أكصى )

27 إلى 7آب/أغسطس الجمعية1991أيمكؿ/سبتمبر كنشرتعميالمؤلبمكجبقرار اعتمدت كما
 المتحدة لؤلمـ :أكال:منظكراتأساسية:1991كانكفاألكؿ/ديسمبر14المؤرخفي45/113العامة      ن 

كفى2 القكاعد ىذه في الكاردة كاإلجراءات لممبادئ كفقا إال حريتيـ مف األحداث تجريد عدـ كينبغي .
النمكذجيةإلدارةشؤكفقضاءاألحداث)قكاعدبكيف(.كينبغيأاليجرد الدنيا المتحدة األمـ الحدثقكاعد

إالكمبلذأخيركألقصرفترةالزمة،كيجبأفيقتصرذلؾعمىالحاالتاالستثنائية.كينبغي مفحريتو
لمسمطةالقضائيةأفتقررطكؿفترةالعقكبةدكفاستبعادإمكانيةالتبكيربإطبلؽسراحالحدث."

3) شؤكفاألحداث)قكاعد إلدارة الدنيا النمكذجية المتحدة األمـ قكاعد مؤتمراألمـ( أكصىباعتمادىا بكيف(
كمعاممةالمجرميفالمعقكدفيميبلنكمف الجريمة لمنع السابع أيمكؿ/6آب/أغسطسإلى26المتحدة

:1985تشريفالثاني/نكفمبر29المؤرخفي41/22كاعتمدتياالجمعيةالعامةبقرارىا1985سبتمبر
 األساسية:" ا5المبادئ سمب إلى استحالت.المجكء حاؿ في ممكنة فترة كألقصر أخير كمبلذ لحرية

البدائؿ."
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 :المطمب الثاني
 لكترونيةال  المراقبة تحت نظاـ الوضع شروط تطبيؽ

 

 يةرونلكتال  المراقبة تحت الشروط القانونية لتطبيؽ نظاـ الوضع: الفرع األوؿ
تحتالكضعلتقريرتكافرىمامفعمىشركطقانكنيةكماديةالبدالفرنسيالمشرعنص

لكتركنيةاإلالمراقبة كىكالنظاـليذااألىـالغرضتممسيمكنناالشركطىذهمراجعةكمف،
مكانيةاالتصاؿالمدةقصيرةلمحريةسالبةبعقكباتكالمحككميفتجنيبالمتيميف بالمجرميفكا      

العدكل"اإلجرامية"ليـ.نقؿ
:فالشركطالقانكنيةىي

 : األشخاص حيث مف:   ً  أوال  
كانكاسكاءاألحداثكالبالغيفعمىفرنسافياإللكتركنيةالجزائيةالمراقبةنظاـيطبؽ

أكعمييـالمحكـكلممراقبةمفالخاضعيككفأفاألمرفيكيستكم،(1)اإلناثأكالذككرمف
(2)القضائية.المراقبةلنظاـيخضعكفالذيفمفالمتيميف

اإللكتركنيةالمراقبةنظاـتطبيؽأىميةمفيقمؿالفقومفنجانباأفإلىاإلشارةكتجدر
ننظراكذلؾ؛(3)فرنسافيعمىاألحداث  فياألحداثعمىتطبؽلمحريةالسالبةالعقكباتألف
،المجرميفمففئتيفبيفيفرؽـ2/2/1945فيالصادرالفرنسياألمرإفإذ،مجاؿضيؽ

يجكزالالمرحمةىذهكفيسنة،عشرةثبلثعفأعمارىـتقؿالذيفاألطفاؿ:تضـاألولى
نماعقكبة،بأيةعمىالطفؿالحكـ كا إلىكالتسميـكالتكبيخاالحترازية،التدابيربشأنيـتتخذ 

عشرة،الثالثةسفبمغكافالذياألحداثفتشمؿ:الثانيةالفئةأمامؤتمف،إلىشخصأكالكالديف

                                                                 

1) ( المادة نصت )13 رقـ القانكف مف )1159/97 الفرنسي، بتاريخ أفتضاؼ19/12/1997الصادر عمى ـ،
 21/8المادة 174/45لقانكف في الصادر سرياف2/2/1945، نصتعمى كالتي الجانحيف األطفاؿ بشأف ـ،
مفقانكفاإلجراءاتالجنائيةكالخاصةبخضكعاألحداثلممراقبةاإللكتركنية.783/13-723/7المكاد

فيمرحمةالتحقيؽاالبتدائي،بحيثيبقىالمتيـفي(2 المتيـ لو يخضع لمحرية مقيد نظاـ القضائية المراقبة )
ال مفالقيكد لمجمكعة عمىأفيخضع التكقيؼ، خارجأسكارمراكز المرحمة ىذه نتيتشكؿعائقاخبلؿ      

أماـتنقبلتولحرمانومفمغادرةالمكافالمخصصإلقامتوأكعدـاختبلطوبأشخاصمحدديف.
(.121ص)المراقبةاإللكتركنيةطريقةحديثةلتنفيذالعقكبةالسالبةلمحريةخارجالسجف(سالـ،(3
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فيإاللمحريةسالبةعقكباتبشأنيـتصدرالالمرحمةىذهكفيعشرة،سفالثامنةيبمغكاكلـ
(1)مخففة.بياالمحكـكالعقكبةكتككف،الحدكدأضيؽ

التشريعفياألحداثبشأفلمحريةالسالبةالعقكباتتطبيؽفيالتكسععدـأفكالحقيقة
،البالغيفإلىإضافةاألحداثعمىاإللكتركنيةالمراقبةنظاـتطبيؽأىميةمفيقمؿال،الفرنسي
أكثرتككفبالمجرميفلبلختبلطنتيجةالسيئةلمصفاتكاكتسابوالحدثأفاستجابةخاصة
(2)البالغيف.مفغيرهمعبالمقارنةسيكلة

لممراقبةأخضعقدالفمسطينيالمجرميفسمكؾمراقبةقانكفأفإلىاإلشارةكتجدر
األحداثالمجرميفقانكفمف،(12/2)المادةنصتباألحداثيتعمؽففيما،األحداثكالبالغيف
أخرلطريقةبأممعاممتواإلمكاففيكافإذابالحبسحدثعمىيحكـال:"الفمسطينيبقكليا

بأمأكةإصبلحيمدرسةفيأكمعتقؿفيكضعوأكجمدهأكتغريموأكالمراقبةتحتككضعو
."آخركجو
 .العقوبة حيث مف:      ً ثانيا  

سالبةبالعقكباتعمييـالمحكـكعمىفرنسافياإللكتركنيةالمراقبةنظاـيقتصر
أككالغرامةلمحريةالسالبةغيرالجزاءاتعفبديمةاإللكتركنيةالمراقبةتككفكبذلؾال،لمحرية
العامةالعمؿ (3)المصادرةأكلممنفعة طر، لمحريةخارجحيثىي السالبة العقكبة لتنفيذ يقة

(4)السجفدكفاعتبارىاعقكبةقائمةبحدذاتيا.
المراقبةمفيستفيدأفيمكفالذمكحدهىكالطبيعيالشخصأفذلؾعمىكيترتب

.(5)اإللكتركنية
يجبأفتككفالعقكبةالتي،اإللكتركنيةأجؿتطبيؽنظاـالمراقبةمف،القكؿخبلصة

بياالقاضيعقكبةسالبةلمحريةالغيركىذاطبعافيغيرالحاالتالتينطؽ       ن            ذػػػػـاألخػػػيت
اإللكتركنيةكتدبيراحترازمفيبعضالتشريعات.بالمراقبة

                                                                 

(.232-231صص)(كامؿ،الحمايةالجنائيةلؤلطفاؿ(1
(.213)صيدةأصكؿعمـاإلجراـعق،(أبكالعبل(2
(مفقانكفاإلجراءاتالفرنسي723/7(كمانصتالمادة)(3
اإل(4 (.52يةكطريقةحديثةلتنفيذالعقكبةالسالبةلمحريةخارجالسجف)صلكتركن(معيزة،المراقبة
بيةالفرنسيةالكضعتحتالمراقبةاإللكتركنية"السكاراإللكتركني"فيالسياسةالعقا(أكتاني،(5

(.138ص)
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بيالمحريةالمحكـكالسالبةالعقكبةمدةتزيدأفيجكزالالفرنسيالمشرعلخطةنككفقا
المراقبةمفعميوالمحكـكالستفادةفيشترطسنة،عمىزادتفإذاكاحدة،سنةعمى نظاـ

كغرض،(1)أقصىكحدسنةمدةمنيايتبقىأفإلىلمحريةالسالبةالعقكبةتنفيذاإللكتركنية
الزمني التقييد ىذا مف كاضح المشرع أنوأراددرءمفاسدكسمبياتالعقكباتالسالبة؛ حيث

عميوخارجالمؤسسةالعقابية.لمحريةقصيرةالمدةبحيثيستعاضعنيابتقي (2)يدحريةالمحكـك
الذيفعمييـالمحكـكعمىاإللكتركنيةالمراقبةنظاـتطبيؽالفرنسيالمشرعكماأجاز
كفي،سنةعمىالعقكبةمفالمتبقيةالمدةتزيدأالشريطةالشرطياإلفراجمفنظاـيستفيدكف

نشرطيا.عنوالمفرجليايخضعالتيالتدابيريؿقبمفاإللكتركنيةتككفالمراقبةالحالةىذه  (3)
لكتركنيةفيىذهالحالةىكالتدرجفيالمعاممةالعقابيةكالغرضمفإقرارالمراقبةاإل

عميو، المطمؽلممحكـك الحرية سمب مف يتدرج العقابيةحيث خارجالمؤسسة تقييدىا إلى ،
(4)بحريتوالكاممة.،إلىتمتعولكتركنيةضاعولنظاـالمراقبةاإلبإخ

مراقبةقانكففيالفمسطينيالمشرعبياأخذالتيالتقميديةصكرتيافيالمراقبةأما
المجرميف سمكؾ لمحريةالسالبةالعقكبةتككفأفلتطبيقيايشترطفبل، لممحكمةيجكزإذ،

أفتصدر نأمراالمختصة نبدالالمراقبةتحتبالكضع نطاؽيفكحتى،(5)الغرامةعقكبةمف
تحتبالكضععميوالمحكـكيستفيدلكيأقصىنحداالمشرعيشترطلـالسالبةلمحريةالعقكبات
نبدالالمراقبة العقكبةمفتنفيذ أمرلتقريرتقديريةسمطةالقاضيالمشرعمنحبالمقابؿكلكف،
سكابقوأكوأخبلقمفرألإذاالمراقبةتحتالمدافبكضعيأمرأفيجكزلمقاضيحيثالمراقبة

                                                                 

prisonsمكقع((1 .المراقبةاإللكتركنيةفيفرنسا،
(.53ص)يةكطريقةحديثةلتنفيذالعقكبةالسالبةلمحريةخارجالسجفلكتركنالمراقبةاإل(معيزة،(2
الفرنسي723/7المادة)ك(729/1(المادة)(3 .(مفقانكفاالجراءاتالجزائية
(.53ص)يةكطريقةحديثةلتنفيذالعقكبةالسالبةلمحريةخارجالسجفلكتركنإلالمراقبةا،(معيزة(4
5)( المادة سمكؾالمجرميفنصتعمى"3/2( مفقانكفمراقبة (إذاأديفشخصفيسياؽمحاكمةبناء2(

اإلفراجعف أفمفالمبلئـ كرأتالمحكمة الغرامة، الحبسأك عقكبة يستكجب جـر بارتكاب اتياـ عمى
ا تحتالمراقبة،بعدالنظربعيفاالعتبارإلىظركؼالقضية،بمافيذلؾأخبلؽالمجـر ككضعو لمجـر

ارتكب كأيةظركؼمخففة الجـر كماىية العقمية أك الصحية كحالتو البيتية بيئتو أك أكعمره أكسكابقو
مفالحك أفتصدرأمرابكضعوتحتالمراقبةبدال فييا،يجكزلممحكمة الجـر   ن                  عميو: ـ

،قبؿإصدارأمربكضعوتحتالمراقبة،األثرالمترتبعمى كيشترطفيذلؾأفتكضحالمحكمةلممجـر
بمغةبسيطةكأفتفيموأنوإذاتخمؼعفمراعاةأحكاـاألمربأمكجومفالكجكهأكارتكبجرما األمر

األصمي لمحكـعميو،أكإلدانتوكالحكـعميوبالجـر يعرضنفسو ،كالتصدرالمحكمةأمرالمراقبةآخر،
عفرغبتوفيمراعاةأحكامو." إالإذاأعربالمجـر
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ارتكبالتيالمخففةكالظركؼالجـرماىيةأكالعقميةأكالصحيةأكحالتوبنيتوأكعمرهأك
نبدالالمراقبةأمرالمبلئـحمكؿمفأففيياالجـر .بياالمحكـكلمعقكبةالفعميالتنفيذمف
 .المدة حيث مف:      ً ثالثا  

أفيجكزالحيثاإللكتركنية،المراقبةتنفيذلمدةأقصىنحداالفرنسيالمشرعكضع
المدةتزيد نتماشياكذلؾكاحدة،سنةعمىىذه المنصكصاألخرلالعقابيالتنفيذكسائؿمع
إالأنوماىكشائع،(1)كاحدةسنةعمىمدتياتزيدأفيجكزالالتيالفرنسيفيالتشريععمييا

حاليافيفرنساكماىكمعمكؿبوفيالكقتالراىفيشيرإل                ىأفالمدةالمتكسطةلئليداعتحتن
نيةىيتسعيفيكما.لكتركنالمراقبةاإل     

فأيضاتطبيؽنظاـالمراقبةاإلكمفالممك     ن عمييـبعقكبةسالبة لكتركنيةعمىالمحكـك
عميوممزمابتنفيذتمؾالعقكبة لمحريةمدةتتراكحبيفالسنةكالسنتيفبشرطأفيككفالمحكـك  ن                    

(2)سنةعمىاألكثر.إلىأفيتبقىمنيا

نكحسنا  إذ،اإللكتركنيةالمراقبةتنفيذلمدةأقصىنحداكضععندماالفرنسيالمشرعفعؿ
تركيا تحديددكفإف ليذابالخضكعالرضاءعدـإلىسيؤدمذلؾعمىزيادةتحديدىاأك،
(3)النظاـ.

ا لمحرية السالبة العقكبة مدة إلى باإلضافة أنو إلى اإلشارة يشترطعدـكتجدر لتي
تجاكزىا المراقبة، نظاـ مف استفادتيـ إمكانية مدل لتقرير عمييـ تصنيؼالمحكـك يتـ فإنو

يةلكتركناإل إل؛ باالستناد كالظركؼكذلؾ عميو محكـك كؿ سمكؾ قتصاديةكاالاالجتماعيةى
(4)الخاصةبو.

أقصىنحداكضعقدالمجرميفسمكؾمراقبةقانكفأفنجدالفمسطينيالتشريعكفي
عفتقؿأفيجكزالإذالمراقبةمدة(حددت4/1)فالمادة،التقميديةصكرتيافيالمراقبةلمدة
ذاسنكات،ثبلثعفكتزيدسنة كا أفالمراقبةأمرأصدرتالتيالمحكمةخكؿقدالمشرعكاف 

                                                                 

الجنائيةاإللكتركنية،(عبيد(1 (.86ص)المراقبة
(.54)صيةكطريقةحديثةلتنفيذالعقكبةالسالبةلمحريةخارجالسجفلكتركنالمراقبةاإل،(معيزة(2
(.132)صحديثةلتنفيذالعقكبةالسالبةلمحريةخارجالسجفالمراقبةاإللكتركنيةطريقة،سالـ((3
(.66)صيةكطريقةحديثةلتنفيذالعقكبةالسالبةلمحريةخارجالسجفلكتركنالمراقبةاإلمعيزة،((4
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(1)المراقبة.بأمرالعمؿمدةتشمؿأاليجبالتعديبلتىذهفإف،تعدلو

 .الرضاء حيث مف:      ً رابعا  
الخاضعرضاءعمىفرنسافيبوالمعمكؿاإللكتركنيةالجزائيةالمراقبةنظاـيرتكز

لممراقبة ال، إخضاعويرادمفمكافقةدكفالمراقبةتحتبالكضعاألمرإصداريجكزإذ
لممراقبة بالكضعأفحيثيبلحظ، لصالحاألصؿفيمقررلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالحكـ

التأىيؿلدعـعميومحكـكال المراقبةتحتالكضعيجكزالكبالتالياالجتماعي،متطمبات
عميو.المحكـكمكافقةعمىبناءإالأصميةعميوبعقكبةالحكـعندلكتركنيةاإل

المشرعكقد نشرطاالفرنسيكضع  نجكىريا  حضكرفيالرضاءصدكراشترطحيف
لمرقابةمحامي الخاضع حضكرتعذرأكتغيبإذامحاـندبيتـأفعالمشرأكجبكما،

(2)المحامي.
نابتداءالـزأمرلمرقابةالخاضعرضاءأفإلىاإلشارةكتجدر تـإذاكذلؾليسلكنو،
(3)المراقبةأمرالبدءبتنفيذ المادةأجازتحيث، الجزائيةاإلجراءاتقانكفمف(723/11)

بناءعمىأكنفسوتمقاءمفيقـكأفالعقكباتتطبيؽلقاضيالفرنسي  ن لممراقبةالخاضعطمب
.(4)المراقبةأمرتنفيذشركطتعديؿالجميكريةمدعيالتشاكرمعكبعد

                                                                 

1))( مفقانكفمراقبةسمكؾالمجرميف11/1المادة (إذااقتنعتالمحكمةالتيأصدرتأمر1نصتعمى"،(
بكج أكإلغاءأمحكـمنو،بناءعمىطمبالشخصالمراقبة إليو أمحكـ بإضافة أك كبتغييرأحكامو

أفتصدرأمرابتعديؿأمر ليا يجكز مراقبالسمكؾالمتكلياإلشراؼعميو، أك المكضكعتحتالمراقبة
لذلؾ كفقا المراقبة  ن    ؿبأمركيشترطفيذلؾأفاليصدرأمأمربمقتضىىذهالمادةلتخفيضمدةالعم،

". المراقبةأكتمديدىازيادةعمىثبلثسنكاتاعتبارامفتاريخأمرالمراقبة
( المادة سمكؾالمجرميف4/2ك مفقانكفمراقبة ) ، ما2نصتعمى" نصا المراقبة تضمفأمر إذا )

التيينبغيعمىالمج بالتخصيصكالمدة كجبأفيذكرفياألمرمحؿاإلقامة يتعمؽبمحؿاإلقامة ـر
كافالنصيقضيبأفيقيـالشخصالمكضكعتحتالمراقبةفيالمعيد،فبليجكز ذا كا فيو، أفيقضييا                            

اثنيعشرشيرااعتبارامفتاريخأمرالمراقبة،كيترتب،أفتتجاكزالمدةالتييكمؼبقضائيافيالمعيد
ب فيو تعممو العاـ إلىالسكرتير فيالحاؿإشعارا ترسؿ أف المحكمة :عمى الذمأصدرتو شركطاألمر

اليجكزأفيكمؼأمكلدأك المراقبة فيأمر الكارد كيشترطفيذلؾأفالنصالمتعمؽبمحؿاإلقامة
إالإذاكافاألمريقضيعميوبأفيعمؿ،أكأف لتفتيشالحككمة، غيرخاضع فيمعيد حدثباإلقامة

خبلؿإقامتوفيو. "يسعىإليجادعمؿلوخارجالمعيد،
prisonsمكقع((2 .المراقبةاإللكتركنيةفيفرنسا،
الجنائيةاإللكتركنية،عبيد((3 (.94)صالمراقبة
prisonsمكقع((4 .المراقبةاإللكتركنيةفيفرنسا،
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فإذاالعامة،النيابةمكافقةعمىالفرنسيالتشريعفيالمراقبةأمرإصداريتكقؼكال
نخبلفاصدراألمر (1)اؼ.االستئنبطريقةفيوتطعفأف حينئذفميالرغبتيا،
سمكؾمراقبةقانكففيعميياالمنصكصالتقميديةصكرتيافيبالمراقبةيتعمؽكفيما

يجبإذلمرقابة،الخاضعقبؿمفالرضاءشرطعمىالمشرعأكدفقدالفمسطيني،المجرميف
بمغةاألمرىذاعمىالمترتباألثرالمراقبة،أمرإصدارقبؿلممدافتكضحأفعمىالمحكمة

نجرماارتكبأكالكجكه،مفكجوبأماألمرأحكاـمراعاةعفتخمؼإذاأنوتفيموفبسيطةكأ 
لغاءلممسئكليةآخريعرضنفسو كا  تصدرأفلممحكمةيجكزالاألحكاؿكؿكفيالمراقبة،أمر 

(2)أحكامو.مراعاةفيرغبتوعفالمجـرأعربإذاإالأمرالمراقبة
ذا كا يتعمؽفيماكذلؾليسفإنوالمراقبة،أمرلبدءنكرياضرلممراقبةالخاضعرضاءكاف 

أفلممحكمةالمجرميفسمكؾمراقبةقانكففيالمشرعأجازحيثإلغائو،أكالمراقبةأمربتعديؿ
(3)بذلؾ.اقتنعتمتىتمغيوأكالمراقبةأمرفيتعدؿ

األساسيةنسافاإلحقكؽمعمتفؽلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعنظاـيككفأف    ً   خامسا  :
نضرراتمحؽالبحيث نجسيما بالجاني،التشييرعفكالبعد،المجتمعفيعميوالمحكـكبمكانة
نآثارايسببماكؿكعف حراجكصـمفسمبية كا   (4)غيرىـ.أكالجيرافأككاألقرافالعائمةأماـ 


                                                                 

(.155)صالمراقبةاإللكتركنيةطريقةحديثةلتنفيذالعقكبةالسالبةلمحريةخارجالسجف(سالـ،(1
(مفقانكفمراقبةسمكؾالمجرميفالفمسطيني.3/2(راجعالمادة)(2
3)( المادة سمكؾالمجرميفالفمسطيني11/1( مراقبة قانكف مف ) ، ىذه1نصتعمى:" أحكاـ معمراعاة )

بكجكبتغييرأحكاموأكبإضافةأمحكـإليوأك المراقبة التيأصدرتأمر اقتنعتالمحكمة إذا المادة،
بناءع منو، أمحكـ مىطمبالشخصالمكضكعتحتالمراقبةأكمراقبالسمكؾالمتكلياإلشراؼإلغاء

كفقالذلؾ:كيشترطفيذلؾأفاليصدرأمأمر المراقبة بتعديؿأمر أمرا أفتصدر ليا يجكز عميو،            ن                    
عمىثبلثسنكات زيادة تمديدىا أك المراقبة العمؿبأمر لتخفيضمدة المادة ىذه مفبمقتضى اعتبارا

."أمرالمراقبةتاريخ
( الفمسطيني12/1كالمادة المجرميف سمكؾ مراقبة قانكف مف ) ، التي1نصتعمى:" لممحكمة يجكز )

المتكلي السمكؾ مراقب أك المراقبة، تحت المكضكع الشخص طمب عمى بناء المراقبة، أمر أصدرت
ذاكافالطمبمقدمامفمراقبا اإلشراؼعميو،أفتمغيأمرالمراقبة،كا                  لسمكؾ،يجكزلممحكمةأفتنظر

فيودكفحضكرالشخصالمكضكعتحتالمراقبة."
التيتطبؽعمىالكبار(4  (.35)ص(الشنقيطي،أنكاعالعقكباتالبديمة
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 : الفرع الثاني
 لكترونيةال  بةالمراق تحت نظاـ الوضع المادية والفنية لتطبيؽ الشروط



التيالشركطالماديةمف قضاءفيتجيزهكالتيبفرنساالمراقبةمفالنكعىذابياقيدكالفنية
:األحداث

.عشرةكالثامنةعشرةالثالثةبيفالحدثعمرأفيككف  ً   أوال  :
نفسو.كالحدثالحدثأمركليمكافقة    ً   ثانيا  :

:مثؿالعامةالشركطإلىباإلضافة
المراقبةتحتالكضعخبلؿاألقؿعمىمستقرإيجارأكثابتإقامةافمككجكد .1

.اإللكتركنية
)مجيبآليأكإنترنت(ممحقاتأمدكفثابتىاتفيخطكجكد .2
السكاركضعمعتتكافؽالصحيةالشخصحالةأفتؤكدطبيةشيادةقتضاءاالعند .3

 .اإللكتركنية

ما،منزلوفيغيرالشخصإقامةكانتإذاالعقارمؤجرأكمالؾمكافقةالحصكؿعمى .4
(1)عاما.المكافكافماإذاحالةعدا

يتطمبفي إقامةمحؿالمراقبةليذهلخاضعايككفأفاإللكتركنيةالمراقبةتنفيذلذا
ذا،(2)ثابتكمعركؼ كا الحالةىذهففيكاحد،مسكففيغيرهمعنمقيمالممراقبةالخاضعكاف 

لتنفيذ المراقبةفيوتجرمالذماإلقامةمحؿيككفأفيمـزكماالغير،مكافقةراقبةالمنظاـيمـز
مزكدابخط  ن الحالةبأفتفيدطبيةشيادةعمىالحصكؿاألمريتطمبكقدكفعاؿ،ثابتىاتفي

(3)بالمراقبة.الخاصالجيازأكاإللكتركنيالسكاركضعمفتتأذلاللممراقبةالصحيةلمخاضع
التيتمؾعفاإللكتركنيةالجزائيةالمراقبةلتنفيذالماديةكالفنيةطمباتالمتتختمؼكال
صكرتيافيفالمراقبةاإللكتركني،بالجانبيتعمؽفيماإالالتقميديةالمراقبةبصكرتياتتطمبيا
اإلقامة.محؿإلىباإلضافةبالمراقبةتقـكالتيالجيةتفترضكجكدالتقميدية

                                                                 

فيقضايااألحداث(1  (.143ص)(القحطاني،العقكباتالبديمة

.(مفقانكفاالجراءاتالجزائيةالفرنسي723/7(المادة)(2
(.142ي"فيالسياسةالعقابيةالفرنسية)صلكتركنية"السكاراإللكتركناني،الكضعتحتالمراقبةاإل(أكت(3
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في الفمسطيني يعيدسمكؾمراقبةانكفقكالمشرع سمكؾمراقبةبميمةالمجرميف
يعيدكقد،المراقبةأمربمكجبالمحكمةقبؿمفيعيفشخصكىكلمراقبالسمكؾ،المجرميف

السمكؾ.مراقبةلجنةتسمىلجنةإلىبذلؾ
ىذايككفكقدالمراقبة،ألمريخضعلمفإقامةمحؿكجكدالمراقبةأمرصدكركيستمـز

(1)المختصة.الحككميةالجيةلتفتيشيخضعمعيدأكبو،الخاصالمسكفالمحؿىك








                                                                 

مفقانكفمراقبةسمكؾالمجرميف3كالمادة2(المادة(1  .كالتيأشارتالييـالباحثةفيالسابؽ،



 
 
 

 
 
 
 

  الرابعالفصؿ 
 لكترونية ال  المراقبة ضمانات تطبيؽ

 كعقوبة بديمة لمحبس
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 : الرابعالفصؿ 
كترونية كعقوبة بديمة لمحبسلال  المراقبة ضمانات تطبيؽ


كمعاممةالجريمةمفلمكقايةخصصتوكالذم(1)السادسالمتحدةاألمـمؤتمرمنذ
المجرميف عاـكراكاسفي، السجفبدائؿمكضكعاتوأبرزمفكافـ1981بفنزكيبل كقد،

تعريضكدكف،السجفمففعاليةعديدةأكثرحاالتفيتككفأفيمكفأفالبدائؿإلىانتيى
.البدائؿىذهتطكيركيمكفبؿ،لؤلخطارالعامةالسبلمة

ىذاعفصدرتالتيالتكصياتعمىالزمفمفعقكدثبلثةعفيزيدماىمضكقد
المؤتمر اختبلؼالدكؿككافة، التيكاألنظمةالحديثةالدراساتمفتصدرمذاىبيا،عمى
ذا،الحريةسمبمحؿكاإلجراءاتلتحؿالجزاءاتمفمجمكعةبإدخاؿتكصي كا بالفعؿحكـ 
لمحريةالسالبةالعقكبةبتنفيذ بأفنعمما،إليياحسبالحاجةالمجكءيمكفالبدائؿبعضفإف،

أفينبغيإذ،المبدأحيثمفلمحريةالسالبةالعقكبةتستبعدأالينبغيالصائبةالجزائيةالسياسة
حاالتفياألمرلـزإذاإليياالمجكءكيتـالعقاب،لتفريداألخرلاألدكاتبيفتظؿمكجكدة

.(2)محددة
تفعيؿالعقكباتالبديمةعمىاألحداثالعديدمفالضماناتلتؤدمكلذلؾيتطمبعند

فيالتقكيـكاالصبلحعمىنحكيتفؽمعمقتضياتالعدؿكالمنفعة دكرىا البديمة ،العقكبات
فبلبدمفكجكدىالضمافحقكؽاألحداث.الجزائيةكلنجاحياكتكجوجديدفيالسياسة

كذلؾلضماف،الجزائيةكأصكلوالقانكنيةعدهقكالوىاربمجـرمبلحقةعمىالعمؿإف
الحقكؽالمكفكلةعمىالحفاظأجؿمفككذلؾالتنفيذيةالسمطةسمطةمفكالحدالقضاءعدالة

ندستكريا  ننظرااألحداثالجانحيفلحمايةالكفيمةالجزائيةالقكاعدكضعأيضاالجديرمففكاف،  
تعمؿكالتي،المجتمعكعمىعمييـلمحفاظليـالعكفيدكلمدكحالتيـلظركفيـ

                                                                 

المتحدةعف(1 األمـ تعدىا مفصمة استقصائية عرضتعمىالمؤتمرأكؿدراسة )                            ي  الجريمةفيمختمؼأنحاء
 مف كاردة معمكمات إلى استنادا العظمىمف65العالـ، أفالغالبية كأظيرتتمؾالدراسة دكلةعضكا،

كأفاإلجراـيتخذأشكاالكأبعاداجديدة،كأف فيالعنؼكاإلجراـ، تصاعدا تكاجو كالنامية البمدافالمتقدمة
كمكافحتي الجريمة لمنع التقميدية الكضع.التدابير عمىمعالجة ليستقادرة نت،ا الجزيرة المؤتمرمكقع

ـ.1981السادسفيكراكاس)فنزكيبل(
.(4)ص(كىداف،ضكابطالعمؿبالعقكباتالبديمة(2
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الحدثإصبلحلصالحالقضائيالضبطمأمكرمأكالتنفيذيةالسمطةتسييرعمى
(1).الشكميةالقانكنيةالناحيةمفالمراحؿأىـمفكألنياتعد،الجانح

الفصؿسنتحدثعفالضماناتالقضائيةكالضمانات التنفيذيةفيتطبيؽكفيىذا
:كذلؾفيمبحثيف،يةكعقكبةبديمةعفالحبساألحداثلكتركنالمراقبةاإل

 .القضائيةالضماناتالمبحث األوؿ :
.التنفيذيةالضماناتالمبحث الثاني : 





  

                                                                 

(.85)صالحمايةالقانكنيةلؤلحداثالجانحيففيالتشريعاتالفمسطينية،(عبدالرحمف(1
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 : األوؿ المبحث
 قضائيةال ضماناتال

سيرتضمفالحمايةكىذهإجرائيةحمايةمفتمكينولممتيـالعادلةالمحاكمةتقتضي
نسيرالجزائيةالمحاكمة محايدةكمستقمةمحكمةممثمةفيالطبيعيةبالياتياتتـبحيثنطبيعيا

تقديرمفتمكنوسنابعديبمغلـبمتيـاألمريتعمؽحينمابالغةأىميةالضماناتىذهتكتسيك
.فعموخطكرة

نكاعتبارا  كالجسدمالنفسيتككينيـىشاشةفيالمتمثمةالجانحيفاألحداثلخصكصية
إلقاءأثناءسكاءمتميزةبرعايةضركرةتخصيصيـالىالحديثةالجزائيةشريعاتالتتنبيتفقد

التيتيدؼ،(1)المحاكمةبعدمامرحمةخبلؿأكمحاكمتيـأكمعيـالتحقيؽأكعمييـالقبض
كعبلجيا.حاالتيـدراسةطريؽعفليـالقضائيةكالرعايةالحمايةضمافخبلليامف

ا المبلحقة مف الغاية العبلجكاإلصبلحكالكقايةإف أساسا الحدثىي بحؽ لجزائية            ن              
كجمعقضاءاألحداثبيفالصفتيفالجزائيةكالكقائيةمردهأفانحراؼالحدثينبغيأفينظر

ناتجةعفعكامؿشخصية كبيئيةتستدعيالكقكؼعميياكمكافحتياسكاءعف،إليوكظاىرة
(2).العبلجإذاماارتكبالجـرالكقايةالسابقةلبلنحراؼأكعفطريؽطريؽ

كبيركاجتماعيحقكقيقانكنينقاشإطارفيالجانحيندرجالحدثبمحاكمةىتماـكاال
نيكممجالويتسع ننظرايـكبعدا  عمىالمحتممةعكاقبياالىبالنظرالمحاكمةكخطكرةفترةألىمية

.الجانحشخصية
جؿأفالقكؿيمكفالقانكنيالمستكلفعمىبالغةأىميةتكتسيالمكضكعىذافمقاربة

اىتماماالجزائيةالتشريعات نأكلت    نخاصا نحيزاكأفردتبؿالجانحيفاألحداثبفئة مفنىاما
فيالقضائيةالمختصةبالييئاتككذاالفئةىذهبمحاكمةالخاصةلمقكاعدالجزائيةنصكصيا
.كاالدماجالرعايةمؤسساتمختمؼالىباإلضافةمحاكمتيـ

المحاكمةجعؿالعادلةكمحاكلةلممحاكمةاألساسيةكالقكاعدالضماناتإبرازككذلؾفي
.لبلنحراؼكالمعرضيفالمنحرفيفحداثاإلكعبلجإلصبلحكسيمة

                                                                 

.األحداثالجانحيففيالتشريعالمغربي(مصطفى،الضماناتالمسطريةلمحاكمة(1
(.176)صرعايةاألحداثفيالقكانيفكالتشريعاتالعربية،(المزغني(2
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ىناؾأفسيبلحظاألحداثلعدالةالدكليةكالقكاعدالجزائيةلمتشريعاتالمتأمؿإف
خاصةبمحاكمتوكعامةبصفةالجانحبالطفؿمتزايدااىتماما المبحث،(1)بصفة ىذا كفي

العقكبةكذلؾفي القاضيفيتفريد الحدثكسمطة ضماناتمحاكمة الحديثعف سنتناكؿ
مطمبيف:

.الحدثمحاكمةضماناتالمطمب األوؿ : 
.العقكبةتفريدفيالقاضي:سمطةالمطمب الثاني


  

                                                                 

.(4)صالضماناتالمسطريةلمحاكمةاألحداثالجانحيففيالتشريعالمغربي(مصطفى،(1
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 : األوؿ المطمب
 الحدث محاكمة ضمانات


كالتيذيبصبلحاإللىإالعامةفمسفتيافيالجانحالحدثمحاكمةتيدؼ فظاىرة،

تستكجبجريمةمجردكليستكالرعايةىتماـاالتستحؽ،اجتماعيةظاىرةاألحداثانحراؼ
كثيرفيتختمؼباألحداثخاصةقكاعدإجرائيةكضعمجمكعةخبلؿمفذلؾكيتضح،القمع
.(1)البالغيفةالعامةكالخاصالقكاعدتمؾعفجكانبيامف

ىتماـاالحيثمفنكعيةطفرةشيدتالتيالسنةىيـ،1985سنةأفالقكؿكيمكف
ـ،1985نكفمبر29بتاريخالمتحدةلؤلمـالعامةالجمعيةاعتمدتإذاألحداثبعدالة

التيحداثاإلقضاءشؤكفإلدارةالدنياالنمكذجيةالقكاعدكثيقة41/33عددقرارىاكبمقتضى
ندكلياالقكاعدىذهكتؤسس،(2)"بكيفبقكاعد"معركفةأصبحت نكتاريخيا  حداثاألعدالةلمكضكع
القيـمفينيؿ،األحداثلعدالةفمسفيتصكرالىتستندمنسجمةمنظكمةإطارفيالجانحيف
التيالحقكؽحيثمفنتماماجديدةزاكيةمفالجانحلمحدثكينظر،نسافاإللحقكؽالكبرل
المطمكبةكالضماناتبياالتمتععميويتعيف التدابيرككذااألحداثقضاءفيالمكضكعية
(3).كالتيذيبالعبلجمستكياتعمىكالمصاحبةالمرافقة

عمىأنو:41كأىـضماناتقررتياقكاعدبكيففيحقكؽالطفؿنصتعميياالمادة
:األقؿعمىالتاليةلضماناتابذلؾيتيـأكالعقكباتقانكفانتيؾبأنويدعيطفؿلكؿ"يككف

.لمقانكفكفقاإدانتوتثبتأفإلىبراءتوافتراض"1"
"2 نفكراإخطاره" عميوالقانكنييفاألكصياءأككالديوطريؽعفإليو،المكجيةبالتيـكمباشرة

قتضاءاالعند إلعدادالمبلئمةالمساعدةمفغيرىاأكقانكنيةمساعدةعمىكالحصكؿ،
"،ودفاعكتقديـ

                                                                 

كرقةمكقؼحكؿمحاكمةاألحداث((1 (.11)صجمعيةكدادلمتأىيؿالمجتمعي،
2)) بكيفلحقكؽالطفؿعمىأنو:"تكفؿالدكؿاألطراؼ:)أ(أاليعرضأمطفؿ37نصتالمادة مفقكاعد

كالتفرضعقكبة الميينة. أك البلإنسانية أك القاسية العقكبة أك المعاممة ضركب مف لغيره أك لمتعذيب
عفثم أشخاصتقؿأعمارىـ يرتكبيا جرائـ بسبب الحياة مدم السجف أك دكفاإلعداـ سنة انيعشرة

كجكدإمكانيةلئلفراجعنيـ."
(.9)ص(مصطفى،الضماناتالمسطريةلمحاكمةاألحداثالجانحيففيالتشريعالمغربي(3
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3 فيتأخيردكفدعكاهفيبالفصؿكنزييةكمستقمةمختصةقضائيةىيئةأكسمطةقياـ"
كبحضكرأخرلمناسبةبمساعدةأكقانكنيمستشاربحضكر،لمقانكفنكفقاعادلةمحاكمة
،الفضمىالطفؿمصمحةغيرفيذلؾأفيعتبرلـماعميو،القانكنييفاألكصياءأككالديو
"،حالتوأكسنوالحسباففيخذأإذاسيماكال

الشيكداستجكابتأميفأككاستجكاب،بالذنبعتراؼاالأكبشيادةاإلدالءعمىإكراىوعدـ"4
"،المساكاةمفظركؼظؿفيلصالحوالشيكدكاستجكاباشتراؾككفالةالمناىضيف

5 مستقمةقضائيةىيئةأكمختصةسمطةقياـتأميفالعقكبات،قانكفانتيؾأنواعتبرإذا"
"،لذلؾتبعامفركضةتدابيرأيةكفىالقرارىذافيالنظربإعادةلمقانكفكفقاأعمىكنزيية

6 أكالمستعممةالمغةفيـالطفؿعمىتعذرإذامجاناشفكممترجـمساعدةعمىالحصكؿ"
.الدعكلمراحؿجميعأثناءتماماالخاصةحياتواحتراـتأميف"7"،بياالنطؽ

جراءاتقكانيفإقامةلتعزيراألطراؼالدكؿسعىت.3 كا    نمنطبقةخصيصاكمؤسساتكسمطات     
عمييـيثبتأكبذلؾيتيمكفأكالعقكباتقانكفانتيككاأنيـيدعىالذيفاألطفاؿعمى
)يميبماالقياـكخاصةذلؾ، أ: لدييـليساألطفاؿأفدكنيايفترضدنياسفتحديد(

ىؤالءلمعاممةاالقتضاءعندتدابيراتخاذاستصكاب(ب)،العقكباتقانكفالنتياؾاألىمية
كالضماناتاإلنسافحقكؽتحتـرأفشريطةقضائية،إجراءاتإلىالمجكءدكفاألطفاؿ
نكامبلاحتراـالقانكنية .

4 كالمشكرةكاإلشراؼ،كاإلرشادالرعايةأكامرمثؿمختمفة،ترتيباتتتاح. كاالختبار،،
لضمافالمؤسسية،الرعايةبدائؿمفكغيرىاالمينيكالتدريبالتعميـكبرامجكالحضانة،

".السكاءعمىكجرميـظركفيـمعكتتناسبرفاىيـتبلئـبطريقةاألطفاؿمعاممة
أنوالبدمفكىيالبدأفتراعىلتناسبخصكصيةاألحداثمحاكمةكىناؾإجراءات

األحداثقضايافيالبتسرعة الشكميةاإلجراءاتفيلغةالمباكعدـ، تتسـفإنيالذلؾ؛
عكدتوكحتىكمحاكمتومعوكالتحقيؽالجريمةكقكعمفلحظةالحدثشخصيةعمىبحفاظيا
جكازكعدـخاصةأماكففيإالالحدثتكقيؼعدـجكازذلؾفيماكأىـ،المجتمعإلىنسميما
لوليسلمفاألحداثمحكمةلىإالسماحبالدخكؿكعدـكصكرتورسمونشرأكالحدثتقييد
إجراءاتىناؾتككفأفاألمراقتضىكليذا،اإلجراءاتمفذلؾغيرإلى،بيامباشرةعبلقة
(1)المنحرؼ.الحدثأكضاعقضائيةتراعيكضماناتخاصة

                                                                 

كرقةمكقؼحكؿمحاكمةاألحداث(1 .(11)ص(جمعيةكدادلمتأىيؿالمجتمعي،
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فمسطيف،فيالقانكنيةالبنيةنجدأف،فمسطيففياألحداثقضاءشؤكفكبالنسبةإلدارة
يةلمغامعقدةبنية لتمؾحصيمةىيغزة،كقطاعالغربيةالضفةفيالمطبقةفالتشريعات،

نبدءا،القرفىذامفمختمفةمراحؿفيفرضتالتيالتشريعات فاالستعمار،العثمانيبالحكـ
نكصكالاألردني،كالحكـالمصريةفاإلدارةالبريطاني،  نكانتياءاإلسرائيمي،االحتبلؿإلى بالسمطة
نإرثا،األنظمةىذهمفحكـنظاـكؿترؾحيثينية،الفمسطالكطنية نقانكنيا ،بوخاصطابعذا

نساريامعظمويزاؿال .الفمسطينيةاألراضيفي
ننتيجة قانكنييفنظاميفلديناأضحى،لذلؾ منفصمتيفجغرافيتيفمنطقتيفيحكماف،

قكانيفلمنظكمةثاألحدايخضعأفإلىأدلاألمركىذا،غزةكقطاعالغربيةالضفةىما،
غزةكقطاعالغربيةالضفةبيفماتختمؼ فياالختبلؼمثؿاختبلفاتمفتحتكيوبما،

جراءاتاألحداثعمىفرضيايمكفالتيالعقكبات كا    كىذا،كغيرىااالعتقاؿكظركؼالمحاكمة 
(1).فمسطيففيالجانحيفاألحداثحقكؽكتعزيزحمايةمستكلعمىأثربدكره

بمحاكمةالحدثكىيمرحمةالمتعمقةالمكضكعاتألىـالمطمبىذايفكسنستعرض
عمىالقبضالحدث،بشأفستدالالتاالجمعمرحمةفيكالمتمثمةالحدثمعبتدائياالالتحقيؽ
ناحتياطاالحدثتكقيؼ،بالكفالةسبيموكتخميةالحدث  ،األحداثمعاالبتدائيالتحقيؽإجراءات،
المختصةمةالمحكإلىالدعكلإحالة الىالحكـعميوبعقكبة، مفاالجراءاتكصكال كغيرىا      ن             

.لكتركنيةسأالكىيالكضعتحتالمراقبةاإلبديمةعفالحب









                                                                 

(.14)صقضاءاألحداثعكيف،((1
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 ومحاكمتو الحدث بمالحقة الخاصة الجراءات: الفرع األوؿ
 االستدالالت والتحقيؽ االبتدائي : جمع   ً         أوال  : مرحمة

مرحمة االبتدائيالذمتتمثؿفيأىـمكضكعاتالتحقيؽمفاالستدالالتجمعإف
التحقيؽسمطةتباشرىاالتياإلجراءاتمجمكعة ،كالتشريعاتالقكانيفعميونصتلمانطبقا،
شراؼمأمكرالضبطالقضائيأككتتـتحتإ.المحاكمةمرحمةقبؿالحقيقةمعرفةبيدؼكذلؾ

الشرطة تدؿعمىمفىي، كاحدة مادة كالتكجد بالتعامؿمعاألالجيكما المختصة حداثة
حداثىيالشرطةأمافالجيةالمختصةبالتعامؿمعاألكبالتاليكبطريقةضمنيةيمكفالقكؿ

(1)أفلمشرطةالحؽفيالتعامؿمعاألحداثكالبالغيفدكفتميز.

مةالمنظالقكاعدشاكمةعمىليسكىكلمحيادممـزقضائيإجراءىكاالبتدائيكالتحقيؽ
عفتككفىناالمعاممةكبالتالياألحداثالمتيميفعفكالمعمكماتاالستدالؿجمعلقكاعد

أكمكضكعةاالبتدائيالتحقيؽفيالمذككرةاإلجراءاتأكالقكاعدلكف،كبإشرافوطريؽالقضاء
لمتعامؿ ضدإجراءاتمفيمارسمابيفالخمطباإلمكافكليسالبالغيفالمتيميفمعمشرعة

(2)األحداث.كالمتيميف،متيميفالبالغيفال
االستدالالتىذهكتتميز مرحمة في خاصةبطبيعةاإلجراءات طبيعةذاتككنيا،

إليوالتكصؿتـماعمىيتكقؼ،الجزائيةالدعكلتحريؾفإفذلؾكعمى؛إداريةكليستقضائية
عديدةبضماناتمقيدةككفتاإلجراءاتىذهأفغير،االبتدائيالتحقيؽإجراءاتفيحقائؽمف
نخكفابمباشرتياالبدءعند القكانيفعمييانصتأخرلكحرياتالفرديةالحرياتانتياؾمف

قتصاديةاالبالحقكؽالخاصالدكليكالعيداإلنسافلحقكؽالعالميكاإلعبلف،لمدكؿاألساسية
ياسيةكالسالمدنيةبالحقكؽالخاصالدكليكالعيد،لثقافيةكاجتماعيةكاال مناىضةكاتفاقية،

.(3)األخرلالدكليةكالقكاعدكاالتفاقياتاإلعبلناتمفككثيرالتعذيب
ضدالجزائيةالدعكلتحريؾقبؿتمييديةمرحمةاالستدالالتجمعمرحمةكتعتبر

مجمكعةكىي.مرتكبيياعفكالبحثالجريمةلكقكعالمثبتةاألدلةجمععمميةتتـكفيياالحدث،

                                                                 

استدالالكتحقيؽجراءاتمبلحقةاألحداإمحسيف،((1 .(25)صثالجانحيففيمرحمةماقبؿالمحاكمة
كرقةمكقؼحكؿمحاكمةاألحداث(2 (.12ص)(جمعيةكدادلمتأىيؿالمجتمعي،
3) األطفاؿ( عف لمدفاع العالمية -الحركة فمسطيف، فرع األحداثتقرير قضاء كاقع -2114)فيحكؿ

(.9ص)ـ(2115
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كقكعمفالتثبتبقصدفيياالبدءكقبؿالجزائيةالدعكلإطارخارجتباشرالتياتاإلجراء
.لمتحقيؽالبلزمةكالعناصراألدلةكجمعمرتكبيياعفكالبحثالجريمة،

ف كا تزدادالخطكرةىذهفإف،لؤلفرادالشخصيةالحريةعمىخطكرتياالمرحمةليذهكاف 
األحداثمكاجيةفيكانتمتى لمرحمةخاصةقكاعدكضعالضركرممففكالذلؾ؛

خاصة(1)قضائيةضابطةتتكالىالمجنكحالمعرضأكالجانحالحدثبشأفاالستدالالت
(2).باألحداث

تحكيؿعفكيفية،سؤالوالربيععندمؤسسةحدايدمديرأبكحيثذكراألستاذعكاد
اليتـكبيفأنوتكقيفيـمفساعة24بعدالشرطةطريؽأجاب:عفالربيعلمؤسسةالنزيؿ
الذمأفكانتقديعرضفقطىكمفبعضيـبؿمعيالمتحقيؽالنيابةعمىحداثاألكؿعرض

ـبالتحقيؽ مفكثيرأفكذكر،األطفاؿمعالتحقيؽفيمختصغيرمحقؽىكاألحداثمعيقك
،تعترؼةكالرىبالخكؼمفكلكفالفعؿقدارتكبتتككففأدكفالجـرعمىتعترؼطفاؿاأل

سيارةفيكيأتيحديديةبسبلسؿاليديفإلىالمؤسسةمكبؿقياـالشرطةبإحضارالحدثكانتقد
(3)كىذهاألمكرمخالفةلمقكانيف.،ىانةكاإللمضرببعضيـكيتعرضالشرطة

التعامؿمعالحدثبنفساجراءاتمحاكمةالبالغيفكىذايتنافىمع يتـ كيبلحظأنو
التيالبد معاألحداثالخصكصية مراعاتيا إالأفذلؾيحصؿبسببأفقانكفالمجرميف،

لـ1937األحداثلسنة المطبؽفيقطاعغزة خاصةقضائيةضابطةتشكيؿعمىينصـ
باألحداث االستدالالتجمعبمرحمةتقـكالتيىيالعاديةالقضائيةالضابطةفإفكبالتالي،

بشأنوتطبؽالذمـ2111لسنة3رقـالفمسطينيئيةالجزااإلجراءاتلقانكفكفقاالحدثبشأف
.الخاصةاإلجراءاتبعضباستثناءلمبالغيفبالنسبةالمتبعةالقكاعدكاإلجراءات

الخاصباألحداثالمطبؽفيالضفةالغربية،ـ2116إالأنوفيالقراربقانكفلسنة
أكباألحداثيتعمؽماكؿفيتاالستدالالأعماؿعمىأنو"تتكلى15فإنونصفيالمادةرقـ

                                                                 

1) نصتالمادة بقانكفالخاصباألحداثلسنةمفالقر15( :ىأنوـالمطبؽفيالضفةالغربيةعم2116ار
األطفاؿالمعرضيفلخطراالنحراؼشرطة باألحداثأك يتعمؽ ما كؿ في االستدالالت أعماؿ "تتكلى
متخصصةفيكؿمحافظةحسبمقتضىالحاؿ.كيصدربتخصيصياقرارمفكزيرالداخمية،كيراعى

تضمفعناصرمفاالناث."عندتخصيصياأفت
2) األطفاؿ( عف لمدفاع العالمية -الحركة فمسطيف، األحداثفرع قضاء كاقع حكؿ -2114)فيتقرير

(.9ص)ـ(2115
إماـ)،مديرمؤسسةالربيع-(عكادأبكحدايد(3 .ـ(2116مايك11قابمو:خمكد
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الحاؿ"مقتضىحسبمحافظةكؿفيمتخصصةشرطةاالنحراؼلخطرالمعرضيفاألطفاؿ
،كيعتبرالقراربقانكفىناقدأحسففيكضعمكادقانكنيةمفشأنيامراعاةخصكصيةالحدث

فيأسرعكقتكتأمؿالباحثةأفيتـتطبيؽىذاالقراربقانكفالخاصباألحداثفيقطاعغزة
تحقيقالمعدالةكمراعاةلممصمحةالفضمىلمحدث.         ن 

        ً  احتياطيا   أو توقيفو بالكفالة سبيمو أو تخمية الحدث عمى     ً                 ثانيا  : اجراءات القبض
لـ حاالت)القبضبعمميةخاصةنصكصاألحداثالمجرميفقانكفيضعفإنو
القبض بينما،(1)بالبالغيفالخاصراءاتاإلجلقانكفالمسألةىذهترؾكبالتاليالحدثعمى(
خبلءالحدثعمىلمقبضالبلحقةاإلجراءاتالقانكفىذانظـ كا   راجعنوبكفالةكذلؾكاالفسبيمو 

4فيالمادة
القبضلدلالقانكنيكصيوأكالحدثكالداإخطاركجكبتتضمفلـأنياغير،(2)

.الشرطةقبؿمفاستجكابومنعأك،عميو
يتـأفمفيمنعمايكجدكالالحدثمعالتحقيؽبالشرطةأناطتةقدكيبلحظأفالماد

أفلمشرطةفيمكف،البالغيفالمتيميفمعفيياالتحقيؽيتـالتيالطريقةبنفسمعوالتحقيؽ
فمـتنصالمادةعمىاجراءات،البالغالمتيـفييايستجكبالتيالطريقةبنفسالحدثتستجكب

19رقـالمادةفي،ـ2113اسنة3رقـالجزائيةاإلجراءاتكفقاننصحيث،خاصةبالحدث
أعضاء"بأف الضبطمأمكرمعميكاإلشراؼالقضائيالضبطمياـالعامةالنيابةيتكلى

                                                                 

1) نصتالمادة )31 رقـ 3مفقانكفاإلجراءاتالجزائية "لمأمكرالضبطالقضائيأفعمى:2111لسنة
يقبضببلمذكرةعمىأمشخصحاضرتكجددالئؿعمىاتياموفياألحكاؿالتالية:أ.حالةالتمبسفي
عارضمأمكر اذا ب. أشير. عمىستة التزيد الحبسمدة الجنحالتيتستكجبعقكبة أك الجنايات،

كافمكقكفابكجومشركعكفرأكحاكؿالفرارمفمكافالضبطالقضائيأثناءقياموبكاجباتكظيفتوأك
أكاتيـأماموبارتكابجريمة،كرفضاعطاءهاسموأكعنكانوأكلـيكف ارتكبجرما إذا ج. التكقيؼ.

لومكافسكفمعركؼأكثابتفيفمسطيف."
2) نصتالمادة ى:إذاقبضعمىـالمطبؽفيقطاعغزةعم1937لسنةحداثمفقانكفالمجرميفاأل4(

شخصيمكحمفمظيرهأنودكفالثمانيعشرةسنةمفالعمربمذكرةقبضأكدكنياكتعذرإحضارهأماـ
فيالحاؿفيترتبعمىمأمكرالبكليسالذمأتيبوإليوأفيحقؽفيالقضيةكيجكزلوفيكؿ المحكمة

ميوأكشخصآخرمفذكمالمسؤكليةحاؿأفيفرجعنوبناءعمىتعيديعطيوىكأككالدهأكالكصيع
النظرفيالتيمة عند لتأميفحضكره المأمكركافيا ىذا يراه الذم بالمبمغ دكنيـ، أك كفبلء بكفالة أما               ن                    
المكجيةإليوإالفيالحاالتاآلتية:)أ(إذاكافذلؾالشخصمتيمابجريمةالقتؿأكبأيةجريمةخطيرة         ن            

تقضيبمنعومفاالختبلطبأمشخصغيرمرغكبفيو،أك)ج(إذاأخرل،أك)ب(إذاكانتمصمحتو
كافمفرأممأمكرالبكليسأفاإلفراجعنوقديحبطسيرالعدالة."
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الجرائـعفكاالستقصاءالبحثالقضائيالضبطمأمكرككيتكلى،دائرةاختصاصوفيالقضائي
الدعكل".فيحقيؽلمتتمـزالتياالستدالالتكجمعكمرتكبييا

الغربيةقدالضفةفيالمطبؽباألحداثالخاص،ـ2116لسنةبقانكفبينمافيالقرار
ـاالحكاـالخاصةبالقبضكالتحقيؽكاالفراجعفالحدثكتكقيفو تبلفىسمبياتىذاالقانكفكنظ

عمىكجكدخصكصيةفيمعاممةالحدث(1)21-15ضمفالمكاد ،كقدنصمفخبلؿمكاده
ىذاكتأمؿالباحثةتطبيؽالقرار،جكدمرشدحمايةلوككذلؾكليأمرهأثناءمحاكمةالحدثكك

ألفالقانكفالمطبؽقديـكاليراعيمصمحةالحدثالفضمىكىذافيأقربكقتفيقطاعغزة
األ شؤكف في المختصيف أعربعنة (2)كحقكؽاإلنسافحداثما الحدث؛ ألففيومعاممة

التعامؿبومعالبالغيفنظرالخصكصيةالحدثبخبلؼمايتـ      ن     كأيضامراعاةلمصمحةالطفؿ،      ن 
الفضمى نكمنسجمانممبياكجاء،  القكاعد حاميةبيئةبإيجادتعنىالتيالدكليةكاالتفاقياتمع

لؤلحداث.
أكالتحقيؽلسمطاتكبيرةتقديريةسمطاتأعطىكيبلحظأفقانكفالمجرميفاألحداث

نصتالمكادلمحدثاالحتياطيالتكقيؼإلىجكءبالمالقاضي متى،مفالقانكف(3)5-4كما
؛ذلؾتقتضيمصمحتوأفأكالعدالةبسيريضرالحدثعفاإلفراجأفالسمطاتىذهاعتقدت
ناحتياطياأكحبسوالحدثتكقيؼـ1937لسنة2رقـاألحداثالمجرميفقانكفيجزحيثلـ  

                                                                 

.فيحالةالقبضعمىالحدثفيحالةالتمبسيتـ1فيالقراربقانكفعمىأنو:18حيثفينصالمادة((1
األ لشرطة فكرا تسميمو     ن    2.حداث شرطة عمى فكر. الطفكلة حماية كمرشد أمره متكلي إعبلـ األحداث

. السابقة لمفقرة كفقا تسممو أك القبضعميو     ن         األ3 عمىنيابة يجبعرضالحدثالمقبكضعميو حداث.
ساعةمفلحظةالقبضعميو."24خبلؿمدة

ذكرهاألستاذ:عكادأبكحدايد(2 ضمفما كاالستاذفادمحمد،مديرمؤسسةالربيعفيأثناءالمقابمةمعو،(
النزاعات الفمسطينيلحؿ ككذلؾمؤسساتحقكؽاالنسافكالميتميفبرعايةمحامياألحداثفيالمركز

القانكنية حقكقو كحماية الطفؿ ، لسنة بقانكف الفرار بتطبيؽ االسراع بضركرة الخاص2116طالبكا ـ
باألحداثفيقطاعغزةلتكحيدشطرمالكطف.

3) نصتالمادة حداثمفقانكفالمجرميفاأل5( المطبؽفيقطاعغزةعمى"إذاقبضعمى1937لسنة ـ
كفقالماتقدـفيجبعمى يفرجعنو مفالعمركلـ سنة الثمانيعشرة دكف أنو شخصيمكحمفمظيره    ن                                 

المعدلذلؾبمقتضىىذاال فيالمعتقؿ التدابيرالعتقالو أفيتخذ إليو البكليسالذمأتيبو قانكفمأمكر
إفمفالمتعذراعتقالو )أ( المأمكر: ىذا شيد إالإذا لمحاكمتو، المحكمة أماـ إحضاره يتسنى أف إلى
أك)ب(أنومتمردأكفاسدالخمؽلدرجةاليمكفمعيااعتقالوبصكرةأمنيةعمىالكجو الكجو، عمىىذا

بالنظرالعتبلؿصحت ليسمفالمناسباعتقالو أنو )ج( أك أكلحالتوالجسديةأكالعقمية.المذككر، و
التييؤتىبيذاالشخصأماميالمحاكمتو." كينبغيإبرازىذهالشيادةإلىالمحكمة
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نكحبسواحتياطياالحدثتكقيؼالقضائيالضبطمأمكرحؽمفيككفمعينةحاالتفيإال    في
جناية"نكعمفجريمةارتكبماإذاحالة أكأفذلؾتقتضيالحدثمصمحةتككفأفأك"
.القضيةمجرياتفيخمؿإلىيؤدمقدالحدثسبيؿإخبلء

ىكلمحدثاالحتياطيالتكقيؼيصبحأفالفضفاضةالمعاييرىذهظؿفيأنوكطبيعي
مناقضالتكجوىذافإفكبالتالي،الكفالةأكبالتعيدسبيمويخمىأفىكاالستثناءكأفاألصؿ
الرعايةتستدعياجتماعيةظاىرةأنياعمى،األحداثجرائـمعالتعامؿفيالعصريةلمفمسفة
.كالردعالقمعتستدعيإجراميةظاىرةأنياعمىاألحداثجرائـكيكرسبؿكالكقاية،
بخصكصسؤالوعندرئيسقمـمحكمةاألحداثفيمؤسسةالربيعصالححالسيدحاتـكأكض

فيثـلمنيابةيحكؿالشرطةعندكجكدهمفساعة24بعدالحدثبالقكؿأفالحبساجراءات
يـك45ثـيـك15كيـك15كيـك15الصمحالمحكمةفيلويمددثـساعة48يمكثالنيابة
اذاعنويفرجأفيمكفأك،ماليةبكفالةالحدثعفاالفراجلمقاضيمكفكي،البدايةمحكمةفي
(1)الحدث.عفاالفراجفيالفضمىالطفؿمصمحةكجد

مفقبؿالنائبالعاـإسماعيؿجبربشأفالتعامؿ15/2114كصدرتعميـقضائيرقـ
نياباتكافةحيثجاءفيو:عمىالسادةأعضاءال،معاألحداثبناءعمىمصمحتيـالفضمى

كؿفيدائرةاختصاصوالتقيدكااللتزاـبمايمي:المادةاألكلى:
التعامؿمعاألحداثالجانحيفبناءعمىمصمحتيـالفضمىأثناءالتكقيؼكالمحاكمةكعدـ .1

 المجكءإلىالتكقيؼإالبعداكتماؿالتحقيقاتكاستنفاذكافةالطرؽالبديمةعفالتكقيؼ.

تكقيؼاألحد .2 أكالكصيعميوعدـ تعيداتعميوكعمىكالده كأخذ البسيطة بالجنح اث
 لمحضكرأماـمحكمةاألحداثعندالمحاكمة.

لمتعامؿمعاألحداثعند .3 قضائيفيكؿمركزشرطة ضبط تخصيصمأمكر يصير
محاكمة أك النيابة العرضعمى كقبؿ ضدىـ جزائية شكاكل تقديـ أك القبضعمييـ

تك أف أكاألحداثعمى بناءعمىتعيدمفكالده االفراجعمييـ في الصبلحية ليـ كف
الكصيعميوأكشخصآخرمفذكمالمسؤكليةإمابكفالةكفبلءأكبدكنيـبالمبمغالذم

يراهكافيابتأميفحضكرهعندالنظرفيالتيمةالمكجيةإليو.          ن  

 

                                                                 

ـ(.2116مايك11،قابمو:خمكدإماـ)فيمؤسسةالربيعحداثرئيسقمـمحكمةاأل-حاتـصالح((1
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:تكقيؼالحدثفيالحاالتالتاليةيتـ .4
 يمةقتؿأكبأمجريمةخطيرةأخرل.إذاكافالحدثمتيـبجر (أ

بأمشخصغير (ب االختبلط مف بمنعو تقضي الفضمى مصمحتو كانتمف إذا
 مرغكبفيوأكأنوفاسدالخمؽأكمتعكد.

 إذاكافمفراممأمكرالضبطالقضائيأفاالفراجعنوقديحبطسيرالعدالة. (ت

التكقيؼ .5 بالمعتقميفالبالغيفعند األحداث اختبلط لدلمؤسسةيحظر ايداعيـ كيتـ
 الربيعكبأقصىسرعة.

التكاصؿمعمراقبالسمكؾ .6 جراءالمناسبمععندالضركرةكاستشارتوبخصكصاإليتـ
 الحدثككفأنومأمكرضبطقضائيخاصباألحداث.

7. . يتـعرضالحدثعمىالنيابةعمىكجوالسرعةالتخاذاإلجراءالبلـز
األحداثلتكقيؼمخصصةألماكفكجكدالأنونجدفمسطيففيالعمميلمكاقعكبالنظر

احتياطياأك نحبسيـ     األحداثبتكقيؼخاصةدكركجكدعميبالعمؿاإلسراعيجبلذلؾ،
بأسرعالعدالةإليكلمكصكؿالنيابةعضكمفتقعقدالتياألخطاءلتبلشيكالتحقيؽمعيـ

محاكمةعمىالحدثيحصؿىؿسؤالوحيثذكرالمحامياألستاذفادمحمدعند؛ممكفكقت
لئلىانةكيتعرضكفالتكقيؼنظاراتفيالبالغيفمعتكقيفيـيتـألفاألحداث،:القاؿ؟عادلة

الحدثمصمحةالتحقيؽفيكاليراعييرتكبكنيالـجرائـعمىاالعتراؼعمىكالضربكاالكراه
كظركفوسنويناسببمامعيـاممكفكاليتعالحدثمعلمتحقيؽمؤىميفغيركالمحققيفالفضمى
(1)النفسية.

 :األحداث في قضاياالنيابة العامةدور  :      ً ثالثا  
1)المادةنصت تختص:"عمى2111لسنة(3)رقـالجزائيةاإلجراءاتقانكفمف(
المبينةاألحكاؿفيإالغيرىامفتقاـكالكمباشرتياالجزائيةالدعكلبإقامةغيرىاالنيابةدكف

الجزائيةالدعكلاستعماؿاستئثارلياالعامةالنيابةإفالقانكنييتضحمفالنص".القانكففي
.الجزائيالقضاءأماـالمتيـعمىالعقاببتكقيعالمطالبةكلياالمجتمععفكمباشرتيانيابة

                                                                 

حمد((1 األ-فادم عف النحداثمحامي لحؿ الفمسطيني المركز في )زاعات، إماـ خمكد مايك21قابمو:
.ـ(2116
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ندكراىناؾأفنجد،القانكنيةالنصكصىذهاستقراءخبلؿمفكأيضا لمنيابةنميما
لمحؽتمثيمياكأثناءالتحقيؽمرحمةأثناءفياألحداثاقضايبخصكصتمعبوأفيمكفالعامة
.العامةلمنيابةالتقميدمالدكرعفيختمؼأفيفترضكالذم،المحاكمةمرحمةفيالعاـ
الحدثمصمحةفيوماعمىينصبأفيفترضلؤلحداثاإلصبلحيةلمسياسةكفقافدكرىا
نمجرماالضحيةباعتباره  عفاإلدانةكالبحثبأدلةاالىتماـبقدرالبراءةبأدلةاالىتماـكبالتالي،
 .لمقانكفالمخالؼالسمكؾكراءكالدكافعالمخففةالظركؼ

بياالمنكطالياـالدكرمفالرغـكعمى،قطاعغزةفيالعامةالنيابةدكركبخصكص
البالغيفكىذاقضاياشأفشأنيااألحداثقضايامعتتعامؿزالتماأنياإال،القانكفبمكجب
المكضكعبيذاالعامةالنيابةأعضاءعمؿفيالتخصصغياببسبب إنشاءكحدةكعدـ،

عدـااللتزاـككذلؾالعامةالنيابةمؤسسةداخؿالقانكفمعخبلؼفيباألحداثمتخصصة
.أخيركمبلذإالاالحتجازإلىالمجكءبعدـالمتعمؽالدكليبالمعيار

 أما الغربيةففيالقراربقانكفنصتالمادة .تخصص1عمىأنو:"16فيالضفة
كتتكلىكؿما،بمكجبأحكاـىذاالقانكفنيابةاألحداثكاألطفاؿالمعرضيفلخطراالنحراؼ

.تجرمنيابةاألحداث2االنحراؼلدلالمحكمة.يتعمؽباألحداثكاألطفاؿالمعرضيفلخطر
التحقيؽطبقالئلجراءات     ن   مالـتتعارضمعأحكاـىذا،المقررةبقانكفاالجراءاتالجزائيةالنافذ

القانكف الطفكلةبجميعاألعماؿكاألبحاث، بتكميؼمرشدحماية مباشرة النيابة عضك كيقـك
المناسبة كالكسائؿ الطفؿ شخصية كمعرفة الحقيقة إظيار إلى لمتكصؿ البلزمة االجتماعية

إلصبلحوكحمايتو."

 : محكمة األحداث      ً رابعا  
قضاءنظاـضمفاألحداث،قضايابنظرمختصةمحكمةكجكدأففيوشؾالمما

متخصص شرعيطبمفلمقضاءكالمساعدةالمساندةاألجيزةكافةعمىيشتمؿأحداث
إجراءاتالمحاكمة،تتطمبيااحتياجاتمفكغيرىاسمكؾكمراقبكاجتماعينفسيكأخصائي

ألىميةاشديدعادؿمطمبىك األحداثقضاءسيرلحسف، حضكرالحدث، كيراعىفييا
لمدفاععفالحدث محامي ككجكد كسريتيا المحكمة لجمسة كاالستعجاؿفيالفصؿبقضايا،

(1)كعمنيةالحكـ.حداثاأل

                                                                 

األحداثفينطاؽالقانكفاألردنيكاالتفاقياتالدكليةالجزائيةاألصكؿبدكم،((1 .لمحاكمة
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التحقيؽمراحؿآخر،"األحداثمحكمة"المختصةالمحكمةإلىالدعكلإحالةكتعتبر
،الجناياتفيالمختصةالمحكمةإلىالعاـالنائبمفبقرارالدعكلؿنقيتـكفييااالبتدائي،

،الحديثةالدكليةلممعاييرككفقا.اإلثباتكأدلةاالتياـبقرارمرفقةالجنح،فيالنيابةككيؿكمف
عطاءالتريثالفضمىالحدثمصالحتقتضي كا   جرائـمعالتعامؿفيالقضائيةلمضابطةحيز 
(1).لممحكمةاإحالتيدكفاألحداث

ٌكالمشكمةـ2113العاـبدايةغزةقطاعفياألحداثعدالةلجنةتشكيؿكمنذ ى مفي
،النزاعاتحؿكمركزاألعمىالقضاءكمجمساالجتماعيةكالداخميةالشؤكفككزارةالعامةالنيابة
كفمعالقانخبلؼفيىـالذيفحداثاألأكضاعتحسيفعمىالعمؿعاتقياعمىالمجنةأخذت
مرحمةككالمحاكمةكالتحقيؽكالتكقيؼالقبضمرحمةكأثناءارتكابوكبعدالجـرارتكابقبؿكذلؾ
إصدارإلىجبراسماعيؿالدكتكرالعاـالنائبلمجنةبادراجتماعأكؿكبعدالمحاكمةبعدما

بالتالي:زاـبااللتكافةبالمحافظاتالعامةالنيابةأعضاءكافةإلى25/2113رقـالقضائيقراره
التكاصؿيصيرتكاجدهعدـحالةكفيالسمكؾمراقببحضكرإالحدثأماستجكابعدـ -

.االستجكابلحضكرمعو
.الممؼفيالسمكؾمراقبتقريرإرفاؽبعدإاللممحكمةممؼأمايداععدـ -

عفصادرةالالقضائيةالتعميماتبيذهااللتزاـالعامةالنيابةأعضاءعمىلزامااألففأصبح
كافةفيالجزائيةالدعكلتحريؾالعاـفيالنائبيمثمكفأنيـككفالقضائيةالضبطيةرئيس
.مراحميا

كىذاماأكدعميواألستاذفادمحمدمحاميعفاألحداثبخصكصسؤالوعفاىتماـ
النيابةالعامةبمراعاةخصكصيةالحدثأثناءمحاكمتوكفؽاجراءاتخاصةكافمنياصدكر

.(2)مفالنائبالعاـ2114\15كرقـ25/2113التعميماتالقضائيةرقـ
كفؽالعاـالنائببأفنرلكنحف قد ي  االتفاقياتمعيتناسبأنوحيثاإلجراءبيذا
القانكفنصكصكحقكؽالطفؿكاتفاقية،ـ1985لعاـبكيفقكاعدسمياالالدكليةكالمعاىدات
لسنةالمعدؿاألساسي ،ـ1937لسنة2رقـغزةقطاعفيالمفعكؿالسارمحداثاألكقانكف،

                                                                 

1) األطفاؿ( عف لمدفاع العالمية -الحركة فمسطيف، األحداثفرع قضاء كاقع حكؿ -2114)فيتقرير
(.21ص)ـ(2115

حمد((2 -فادم عف حداثاألمحامي النزاعات، لحؿ الفمسطيني المركز )في إماـ خمكد مايك21قابمو:
.ـ(2116
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كليشعراستجكابوأثناءلمحدثكالمعنكمالنفسيالدعـكيكفرأساسيةيعطيضمانةالقراركىذا
التحقيؽأثناءالسمكؾبجانبومراقبككجكدبأقكالواإلدالءأثناءكاالجتماعيالنفسيبالدعـ
.(1)معو

قط في يتـ زاؿ كما كاف لمحدثمفخبلؿانعقادمحكمةفقد محكمة اجراء غزة اع
2)الصمح بصفتيامحكمةأحداثمتفقامعما( ن    فيالمطبؽحداثاإلالمجرميفقانكفنصعميو
فيقطاع 3المادةغزة

(3) ،الربيعمؤسسةفيأحداثمحكمةعقديتـكفيبعضاألحياف،
فكرةكانتثفيمؤسسةالربيعأنوحدااإلمحكمةرئيسقمـصالحأكضحالسيدحاتـماحيث

                                                                 

1) ) عممية خطكات غزة( )قطاع فمسطيف في األحداث عدالة خمة، « العامة كتطمعاتنحك–النيابة غزة
.األفضؿ

2) م( قانكنيةالسقا، لحاالت تحميمية الميراجعة الفئات كتمكيف القانكني العكف فيقطاعغزةمشركع ،مشة
(.35ث)صمحاكمةاألحدا

3)  إلىاألكالدأك"( المسندة فيالتيـ لدلنظرىا تعتبركؿمحكمة القانكف، مفىذا المقصكدة لمغاية إيفاء
باالشتراؾمع متيما محاكمتو الشخصالجارية كاف إذا إال أحداث، محكمة أنيا الفتيات، أك األحداث       ن                            

لداأكحدثاأكفتاةشخصآخركلـيكفشريكوك ن  كتنعقدمحكمةاألحداثكمماأمكفذلؾ:)أ(فيبناية،ن
أكقات أك فيأياـ أك)ب( االعتيادية، جمساتالمحكمة فييا التيتنعقد القاعة أك البناية غير قاعة أك

األكقاتالتيتنعقدفيياجمساتالمحكمةاالعتيادية. أك ألحداث(إذاظيرلمحكمةا2تختمؼعفاألياـ
الشخصالذمتتعمؽبوالدعكل،قدبمغستعشرةسنةمفالعمرأك أك الدعكلأفالمتيـ، سير أثناء
السفأكظيرأليةمحكمةخبلؼمحكمةاألحداثأثناءسيرالدعكلأفالمتيـأكالشخص تجاكزىذه

مادةمايؤخذبأنويمنعالذمتتعمؽبوالدعكلىكدكفالستعشرةسنةمفالعمرفميسفيأحكاـىذهال
(تتخذالتدابيرحيثما3المحكمةمفمكاصمةالنظرفيالقضيةكالفصؿفيياإذااستصكبتعدـتأجيميا.

لمنعاختبلطأمشخصيمكحمفمظيرهأنودكفالستعشرةسنةمفالعمر،أثناءنقمومفالمحكمة أمكف
أكأثناءاالنتظارقبؿمثكلوأماـالمحك مةأكبعده،باألشخاصالبالغيفالمتيميفأكالمدانيفبارتكابأكإلييا

 معيـ. باالشتراؾ بارتكابو أديف أك بو اتيـ الذم الجـر عف يختمؼ جـر بحضكر4أم ألحد يسمح ال )
ممف الدعكلكغيرىـ في كالفرقاء كمكظفييا  المحكمة األحداثخبلؼأعضاء محكمة أما القائمة المحاكمة

مبا عبلقة مفحضكرالمحاكمةليـ يمنع ال أف ذلؾ في كيشترط بذلؾ: المحكمة تأذف لـ ما بالدعكل، شرة
الصحؼأكككاالتاألخبارالحقيقيكفإالبأمرخاصتصدرهالمحكمة. (اليسمحألحدبأفينشر5مندكبك

مدرست اسـ أك إقامتو  مكاف ينشر بأف أك األحداث محكمة أماـ الماثؿ الحدث أك الكلد رسمواسـ أك و
تقتضيوأحكاـىذا أكأمرقديؤدمإلىمعرفةىكيتوإالبإذفالمحكمةأكبقدرما أمشيء أك الفكتكغرافي

جنييا." نالقانكفككؿمفخالؼحكـىذهالفقرةيعاقببغرامةالتزيدعمىخمسةكعشريف                     
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مؤسسةفيمحكمةنشاءإ سنة المؤسسةعمىالقائميفمففرديةبجيكدـ2114الربيع
(1)غزةمحكمةفيالجزاءقسـرئيسعميكةرامياألستاذمعكبالتعاكف

التعمؿالربيعمؤسسةبداخؿالتيحداثاألمحكمةأفحدايدأبكاألستاذعكادكأكضح
كطالببضركرةتكفيرقاضيمختص،قضاةكجكدعدـبسببمايزيداكشيكربعساالكؿ

باألحداثيتكاجددائمافيالمؤسسة.    ن     (2)
انشاءمحكمةخاصةباألحداثكمكانيافيمدينةنابمس تـ فقد الغربية ،كفيالضفة

خاصة محكمة تشكيؿ ضركرة ينصعمى الذم بقانكف القرار في جاء لما تطبيقا كذلؾ                              ن   
.حداثاالجراءاتالمتعمقةبمحكمةاأل27-24ككذلؾنظـالقراربقانكففيالمكاد(3)باألحداث

 األحداث مع النيائي التحقيؽ : إجراءات      ً خامسا  
الخصـكعمىبالمناداةعادةيبدأالجزائيةالمحاكـفيالنيائيةالتحقيؽإجراءاتإف
.االجتماعيةكحالتوميبلدهكتاريخكسنو،مموكع،كعنكانوكلقبوسموأعفالمتيـكسؤاؿكالشيكد
كيسأؿالعامةالنيابةلطمباتالقاضييستمعذلؾكبعدالتيمة،بتبلكةالقاضييقـكثـكمف
الجرميلمفعؿارتكابمفإليومنسكبىكماصحةعفالمتيـ المتيـاعتراؼحالةكفي.

حالةفيأما.ذلؾخبلؼعمىلقانكفانصإذاإالعميو،الحكـلممحكمةجازإليو،بالمنسكب
كذلؾالبلزمةالتحقيؽبإجراءاتتبدأالمحكمةفإفإليو،المنسكبالجرميالفعؿالمتيـإنكار
مفآخركيككفالدفاع،كطرؼالعاـدعاءاالطرؼالطرفيف،كبلمفالشيكدسماعطريؽعف
.حكمياالمحكمةتصدرثـكمفالقانكني،ممثموأكالمتيـأمالدفاع،ىكمرافعتويقدـ

حاؿفيأما.البالغيفعمىتطبؽكىيالجزائيةاالجراءاتقانكفيحددىااإلجراءاتىذه
تميزىاخاصةبإجراءاتاألحداثمحكمةتمتعبسببتختمؼاإلجراءاتىذهفإفحدثا،المتيـككف
ضماناتزيادةإلىدؼتيأخرلإجراءاتاألحداثلمحكمةأفكما.العاديةالجزائيةالمحاكـعف

معظـفإفذلؾكعمى.البالغيفمحكمةفيمكجكدةغيرتككفكالتيالحدث،كحمايةالتقاضي
إالالعادية،الجزائيةالمحاكـفيالمتبعةاإلجراءاتاألحداثمحكمةفيتطبؽالعربيةالتشريعات

(4).داثاألحبقضاءالمتعمقةالقكانيففيخاصةإجراءاتمفالمشرعخصومافي
                                                                 

ـ(.2116مايك11إماـ)،قابمو:خمكدفيمؤسسةالربيعحداثرئيسقمـمحكمةاأل-حاتـصالح((1
إماـ)،مديرمؤسسةالربيع-(عكادأبكحدايد(2 .ـ(2116مايك11قابمو:خمكد
.تنشأفيدائرةكؿمحكمةىيئة1مفالقراربقانكفالمطبؽفيالضفةالغربيةعمىأنو":24(نصتالمادة(3

أكأكثرمختصةبنظرقضايااألحداث".
4) ) لمدفاع العالمية األطفاؿالحركة -عف فمسطيف، األحداثفرع قضاء كاقع حكؿ -2114)فيتقرير

(.28)صـ(2115
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 الحكـ تنفيذ     ً        سادسا : مرحمة
المنحرؼالحدثإصبلحفياألثرذاتالمراحؿأىـمفالحكـتنفيذمرحمةتعتبر

اجتماعياكتأىيمو التيذيبىكالمرحمةليذهكاألخيراألكؿاليدؼيككفأفيجبكلذلؾ؛
.كاإليبلـالعقابتنفيذكليسكاإلصبلح

المنحرؼالحدثلشخصيةالمبلئـالتدبيرتضمفالمالقاضيقراريككفأفيجبكلذلؾ
نما،بوالمحكـكالشيءحجيةيكتسبالبالتدبيرالصادرفالحكـ،نيايةكليسبدايةىك كا يمكف 

.المنحرؼالحدثلحالةلمبلءمتوبوالنظرإعادة
لمحدثاالجتماعياإلصبلحأفلويتبيفحتىمستمرةالقاضيرقابةتبقىأفكيستمـز

مبلئمةغيرأصبحتالعقكبةكأفؽتحققد شرافوالقاضيكرقابة، كا  أفيجبالتنفيذعمى 
النفسييفاألخصائييفمفالخبرةبذكماالستعانةيقتضيكىذانعمميا،نطابعايكتسب

حاجاتومعاتفاقوكمدلالحدثإصبلحفيالتدبيرنجاحمدللمتابعةكالتربكييفكاالجتماعييف
.االجتماعيةاةالحيمعتكيفوإلعادة



 دور األشخاص والمؤسسات في محاكمة الحدث: الفرع الثاني
   ً                     أوال  : دور مراقب السموؾ 

كتقديـالحدثتربيةبمراقبةكالعمؿاالجتماعيةالشؤكفكزارةتكمفوالذمالمكظؼكىك
تربيتو.عمىكلمقائميفلوكاإلرشاداتالتكجييات

إصبلحاألحداثالجانحيفإ يجادجيازخاصلمراقبةسمككويتألؼاقتضتضركرة
االجتماعيةمفأصحاباالختصاصكالخبرةكالمؤىبلتالعمميةالبلزمةكيرتبطبكزارةالشؤكف

صبلحيـ باعتبارىاالكزارةالمختصةبشؤكفاألحداثكرعايتيـكا                  مفالسمكؾمراقبتسميةكيتـ،
ممفاالجتماعيةالخدماتحقؿيفكالعامميفكالعمؿاالجتماعيةالشؤكفكزارةمكظفيبيف
الشيادةحممةمفيككفأفكيفضؿاالجتماعيةالخدمةمجاؿفيكالممارسةالخبرةلدييـ

(1).االجتماععمـاكالفمسفةأكاالجتماعيةالخدمةفيالجامعية
كباالختصاصاتالقانكفأحكاـبمكجببوالمنكطةالمياـبجميعالسمكؾمراقبيقـك

مفقبؿالمشرع.لوتحددالتي

                                                                 

لؤلحداثالجانحيففيفمسطيفالبمعاكم،نحكقانكفجد((1 (.93ص)يد
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:(1)يميبماالسمكؾمراقبككاجباتمياـإجماؿكيمكف
 .المحكمةقبؿمفإليوكاالستماعالدعكلأدكارجميعفيالحدثمحاكمةحضكر .1

التيالمعمكماتكجمعذكيوأحكاؿمعالحدثأحكاؿعفاالجتماعيالتحقيؽإجراء .2
كبأخبلقوكاالجتماعيةالماديةالحدثبأحكاؿكالمتعمقةاألحداثمحكمةمنوتطمبيا
 .السابقةكأفعالوالصحيةكبحالتوفييانشأالتيكالمدرسةكالبيئةذكائوكدرجة

أكتعديؿاقتراححؽالسمكؾكلمراقبالحدث،لحالةالمبلئـاإلصبلحيالتدبيراقتراح .3
مفاألقؿعمىأشيرستةانقضاءبعدكذلؾالمحكمة،قبؿمفالمفركضالتدبيرتبديؿ
 .تنفيذهفيالبدء

،فيوأساسيكدكرهالسمكؾمراقبكاىؿعمىالمراقبةالحريةتدبيريقع:المراقبةالحرية .4
كنشاطوقدرتوبمدلالمنكطالتدبيرىذاكنجاح بيفشخصوفييجمعأففيجب،
،العطؼ رشاداتونصائحوألفكذكيوالحدثثقةيكسبكأفكالحـز كا مقبكلةتككفال 

الحدثبحمايةالكفيمةاإلجراءاتباتخاذيترددأالنمعممامنوأكثرنحامياعتبراإذاإال
نتقريرااألحداثمحكمةإلىيرفعأفكعميو.انحرافومف  ندكريا الحدثحالةعفشيركؿ

المحكمةعمىيقترحفأكلوعميو،المراقبةكتأثيرسمككوكعفرقابتو،تحتالمكضكع
 .لمحدثفائدةفرضيافيليرالتيالتدابيراتخاذ

 :بيدؼإشرافوتحتالمكضكعالحدثزيارة .5

 كاالقتصاديةاالجتماعيةالنكاحيجميعمفتربيتوعمىالقائميفأكاألسرةكضعدراسة
.كالصحيةكالثقافية

 األسرةفيالتربيةكأسمكبببعضيـ،األسرةأفرادعبلقةمعرفة.
 شؤكفيتكلىمفأككأخكتوكالديومفالحدثكمكقؼلمحدث،األسرةافرادنظرةمعرفة

.رعايتو
 التيكاألماكفرفاقوعمىكالتعرؼالحدثفييايعيشالتيكالبيئةالحيكضعدراسة

.يرتادىا
 االنحراؼنحكبالحدثدفعتالتيالمباشرةغيرأكالمباشرةاألسبابمعرفة.

                                                                 

قانكفاألحداثالجانحيف(1 (.184)ص(الجكاخدار،
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 تتفؽبشكؿميماتياكتعالمحكمةقرارضكءفيكمعالجتوالحدثلتكجيوخطةكضع
 .االجتماعيةكظركفوكمشكمتوالحدثحالةمع

 كرعايتوتربيتوعمىكلمقائميفلمحدثكاإلرشادالنصحتقديـ.
الحدثكتكجيوبيايقـكالتيالدكريةالزياراتخبلؿمفالطبيعيةكتربيتوالحدثمراقبة .6

مبلئمةيراىاكالتيدىايحدالتيكالكسائؿالطرؽبإتباعلمتقيدتربيتوعمىكالقائميف
(1):تتضمفأفيجبكالتيإلصبلحو

 انحرافوفينسبباكانتالتيباألعماؿالقياـأكاألماكفارتيادعفالحدثإبعاد.
 مفالمنعأفسيرلالتياالماكفكسائرالقماركدكرالخماراتارتيادعفإبعاده

.لومفيدارتيادىا
 لويحددىاالتيكالمحاضراتندكاتالحضكرعمىالمكاظبةعمىالحدثحث. 

 أنكاعلممارسةكاالجتماعية،كالفنيةالرياضيةلمنكادمالحدثانتسابتسييؿ
 .مفيدىكبماالفراغأكقاتكمؿءكاليكاياتالنشاطات

:كتشمؿالزيارات .7
 فيويمارسالذمالمكافأكالحدثبرعايةإليياالمحكمةتعيدالتيالمؤسسةزيارة

كتكجيوسمككوكمراقبةزراعية،أكتجاريةأكصناعيةمنشأةأكافسكاءعمموالحدث
عمىلبلطبلعالمنشأةاكالمؤسسةفيالعمؿعمىبالقائميفكاالتصاؿلو،النصح
التعديؿفيالتدبيرىذاتأثيركمدلزمبلئومعكتعامموكتصرفاتوالحدثسمكؾ
 .سمككو

 لمراقبةإدارتيامعالمستمركالتعاكفصيمو،تحالحدثفييايتابعالتيالمدرسةزيارة
المشكبلتلحؿمعياكالعمؿالمدرسيةبكاجباتوقياموكمدلكنشاطوسمككو

يبلئـتربكمأسمكبكفؽسمككوكتعديؿاصبلحوبيدؼتعترضوالتيكالصعكبات
(2).كضعو

 

ككؿالمباألحداثيتعمؽماكؿفيالمحكمةتعميماتيراعيأفالسمكؾمراقبعمى .8
كالتقاريرالحدثإضبارةعمىاالطبلعلويحؽكما.عمييـكاإلشراؼمراقبتيـأمرإليو

                                                                 

قانكفاألحداثالجانحيف(1 (.185)ص(الجكاخدار،
.186المرجعالسابؽ،ص((2
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الحدثشخصيةعفالكشؼشانيامفالتيالكثائؽككافةكالنفسيةكالطبيةاالجتماعية
 .ميمتويسيؿمماكميكلو،

فيبياـكيقالتيكالتحقيقاتالتحرياتكجميعالسمكؾمراقبيعدىاالتيالتقاريركافة .9
 .المعنيةالجياتسكلعمييا،الغيراطبلعيجكزكالسريةتبقىكمياموعممومجاؿ

الحرفةأكالمينةكتحديدالعمؿعفالعاطميفاألحداثتشغيؿاقتراحالسمكؾلمراقبة .11
 .كالعقميةالجسميةإمكانياتيـمعتتناسبالتي

االستعانةالحاجةعندكلو،القضائيةالضابطةصفةمياموفممارسةالسمكؾلمراقبة .11
 .األحداثكشرطةاإلداريةبالسمطات

ك إلىاألمركليأكالسمكؾمراقبيحضرالاالحيافبعضفيأنوحدايدأبكأكضح
االعتراؼعمىاكراىـكعدـبمطؼالحدثمعالتعامؿالشرطةرجاؿعمىافكقاؿالتحقيؽ
.(1)المعنكمأكالمادماالكراهسكاء

نظـ عمؿمراقبالسمكؾكدكرهالمحددلو9قانكفالمجرميفاألحداثفيالمادةكلقد
عمىعمؿمراقبالسمكؾكعبرعنو48بينمانصالقراربقانكففيالمادة،مفقبؿالقانكف

كالتيمفضمنياتقديـتقاريرلممحكمةكالنيابةكؿثبلثةشيكرعف،بأنومرشدحمايةالطفكلة
لذميتكلىأمرهكاإلشراؼعميو.سمكؾكحالةالحدثا

صالح  األحداث:     ً                         ثانيا  : مؤسسات الرعاية وا 
قبؿمففيياكضعيـكالمقررالمحككميفلؤلحداثمخصصةتربكيةمؤسساتكىي

المحكمة قبؿمفعميوالمفركضالتدبيرمدةبانتياءالمؤسسةفيالحدثحجزمدةكتنتيي،
(2).عمرهمفكالعشريفالحاديةسفببمكغوأكالمختصةالمحكمة

كيتكاجدفيفمسطيفعددقميؿمفمؤسساتالرعايةمنيا:
'اإلصبلحيةالمدرسة'عيدىابدايةفيسميت:غزة/لمفتيافاألحداثلرعايةالربيعمؤسسة -

بعدليتغير االجتماعيةلمرعايةالربيعلمؤسسةفيما مؤسسة،كىي1958عاـتأسست،
مفالسكابؽكأصحابرعايةاألحداثتيدؼإلىاالجتماعية،كفالشئلكزارةتابعةحككمية
مفاالنحراؼ 18-12سف عمىكتعمؿ، نأفراداليككنكاتأىيميـ فيمنتجيفصالحيف

                                                                 

ـ(.2115مايك11قابمو:خمكدإماـ)مديرمؤسسةالربيع،-(عكادأبكحدايد(1
(.12...)صبحثعممياجتماعيقانكنيلظاىرةجنكحاألحداث،(مصطفى(2
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أنياحيث(1).،غزةقطاعفياألحداثالجانحيفترعىالتيالكحيدةالمؤسسةكىي،المجتمع
انكفالقعمييايعاقبألفعاؿالمرتكبيفاألحداثتضـ العبلجبدكركتقـكإيكائيةكىي،

كالتقكيـ 37لسنةالمجرميفاألحداثلقانكفنكفقاكتعمؿ، كتقـك،نحدثا41لعددكتتسع،
شيرياسكاءنحدثا45–41مفبخدمة  ن مفصادرإيداعبأمرمحككميفأكمكقكفيفكانكا
:كىيرسميةأكراؽثبلثبالحدثالربيعمؤسسةكتستقبؿ،المحكمةأكالنيابةأكالشرطة
االجتماعياألخصائيعمىيمراستقبالوميبلد(كبمجردشيادة،طبيكشؼ،تكقيؼ)أمر
نخاصانممفاليفتح المختصيقـك،إليوجاءالذمالغريبمفالمكافالحدثخكؼكبسبب،لو

ننفسيابتييئتواالجتماعي المؤسسةبنظاـكتعريفو يستمـ، اتكمختصمبلبسالحدثثـ
الجانحالحدثمعالتعامؿفيالمؤسسةتتخذىاالتياإلجراءاتأما،كصابكفأسنافكفرشاة
كاممةغذائيةكجباتليـكتقدـ،كصكليـبمجردشامؿلمنزالءطبيكشؼإجراءيتـفأنو

نتعميمامدرسياكيتمقكفاألميةمحككيتعممكف،كصحية ننظاميان المؤسسةأفإلىباإلضافة،
التمفازبمشاىدةعنيـكترفو،كارشاددينيكعظكبرامجرياضيةبرامجليـكتقدـنينيامتدربيـ

مفالخركجعمىترفيييةتساعدىـرحبلتكتقيـكرياضةكأناشيدرسـمفىكاياتيـكممارسة
قبؿمفعاشكهالذمالعنيؼالنفسيالجك نكأيضا، باألحداثخاصةمحكمةعميتحتكم

بالنظربيامركاالتيالظركؼكمراعاةالجانحيفاألحداثكمةمحامتخصصيففيكقضاة
القانكفركحتطبيؽعميكالعمؿبالجـرقياميـإليبالحدثالتيأدتكالظركؼالجكانبإلي

 .(2)القانكفنصكليس

أف أكضح حمد فادم األستاذ المحامي أف التيالربيعمؤسسةفياألحداثمحكمةإال
ننظراشيكرسبعةكؿاالتعمؿال2114فيتأسست  كأفىناؾإساءةفي،قضاةتكفرلعدـ

ىانةلكرامتيـداخؿالمؤسسةكأثناءمحاكمتيـ معاممةاألحداثكا                كذكرأفمؤسسةالربيعال،
اإلدارمكالطاقـالمبانيالنكاحيكافةمفترميميااعادةكيجباألحداثإليكاءتصمح

معاممتيـاألحداثكيجبمعالتعامؿفيتخصصمكادرىناؾيككفأفكيجبكالمكظفيف
كقاؿارتكابإلىبيـأدتالتيالظركؼكمراعاةكرامتيـمعيتناسببشكؿ ىناؾأفالجـر
كطالبالجرائـارتكبكاالذيفاألحداثلعددكافييفغيركأنيـالسمكؾبمراقبيكاضحنقص
كالعقكبةالحكـإصدارفيـتقريرىعمىيعتمدالقاضيألفالسمكؾمراقبيعددبزيادة

كىذاالحدثاليحضرمعالتحقيقاتأغمبفيالسمكؾمراقبأفكذكرلمحدثالمناسبة
                                                                 

ـ(..2115مايك11قابمو:خمكدإماـ)مديرمؤسسةالربيع،-عكادأبكحدايد((1
مشرؽمؤسسةالربيعلرعايةاألحداثمالشيخ،((2 مشرؼكغد اض  ي و    ي و .
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لمقانكفانتياؾ مع(1)كمخالؼلو. كلقائيا لممكاف زيارتيا خبلؿ الباحثة لمستو ما ىذا
 األحداثالمقيميففيو.

مؤسسةكىي،الغربيةالضفةافظاتمحجميعكتخدـ:اراـ/األحداثلرعايةاألمؿدار -
ننفسياالجانحيفاألحداثتأىيؿبدكركتقـكإيكائيةاجتماعية نكاجتماعيا  نكفقاكتعمؿنكمينيا
الخاصباألحداث2116القراربقانكفلسنةاألحداثلقانكف ـ نحدثا41حتىكتستكعب،
نمكدعا   نشيرياالمؤسسةتخدموالذمكالعدد، 23 المكجكدةالمينيةشالكرالىإضافة،

 .بالمؤسسة

ننفسياالجانحاتالفتياتكتأىيؿالرعايةبدكركتقـكإيكائية:جاالبيت/الفتياترعايةدار - 
نكاجتماعيا  نكمينيا الخاصـ2116لسنةبقانكفالقراراألحداثلقانكفنكفقاكتعمؿ.
نكحالياأقصىكحدنزيمةفتاه31حتىكتستكعب،باألحداث أعمارىفتتراكحفتاة23تخدـ

كالعددمنتظـبشكؿتعميمياكتتمقىالحككميةبالمدارسفتاه18منيـسنة22–8بيفما
.منزليكتدبيركتطريزخياطومينيتعميـالباقي

:اإليكائيةاألحداثمؤسساتكجكدمفاليدؼ     
 كسابوالسمبيةالحدثكاتجاىاتسمكؾتعديؿ كا  تجاهيةإيجابكاتجاىاتسمككيات 

 .المجتمع

 تكيفوإعادةعمىيساعدجكفيياكتكفيرنشأالتيالبيئةمفالحدثحماية. 

 كدمجوبنفسوالثقةإعادةفيتساعدهكمينومختمفةبمياراتالحدثتأىيؿ
.كاالجتماعيالنفسيتكازنوكاعادهبالمجتمع

:المؤسساتداخؿلؤلحداثالمقدمةالخدمات     
 (دراسيةفصكؿ+أميةمحكفصكؿ)تعميميةكخدمات،نفسيوكاجتماعيةخدمات. 

 صحية.كخدمات،(حدادهنجارة،كرش)مينيةكخدمات 

 نيكمياكجباتثبلث)غذائيةكخدمات،كترفيييةرياضيةكخدمات .)(2)
 

ىذهالباحثة وترى قمعبداخميايتـسجنيةتعتبرمؤسساتالتأىيميةالمؤسساتأف
سرقةجرائـارتكبكاالذيفباألحداثاختبلطإضافةإلى،متوبطريقةسيئةكمعامكاىانتوالحدث

                                                                 

1) حمد( األ-فادم عف حداثمحامي النزاعات، لحؿ الفمسطيني المركز )في إماـ خمكد مايك21قابمو:
.ـ(2116

.مكجزعفقضاءاألحداثالحركةالعالميةلمدفاععفاألطفاؿ،((2
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ناىيؾعف،كتعتبربيئةلتفريخالسمككياتالمنحرفة،ليـاالجراـعدكلممايؤدمإلىنقؿكقتؿ
 كسنيـ ظركفيـ األحداثكمراعاة مع لتعامؿ مؤىؿ إدارم كادر كجكد لمستوعدـ ما كىذا

.لمؤسسةالربيعالباحثةخبلؿزيارتيا
عبرمفخبلؿماك ـفيالمكافحدثعنوٌ عفمدلألموبتكاجدهفيياحيثأنونشأمقي

ذلؾفأدلعموابفيمازحفقدكافدراؾإكعدـطيشنتيجةارتكبوالذمكالجـر،مترابطةأسرةفي
مختمؼمف،حداثاألفييايككفالتيالمؤسسةتمؾفيكجكدهمفالحدثىذاكيعانيلكفاتو
يكفكلـ،كحنانياأسرتومعتجمعوبديمةعميوعقكبةيطبؽلككيتمنىالجرائـمختمؼكمفالبيئات
.(1)السنةكنصؼسنةفييالوالتيالمؤسسةفييبقىأفعميوتحكـقدمزحةأفيتكقع

كفيأسرتوداخؿالحدثكبقاءلمعقكبةكبديؿيةلكتركناإلالمراقبةتحتالحدثككضع
عمىالماديةالتكاليؼعبءمفكيخفؼ،االجرامية"العدكلىذهنقؿشريقيوالسميمةئتوبي

الدكلة االتجاهالبدكافكليذاكأسرتوعاتؽ عفكالبحثالحديثةالعقابيةالسياسةإلىمف
،بديمةعقكبات فيتأىيؿالحدثكاعادةاندماجومعالمجتمع تمؾأفحيثيبلحظ؛تساعد
الجانحيفاألحداثعمىفمسطيففيالمطبقةانكنيةالقالقكاعد عفتخرجاإلجراءاتكىذه،
بعدألفكالنفسية،الجسديةبالعقكباتسميلماكتدخموالقانكفقكاعدمفاإلصبلحمفيـك

مفيقربوقدكحياتومخيمتوفيشيءلويمثمكفالبوأشخاصكتحكـأمرهكليعفالحدث
تعرضقدالحدثكافماإذاخاصةبثمارهيأتيالقدالحدثحبسفأل،السيئةالقاسيةالحياة

المأسرلتفكؾضحيةأكمخدرةمكادتجارأكمحترفيفلمجرميفضحيةكقعأكلبلستغبلؿ
كضياعكالعنادالحقدزيادةفيمتمثبلالحدثلدمالنفسيةالناحيةعمييؤثركقد،فيولودخؿ

.مستقبمو
كأخيراال ن  يزاؿالحيث،األحداثأحكاـفي،كبيرةكتشريعيةإجرائيةفجكاتىنالؾزالت

القانكف كظاىرةاألحداثجنكحظاىرةمعيتعامؿكالذم،التطبيؽـمحؿ1937لسنة2رقـ
الشرطةمراكزداخؿسكاءالقانكفمعخبلؼعمىالحدثلمعاممةتفريداليكجدكما،إجرامية

أثناءالمحاكمةأكالنيابةأك ،األحداثاحتجازأماكفعمىالمآخذمفالكثيرىنالؾأفكما،
المجتمعياالندماجسرعةمفيسيـبماالعبلجيةالفمسفةتحقيؽفيالنظاـالمتبعكفايةكعدـ

.لمحدث
لممحاكـاألحداثمحاكمةأسندت،غزةقطاعفيالنافدةالتشريعاتأفمفالرغـكعمي

النظامية أصكالخاصةلؤلحداثمحاكمتيالدلتتبع،أحداثمحكمةبصفتياالجزائية  ن  مختمفة
                                                                 

(.2116مارس11،قابمو:خمكدإماـ)مقيـفيمؤسسةالربيع،سنة15)ح،ش(الحدث((1
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تتـالعمميةالناحيةمفأنوإالكالشكمية،القانكنيةالناحيةمفلمبالغيفبالنسبةتمؾالمتبعةعف
اإلجراءات القانكففيالكاردةالنصكصحتىالدكليةكاالتفاقياتالمكاثيؽيخالؼبمامعظـ

مؤسسةأفكما،البالغيفمعالمتبعةاإلجراءاتلنفسنكفقاتتـلتحرمكاالقبضفإجراءات،القديـ
ال-الجانحيفاألحداثرعايةتتكلىالتيغزةقطاعفيالكحيدةالمؤسسةتعدكالتي-الربيع

(1).السفكبارأنيـجسميـبنيةمفالظاىرتستقبؿاألحداث


















                                                                 

كرقةمكقؼحكؿمحاكمةاألحداث(1 (.3)ص(جمعيةكدادلمتأىيؿالمجتمعي،
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 : المطمب الثاني
 ية في تفريد العقوبةسمطة القاضي التقدير 

فياألحكاـالكاجبة393فيالمادة2111لسنة3رقـالجزائيةنصقانكفاإلجراءات
بالقانكفأليةجريمة اليجكزتكقيعالعقكباتالمقررة عمىأنو:" التنفيذ إالبمقتضىحكـ،

صادرمفمحكمةمختصة."
قضائية أنيا البديمة العقكبة خصائصتطبيؽ مف كاف لذلؾ فرضيجكزالحيث،

المشرعقررهالذمالجزائيالنصحدكدكفيجزائيةمختصةمحكمةقبؿمفإالبديمةعقكبة
بديمة.عقكبةلكؿالمحددةكالشركطكفؽالضكابط

:دعامتيفعمىيقـكالعقكبةلتطبيؽالقانكنياألساسإفتجدراإلشارةإلى
سباغالكقائعباتإثبعدالقاضيأفكمقتضاىا،تشريعية:األولى كا  الصحيحالقانكنيالكصؼ 
مباشرةكترجمةمحضتشريعيعمؿالدعامةكىذه.لجريمةمعيفمسمىأماـنفسويجدعمييا
.الشرعيةلمبدأ

مؤداىادعامةفيي،العقكبةلتطبيؽالقانكنياألساسعمييايقـكالتيكىي،قضائية:الثانية
ننكعا)عقكبةأنسبراختيافيالقاضيفكضقدالقانكفأف نكمقدارا بياكيتحقؽلمجانييقررىا(

نفسوالمجتمعمصمحةكبيفمشرعوفيممثبلالمجتمعقدرىاكماالجريمةجسامةبيفالتكازف
إال،نمقيديككفأفدكفالكاقع،كظركؼالخطرالمتيـحالةفيتتناسبالتيالعقكبةتفريدفي

ٌعمؽالتيكاألسسةلمعقكبالقانكنيةالحدكدبمراعاة تمؾعفالعقكبةتشديدإمكانيةالقانكفعمييا
(1).تنفيذىاأكتكحيدىا،أكتخفيفيا،أكالحدكد

يككف(2)غايةالحكـالقضائيالذميصدرهقاضياألحداثكفينفسالسياؽنجدأف
نىدفوىكإعادةتأىيؿالحدثالجانحعفطريؽاختيارهلمعقكبةالمناسبةكفقالمع                     ،اييرمعينة

                                                                 

كرقةمكقؼحكؿمحاكمةاألحداث(1 (.15)ص(جمعيةكدادلمتأىيؿالمجتمعي،
عمىاختصاصات47ـالمطبؽفيالضفةالغربيةفيالمادة2116(نصالقراربقانكفالخاصباألحداثلعاـ(2

.يختصقاضيالمحكمةالتييجرمالتنفيذفيدائرتياباآلتي:أ.الفصؿ1حداثعمىأنو":قاضيتنفيذاأل
صدارالقراراتكاألكامرالمتعمقةبتنفيذاألحكاـالصادرةعمىالحدثأكالطفؿالمعرض فيجميعالمنازعاتكا                             

أكالطفؿالمعرضلخطرلخطراالنحراؼ.ب.الرقابةعمىتنفيذاألحكاـكالتدابيرالصادرةعمىالحدث
.يتقيدالقاضيعندالفصؿباإلشكاؿفيالتنفيذبالقكاعدالمنصكصعمييافيقانكفاالجراءات2االنحراؼ.

النافذ. .يتكلىقاضياألحداثكعضكنيابةاألحداثمياـالتفتيشعمىدكرالرعايةاالجتماعية3الجزائية
المين التأىيؿ التدريبالمينيكمعاىد كغيرذلؾمفالجياتالمختصةكمراكز يكالمشافيالمتخصص،

كالكاقعةفيدائرةاختصاصياكذلؾكؿثبلثةأشيرعمىاألقؿ."
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ستاذفادمكأكضحاأل،لمعقكبةاألدنىلمحدالمدةالمحددةتجاكزكعدـالفضمىكىيمصمحتو
محمدىكالكحيداألحداثقاضيأف،الحدثعمىالحكـفيالقاضيحمدفيسؤالوعفسمطة

يخميافكيحاكؿلوالمناسبةالعقكبةفرضفيالفضمىالحدثمصمحةمصبحيراعيأبك
الجنحمعظـفيسبيمة محاكـالقضاةباقيأما، الحدثعمىيحكمكفكالبدايةالصمحفي

نلسنكاتأحيانابالسجف    محكمةلؤلحداثتككفأفكطالبالحكـفيالحدثمصمحةيراعككال
األحداثلحقكؽانتياكاتىناؾأفكذكرمتخصصيفكمحققيفخاصةكشرطةخاصة

أنيـناىيؾالتحقيؽفيككرامتيـ كأفكالبدايةفيالصمحالبالغيفمحاكـفيحاكمكفيعف
ننظراشيكرسبعةاالكؿالتعمؿ2114فيتأسستالتيمؤسسةالربيعفياألحداثمحكمة  

(1)قضاة.لعدـتكفر
أنوالبدمفإلزاـ مراقبتقريرإليالرجكعبعدإالحكـأميصدربأالالقاضيكما

بالحدثالخاصالسمكؾ بيعتوالمختمفةعفغيرهكظركفوالشخصيةكالبيئةفكؿحدثلوط،
فكؿىذهاألمكرالبدمفأفيبينيامراقبالسمكؾلمقاضيليحكـ،المحيطةكسببارتكابولمجـر

"عمىأنويجكزلممحكمةبناء51كماأفالقراربقانكفنصفيالمادة،مفخبللياعمىالحدث
–مراقبالسمكؾ–سيبمفمرشدحمايةالطفكلةعمىطمبمفالنائبالعاـأكالكزيركبتن

بيا االفراجعفالحدثأكالطفؿالمعرضلخطراالنحراؼبعدقضاءثمثمدةالتدبيرالمحكـك
عميوإذاكافاالفراجينصبفيمصمحةالطفؿالفضمى."

مف أنو اإلجراءاتكالبيذهيتعاممكفالنغالباالقضاةأفيبلحظالعمميةالناحيةإال
كالفكضىترسيخالخمؿعمىيساعدممايقكمكابالرجكعإلىتقريرمراقبالسمكؾبشأفالحدث

عقابيةطريقةبحذافيرىاكايجاداإلجراءاتجميعباتخاذالقضاةإلزاـعمىالعمؿفجب،القانكنية
(2).اإلجراءاتبيذهاإللزاـعدـحاؿفيلمقضاة

كقدـلممحاكمة،عاـبالسرقةكاتبلؼماؿالغير16ففياحدلالقضاياقاـالمتيـ)ع.أ(
إدانة كقررتالمحكمة اتباعاالجراءاتالقانكنيةضده كتـ  األحداثبغزة صمح محكمة في

عمىاعترافو بناء الئحةاالتياـ في إليو المسندة بالتيمة المتيـ      ن              كطمبككيؿالنيابةتكقيع،
إالأفككيؿالمدافذكرأفاعتراؼ،يعميوالعقكبةالمناسبةحيثلـيحدثتصالحمعالمجن

المدافدليؿالتكبةكالندـكىكحدثصغيرفيالسفكمكقكؼمنذشيريفكالسكابؽلممداف
عفمراقبالسمكؾعفمؤسسة،كسجمونظيؼ كالمدافحسفالسيركالسمكؾبمكجبإفادة

                                                                 

حمد((1 األ-فادم عف حداثمحامي النزاعات، لحؿ الفمسطيني المركز )في إماـ خمكد مايك21قابمو:
.ـ(2116

كرقةمكقؼحكؿمحاك((2 (.22)صمةاألحداثجمعيةكدادلمتأىيؿالمجتمعي،
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كاالبفالكحيدلكالدتولذلؾكى،الربيعكىكطالبمدرسيكاكمؿدراستوبالتنسيؽمعالمؤسسة
كقاؿمراقبالسمكؾ:أفالحدثمكقكؼفي،طمبككيؿالمدافشمكؿالعقكبةبكقؼالتنفيذ

كضعيا كاألسرة المؤسسة في كالقكانيف التعميمات بكافة ممتـز كىك شيريف مدة المؤسسة
ترع التي ىي كاألـ األسرة يرعى ال كاألب أسرم تفكؾ كيكجد سيئ األسرةاالقتصادم ى

إالأفالمحكمةحكمتبربطالمدافبكفالةحسفسيركسمكؾ،كتكصيتنااالكتفاءبمدةالتكقيؼ
(1)شيكؿكلمدةعاـ.1111مفكليأمرهبمبمغ

ت لـ المحكمة بتكصيةمراقبالسمكؾكحكمتعمىالحدثبدفعنبلحظأفحكـ أخذ
كفالة.

قبكرباالشتراؾطمبككيؿالنيابةكفيقضيةأخرلكىيانتياؾحرمةالمكتىكنبش
إدانةالمتيميفبالتيـالمسندةإلييـفيالئحةاالتياـبناءعمىاعترافيـكتشديدالعقكبةبحقيـ        ن       

نظراألفالقضيةحساسةكلـيراعكحرمةالمكتىكقياميـباستمراربنبشالقبكر                    ن  فيحيفقاؿ،
المدانيفلقدأخطأناكنمتمسالرأفةنظرالمظر  ن        كأمرتالمحكمةبحبس،كؼاالقتصاديةالصعبة

ستةأشيرمعالنفاذ سنتيفمعالنفاذكبحبسالمدانيفاألكؿكالثانيمدة المدافالثالثمدة
شيكؿأكالحبسثبلثةأشيربدالمنياكتغريـ3111كتغريـالمدافالثالثبغراةماليةمقدارىا  ن        

يكؿأكالحبسشيربدالمنيالكؿكاحدمنيمامعش511األكؿكالثانيبغرامةماليةمقدارىا    ن       
أدكاتالجريمةكاألمكاؿالمتحصمةمفالجريمة. مصادرة

ننبلحظأفالمحكمةحكمتبالحبسمدةكبيرةعمىالمتيميفرغـأنيـأحداثكأيضا                       
تنفيذىذاالحكـفيأماكفمختمطةمعمجرميفسابقيفمماقديؤثرعمىالمتيميفكيزيد يتـ
السالبة مفمساكئالعقكبة لدييـكسائؿاالنحراؼكاالجراـمفخبلؿالتعمـمفغيرىـكىذا

لمحرية المراقبةاإل، تطبيؽعقكبة لكتـ لتفادلالمجتمعكقكعجرائـأخرلمفلكتركنبينما ية
ىؤالءاألحداثنظراالختبلطيـبغيرىـمفالمجرميف.         ن       (2)

كنجدأحياناأفالقاضيقديراع     ن  يظركؼالحدثكيحكـعميوبالبراءةحيثفيإحدل
عاـبالبراءةكاالفراجعنومف15القضاياكىيسرقةباالشتراؾتـالحكـعمىالمتيـ)ط.ص(

عاـتمتإدانتو16مؤسسةالربيعلؤلحداثبينماالمتيـالثانيالمشترؾمعوبالجريمة)ـ.س(
(3)كتـتكقيفوفيالمؤسسة.

                                                                 

الصادرفي2115\2191انظرقضيةرقـ((1 .ـ1115\6\9الحكـ
الصادرفي2115\926انظرقضيةرقـ((2 .ـ1115\12\3الحكـ
الصادرفي2116\229انظرقضيةرقـ((3 ـ.2116\4\13الحكـ
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األحد السرقةإمتيففيجريمةالسرقةأنو(ط.ر)اثباألردفذكرالمتيـكفيقضايا
يرسمنيكاف»كيضيؼ،«عاما36عمرهيبمغرجؿمفتعممتيافقد»بقكلو،عاما13كعمره
لسرقةالمناسبالكقتلمعرفةالفخـالبناءكذاتالمكتظةغيراليادئةالسكنيةاألحياءالى

ٌعميالقبضكألقي،نشؿكمرتيفمراتخمسمنازؿبسرقةقمت:»كيقكؿ،«البيكت خبلؿ
يكفكلـ،السرقةعمميةتنفيذمخبلؿلمشرطةالمجاكريفإببلغخبلؿمفالمنازؿألحدسرقتي
.«حدثااعتبرنيألنوعاـمدةبسجنيالقاضيكحكـعاماعشرسبعةيتجاكزعمرم

يقكؿ كأيضا   ن عاما17ش.ح()الحدث مصابةكالدتيككانت»:فقيرةأسرةمفأنو
كأجير)بالسكؽالخضارلبيعأذىبككنتبالسرطاف السرقةاحترؼرجؿعميكتعرؼ(
الماليالكضعتحسيفإلىسيقكدالماؿمفكثيرامنياسأجنيبأنيبإغرائيباحترافيا،كاقنعني
.«ألسرتي

ألسرتيليةالمااألكضاعكتحسنتالبيكتاختراؽفيكنجحتالسرقةاحترفت:»كيتابع
منزؿفيتكاجدماثناءمتمبساعميالقبضألقيانواال عميحكـ:»مضيفا،«لمسرقة

كصغرفقرميستغؿكافانوكاكتشفتالسرقةعممنيالذمالرجؿعنيكتخمى،عاماالقاضي
(1).«سني

لمسركقاتنثمنامنيمالكؿكامؿعاـلمدةبالسجفكشابحدثكفيقضيةأخرلزج
القبضالقاءكتـ،األردففيدجاجمزرعةمفسرقاىاقدكاناديناراخمسيفعفيمتياقتقؿ

.السرقةبتيمةالزرقاءجناياتمحكمةالىكأحيمكاعمييـ
المتيميفككضعحداثاألتربيةدارفيككضعوسنةالحدثحبسالمحكمةكقررت

كالتياالستئناؼمحكمةاماـحكـبالفطعناسنكاتثبلثمدةالمؤقتةالشاقةباألشغاؿاآلخريف
.الزرقاءجناياتلمحكمةالقضيةكاعادةالحكـفسخقررت

جنايةمفلمثانيالتيمةكتعديؿاحدىمابراءةاعبلفالزرقاءجناياتمحكمةكقررت
قيمةكلضآلةعاميفمدةالمؤقتةالشاقةباألشغاؿككضعوبالسرقةالتدخؿجنايةالىالسرقة

نديناراخمسيفمبمغتتعدلالقيمتياافحيثالمسركقات مفذلؾاعتبارالمحكمةقررت
العقكبةتخفيضالعقكباتقانكفمف99/4بالمادةعمبلفقررتالتقديرية،المخففةاالسباب

(2).كاحدةسنةالحبسلتصبحبحقو
                                                                 

.القتراؼالجرائـ«دمجالعقكبات»لصكصيستغمكف(الشناؽ،(1
....ألردفاإلخبارية،سنةلحدثكشابسرقااسطكانتيغازككالةىكاا((2
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بالحكـعمىاألحداثبالعقكباتالسالبةلمحريةكما أفنبلحظأفالقضاءاألردنييقـك
األحداثسفصغريستغمكفكالذيفاإلجراـمحترفيالبالغيفمفالجريمةيتعممكفاألحداث
تفادمباإلمكافككافعاـلمدةبالسجفعمييـحكـالقاضيأفكنرلمجرميفلجعميـكفقرىـ
لمتقميؿألسرىـعمؿكايجاداألحداثبيؤالءكاالىتماـبديمةبعقكبةكمساكئوالحبسىذاتبعات

.الجرائـفم
مصرمطفؿكفيمصرىناؾقضيةأصبحتقضيةرأمعاـحيثأفعبدالمسيح

لمنزلومجاكرمخبزمفأرغفة5فسرؽبالجكعشعر عاـلمدهالقاضيفحبسو، ثـ، كمف
بالبراءة الطفؿببراءةالقاىرةجنكبسكيؼبنيأحداثجنحمحكمةفقدقضت،حكمتعميو

الطفؿمحكمةمفالصادرالحكـإلغاءالمحكمةكقررت،(تسنكا9)عزيزعزتعبدالمسيح
.عاـلمدةاالجتماعيةالرعايةدكربإيداعونغيابيا

الصادرالحكـضدالطفؿمحامياستئناؼبعدالجمسةكجاءت الطفؿبإيداع،
كحرر،سكيؼبنيبمحافظةالفشفبمركزمخبزمفأرغفة5سرقةبتيمةنغيابياباألحداث

نمحضراالمخبزصاحبإثرىاعمى   2113مايكشيرفي 5يعادؿبماأرغفةبسرقةيتيمو،
.مصريةجنييات

الكاقعةتفاصيؿالطفؿكركل عندما،2112نكفمبرشيرإلىتعكدإنياقاؿحيث،
5كسرؽلمنزلوالمجاكرلممخبزلمذىابفاضطركصديقيوىكاإلفطارلتناكؿيستعدكاف
نببلغاالمخبزصاحبتقديـعقبالشرطةلقسـباستدعائوأسرتوفكجئتكبعدىا،لتناكليـأرغفة  
كالتي،لممحكمةالقضيةأحالتالتي،لمنيابةالببلغأحيؿماكسرعاف.الخبزبسرقةفيويتيمو
.عاـلمدةاالجتماعيةالرعايةدكربإيداعوقضتبدكرىا

كأقنعكهالمخبز،صاحبمعبكساطاتقامكاكالجيرافاألسرةإفالطفؿكالدةكتقكؿ
المخبزصاحبتنازؿبعدبالبراءةالقاضيكحكـ،القضيةعفكالتنازؿتصالحمحضربعمؿ
.الكاقعةجراءيضيعابنيـمستقبؿكادأفكبعد

إىدارفيكالتسببالمحكمةإلىالقضيةبإحالةالبدايةمفالنيابةقرارمحامكفكانتقد
(1).البسيطةالجريمةىذهارتكابىعمكالجكعالفقرأجبرهطفؿآدمية

نبلحظأفىذهالقضيةلكالتحكليالقضيةرأمعاـلماتـالحكـعمىالحدثبالبراءة
أحالتالقضيةإلىالمحكمةكماأفالقاضيلـيراعيصغر حيثأفالنيابةأخطأتحينما

                                                                 

مصريةتمغي(1 محكمة .حبسطفؿلمدةعاـبتيمةسرقةخبز(عبدالحميد،
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كزلمصمحةالطفؿسفالحدثإالبعدالتنازؿعفالقضيةمفقبؿصاحبالمخبزكىذافيوتجا
الفضمىلعدـتفادمتبعاتماسيحصؿمفحبسالطفؿمعالمجرميفالذيفسيعممكنيـفنكف
اإلجراـكالبدلمقاضيأفيحكـبمايراعيظركؼالحدثكسنوكمصمحتوالفضمىفأممصمحة

معالزجبوفيدكرالرعايةمعالمجرميفلمدةعاـ!!!
 قاضي األحداث وما يتعمؽ بالحكـ:

ينتيياألحداثقاضيعمؿإف ،الحدثحؽفيالمبلئـالتدبيراتخاذهبمجردال
العقابيستحقكفمجرميفالكالحمايةكالتشجيعالعكفإلىمحتاجةفئةاألحداثفئةكباعتبار

 .المحكمةنطاؽخارجيمتدالشأفىذافياألحداثقاضيدكرفإف

اإلشراؼإلىالقضاءسمطةامتدادةضركرإلىالعقابعمـفيالحديثاالتجاهيذىب
التدبيرتعديؿيقتضيكالتأىيؿعميو،المحكـكتأىيؿمنيااليدؼأفباعتبارالتدابيرتنفيذعمى
أفكما،عميوالمحكـكعمىيطرأالذمالتغيرمعيتبلءـحتىالنكعأكالمدةناحيةمفسكاء
التيالتقاريرالدكريةطريؽعفكذلؾبتياكمراقكالمراكزالمؤسساتبزيارةيقـكاألحداثقاضي
(1).إليوترسؿ

 

مراقبةخبلؿمفكذلؾإصدارهبعدالحكـتنفيذعمىباإلشراؼاألحداثقاضييقـك
بزيارةاختصاصودائرةضمففيقـكباألحداثاالتصاؿتخكلوالتيالسمطاتبكؿفيتمتعالحدث

دماجكالتربيةإعادةبمراكزاألمرمؽتعسكاءاألحداثتأكمالتيكالمراكزالمؤسسات ا  األحداث 
عمىكاالطبلعالتربيةإعادةمؤسساتأكالعقابيةبالمؤسساتباألحداثالخاصةاألجنحةأك

لممسؤكليفتكجيياتيبدمكماانشغاالتيـ،كأخذاألحداثعمىكاالطمئنافبياالعمؿمجريات
.بتيذيبوكتساىـالحدثمصمحةتخدـكالتي

بتكميؼالتدابيرتنفيذعمىكالمراقبةاإلشراؼعمميةتتـالفرنسيلمتشريعجكعكبالر
ىيئةيتبعكفدائميفلممثميفاإلشراؼميمةبدكرهيككؿالذممعينةحاالتفياألحداثقاضي
أكمتطكعيفالغرضليذاعينت عفدكريةتقاريرالمراقبةبعمميةيقـكالذمالمشرؼكيقدـ،
.رعايتيـلوالمكككؿجانحيفالاألحداثحالة

نأحكاماالفرنسيالمشرعكضعكما المراقبةعمميةنجاحتحقيؽشأنيامف فيقـك،
سمككيانحراؼأمظيكرحالةفياألحداثلقاضيدكريةتقاريربتقديـاالجتماعيالمشرؼ

                                                                 

.أحكاـمعاممةالحدثفيمراحؿالدعكلالعمكميةياسيف،((1
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مباشرةدكفلمحيمكلةكمنظمةمستمرةعكائؽحدكثأكالحدثطرؼمفأخبلقيخطرأك
(1)لمراقبة.ا

فدكرقاضي،العقكبةتفريدىكبالحكـالنطؽعندحداثاألقاضيبويقـكماإفأىـ
التربكمكالدكرالقضائيةالكظيفةبيفمكانةيحتؿاألحداث نسانياجتماعيدكرفيك، كا   مف 

إقصاءعميويككفلمعقكبةاألحداثقاضيفعنداختيار،أخرلجيةمفكقانكنيكقضائي،جية
األخرلعمىالعقكباتبعضتفضيؿأكتسبيؽةفكر تفاضميترتيبكؿإلغاءينبغيإذ،

ترؾكلقد،شدتياحسبكليسالحدثلشخصيةالعقكبةمبلئمةحسبيتـفاالختيار،لمعقكبات
اختيارهفيالقاضييتقيدالمبلئمةفبلالكسيمةالختيارمعتبرةحريةحداثاأللقاضيالمشرع
العكامؿمفالعديدفيناؾ،األحداثمفالمقترفةاألفعاؿخطكرةكالالجريمةعبنكالعقكبةليذه
القاضيأفشأنيامف الحدثكسف:المبلئمةالعقكبةتحديدعمىتعيف ،كطباعوجنسو،،

نضجودرجةمزاجو، الجريمةيخالطيـالذيفكاألشخاصالعائميةحالتو، كافكاف،كخطكرة
مكانية،دفةبالصمجرمااكعائداالحدث كا (2)كغيرىا.،اصبلحو 

كسطوفيبقاءهاألحيافأغمبفيالفضمىالحدثمصمحةتقتضيقدعميوكبناء
فإذا،يةلكتركنأكالمراقبةاإلكالتكبيخكالتسميـذلؾعمىتحرصالتيالتدابيركاتخاذالطبيعي

،الجانحالحدثلحالةسبةالمنالمعقكبةاختيارهفيالقاضيعمىيؤثراألسرمالمناخفسادكاف
إليجادجيدهقصارليبذؿأفلمتربيةمؤسسةفيالحدثايداعفيالتفكيرعميوقبؿيتعيففانو
يككفاللمتربيةالحدثبمؤسسةلكضعحداثاألقاضيلجكءأفكما،لمحدثبديؿعائميكسط
العكدصكرةفيإالالغالبفي فصؿأففييايفيتبالتيالحاالتجميعفيعامةكبصكرة،

كنفسييفاجتماعييفمختصيفتدخؿتتطمبالتيكالحالة،ضركرملمعالجتوعائمتوعفالحدث
مستمرةبصكرة لمعبلجبمؤسسةالحدثبكضعالقاضيالطبيالفحصيساندكما، اكمعدة
.الصحيةالتربية

بؿ،خرلأدكفعقكبةاعتماديبرزافيمكفالكحدىاالجريمةطبيعةفافيكفكميما
الىالتكصؿفيحداثاألقناعةقاضيتشكيؿفيالصدارةمركزتحتؿالحدثشخصيةإف

.كحمايتوالحدثإلصبلحالمناسبةالكسائؿتحديد

                                                                 

.أحكاـمعاممةالحدثفيمراحؿالدعكلالعمكميةياسيف،((1
.حداثبيفأكلكيةالتدبيركاستثناءالعقكبة(الكعيكش،سمطةقاضياأل(2
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اليياتيدؼالتيتحقيؽاألغراضعفبمفردىا(1)بعضالتدابيرتعجزقد كافاذا،
جعؿمعالعقكبةإمكانيةإقرارفمبدالكافليذا،الخطكرةمفكبيرةدرجةعمىالحدثسمكؾ
.(2)بذلؾكسنوالحدثشخصيةتسمحأفكبشرط،الييااستثناءكليسأصؿالمجكء

الأنواتضحإذاإالالعقكبةتطبيؽإلىيمجأالالقاضيأفنجدالعمميالمستكلكعمى
،لطريقةابيذهإالالحدثيمكفإصبلحالبأنوقناعةلديوكتشكمتتدبير،أماتخاذيمكف

العكدحاالتلدييـالذيفاألحداثلبعضبالنسبةكخاصة أسمكبفيمعيـالتدرجككقع،
انتشاليـكفشمتالمعالجة االجراـعالـمفعممية قدالمنحرؼالسمكؾبأفالقاضيفيقتنع،
ةيلكتركنفبليمكفتطبيؽالمراقبةاإل،ناجعةتعدلـاألخرلالعبلجيةالتدابيركأففييـترسخ

،عمىحدثتعددتكتنكعتسكابقواإلجراميةكيشجعولمسمكؾاإلجراميمحيطواألسرمالفاسد
(3).كؿالطرؽإلصبلحوكفشمت

عمىالحدثقدرةمفالتحقؽبعدإاليتـالالعقكبةإلىالمجكءإفالقكؿكيمكف
العقابمفاالستفادة الحدثمصمحةلكذلؾمراعاةالعقابيةباألىميةيسمىمااكتسابوأم،
الكقايةفيكالمتمثمة،لممجتمعالعامةالمصمحةمعتتعارضأفأيضايجبالكالتيالفضمى

.مرتكبيياكردعالجريمةمف
صفةمعوتتبلشىأفشأنومفالتقديرلمقاضيالسمطةاستعماؿفياإلسراؼأفبيد

بسببالتفاكتالذميمكف،اـكبالتالييضعؼتأثيرىافيتحقيؽالردعالع،العقكبةفياليقيف
بيف األحكاـ في المتشابيةاألفعاؿفيكآخرقاضحدكثو فيالمساىمكفيتعددعندماأك،

فيقمؿمفالدكلةفيالجزائيةالعدالةكىذاالتفاكتقدينعكسعمىمصداقيةنظاـإدارة،الجريمة
النظاـ كالثقةفيىذا درجةاالحتراـ كيقمؿأيضامفالنظاـا،  ن   لجنائيككسيمةلتحقيؽالضبط

عفانحرافيادكفتحكؿحتىالسمطةليذهالضكابطاألىميةكضعمفلذلؾكاف؛االجتماعي

                                                                 

:"يحكـ36ـالمطبؽفيالضفةالغربيةفيالمادة2116(نصعميياالقراربقانكفالخاصباألحداثلعاـ(1
التكبيخ : اآلتية التدابير إحدل مجرما فعبل ارتكب إذا عشر الخامسة سف يبمغ لـ الذم الحدث عمى           ن   ن                         ،

بالتدالتسميـ االلحاؽ بكاجباتمعينة، اإللزاـ الميني، ريب القضائي، االختبار االجتماعية، المراقبة ،أمر
االيداعفياحدلدكرالرعايةاالجتماعية".

.(الكعيكش،سمطةقاضياألحداثبيفأكلكيةالتدبيركاستثناءالعقكبة(2
.المرجعالسابؽ((3
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األصميمقصدىا االعتباركىذه، في أخذىا لمقاضي يمكف سمطتواستعماؿعندالضكابط
(1)الجريمة.معتتناسبالتيلمعقكبةالبدائؿعففيالبحثالتقديرية

الض يتعمؽبالنطاؽالمكضكعيلمجريمةكمدللممساسبالمصمحةكىذه ما كابطمنيا
الحمايةمحؿ تنفيذىاالتيكاآلثار، بعد الجريمة تخمفيا المبلبسةالظركؼككذلؾ، المادية

لمجريمة عميوكالمجنيالجانيبيفالعبلقةكطبيعة، العكامؿيجبأفيراعييافمثؿ، ىذه
نالعقكبةتشديداالقاضيعندالحكـبتنفيذ  نتخفيفاأك .البدائؿإلىيمجأعندماأك

الصفاتالتيلمرتكبالجريمة:فييالشخصيالمتعمقةالجانبلمضكابطأمابالنسبة
تسبؽالنفسيةالتيكالمرحمة،الجنائيلدلالجانياإلثـدرجةمثؿ،المجـرفييكتشفياالقاضي
الجريمة تنفيذ البكاعث، حرةكاعيةبإرادةالجانيكمدلتمتع،ةكالغايةمنياالجريمعمىككذا

الجريمةارتكابكقت لمقاضي، يمكف مفكما المتكقعة االستجابة مدل قبؿالجانيمراعاة
.كخطكرتوكمدةخضكعولتأثيرالعكامؿاإلجرامية،العقكبةمعولتحقيؽأغراض

فياستعماؿالسمطةؤثرالشخصيتالجانبالمكضكعيأكفيالعكامؿسكاءفمثؿىذه
التقديريةلمقاضيتغميظالمعقكبةأكتخفيفاأك ن   ن    بثمارىافأمالبدائؿتأتي،استعماؿالبدائؿعند

(2)الجاني.الجريمةكظركؼحالةمع

نكأخيرا   المراقبةاإلالباحثترى، أففيتطبيؽعقكبة لكتركنيةعمىاألحداثكعقكبةة
ىيضمانةلتحقيؽاألمففيالمجتمعكالتقميؿقصيرةالمدةريةبديمةعفالعقكباتالسالبةلمح

ضركرةتطبيؽالقراربقانكفالمطبؽفيالضفةالغربيةالذميراعيالمصمحةمع،مفالجرائـ
البديمةالعقكباتسؤالوعفكىذاماأكدعميوالمحامياألستاذفادمحمدفي،الفضمىلمحدث

الأحدلكفالمحيطكلممجتمعكألسرتولمحدثمصمحةفيلماياتطبيقيتمنى:أنوقاؿلؤلحداث
فياليطبؽبقانكفالقرارتغييرهكأفكبجبقديـالمطبؽالقانكفالفئةكأفليذهاىتماـيكلي
غزة ، يتـ كما التيفي القضائية ىياصداربعضالتعاليـ الحدثفيغزة معاممة تحسيف

(3)تصدرمفالنائبالعاـ.


                                                                 

.ضكابطالعمؿبالعقكباتالبديمة(كىداف،(1
رجعالسابؽ.الم((2
3) حمد( األ-فادم عف حداثمحامي النزاعات، لحؿ الفمسطيني المركز )في إماـ خمكد مايك21قابمو:

.ـ(2116
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: الثانيالمبحث   
 الضمانات التنفيذية


اإل المراقبة عمؿ آلية لمعقكبةلكتركنإف كبديؿ الكاجبالحكـيصدرأفبعديتـية

(1)اإلدانة.بحكـمصيرهتحددمكاجيةشخصفيالعقكبةمحؿتحؿبذلؾكىي،التنفيذ

تابعةكالمالمفاجئةالتفتيشيةالجكالتكانتالمحكـكمراقبةلغرضالتقنيةتكظيؼقبؿ
لوالمقررالمكافأكفي،فيالمنزؿعقكبتوبقضاءعميوالمحكـكالتزاـمفالكسيمةلمتأكدىي

.(2)فيوالمككث
يحقؽالسكارأفاألمريكيةالدراساتبعضكأشارت العقكبةغاياتكؿاإللكتركني

،الحدثلحريةتقييداباعتبارهاالعتراضاتمفاألسمكبىذايكاجوأفيمكفما،كرغـالتقميدية
نظاـكمضار،مفذلؾيتبعبماالسجففيبإيداعوبالكامؿحريتوسمبومفأفضؿأنويبقىإال

كالقكاعدالمنظمةالطبيعيةكالتعميميةاالجتماعيةحياتوممارسةفرصةلمحدثيتيحىذاالمراقبة
(3)ليا.

يةككيفيةلكتركناإلقبةالمراناتتنفيذيةتتعمؽبإشكاليةتنفيذلذلؾالبدمفكجكدضما
لكتركنيةسنتناكؿالحديثعفكمايتعمؽبانتياءالمراقبةاإل،تنفيذىاكالسمطةالمختصةفيذلؾ

:اتفيىذاالمبحثكذلؾفيمطمبيفتممؾالضمان
.لكتركنيةاإلالمراقبةتنفيذالمطمباألكؿ:إشكالية
.لكتركنيةاإلالمراقبةتنفيذالمطمبالثاني:كيفية





                                                                 

إلكتركنياككسيمةلمحدمفمساكئالحبساالحتياطي)ص(الكليد(1 مراقبةالمتيـ ،              ن    681.)
(كبلس،العقكباتالبديمة(2   ٌ (.7)ص
فيقضايااألحداث(القحطاني،العقكباتالبدي(3 (.142)صمة
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 : األوؿ المطمب
 لكترونيةال  المراقبة تنفيذ إشكالية


ٌالمسممف التشريعاتأغمبفيبياالمعترؼالعقابيةالمؤسساتىيالسجكفأفبوـ

لـفإذا،العقابيلمتنفيذكسيمةكأكؿكأىـعميياالنصمفيخمكعقابيتشريعيكجدكال،العقابية
العقكبةأغراضمفألفالفكضىانتشارإلىلؾذسيؤدمالسجففيعميوكضعالمحكـكيتـ

تحقيؽ يبلـزجرطريؽعفالخاصالردعىك كا  اإلجراميةالخطكرةعمىلمقضاءمرتكبيا 
(1)أخرل.مرةلمجريمةالعكدمفلديولمنعوالكامنة

األكثرالنظاـ-العاـالرأممفالعظمىلمغالبيةبالنسبة-كمؤسسةالسجفلذلؾيبقى
نتحقيقا .لمجريمةالعكدمفلمكقايةكاألكثرمبلءمة،لؤلمف

أفيجب،بدائؿلمسجفعفالبحثفعندكعميو،الحريةسمبىكشيءكؿقبؿفالسجف
.محفكظةالصكرةىذهتبقى

الصكرةىذهجسدييالمراقبةالكضعتحتىؿ:الفقييالجدؿأثارالذمالرئيسكالسؤاؿ
السجف؟محؿيحؿأفيمكنوكىؿأبعادىا؟بكامؿ

يجابياتلمكضعتحتالمراقبة كممايظيرلناأفىناؾسمبياتكا                  ستتناكؿاإللكتركنية،
الباحثةعرضياكمناقشتيا.

 

وتراخكأنياكالعاـلمرأمتبدكلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعكمنياالسجفبدائؿبرتتع  ردةفي
. الجريمةعمىاالجتماعيالفعؿ

يمكفكالمعاقبةبالقصاصالمتعمقةركاألفكافالمفاىيـ تعديمياأكعنياالتخميال
مرالذميبدكمعواأل،األساسيةكمرافقةلتربيتيا،الشعكبثقافةمفجزءألنياكسيكلة،ببساطة
نلكتركنيةرحيمتحتالمراقبةاإلالكضع  نكمتسامحاا  (2).ـزبلأكثرمفال

 اإلتطبيؽإف المراقبة كعقكبة فإفالسجفإلغاءيعنيالبديمةلكتركنية تماما،  مفن
بحؽعنيفةجرائـيرتكبكفالذيفاألحداثأفعمىيتفؽتقريباكالجميععميواإلبقاءالحكمة

                                                                 

(.198)ص(مصطفى،عقكبةالمراقبةاإللكتركنية(1
(.191)صالمؤسساتالعقابية،مؤسسةبحسكفالتأىيؿاالجتماعيفي،(العكجي(2
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مؤسساتكضعيـيتـاألشخاص كذلؾلبعضعقابيةفي الخطيرة،الجرائـمرتكبيالكقت،
نالسجفتخكيفاعقكبةبقاءكليكف     مراتإالبويحكـمالـالقانكنيةالنصكصمففإف،نكتيديدا
الذمكالعقابالسمكؾبتجريـىذاالنصذلؾيزاؿكجكدفبلذلؾكمع،إليولعدـالحاجةقميمة
رادعادكففاعموينتظر  ن .ارتكاب المجرميفليذاالجـر

عميولكتركنياإلالسكارفكضع،(المنزؿ)إفمكافتنفيذالعقكبة الحياةييددلممحكـك
عميولممحكـكةالخاص نخاضعادائماكيجعمو، حرمانويؤدمممالممراقبة الحقكؽمفإلى

(2)الخاصة.الحياةحرمةعمىاعتداءيمثؿكما،(1)األساسية
كمفثـفبليعتبرالمنزؿمكافلتنفيذالعقابفبليشعرالشخصأنومعاقبألنوفي

بيتو أفالكضع، ىكالكحيدكؿعقكبةحيثأفالحرمافلكتركنيةاليشاإلالمراقبةتحتكما
مجردأك،ليافيؿيعتبرذلؾسمبلمحريةأـمجردتقييد،كاإليابالذىابحريةمفالحرماف
ذابيا؟المساس كا عميوالمحكـكمنحخطرأماـألسنا،بالحريةماسةبعقكبةيتعمؽاألمركاف 
(3)مزيفة؟لحرية

العقكبةتنفيذفيالفرديةالحريةعمىكتركنيةلاإلالمراقبةتحتالكضعكماأفمخاطر
العقكبةتنفيذبعدالجانيأفذلؾكعمة،انجديديقدـلفمنزلوفيلكتركنيةاإلالمراقبةطريؽعف

نأيضبكؿبساطةسينسىأنوكيعتقدكمأمف،كممجأمنزلوتجاهالطبيعيإحساسوإلىسيعكد أفا
نسجن-أشيرسابقةخبلؿ-كافبيتو بيتوإلىسينظرفكيؼ،لحجزهمكاناكافألنوانجمزعا
(4)سجنو.فقطالبارحةحتىكافالذم

حمايةبيفالتجانسمفنكعإيجادعمىتقـكلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعفكرةإف
عادة،(الجانيمعاقبةخبلؿمف)مفجيةالمجتمع كا .المجتمعمعاألخيرىذاربط 

نأسمكبابكصفولكتركنيةاإلالمراقبةتتحالكضعإلىالمجكءفإف  السالبةلتنفيذلمعقكبة
ٌالحرالكسطفيالمنفذةلمحرية  عميوفكائدالعقابيةلئلدارةيحقؽ نبالمحكـك كثيرة،كيج    ٌ   مساكئ

                                                                 

حيثنصتعمى:،ـ1948كانكفاألكؿ12مفاإلعبلفالعالميلحقكؽاإلنسافالمؤرخفي12(المادة(1
دلتدخؿتعسفيفيحياتوالخاصةأكفيشؤكفأسرتوأكمسكنوأكمراسبلتو،كال"اليجكزتعريضأح

م القانكف يحميو أف في شخصحؽ كلكؿ كسمعتو. تمسشرفو تمؾلحمبلت التدخؿأك ذلؾ مثؿ ف
."الحمبلت

(.199)ص(مصطفى،عقكبةالمراقبةاإللكتركنية(2
(.155-154ص)صي"لكتركنسكاراإلال"يةلكتركن(أكتاني،الكضعتحتالمراقبةاإل(3
(.211)ص(مصطفى،عقكبةالمراقبةاإللكتركنية(4
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كيسمحكمضارةالسجف كماالعائميةالحياةبدؼءباالحتفاظلو، بأفلويسمحأنوكالمينية،
نجزءايصبح نفاعبل  .(1)عقكبتوتنفيذفي

الجزائيةالعقكباتألف:لمعقكبةكبديؿلكتركنيةاإلالمراقبةعمىاالعتماديمكفالكما
كتعيدلممجتمع،الجريمةمفالكقايةتحقؽفييلمحريةسالبةأكاستئصاليةكانتسكاءالتقميدية
ىكلمعقكبةؼاألسمىفاليد،جـرمفاقترفولماجزاءبالجانيالعقابإنزاؿخبلؿمفتكازنو
(2)اإلجراـ.مفالكقاية

اإلتنفيذف كا لمعقكبةالمراقبة كبديؿ العيكبإلىيؤدملكتركنية عفالناشئةتبلفي
(3).قصيرةالمدةلمحريةالسالبةالعقكبات

مدرسة"السجفككفحقيقةمفيقمؿلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعتبنيحيثإف
كما،"التمكثاإلجرامي"عنويعبرمااإلجراـ،أكأساليبتعمـمفكقايةيسمحبالإذ،"لئلجراـ
عميوالنظاـىذايجنب عميوالمحكـكترؾفإذاالعاطفي،كالحرمافاالجتماعية،العزلةالمحكـك
إذالعادية،العائميةبعبلقتوأصدقاءه،كيحتفظأطفالو،كيرلكسطو،فيككفبيففيعقكبتولينفذ
نإيبلماأقؿنحكعمىسمبحريتوعفالناجـمافبالحريشعر .(4)

مماأكثرسيضرىـالسجففإف(األكلىلممرةالمحككميف)المبتدئيفلؤلشخاصكبالنسبة
نبسيطاخطأإاليرتكبلـلشخصبالنسبةكمفالضركرم.يفيدىـ  السجفلكسطيتعرضأال

.العكدإلىسيجرهةحياتو،كبالنتيجفيحققوماكؿسيفقدهذلؾالفاسد،ألف
كالنفسيةالمعنكيةالمعاناةمفيكفييحمؿمالكتركنيةاإلالمراقبةتحتكماأفالكضع

بعممو،عمىباالحتفاظعميولممحكـكيسمحذاتوالكقتفيأنومعاقب،كلكنوالشخصليشعر
نمجنباإياه،"عادمشبو"نحك (5).بالسجفالمرتبطيفكالتيميشاالنقطاع

العقابيةاإلدارةمفلكؿبالنسبةيحقؽلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعفإفثـكمف
:اآلتيةعميوالمزاياكالمحكـك



                                                                 

(.151ص)ي"لكتركنالسكاراإل"يةلكتركن(أكتاني،الكضعتحتالمراقبةاإل(1
(.199)صمصطفى،عقكبةالمراقبةاإللكتركنية((2
.211المرجعالسابؽ،ص((3
(.153)صي"لكتركنالسكاراإل"يةكتركنل(أكتاني،الكضعتحتالمراقبةاإل(4
.153المرجعالسابؽ،ص((5



127 

 :العود مف   ً           أوال  : الوقاية

تشريففيمكاقعأربعةفيبتطبيقولكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعتبنيبدأفرنسافي
ـ2111األكؿ كلـاألكلية،التجربةسبيؿعمى،مكقعكؿفيسجيف111بحكاليتعمقت،
(1).التنفيذبعدحاالتعكدتسجؿكلـبنجاحجميعياأشير،انتيت4الكضعمدةتتجاكز

فيفرنسافيأجريتالتيكالدراساتاإلحصاءاتكأثبتت عددأفـ2116عاـ
ـ،2115%عفعاـ22,8بنسبةزيادةأم1648المراقبةتحتكضعيـتـالذيفاألشخاص

(2)حاالتيا.أغمبفيالتجربةىذهنجاحاإلحصاءاتيذهببتكث

 :السجوف ازدحاـ مف التخفيؼ     ً   ثاني ا :
إلىاإللكتركنيةالمراقبةتحتالكضعأففيوشؾالمما اكتظاظعدـيؤدم

(3).السجكف فيالعاـ السجناءفيفرنسا عدد في جاء ما الحقيقة ىذه كاف،ـ2116كتؤكد
59522 بينما سجيف العاـ 2117في تقمصإلى فيالعاـ58412ـ استفاد حيث سجيف،
2116 شخصامف6192ـ، ن  (4)لكتركنية.اإلالمراقبةتحتالكضع

 :المالية النفقات مف     ً           ثالث ا : التقميؿ
تحتالكضعتكمفةإفالماليةحيثالنفقاتتقميؿإلىالمراقبةتحتالكضعنظاـيؤدم

معركؼىككماالسجف،مؤسسةعقابية،فمجتمعفيالكضعتكمفةمفأقؿلكتركنيةاإلالمراقبة
انماليمكمؼ الفرنسيالشيكخمجمسإلىالمقدـتقريرهفيGeorges Othilyالسيدأشاركقد،
نفرنك411السجفالفعميةفيالتكمفةأفإلى نفرنسيا  المراقبةلنفقاتالفعميةالتكمفةأفحيففيا
نفرنك121لكتركنيةاإل (5)ا.

مفيستمزموبمالكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعنظاـإطبلؽنفقاتمفالرغـكعمى
فإفتجييزات كفرتكتقنيات، فياليـكنفقاتتقدرإذاألمر،نيايةفيالتكاليؼمففرنسا
(6)السجف.يـكمفمراتبأربعأقؿلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضع

                                                                 

.(151ص)لكتركني"السكاراإل"يةلكتركن(أكتاني،الكضعتحتالمراقبةاإل(1
(.211ص)(مصطفى،عقكبةالمراقبةاإللكتركنية(2
.211صالمرجعالسابؽ،((3
(.152)صي"لكتركنإلالسكارا"يةلكتركن(أكتاني،الكضعتحتالمراقبةاإل(4
(.211ص)(مصطفى،عقكبةالمراقبةاإللكتركنية(5
(.152)صي"لكتركنالسكاراإل"يةلكتركن(أكتاني،الكضعتحتالمراقبةاإل(6
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السالبةلمعقكبةكبديؿلكتركنيةاإلضعتحتالمراقبةفيحاؿتطبيؽالكوترى الباحثة
أكالحبساالحتياطيلمنع،فيمرحمةالتكقيؼسكاءفييعقكبةكقائيةلمحريةقصيرةالمدة

االختبلطمعالمجرميف عمىاألفمفبابأكلى، فالحداثتطبيقيا اقترافولجـر حدثعند
ي ال صحبسيط ككمحترفي كالبالغيف نعاقبو منيـأف ليتعمـ المجرميف مع بو كالزج اإلجراـ

فنكفاالجراـ وفيوفيبيتوكبيفأسرتلمعقكبةلكتركنيةكبديؿاإلكالشؾأفتطبيؽالمراقبة،
كيبقى كألسرتو لو فضمى لممسؤكليفمصمحة الدكرية المراقبة كتحت كالديو عناية ،تحت

كبذلؾيقمؿمفعكدتولئلجراـ كبير، ذاكافالجـر كا     ايستحؽالحدثفيوالسجف         مفالممكف،ن
كمفثـقضاءباقيالحكـعميو،كالنظرإلىسمككوفيتمؾالفترة،قضاءثمثيالمدةفيالحبس

كىذاحسبظركفوكنكعيةالجريمةكمايراهالقاضي،لكتركنيةاإلالمراقبةتحتضمفالكضع
مصمحةلو.
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 : المطمب الثاني
 لكترونيةال  المراقبة تطبيؽ كيفية

العقابيةالقيمةذاتتحتؿاللكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضععقكبةأفبالقكؿجدير
األلـكىك،ـىاعنصرالفتقادىاالجسيمةالجرائـعفتقريرىايمكففبللمحريةالسالبةلمعقكبات
لمحريةالسالبةالعقكباتفيعميوالمحكـكيصيبالذمالبدني الردعتفتقدأنيافعفضبل،

(1)لمحرية.السالبةالعقكبةتحققوالخاصالذم
لمعقكباتكبديؿلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضععقكبةدكرإنكاريجكزالذلؾكمع

لمحرية فياالحتياطيلمحبسككبديؿ،الجسامةقميمةالجرائـعفكجزاء،المدةقصيرةالسالبة
كأيضادكرىاال،الجرائـبعض ن عندتطبيقياعمىاألحداث.ـيا

فياألكؿبالمكافلمحريةالسالبةلمعقكباتاالعتراؼمفمفرالباتذلؾأجؿكمف
العقابية التيالزالتمتمسكةبياالحديثةالسياسة االعتراؼمع،كخاصةفيالدكؿالعربية

مفيعترييامارغـحديثةالعقابيةالالسياسةفيلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضععقكبةبأىمية
(2)كخاصةصعكبةفيالتنفيذفيالببلدالعربيةخاصةرغـتطبيقيافيالببلدالغربية.،عيكب

لكتركنيةكطريقةحديثةلتنفيذالعقكبةالسالبةلمحريةبغرضالتقميؿاإلكتطبؽالمراقبة
االنتحار حاالت تطبؽعمىالبالغيفالمعتاديفكغيرالمعتاد،مف يفمفمرتكبيبعضكما

الجرائـالخاصةكالمحتاجيفإلىمعاممةعقابيةخاصةكتفريدعقابي.
لكتركنيةفيالكالياتالمتحدةاألمريكيةحكاليعددالخاضعيفلنظاـالمراقبةاإلكيبمغ

نمائةألؼإلىأربعمائةألؼشخصسنكيا         كتتراكحمدتيابيفثبلثةكأربعةأشير.،
الم األشخاص نظاـكيخضع مف المتحدةاإلالمراقبةستفيديف الكاليات في لكتركنية
كالتصنيؼ لبلنتقاء يخضعكف المرتكبة؛ الجريمة نكع إلى بالرجكع كذلؾ الحالة، كبحسب

(3)السيككلكجيةكالنفسيةلمشخصالمرادإخضاعوليذاالنظاـ.
 كآلية اإللكتركنية المراقبة تطبيؽ كيفية عمى سنتعرؼ المطمب ىذا عمميافي

المختصةف كالسمطة ككاجباتالشخصالذميكضعتحتيا بياكانتياءكاستخداماتيا يالحكـ
لكتركنيةكذلؾفيأربعةأفرع:المراقبةاإل

                                                                 

(.111ص)(مصطفى،النظريةالعامةلمجزءالجنائي(1
(.219)صعقكبةالمراقبةاإللكتركنية،(مصطفى(2
اإل(معيزة(3 (.16-15صصيةكطريقةحديثةلتنفيذالعقكبةالسالبةلمحريةخارجالسجف)تركنلك،المراقبة
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 واستخداماتيا لكترونيةآلية عمؿ المراقبة ال : الفرع األوؿ

 لكترونيةال  المراقبة عمؿ   ً        أوال  : آلية
ـالمراقببا يقك ً  لكتركنيةبجمعبياناتكمعمكماتعفالمشتبوفيوسكاءستخداـالتقنيةاإل

حسبطبيعتومرتبطبالزمف)التاريخكالكقت(لتحقيؽغرض أـشيئا أكمكانا، كافشخصا                    ن   ن   ن     
 أمنيأكألمغرض.

السجيف كتككفبكضعسكارإرساؿفيقدـ لكتركنيلبلستقباؿإكمفخبلؿجياز،
الم السماحلمسجيفبتكممةعقكبتوفيبيتوبعدكجيازكمبيكترمركزميمكفلؤلجيزة ختصة

كمثؿىذاالنظاـفعاؿلمراقبةالسجيف،كالتحرؾداخؿمنطقةمحددة،إلزاموبعدـخمعالسكار
حباطأممحاكلةليركبو. كا       (1)

 (2)لكترونية: ور لتنفيذ الوضع تحت المراقبة ال لكتروني وفؽ ثالث صيعمؿ جياز السوار ال  . أ
ثانيةإشاراتمحددةإلى15البثالمتكاصؿكفييايرسؿالسكاركؿ: الصورة األولى

المًستقبيم ىذا كينقؿ الشخص، إقامة مكاف في الياتفي بالخط مكصكؿ اإلشاراتؿ ستقبؿ
 إلى اإلشاراتأكتكماتيكيا ىذه تسجؿ أف يمكنيا بتقنيات مجيز مركزم معمكماتي نظاـ

عميو.كالمعمكمات،كيكجدىذاالنظاـلدلالجي ةالتيتتكلىرقابةالمحكـك
 التحقؽالصورة الثانيةأما بيا فيقصد يرسؿنداءتمفكنيبشكؿك: التدقيؽكبمكجبيا

أكتكماتيكيإلىبيتأكمكافإقامةالشخص،كيستقبؿىذاالنداءكيردعميوعبررمزصكتي،
أكتعريؼنطقي.

(3)،"الستااليت رعب لكتركنيةاإل المراقبة" طريقة :الصورة الثالثة
 الكاليات في مطبقة كىي 

األمريكية المتحدة فالمشرعالفرنسياختارالطريقةاألكلىمفطرؽالمراقبة"السكارأكيبدك،
                                                                 

كالتفتيشفيالسجكف(1 (.27)ص(العنزم،مدلفعاليةالتقنياتاألمنيةالحديثةفيمجاؿالمراقبة
(.194)ص،عقكبةالمراقبةاإللكتركنيةى(مصطف(2
لت(3 البلزمة الكسائؿكاألجيزة تأميفجميع يتـ نفيذالمراقبةعفبعدعفطريؽعاممياإلدارةالعقابية،كذلؾ(

اإل بالكضعتحتالمراقبة العقكبة مفتاريخصدكرقرارقاضيتنفيذ أياـ خمسة ميمة ية،لكتركنخبلؿ
اليـ نكيمكفاالستعانةلمقياـبيذهالميمةبأشخاصمفالقطاعالخاص،عمىأفيككنكامؤىميف،كمرخص                     

–مفقانكفاإلجراءاتالجزائيةالفرنسي75-19طبيؽليذهالكسائؿ.كقدبينتالمكادر.بالكضعقيدالت
التنظيمي -القسـ أحكاـ تفصيمي كجو عمى الدكلة مجمس عمى57-31-كحتى–مراسيـ  الحصكؿ

الترخيصلمقطاعالخاصفيحاؿاإلخبلؿبااللتزامات كآليةسحبقرار الترخيصكالمؤىبلتالمطمكبة
الكاجبمراعاتيالتطبيؽىذاالنظاـ.العقد ية
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عميوالبقاءفيبيتوكمفىناتمتتسميةىذاالنظاـإلا لكتركني"كىذااألسمكبيسمحلممحكـك
بالسجففيالبيت.

الفرن المشرع أجاز كقد فيأمكقتىذا القاضي يطمبمف أف عميو لممحكـك سي
استشارةطبيبولمتأكدمفأفىذهالتقنياتالتؤثرسمباعميومفالناحيةالصحية.     ن            كيتضحمف)

أف ذلؾ عناصر ثبلثة عمى ينطكم المستمر لبلنبعاث مصدر اإللكتركني السكار جياز
:(1)رئيسية

 لكترونية المحمولة:قبة ال وع تحت المراالمكاف الخاص بالشخص الموض  .0
عميو كىذاالمكافقديككفمممككالممحكـك   ن    أكمستأجرالو،غيرأنوفيالحالةاألخيرة،       ن    

( المادة المؤجر أك المالؾ مكافقة فرنسي61-23يجب إجراءاتجزائية ) المراقبة، تتـ كقد
الؾ،أكالمستأجرالمادةلكتركنيةعفطريؽاليكاتؼالمتنقمة،كعندئذاليشترطمكافقةالماإل
(إجراءاتجزائيةفرنسي.11-762)

 (: le bracelet électroniqueجياز الرساؿ)   .3
،لكتركني(عميو)السكاراإلـأككاحؿالمحكك،كىكعبارةعفعقاؿيعمؽعمىمعصـ

قبؿإطبلؽسراحو العقابيةفيغضكفأسبكعكاحد تثبيتوبمعرفةاإلدارة لكييستطيع،كيتـ
العمؿفيأمكقت،كتحددفيونقاطالكصكؿإلىمكقعيافيمختمؼأنحاءالببلد،كيشترطفي

كرامة،كخصكصيةككمايتـتركيبوبالشكؿالذميكفؿاحتراـسبلمة،،ذلؾمكافقةكزيرالعدؿ
الشخص ،( المادة تأىيمو. عادة كا      12-763 ( بالقانكفرقـ كالمضافة 12في2115-1549(
(.ـ2115ديسمبر

 ( :Un Center de surveillanceمركز الرصد )   .2
المعمكمات جمع يتـ خبللو كمف العقابية المنشآت إحدل في الرصد مركز ،كيقع

بالكضعتحتالمراقبةاإللكتركنيةفيك الحكـ بالشخصالصادربشأنو الخاصة كاالتصاالت
ال تتبع فييا يتـ اإلرساؿ جياز قبؿ مف باستمرار إشارة كرصديتمقى إلكتركنيا عميو محكـك   ن      

تحركاتولمتأكدمفتنفيذهلتدابيرالرقابة.
عميويرتدمحزاـ أكرباطالكتؼ،كقدتطكرتآليةذلؾالجيازبحيثأصبحالمحكـك

ـتكصيموبالقمرالصناعي بحيثيتمقىباستمرارإشارةالقمرالصناعيلتحديدمكقع،GPSكيت

                                                                 

(.194ص)عقكبةالمراقبةاإللكتركنيةى،(مصطف(1
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عميو كىك،"LBSبةعفطريؽالياتؼالنقاؿكىكمايعرؼبنظاـ"كقدتتـالمراق،المحكـك
كيستقبؿإشاراتتدؿعفمكافتكاجد،"GSMنظاـقائـعمىتحديدالمكاقععبرالياتؼ"

يتي أنو النظاـ ىذا بو يتميز ما كأىـ لكتركنيةحالتكاصؿمعالخاضعلممراقبةاإلالشخص،
SMS.(1)بكاسطةأجيزةاالتصاؿالمحمكلةعبر

 لكترونية كبديؿ لمعقوبة :وسائؿ تطبيؽ المراقبة ال  . ب
 االرتباط اللكتروني )االتصاؿ المتواصؿ(: .0

فيالحبسالمنزليبطرؽخاصةتحتنظاـالمراقبةاإللكتركنية، كيراقبيدخؿالمجـر
فيالبيتعفطريؽاالتصاالتالياتفية. ىذاالنظاـكجكدالمجـر

 يسجؿ األمر بداية المجـركفي لصكت نمكذجا       ن   فيممؼ، لممجـر تخزفصكرة كما
فيالبيتكيقارفىذاكمومفخبلؿالنقؿاإللكتركنيإ ،لكتركنيلصكتكصكرةالمجـر كتقـك

مفالبيتكذلؾعفطريؽ ىذهاألنظمةبالرقابةكالتكثيؽالمستمرعفحضكرأكغيابالمجـر
إلىبيتوفي،مالمكالمةالياتفيةمفقبؿالكمبيكترالمركز كقديرافؽالمسؤكؿالمشرؼالمجـر
بنفسو الرقابة فيالكمبيكترالمركزم،بدايةاألمركيركبنظاـ كماأنويسجؿصكتالمجـر

لكتركنية(كماأنوقديتصؿالكمبيكترالمركزماتصاالتيضعوفيمقر)إدارةالمراقبةاإلالذم
عشكائياعمىالمجـر    ن  أفيستجيبكيكررالكمماتالتيسجمتلوكمايجبعمىالمج، حيث،ـر

الكمبيكتربمقارنةكمماتومعالنمكذجالمسجؿلكمماتو بطبع،يقـك ذاكجدالكمبيكترفرقايقـك كا   ن       
مخالفةالصكتكيقدـىذ عف الفكر عمى المراقبةاإلتقرير التقريرإلىإدارة لكتركنيةحتىا

. بالبحثعفالمجـر تتحقؽكتقـك

 المجـر المحبوس في البيت عف طريؽ رقابة رسغ اليديف والقدميف :ضبط  .3

المراقبةاإليقـك لنظاـ طبقا المجـر     ن    لكتركنيةبمبسالجيازالصغيرحكؿرسغاليدأك
الجيازلمكمبيكتر،رسغالقدـ الكمبيكتربتحدي،حيثيستجيبىذا يقـك دالرمزالخاصكما

معجيازاإل البيتكمايركبعمكماىذاالجيازمعخطالياتؼ(فيsensorحساس)لممجـر       ن     ،
فيالبيت الكمبيكترالمركزمباالتصاؿمعالمجـر يقـك عندما كيشتغؿ االتصاؿ، كفيىذا

أفيربطالجيازمعجيازاإليطمبالكمبيكترمفا حساسفيعمميةالتشغيؿكيسجؿلمجـر
بتكرارالصكتإلىالمسؤكؿالمشر،صكتالمجـر يساعدالمسؤكؿبأخذفكرةكيقـك ؼكىذا

                                                                 

(.9(مصطفى،النظريةالعامةلمجزاءالجنائي)ص(1
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 فينفسالمحظة،حيثيمـز عميوكاممةعفالمجـر بكضعجيازفييدهأكمكضعالمحكـك
عميوباإلقامةفيمكافمحددمثؿسكنةأكمقرالعمؿ،،آخرفيالجسـ كذلؾإللزاـالمحكـك

اإلجر كىذا الصناعي. بوفيكثيرمفدكؿالعالـ معمكؿ اإلجراء اءييدؼإلىمراقبةكىذا
عميو فيأممكافيقصدهالمحكـك بعداطبلعوعمىإجراءاتاإلفراجكشركطو،كىذايتيح،

فيالسجفكحبسحريتوكتأثرهببيئةهحياتوالشخصيةكمفيعكؿبدكفحجزلممذنبممارسة
(1)السجفكتأثرأسرتوبفقدانوكذلؾ.

 

 بيتو :تركيب الكاميرا التي تمتقط حركات المجـر في  .2

المركزم الكمبيكتر إلى صكرتو بنقؿ الكاميرا كتقـك فيالممؼ، الصكرة ىذه كتخزف
الصكرةالمحفكظةفيالكمبيكتراإل ذلؾىذه كيستمرالكمبيكترالمركزم،لكتركنيكتقارفبعد

بشكؿعشكائي مع،عمىاتصاؿبالمجـر المجـر المسؤكؿالمشرؼبمراجعةصكرة يقـك كما
ذاكجدأفىناؾاختبلفايسجؿالكمبيكترالتقريرعفىذه،كظةفيالكمبيكترصكرتوالمحف كا          ن         

أكالحبساالحتياطيخارج العقكبة لتنفيذ األساليبالمبتكرة يعرؼبأنوأحد كما المخالفة.
أسكارالسجف،بحيثيسمحلمفيخضعلممراقبةبالبقاءفيمحؿإقامتومعفرضبعضالقيكد

(2)خبلؿجيازالمراقبةاإللكتركنية.عمىتحركاتومف

كماتتضمفإشاراتالجيازالمستمرةاآللتيفالتاليتيف:

التيتركبمعالمجـراآللة األولى : .1 المتنقمة الساعةكقد،ىياآللة كىيجيازيشبو
ككظيفةىذهاآللةىيعمؿتقريرلمكمبيكترالمركزمعفدخكؿ(3)تبنتياأغمبدكؿالعالـ

مفبيتوأكخركج المجـر اآللةفكرابطبعالتقريرثـترسؿ، تقـك كافىناؾمخافة فإذا      ن            
 إشارةإلىالمسؤكؿالمشرؼ.

:كمايمكفكضعاآللةالمتنقمةاآللة الثانية : .2 ـالتيتركبفيبيتالمجـر ىيآلةاالستبل
إزالتياإمافعمياأكإلكتركنيا،بطريقةما نبحيثإذاحاكؿالمجـر  ن        اكتشافوعمىالفكريمكف،

بنفسو اآللتيف كتركيب بيتو إلى المجـر المشرؼبمرافقة المسؤكؿ يقـك أف كتتـ،كالبد
اإلشارات المراقبةعفطريؽىاتيفاآللتيفمفخبلؿاستبلـ لـتستقبؿآلة، بحيثإذا
قدغادربيتو فإنويفيـمفذلؾأفالمجـر اإلشارة يرفؽباإلضافةإلىذلؾقد،االستبلـ

                                                                 

المقترحةفيدكؿالخميجالعربي(1 .(14ص)(السعيد،العقكباتالبديمة
(.131ني"فيالسياسةالعقابيةالفرنسية)ص(أكتاني،الكضعتحتالمراقبةاإللكتركنية"السكاراإللكترك(2
نظاـالسكاراإللكتركنيفيظؿالسياسةالعقابيةالمعاصرة.،ريـك((3
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مف،كمبيكترصغيرالحجـمعآلةاالستبلـ بوالمجـر بمراقبةمايقـك كىذاالكمبيكتريقـك
 أعماؿكخاصةخركجوكدخكلوالبيت.

االحتياط مف كلمزيد معالجة، كحدة تتطمب المركزم الكمبيكتر أنظمة معظـ فإف
(microprocessorكذلؾبغر)اتمحددةلمتأكدمفاالتصاؿمعالكمبيكترالمركزمفيأكقض

إذيبلحظفيبعضاألحيافعدـاستجابةالكحدةالبيتيةلبلتصاؿفيأكقات،أفالنظاـيعمؿ
الكمبيكترالمركزمبطباعةتقريرعف،محددة المكالمةالمفقكدة.فيقـك

لكتركنيةعمكماتككفمصحكبةبمتابعةاجتماعيةتربكيةكاليخفىأفبرامجالمراقبةاإل         ن   ،
تككف مختصيف مكظفيف إشراؼ المجاؿفتحت ىذا ي بأجيزة، فقط يتعمؽ ال فاألمر إذا            ن

إلكتركنية بؿىناؾإمكانياتبشريةأخرليجبتكافرىامفأجؿضمافنجاحعمميةإعادة،
(1)االندماجاالجتماعيلمشخصالخاضعليذاالنظاـ.

 استخدامات المراقبة اللكترونية    ً    ثانيا  : 
المر نظاـ يستخدـ اإلاقبة السكار تعمؿكبديمةعفالعقكبةاإللكتركنية كأداة لكتركني

إالأنوىناؾاستخداماتأخرلليذهاألداةالحديثةمنيا:،السالبةلمحرية

 :في مجاؿ الطب .أ

مجحيثقاـمعيدالبحكثالعمميةالركسي"غرادينت"،المدرجفيكريت،بتصميـالبرا
 "أكبيكا "،14كالجيازالمبتكر، المريضأككبيرالسففتقـك تكضعفييد مفخبلؿإسكارة

اإللكتركنيةبمراقبةحالةالمريضفييقادرةعمىإرساؿكتخزيفالبياناتفي"سحابة اإلسكارة
اإللكتركنية اإلنترنت" الطبية، المساعدة رؤيةككتكفير كيمكف الطارئة، االتصاالت تأميف

(2)".2114إيكسبكاالبتكارالجديدفيمعرض"أكبكركف
تقنيات يتيحاستخداـ مما فيمجاؿالتطبيبعفبعد، رائد مشركع السكار ىذا كيعتبر
لتبادؿالمعمكماتالطبيةبيفعناصرالكادر الحاسباآلليكاالتصاالتالسمكيةكالبلسمكية

تعمؿ،الطبي.كيتألؼالنظاـمفمجمكعةمفاألساكريمكفارتداؤىاأككحداتمراقبةعممية
كتعتبرميزةالجيازالمبتكرالرئيسيةىكأنويعمؿبالطريقة"الجافا".،بمثابةالياتؼالمحمكؿ

                                                                 

اإل(معيزة(1 (.16يةكطريقةحديثةلتنفيذالعقكبةالسالبةلمحريةخارجالسجف)صلكتركن،المراقبة
.حيباستخداـالتكنكلكجياالسحابيةابتكاركريتيساعدفيمراقبةالكضعالص،ROSTECشركة((2
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مفدكفأسبلؾكىيتستطيعليسقراءاتمعدؿضرباتالقمبفحسب، كتعمؿ"أكبيكا"
نكلكفأيض   العينات التخطيطالكيربائيالكامؿمعمعدؿأخذ ىرتز،مفالممكفعمى511ا

تراقبمعدؿالتنفسأساسي إلىذلؾ، باإلضافة القمب، حالة معمكماتعف عمى الحصكؿ ا
يمكفلممريضأفيستخدـزر األمر، لـز إذا ، كالنـك النشاط كمستكل الحرارة  SOS كدرجة

.لئلنذارأكمكبرالصكت
كيرسؿإشارات المرضىالكامؿعفبعد،كمراقبةاألدكية، الجيازفيرصد كيسمح

األمر،كذلؾباستخداـتحديدالمكقعالجغرافي،يمكفإنذارفي لـز إذا حاؿسقكطالمريض.
نأيض التحكـعفبعد، إلىكحدة المريضكنقؿالمعمكماتذاتالصمة مكقع تحديد ببلغكا ا    

إرساؿالمعمكماتمف المتأزمةكيتـ القصيرةعفحالتو النصية الرسائؿ خبلؿ مف المقربيف
الداخميةتمقا ئياعفطريؽالبمكتكثأكقنكاتجيبيآرإسإلىالمخدـفي"سحابةالكحدة

المتخصصيفبالتحميؿاآلليلنتائجالتخطيط."اإلنترنت المتصمةمعالمركزالطبيحيثيقـك
المرضىفي بعدكيمكفمراقبةصحة التطبيبعف يتـ "أكبيكا" أساكر مساعدة مع

 المستشفى، في أك المنزلي، العبلج الكحيديفحاالت السف لكبار الصحية الحالة لمراقبة
المثاؿك سبيؿ عمى اليامة الصناعية المنشآت في العامميف الطاقة، محطات في )العامميف

تشمؿىذه،النككية(ككعدمصمميالجيازإضافةخياراتنمطيةجديدةفيالمستقبؿالقريب
كسكؼاإلضافاتإزالةالتكصيؿعفطريؽالجمدالتيتسمحبالتحك ـبمستكلاإلجيادكالنـك

نيككفالسكارايض        قادر نا  عمىالحصكؿعمىمعمكماتعفضغطالدـالمرتفعأكالمنخفض ا
(1)دكفاستخداـأجيزةقياسالضغطالتيتعمؿبالنفخ.

بابتكارسكار قياميـ الجنكبية مفجامعةسيكؿالكطنيةبككريا باحثكف أشار كأيضا                              ن 
كبديؿعفالكخزباإلبرذكييمكنورصدمستكيات السكرفيالدـ مفبابالتيسيرعمى،

الناسكسيكلةاستخداـىذاالسكاربديبلعفاألجيزةالتيتسبباآلالـكاألكجاع.               ن           (2)
 في مجاؿ حماية األطفاؿ ورعايتيـ :  . ب

كثيراماينشغؿالكالديفعفأبنائيـكمعالتقدـالتكنكلكجيفيالعالـقاـالعمماءبتجر                ن بة
ـىذهالتقنيةمفخبلليابكضع،تقنيةعندمايككفالطفؿمعكالديوخارجالبيتفيمكافما تقك

الطفؿكمفيككفمعومفكالديو كعندخركجيمايتـتمريرجيازمعيف،ختـمخفيعمىيد

                                                                 

.ابتكاركريتيساعدفيمراقبةالكضعالصحيباستخداـالتكنكلكجياالسحابية،ROSTECشركة((1
...باحثكفمفجامعةسيكؿالكطنيةبككرياالجنكبيةيبتكركفسكارذكييمكنو،ككالةشيابلؤلنباء((2
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فمكخرجالطفؿمعغيركالديويصدرالجيازصكتالتنبيورجاؿاألمفبأفىناؾ؛عمىيدييما
يدعكلمشؾكالريبة،فيتـحينيامنعالطفؿمفالخركجحتىيتـمطابقةالختـالمكجكدبيدهما

كالبدلنامفاالستفادةمفأنظمةالمعمكماتالحديثة،بالختـالمكجكدبمفكافمعوعندالدخكؿ
أطفاليا كحياة كالحفاظعمىمكتسباتيا األسرة كتسييؿأمكرحياة تحسيفمستكلالحياة ،في

(1)كتعتبرىذهالتكنكلكجياكسيمةتؤدمإلىالتخفيؼمفحاالتاالختطاؼ.

 في مجاؿ االتصاالت :  . ت

بدالمفحمؿأجيزةاالتصاؿالمختمفةأصبح             ن لكتركنيةباإلمكافاستبدالياباإلسكارةاإل
إذتقدـالساعاتالذكيةأكاألجيزةالرياضيةالمختمفةكسيمةبخصائصمحدكدةلمحصكؿعمى              ي         ي

المعمكماتبعضالميزا مع لمتفاعؿ السكارالمسمى،تاإلضافية فيذا   ي     SmartBand يجمب،
الكاممة أندركيد كاجية ذراعؾ، الياتؼمف إلى الكاردة المكالماتكالرسائؿ عمى الرد كيتيح                         ي

مباشرة بتطبيؽيكتشؼفيومتىتركض، أنومزكد كمتىتناـ،تسيرمتىك،كما ، فيكيقـك
المكفأك كمايتيحلؾتغيير،يؿحياتؾكمزكدبأحزمةلممعصـقابمةلبلستبداؿبتسجيؿتفاص

.الشكؿفيغضكفثكا (2)فلكيتبلئـماترتديوفيأميـك


 اللكترونية المراقبة تطبيؽ جراءاتإ: الثاني الفرع
لكيتطبؽعقكبة مدةبالحبسعمييامعاقبتككفالجريمةأفلكتركنيةاإلالمراقبةيمـز

(3).انباتالحكـصيركرةإالبعدالمراقبةتحتالكضععقكبةتطبؽأالكيتعيفسنةعفتزيدال
العقكباتكافةشأفلؾذفيشأنيالكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضععقكبةكانتلما

:أمريفبيفالتفرقةينبغيالحالةىذهكفي،بياحكـصدكريمـزلذلؾاألخرلالجزائية

بالمراقبةحكـلككماكجكبيةلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضععقكبةكانت:إذااألمر األوؿ
عقكبتياجريمةفيعميوالمحكـكعفالخاصبالعفكقرارصدكربعدكتدبيرأمنيلكتركنيةاإل

لمقاضيفيجكزالحبسبعقكبةالحدثعمىالحكـعندأك،المؤقتالمؤبدأكالسجفأكاإلعداـ
خبلؿلكتركنيةاإللممراقبةإخضاعومعالقضائياالختبارعميوتحتالمحكـكعبكضيأمرأف
.سنكاتثبلثعمىتزيدكالسنةعفتقؿالاإلدانةمدةحكـتنفيذكقؼفترة

                                                                 

.افيأمافالعطكم،اإلسكارةاإللكتركنيةأطفالن((1
.SmartBand Talkسكارمعصـلمتابعةاألنشطةمكقعصحيفةالقدس،((2
(.231ص)(مصطفى،عقكبةالمراقبةاإللكتركنية(3
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نأيضايمكفكما مفعشرالسادسةيتجاكزلـالذمالحدثعمىالحكـعندلممحكمة
تحتعميوالمحكـكبكضعتأمرأف،المؤبدجفالسأكاإلعداـعقكبتياجنايةرتكبكاالعمر

اإل اإليداعمدةانتياءعندلكتركنيةالمراقبة نقطعكىي، الثامنةسفالحدثبمكغعندتنتييا
.عشر

إذااألمر الثاني جكازيةأمكجكبيةليستاإللكتركنيةالمراقبةتحتالكضععقكبةكانت:
الحكـيمكفبحيث المدةقصيرةالحبسلعقكبةكبديؿبيالمقاضي الحكـيجكزالفعندئذ،

،كيموكمفأكمنويقدـبطمبأكعميوالمحكـكمكافقةبعدإاللكتركنيةالمراقبةاإلتحتبالكضع
طمبإذاإاليتحقؽالالفرضكىذابياالنطؽعندالعقكبةبيذهيقتضيإماالحكـالذماألمر
(1)إدانتو.المحكمةرأتماإذالكتركنيةاإلالمراقبةتحتدفاعوكضعوبكاسطةالمتيـ

لتقديرخاضعلكتركنيةاإلالمراقبةتحتكضعوعميوالمحكـكطمبإفبالقكؿكجدير
المحكمة يتبيف، أكلمحريةسالبةبعقكبةالحكـضركرةالدعكلكمبلبساتظركؼمفليافقد
اإلجراميةلخطكرتوإماكتركنيةاإللالمراقبةتحتبالكضعجديرغيرعميوكأفالمحكـكبالغرامة

يطمبأفعميولممحكـكيجكزىؿكلكف،لديوالسكابؽمفعديدلكجكدأكالحتماالتىركبوأك
أفعميولممحكـكيجكزأنونرلالبات؟الحكـصدكربعدلكتركنيةاإلتحتالمراقبةكضعو
المحكـكأقكاؿالقاضيمعيسكحينئذ،لكتركنيةاإلالمراقبةتحتكضعوقاضيالتنفيذمفيطمب
عميو الدعكلكأكراؽ، المراقبةتحتالكضعاللتزاماتعميوالمحكـكخضكعجدكلكمدل،

اإللكتركنية يمكفىذهكفي، اإللكتركنيةالمراقبةتحتبكضعوالحكـالحالة الحكـكيككف،
نقاببلالمذككر تحتبالكضعفالحكـ،الباتلمحكـتجريحاذلؾيعدكال،النيابةالعامةمفلمطعف
مففبدالالعقكبةتنفيذأسمكبفيتعديؿبمثابةفيكالحكـمفحجيةيناؿالاإللكتركنيةالمراقبة
أاليقتضيذلؾأفغير،اإللكتركنيةالمراقبةبنظاـخارجياالعقابيةتنفذالمنشأةداخؿتنفيذىا
ليذهالتنفيذقاضيتعرضألفالمحكمةكرفضتذلؾكأفطمبسبؽقدعميوالمحكـكيككف

نمساسايشكؿالمسألة  ىكالدعكلبمكضكعاتصؿالذمالقاضيأفباعتبارالحكـالباتبحجية
يجكزفبلرفضفإذالكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعتكافرمبرراتمدلتقديرعمىاألقدر
األصؿاإلالمراقبةتحتالكضعكمدةذلؾعمىالنعي العقكبةمدةادؿتعأففييالكتركنية
كىياألقصىالحدالمراقبةمدةتتجاكزأاليجبثـكمف،الجانيالتيارتكبيالمحريةالسالبة

                                                                 

(.231ص)(مصطفى،عقكبةالمراقبةاإللكتركنية(1
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 كذلؾ كاحدة األياشتماسنة العقابي التنفيذ كسائؿ التشريعمع في المنصكصعمييا خرل
 (1).الفرنسي

لمحريةالسالبةالعقكبةمدةتعادؿأففييالكتركنيةاألصؿاإلالمراقبةتحتالكضعكمدة
.سنةكىكاألقصىالحدالمراقبةمدةتتجاكزأاليجبثـكمف،الجانيالتيارتكبيا
يجبفعندئذاحترازمتدبيربمثابةلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضععقكبةكانتإذاأما

عمىالعفكقرارينصلـماسنكاتخمسلمدةلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعتككفمدةأف
،المجتمععمىخطكرةتشكؿالجانيارتكبياالتيالجريمةأفإلىيعكدذلؾكتقدير،ذلؾخبلؼ
مفالجسامةدرجةكتبمغ أقؿعمىفيجبعميوالمحكـكعفبالعفكقرارصدرإذاكبالتالي،
.(2)اإللكتركنيةتحتالمراقبةيكضعأفتقدير

مصدرإرادةتفسيرفيجبعميوالمحكـكعفبالعفكقرارصدكرذلؾمفيناؿكال
إذاالعفك، نمقصكداكافكما  عقكبةأيضايشمؿأنوأـلمجريمةالمقررةالعقكبةعفالعفكمنو
منويبتغيوالذمكاليدؼالقرارمصدرإرادةمعيتفؽالعفكقرارداـكماتحتالمراقبةالكضع

فيفبل تفسيره قصديستخمصأفالقاضيعمىفكيككعميوالمحكـكمصمحةسبيؿيجكز
مفمصدر الظركؼالعفك المعنيالقراربإصدارأحاطتالتيكالمبلبساتكافة كتقصي،
الصادرةكالتكجييات،عميوطرأتالتيكالتعديبلتأمبلهكالقصدالذم،رمىإليوالذمالغرض

بشأنو.منو
اختبارهأثناءكتركنيةلاإلالمراقبةتحتبالكضععميويحكـالذملمحدثبالنسبةأما

الكىياإلدانةحكـتنفيذكقؼمدةأثناءلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعمدةقضائيافتككف
.سنكاتثبلثعمىتزيدكالعفسنةتقؿ
تحتكضعوفيتـلكتركنيةالمراقبةاإلتحتالكضعبتدبيرالحدثعمىحكـإذاأما

المراقبةتحتالكضعتتجاكزمدةأاليتعيفكعندئذاإليداعيرتدبانتياءبعدلكتركنيةاإلالمراقبة
البقاءلويجكزكالالمؤسسةالتأىيميةفياإليداعتدبيرنفذالحدثأفذلؾكتبريرسنكات،ثبلث
يتسنىحتىالرشدسفبمكغالحدثحتىالمدةتمؾاستكماؿينبغيليذاالمدةىذهانتياءبعد

(3).لمحدثاإلجراميةالخطكرةعمىالقضاءمفالتأكدلممحكمة

                                                                 

الجنائيةاإلسامة،أ( 1) .(86ية)صلكتركنالمراقبة
(2)

(.232مصطفى،عقكبةالمراقبةاإللكتركنية)ص
.233المرجعالسابؽ،ص((3
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فيالنظربوالمنكطالقاضيأكالعامة،لمنيابةفيككفاالحتياطيبالحبسيتعمؽكفيما
فإذالكتركنيةاإلالمراقبةتحتاحتياطياالمحبكسبكضعيأمرأفاالحتياطيأمرالحبستجديد
المراقبةأثناءالتـز لحيفالمراقبةفيفيستمرفييامحبكسايككفأفمفترضكافكالتيفترة

كشرعاإللكتركنيةالمراقبةبقكاعديمتـزلـإذاأما،التحقيؽبحفظقرارأكإصدارلممحكمةإحالتو
بكضعوالصادرالقرارإلغاءالتحقيؽلسمطةجازالمراقبةكسيمةالتخمصمفأكاليربفي

.لكتركنيةاإلالمراقبةتحت
ىناؾتككفأاللكتركنيةاإلالمراقبةتحتعميولمحكـكالكضعيجبإنوبالقكؿكجدير

تبنىالمشرعالفرنسيكقد،محبسوخارجبقاءهعفتنجـخطكرةأكالمحكـكمفىربخشية
نكطبقتوايض1235\96لكتركنيةكبديؿعفالحبساالحتياطيفيالقانكفرقـالمراقبةاإل  ا

.(1)وانجمتراعمىسبيؿالتجربةكلكفسرعافماىجرت

فييالشرطياإلفراجحاالتفيلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعبمدةيتعمؽفيماأما
،الحريةتقييدمدةىيالمدةتمؾأفباعتبارعميوالمحكـكعففييايفرجالتيالمدةتككفذات

ذافإلبللتزامات،خضكعومفكالتأكدفيياعميوالمحكـكسمكؾمفالمحكمةتتأكديجبأفلذا
،العقكبةمدةأرباعثبلثةعميوالمحكـككقضىسنةبياالمحكـكلمحريةالسالبةكانتالعقكبة

يخضعكعندئذأشيرثبلثةىيالمتبقيةالمدةفتككفالشرطياإلفراجشركطفيحقوكتكافرت
لكتركنية.اإلعميولممراقبةالمحكـك

أصميةعقكبةإمااإللكتركنيةالمراقبةتحتعميوالمحكـككضعيجكزأنويتضحكبذلؾ
السالبةفي السالبةالعقكبةعفالناجمةاألضرارلتبلفيذلؾكالمدةقصيرةلمحريةالعقكبات

تقميؿأخرلجيةكمف،اإلجراـمعتادمبالمجرميفعميوالمحكـكالمدةباختبلطقصيرةلمحرية
.السجيفنفقات

نأيضالنظاـذلؾتطبيؽكمايجكز جريمةفيعنوبالعفكقرارصدرلمفؿبديتدبيرا
القضائياالختبارلمتطمباتانتنفيذسكاءلؤلحداثبالنسبةكذلؾ،المؤبداإلعداـكالسجفعقكبتيا

االنتياءأك شرطياعنوالمفرجسمكؾمفلمتأكدالنظاـذلؾكيستخدـ،اإليداعتدبيرمفبعد
(2).طياالحتيالمحبسكبديبل،الحريةفترةتقييدخبلؿ

                                                                 

 (.58)صالمراقبةاإللكتركنيةطريقةحديثةلتنفيذالعقكبةالسالبةلمحريةخارجاسكارالسجف،سالـ((1

(.234)ص(مصطفى،عقكبةالمراقبةاإللكتركنية(2
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المحكـك كضع التيالشركطذلؾكتكافرتطمبإذايةلكتركناإلالمراقبةتحتعميوكيمكف
تستكجبذلؾ فالحكـ،العكدحالةفيسنةأكسنتيف،عمىالتزيدالعقكبةتمؾمدةككانت،

كجكبييةلكتركناإلالمراقبةتحتبالكضع المبرراتتمؾتكافرتإذاالمحكمةعمىفيتعيف،
بكضعواالجتماعيالتأىيؿلجيكدابةاستج تقضي كتممؾاإللكتركنية،المراقبةتحتالتي
سائغةأسبابعمىأقامتقضائيادامتمااألمرذلؾتقديرالمكضكعمحكمة تطبؽكما،
(1)لمميتـ.أصمحقانكفباعتبارىايةلكتركناإلالمراقبة
يترؾأمرفيكالمراقبةتحتكضعمبرراتالتقديرفيالمحكمةسمطةينفيالذلؾأفغير
:أساسيفمعياريفإلىذلؾفيكيستندالمكضكعلقاضيتقديره
.الجريمةإلىالعكدةخطرمنعشأنومفالمراقبةتحتالكضعيككف:أفاألكؿ

مفيككفكبالتالي،ذلؾتبررعميوالمحكـككحالة،الجريمةظركؼأفتككف:الثانيكالمعيار
لكتركنيةاإلالمراقبةعمىالمكافقةتبررأساليبتكفىناؾلـإذاالمحكمةحؽ ىناؾأفأك،

خارجالمحكـككجكدمفخطكرة المراقبةتحتالكضعبرفضتقضيأفالسجفعميو
(2).محكمةالنقضلرقابةتخضعذلؾفيكىيلكتركنيةاإل

التأوترى الباحثة باإلجراءات يستعيف أف الفمسطيني لممشرع يمكف المشرعنو يعمؿبيا
االجتماعية الناحية مف الفمسطيني المجتمع ظركؼ مراعاة مع ذكرىا تـ التي الفرنسي

ليةكرمالضبطالقضائيعمىآفرادمفمأمكتدريبأكاالقتصاديةكالسياسيةباإلضافةالىتكفير
.استخداـنظاـالكضعتحتنظاـالمراقبةاإللكتركنيةعمؿك



 لكترونيةال  المراقبة تحت يوضع الذي الشخص واجبات: الثالث الفرع
لئلقامةعميوالمحكـكخضكعاإللكتركنيةالمراقبةتحتبالكضعالحكـعمىيترتب

تحتالكضعمدةخبلؿمعينةبكاجباتيمتـزما،لكتركنيةاإلالمراقبةتحتمنزلوفيالجبرية
المدةالجزائيةالفرنسينكفاإلجراءاتمفقا7-142المادةفيالمشرعحددىاكالتيالمراقبة
المدةىذهتمديدكيمكفأشيرستةعمىتزيد مددمجمكعيزيدالأفشرطأخرلمددإلى

.عاميفعمىالجبريةاإلقامةتحتالكضع

                                                                 

1) الفرنسي11-732المادة( االجراءات قانكف مف ، رقـ القانكف بمكجب تاريخ214-2114المحدثة
.منو162المادة،ـ9/3/2114

(.219)صعقكبةالمراقبةاإللكتركنية،(مصطفى(2
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فييايخضعاختبار،فترةىيلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعمدةأفذلؾعمىكينبني
لكتركنيةاإلالمراقبةتحتجبريةاللئلقامةعميوالمحكـك لمشخصالذميكضعتحت، كالبد
بعدةالتزاماتمنيا:المثكؿاإلالمراقبة معمكماتكتقديـ،التنفيذقاضيأماـلكتركنيةأفيمتـز

أفمفكثائؽأك محؿتغييرعدـ،األسريةالتزاماتوكأداء،رزقومصدربمعرفةتسمحشأنيا
العمؿ بإذفإاإلقامةمحؿأك، التنفيذقاضيمفمسبؽال ٌأال، أماكفيرتاد كيحتـر معينو

ٌأالك،األكقات نليبلمسكنويبرح (1).قاضيالتنفيذمفبإذفإال
نيتضمفأيضالكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعإف   الغيابأكبيتومغادرةمفالشخصمنع

مراقبقبؿمفمكثفةلمتابعةلؾكذيخضعكفالمراقبةتحتالمكضعيفاألشخاصأفكما،عنو
أكيحمؿ،ساعة24/ساعة24لكتركنيكاراإلالسيضعأفالشخصعمىيجبلذا؛السمكؾ

األكقاتأفكعميو،(2)الياتؼالنقاؿالذميرصدتحركاتوطكاؿالكقت المحددكالمحيطيحتـر
(3).قرارهفيالقاضيىذايحددىاالتيالمدةخبلؿكذلؾ.العقكبةتنفيذقاضيقبؿمفلتنقبلتو

الحضكرتحددالفرنسيلمنظاـنككفقا ثبلثةبالحسبافاألخذمعكاألكقاتأماكف
:أساسيةاعتبارات

متابعةأكلكتركنية،اإلالمراقبةتحتالمكضكعالشخصقبؿمفالمينيةالنشاطاتممارسة .1
عمىالشخصمساعدةبيدؼمؤقتبعمؿالقياـأكالدراسةأكالميني،كالتأىيؿالتدريب

.االجتماعيإعادةاالندماج
العائميةالحياةفيالمشاركة .2 قانكفمف2-144المادةأفإلىىنااإلشارةمفبدكال،

يتعمؽعندماكذلؾ،العائميةالكاجباتبالحسبافاألخذأكدتقدالفرنسياإلجراءاتالجزائية
مفالعاشرةدكفطفؿعمىاألبكيةمطةالسيمارسبمتيـلكتركنيةاإلتحتالمراقبةالكضع
.بيتومعوفيكيقيـعمره

(4).الطبيلمعبلجالخضكع .3
                                                                 

اإل((1 المراقبة تحت الكضع  اإللكتركنأكتاني، "السكار لكتركنية الفرنسية العقابية السياسة في (،141)ي"
كؿالمنازعاتالتيلفيذيةفقاضيالتنفيذيتمتعباختصاصاتلياصمةبتنفيذاألحكاـككافةالسنداتالتن

فيذ.يمكفأفتثاربمناسبةالشركعفيإجراءاتالتن
.14-763(كقدأخذالمشرعالفرنسيبالمراقبةعفطريؽالياتؼالمحمكؿكإجراءأمنيفيالمادة(2
(.145ص)ي"لكتركنالسكاراإل"يةلكتركن(أكتاني،الكضعتحتالمراقبةاإل(3
4)) مف2-26-132المادة رقـ القانكف بمكجب المحدثة الفرنسي، االجراءات تاريخ214-2114قانكف

.منو185المادة،ـ9/3/2114
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المنصكصالتدابيرفرضإمكانيةالعقكبةتنفيذقاضيالتشريعيةالنصكصأعطتكقد
الخاضعيفاألشخاصعمىالفرنسيالعقكباتقانكفمف46-132ك43-132المكادفيعمييا
:كأىميا،(1)لكتركنيةاإللممراقبة

ي.المينالتأىيؿأكالدراسةمتابعةأكميني،نشاطممارسة -
الطبي.كالعبلجالصحيةلمفحكصاتالخضكع -
جزئية.أككميةبصكرةالضررتعكيض -
.العامةلمخزينةالمستحقةالماليةكالنفقاتالغراماتأداء -
قانكففيعميياالمنصكصالرخصفئاتفيالمحددةالمركباتبعضقيادةمفالمنع -

السير.
ممارستو.معرضفيارتكبتقدالجريمةكانتإذاالعمؿمزاكلةمفالمنع -
الكحكلية،المشركباتكتعاطيبيعكمحبلت)المحددةاألماكفبعضارتيادمفالمنع -

.(القمارلعبكأماكف
الجريمة.فيالمساىميفكخاصةالمحككميف،األشخاصبعضمقابمةمفالمنع -
المجنيمعكخاصةاألشخاص،بعضمعنكعأممفعبلقاتفيالدخكؿمفنعالم -

عميو.
 حممو.أكالسبلححيازةمفالمنع -

.المكاطنةكاجباتفيخاصةدكراتاتباع -
بدالبؿكحده،عميوالمحكـكجيكديكفيياالاالجتماعيالدمجإعادةأفالقكؿيجدر

ليتمكف،"كالعطاءالنكرفيالشمسمكاف"أخذكففي،المجاؿىذافيالجميعمفتضافرجيكد
أغراضوتحقيؽمفلكتركنيةاإللممراقبةالخاضع يمكفأنوالفرنسيالمشرعأكدىنامف،
عميوإخضاع المساعدةلتدابيرالمحكـك المبذكلةعميوالمحكـكجيكدمساندةبياكيقصد،
بالمجتمعإعادةبيدؼ اندماجو ،االجتماعيالعكفتقديـطريؽفعتككفالمساعداتكىذه،

                                                                 

مفقانكفالعقكباتالفرنسي،المحدثة3-26-132مفقانكفاالجراءاتالفرنسيكالمادة11-723المادة((1
.منو185المادة،ـ9/3/2114تاريخ214-2114بمكجبالقانكفرقـ
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االقتضاءكعند المادمالعكف، االجتماعياالندماجعمىالمساعدةإدارة"الميمةبيذهتقـك،
(1).خاصةأكعامةجيةأمقبؿمفالمساعدةتقديـكيمكف،"كاالختبار

ية،لكتركناإلالمراقبةتحتلمكضعاإلنسانيالبعدنتممساألحكاـىذهخبلؿمفكىكذا
،كعبلقاتو،عائمتوفقدربماالذمعميوالمحكـكمساعدةفيالمدنيالمجتمعالمتمثؿبمساىمة

كعممو. االفرنسيالمشرعأضاؼكقد نالتزام المراقبةتحتالمكضكعالشخصعمىآخر
تنفيذقاضيقبؿمفمحددةعامةسمطةأممفمكجيةدعكةكؿعمىبالردلكتركنيةيتعمؽاإل

(2).العقكبة
نكنظرا  عميولممحكـكالشخصيةبالحقكؽمساسمفالنظاـىذاعميوينطكمقدلما

حياتوبالتدخؿيتمثؿ الخاصةفي المؤسسةىذهإحاطةعمىالفرنسيالمشرعحرصفقد،
الكافيةالقانكنيةبالضمانات تنفيذقاضيأماـعميوالمحكـكمكافقةاألحكاؿكؿفيفاشترط،

فيعميوالمحكـكزيارةمنعكما،(3)لكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعطبيؽكشرطلتالعقكبة
.(4)مكافقتومفدكفمنزلوإلىالدخكؿأكالميؿ،أثناء

عدـ عمى كااللتزاماتبالشركطلكتركنيةاإللممراقبةالخاضعالشخصتقيدكيترتب
.لكتركنيةاإلراقبةالمالكضعقرارسحبإلىالعقكبةقاضيتنفيذمفعميوالمفركضة
نمرتكباعميوالمحكـكيعدكما المراقبةمفاليربلجريمة إلىعقكبتياتصؿكالتي،

(5)يكرك45111حتىكالغرامةثبلثسنكاتحتىالحبس الرقابةجيازبتعطيؿقاـإذاأك،
رساؿجيازاإلتعطيؿأك،الجيازنزعحاكؿأك،البلزمةاإلشاراتيرسؿالبحيثلكتركنيةاإل
.االستقباؿجيازأك

المعدلةالفرنسيالجزائيةاإلجراءاتقانكفمف13-723المادةأحكاـكبمكجب
ـ2114آذار9بتاريخ214-2114رقـبالقانكف قراريسحبأفالعقكبةتنفيذلقاضييمكف،

                                                                 

.مفقانكفاالجراءاتالفرنسي46-132لمادة(ا(1
2) المادة الفرنسي132-26-2( االجراءات قانكف مف ، رقـ القانكف بمكجب تاريخ214-2114المحدثة

.منو185المادة،ـ9/3/2114
3) المادة الفرنسي132-26-1( االجراءات قانكف مف ، رقـ القانكف بمكجب تاريخ214-2114المحدثة

.منو185المادة،ـ9/3/2114
4) المادة الفرنسي723-9( االجراءات قانكف مف القان، بمكجب المحدثة رقـ تاريخ214-2114كف

.منو162،المادةـ9/3/2114
.مفقانكفالعقكباتالفرنسي27-434(المادة(5
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قبمومفالمقررلكتركنيةالمراقبةاإلتحتالكضع حضكركبعميوالمحكـكسماعبعدكذلؾ،
:اآلتيةالحاالتفيمحاميو

 نفسو.عميوالمحكـكطمب -

-132ك2-26-132المكادفيعميياالمنصكصكعميوالمفركضةااللتزاماتاحتراـعدـ -
 الفرنسي.العقكباتقانكفمف6-3

 .العمنيالفاحشالسمكؾسكء -

نتطبيقاعميياالمنصكصااللتزاماتاحتراـعدـ - جراءاتاإلقانكفمف11-723لممادة
 .الفرنسيالجزائية

 ية.لكتركناإلالمراقبةتحتالكضعتنفيذشركطلتعديؿعميوالمحكـكرفض -

جديد.حكـصدكرحاؿكفي -
أثناءفيالمحكمةمفالمقررلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعقرارسحبيمكفكما

بالحكـالنطؽ التيكاألسباباألسسأفكجدحاؿفيالعقكبةتنفيذقاضيقبؿمفكذلؾ،
نراضياعميوالمحكـكيعدلـحاؿفيأك،متكافرةلـتعدالمحكمةإلييااستندت األكامرتنفيذعف
ندليبلقدـحاؿأكفيعميو،المفركضةكالنكاىي لمتعديبلترفضوحاؿفيأك،سمككوسكءعمى
تنفيذلقاضييمكفحيثنفسو،عميوالمحكـكطمبفيحاؿأكالتنفيذ،لشركطالضركرية
.لكتركنيةالمراقبةاإلتحتالكضعقرارسحبالعقكبة

نكحرصا   بمكاجيةعميولممحكـكالكافيةالضماناتتكفيرعمىالفرنسيالمشرعمف
،القضاءاختصاصمفالسحبىذاجعؿفقد،لكتركنيةاإلالمراقبةتحتالقراربالكضعسحب

(1).كجاىيةجمسةفيالمذاكرةغرفةفيسحبالكضعقراريتخذإذ

 والغاؤىا لكترونيةال  المراقبة تطبيؽ نجاح معيقات ووسائؿ: الرابع الفرع
 لكترونيةال  العقوبات البديمة ومنيا المراقبة   ً                أوال  : معيقات تطبيؽ

إلىاإلشارةمفالبدالحبسعفالبديمةالعقكباتتطبيؽنجاحلكسائؿالتطرؽقبؿ
معدالتأفيجدالقضائيةلئلجراءاتالمتتبعألف،التطبيؽدكفتحكؿقدالتيالمعكقاتبعض

بعدالمتكقعىككمانقصفيكليستازديادفيفيي-ثابتةتكفلـإف-لمسجكفاإلدخاؿ
أمكرإلىذلؾكيرجع،لكتركنيةيمةكمنياالكضعتحتالمراقبةاإلالبدالعقكباتإلىالعاـاالتجاه
:منيا

                                                                 

(.149ةالفرنسية)صي"فيالسياسةالعقابيلكتركنية"السكاراإللكتركن(أكتاني،الكضعتحتالمراقبةاإل(1
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البديمةكمنياالعقكباتأفحيففي،القضاءذىففياألكلكيةلوالحكـبالحبسيظؿأف.1
لكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضع بالغرضتفياللينةىينةأنياعمىإليياينظركاف،

.المجـرمعاقبةمفالمطمكب
نجزءاتعدالسجكفأف.2 لضكابطكفقاتعمؿفإنياكبالتالي،لمدكلةالرسميالجنائيالنظاـمف

المطمكبلمعقابأدائياكفيفييايثػقكفالقضاةيجعؿما،رسميةقكانيفك عكسعمى،
نسجناتتضمفالالتيالبديمةالعقكبات ..

دكفكيحكؿيكتنفيازاؿمالكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعكمنياالبديمةالعقكباتأف.3
.استخدامياؿحيااألحيافبعضفيـكسكءجدؿإلىأدلما،الغمكضتطبيقيا

كمنياالعقكباتتنفيذتتكلىالتيالجيةعمىاالتفاؽ.4 المراقبةتحتالكضعالبديمة
لكتركنيةاإل القضاةيجعؿماأخرل،جيةمفالتنفيذطريقةكفيجيةمفالحبسعف،

التطبيؽفيكمساكاةسيكلةفيياالتيالسجفعقكبةإلىيتجيكف تردععقكبةكفييا،
(1)الجناة.

العقكبات الستخداـ المعيقة األسباب أىـ مف يعتبر تحتالكضعكمنياالبديمةلذا
صعكبةاإلالمراقبة ىك لمعقكبة كبديؿ عفالرأمتقبؿلكتركنية البديمة العقكبات ىذه العاـ
السجف.

فسرفقد،كأفكارهبالمجتمعتتعمؽاألىـكالصعكبة  -لكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعي
األفكارؿيعدكالذم وتراخأنوعمى-بالعقابالمتعمقةالتقميديةكالمفاىيـفي  الفعؿردةفي

الجريمةعمىاالجتماعي أفالحمايةفيكتقصير، باعتبار ثقافةمفجزءالعقابالجزائية
العصكرأقدـمنذالشعكب مفكالكقايةلمعقابكرمزالعقكبةإلىينظرالمجتمعكمازاؿ،
(2)اإلجراـ نكتخكيفانتيديداتشكؿالعقكبةاكعندم،  العاـالردعأكالكميالزجرتحقؽفإنيا،(3)

                                                                 

التيتطبؽعمىالكبارأنكاعالعقكبات،قيطي(الشن(1 (.36)صالبديمة
الجزائي((2 العكجي،دركسفيالعمـ ،الجزءالثاني، (.443)صالسياسةالجنائيةكالتصدملمجريمة
يتأتىمفخبلؿتقرير(البدمفاإلشارةإلىأفبعضالفقياءيركفأفككفالعقكبةتحقؽالعبرةكاألمثكلة(3

كالتيتؤثرفي كالفعالة المتكازنة لمعدالة رمزا فتغدك المرتكب، الفعؿ لخطكرة كالمكائمة المناسبة العقكبة              ن                     
شخصية أف كما اإلجراـ. مف التقميؿ إلى يقكد الذم الجماعي الزجر يأتي الرمز ىذا مف المجتمع،

عنصرأساسيفي"تحديدالعقكبة"،فالناس يختمفكففيمابينيـبالنسبةلقسكةالعقكبةكشدتيا،لذاالمحكـك
كذلؾحسبتجربتواالجتماعية،كمفثـ يشعربشكؿمختمؼعفاآلخر، فكؿفرد فرديا، يجبتقييميا                                 ن     

عميو،ليسقانكنيافحسببؿنفسياككاقعيا. نيجبأفتبلئـالعقكبةشخصيةالمحكـك ن     ن             
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االجتماعيالجسـأعضاءعمى فإفBernard Bouloc البرفسكرالمجرميفحسبكخاصة،
الجانيعمىالمفركضةالعقكبة:"أفيرلإذاالجتماعيةلمعقكبة،الفائدةيبررافكالكقايةالردع

رضاء،االجتماعيالتكازفإعادةإلىفقطتيدؼال كا   عقابأم،كالقمؽالمخدكشالعاـالرأم 
عميو مفالكقايةىكلمعقكبةاألسمىاليدؼ،قبمومفالمرتكباألخبلقيالخطأعمىالمحكـك

(1)اإلجراـ."
يبلـ-العاـلمرأمبالنسبة–مازالتالعقكبةأفكما جزاءكا       يجعمولكيبالفرديمحؽ

اإلزعاجحتىأكاأللـىكمايتساءلكفالكثيركف،بغيرهألحقوالذمباأللـثـيشعركمف،يعاني
الفردأفيمكفالذم منازليـفييبقكفكثرأشخاصىناؾمنزلو؟فيبقيلكفيمايناؿ

نصحياكالمجازيف،البيكتكربات،كالمتقاعديف ىناؾأفيبدكقدالعكسعمىبؿ،كالمرضى،
فيبقيلكفيماالشخصتطاؿقدمعاناةأيةكيضيفكف،فيالبيتالبقاءفي"االمزايمفالكثير"

نمحاطامنزلو  فييشاءمايفعؿأفيمكنو،لمعمؿالذىابإمكانيةكلو،كحتىأصدقائو،بعائمتو
نمترا51الحركةعندهفمحيط،حديقتوفيأك،بيتو .

المراقبةتحتالكضعككففيتعمؽتالالتيالعاـالرأممشكمةنتفيـأفيمكنناىنامف
ينفذاإل السجف)المغمؽالعقابيالكسطخارجلكتركنية فقط( مكاففيتكمفاألىـالمشكمة،

نكمتسامحانرحيمالكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعمعويبدكالذماألمر،(البيت)ذاتوالتنفيذ  
.(2)البلـزمفأكثر

القضاةأفيركفالعادييفاألشخاص:"أفالعاـأمالراستطبلعاتأحدفيفقدجاءلذا
(3)الكفاية.فيوبماقاسيةبعقكباتيحكمكفال

يطبؽنظاـالكضعتحتالمراقبةأفنتبلفىتمؾاالنتقاداتبأفكترلالباحثةإنويمكف
بديبلعفالعقكباتالسالبةلمحريةفيالجرائـالبسيطةكعمىاألحداثكبديبلاإل نلكتركنية                   ن   عف

ليككف عنو اإلفراج بعد المتيـ محككمية مف المتبقية المدة اتماـ كأيضا االحتياطي الحبس                   ن          
الدائمة الرقابة تحت مف، التخفيؼ في أىميتيا ننكر كال النظاـ ىذا مزايا ننسى ال كما

                                                                 

(.156ص)ي"فيالسياسةالعقابيةالفرنسيةلكتركنية"السكاراإلكتركنلالكضعتحتالمراقبةاإل،أكتاني((1
اإل(2 الجزائيعفالكضعتحتالمراقبة نزعالطابع الحرصعمىعدـ تأتيأىمية مفىنا كعمىلكتركن( ية،

عمىتحقيؽاإلصبلحكالكقايةفيآفمعا.كبمساكئعقكبةالسجفالتيتنعكس بقدرتو إقناعالرأمالعاـ           ن                     
ذاتوع (.191)صالتأىيؿاالجتماعيفيالمؤسساتالعقابيةالعكجي،.مىالسجيفكعمىالمجتمع

(.156ص)ي"فيالسياسةالعقابيةالفرنسيةلكتركنية"السكاراإللكتركنالكضعتحتالمراقبةاإل،أكتاني((3
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السجكف الجرائـ،اكتظاظ مف كالتقميؿ كذلؾبالنظرإلىالدكؿالتيقامتبتطبيقوكأمريكا،
نكىكلندامثبل.  



 :لكترونيةال  المراقبة تطبيؽ نجاح     ً         ثانيا  : وسائؿ
إلىالراميةالحبسعفلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعكمنياالبديمةالتدابيركإلنجاح

لى،لمسجفإخضاعودكفعميوالمحكـكإصبلح كا  االنحراؼكبيفبينوكالحيمكلةسمككوتقكيـ 
:اآلتيةالكسائؿاةمراعمفبدفبلفيالمستقبؿ

.السجفعقكبةسمبياتكبياففكائدىابشرحالتدابيرىذهمثؿلتقبؿالعاـالرأمتنشئة .1
نتدريجياالسجفعفلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعكمنياالبديمةاإلجراءاتىذهتطبيؽ .2  ،

براز كا   ؿالدكؿالتيمفخبل(1).ناجحةالتجربةىذهكأف،المجتمعمفكتقبميافاعميتيامدل 
 .تطبقتيا

،لكتركنيةبؽعمييـنظاـالرقابةاإلالذيفسيطعرفةكتحديدعدداألحداثكمفالضركرمم .3
يجبعمىمنفذمالنظاـأف مثؿالمؤىؿالعممي،يككنكاعمىمعرفةتامةباألحداثكما

نكففيكعدداألفرادالذيفيقط،كعددأفرادعائمتوكدرجةنضجوكطباعةكمزاجو،لمحدث
كأيضاتحديداألىداؼالم،كعددأفرادالعائمةالذيفيعممكف،بيتو    ن رجكةمفاستخداـالمراقبة
لكتركنيةاإل ك، عف اإلفراج شركط اإلتحديد المراقبة نظاـ في كذلؾاألحداث لكتركنية

لتحسيفمستكلالنظاـ.
البدائؿىذهجدكلحكؿالقضاةلدلالتامةالقناعةتكفيرعمىالعمؿ .4 بيايثػقكاحتى،

.كبجدكاىا
المراقبةبتطبيؽتسمحالتيالجزائيةاألنظمةتكفير .5 اإللكتركنيةنظاـ التفاصيؿكنشر،

.كالميدانيالعمميبالتطبيؽالخاصةاإلدارية
،الفرديةالفركؽ_االعتباربعيف_فيياكيؤخذ،الكافيةبالمركنةالبدائؿىذهتتصؼأف .6

 كاالقتصادية.جتماعيةاالكالمتغيراتلؤلحداث

                                                                 

(.37(الشنقيطي،أنكاعالعقكباتالبديمةالتيتطبؽعمىالكبار)ص(1
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الخدمةكمؤسسات-كالشرطةالقضاء-الجزائيةالعدالةمؤسساتبيفعمميةلقاءاتتكفير .7
لكافةالتدريبيةالدكراتكتنظيـالمؤسساتىذهبيفكالتعاكفالتكافؽلتأميفاالجتماعية
(1)فييا.العامميفمستكيات

 



 ترونية :لكال  المراقبة تحت بالوضع الحكـ     ً         ثالثا  : إلغاء
فينبغيذلؾكمبرراتكشركطكتكافرتالشرطةمراقبةتحتكضعوعميوالمحكـكطمبإذا

التنفيذلقاضيأجازالمشرعأفغير،الشرطةمراقبةتحتبكضعوتقضيأفالمحكمةعمى
:حالتيففييةلكتركناإلالمراقبةتحتعميوالمحكـكبكضعالصادرإلغاءالحكـ

إلغاءفيتعيف،عقكباتفرنسي45-132المادةفيعميوالمفركضةتبااللتزاماأخؿإذا .1
بياالمحكـكالعقكبةكتنفيذالمراقبةتحتبالكضعالصادرالحكـ ذلؾعمىأكدكقد،
القانكفبمكجبكالمعدلةفرنسيعقكبات47-132المادةفيالمشرع 214-2114رقـ
 ـ2114مارس9المؤرخ ،الرقابةتدابيرتستكؼلـإذافيذالتنلقاضييككف":بقكليا،

االختبارمدةخبلؿكااللتزاماتالتدابيرأخؿىذهأكعميوفرضتالتيالمحددةكااللتزامات
(2)".التنفيذكاجبةالمستحقةالعقكبةأصبحت

 

إللغاءمبرربقىيالمفركضةكااللتزاماتالتدابير،مفبأمعميوأمإخبلؿأفبذلؾيتضح
الصادر األوؿشرطيف،يتكافرأفقيدالمراقبةتحتبالكضعالحكـ ذلؾيتحقؽأف:

االختبارخبلؿاإلخبلؿ الكىيجزائيةفرنسيإجراءات7-142المادةفيالمحددةمدة
الحكـفيصبحاالختبارمدةانقضتفإذاعاميف،إلىتمديدىاكيمكفأشيرستةعمىتزيد

.اننيائيلكتركنيةاإلبالمراقبةالصادر

تقديرالثانيكالشرط قضىكقد،المكضكعقاضيلتقديريخضعاإللغاءمبرراتتكافر:
العقكباتقانكفمف47-132ك45-132ك44-132المكادأحكاـأفمخالفةلذلؾتطبيقا

مراقبةقيكدبمخافةكالخاصة،الفرنسيالجزائيةاإلجراءاتقانكفمف739كالمادةالفرنسي
.النشاطذلؾتحديدتشترطمحظكرةمينيةمعينةأنشطةراقبالملممارسةالشرطة

                                                                 

التأىيؿاالجتماعيفيالمؤسساتالعقابية(الع(1 (.202-200صص)كجي،
(.213)ص(مصطفى،عقكبةالمراقبةاإللكتركنية(2
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،جنايةاالختبارفترةخبلؿلكتركنيةاإلالمراقبةتحتكالمكضكععميوالمحكـكارتكبإذا .2
الحكـأصدرتالتيلممحكمةفيجكزالسجفعقكبتياجنحةأك قاضيمعالتشاكربعد،

إلغاء نجزئيأكانكميالمراقبةتحتالكضععقكبةالتنفيذ كلكحتىاإللغاءىذايجكزكما،ا
اننيائيبياالصادرالحكـداـماالتنفيذكقؼمعبالسجفالحكـقبؿةبكالجرائـمرتكانت
الحكـاكتشافياتـكلك عقكبات48-132المادةلكتركنيةاإلالمراقبةتحتبالكضعبعد

119-2113رقـالقانكفبمكجبكالمعدلةفرنسي تككفأفالسابقةالحالةيفكيشترط،
جنايةتككفكأفاالختبارفترةأثناءارتكبتقدالجريمة حكـفيياكصدرجنحةأك،
كتعميؽالمراقبةتحتالكضعطمبكيككف،النيابةالعامةمفاإللغاءطمبكيقدـ،باإلدانة
تطبيقلمرةاالختبارفترةاجتيازعمىذلؾ نكاحدة   العقكبةنفيذتكقؼفيالعامةلؤلحكاـا
(1).فرنسيعقكبات48-132المادة














 

                                                                 

 (.214)ص(مصطفى،عقكبةالمراقبةاإللكتركنية(1
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 الخاتمة 
تمثمتتنفيذىافيالبدءإشكالياتعندظيرتفقدلمحريةالسالبةالعقكباتظيكرمع

ذاكافالجاني،كتأىيموالجانيإصبلحفيكمدلجدكاىاتطبيقيامبلءمةمدلفي السيماكا       
حدثاكماينشأعفالسجكفمفآث         تالدراسةكلتبلفيتمؾاآلثارتناكل،ارعمىالحدثكأسرتون

كىي،لكتركنيةكعقكبةبديمةعفالعقكباتالسالبةلمحريةقصيرةالمدةالحديثعفالمراقبةاإل
كسيمةحديثةتتماشىمعالتطكرالتكنكلكجيالذميمربوالعالـلبلرتقاءالنيضةبالمجتمعات

ـالنتائج،مافكتحقيؽاالستقراركاألمفكاأل التكصياتالتيتكصمتلياالباحثة:ككفيمايميأى

   ً            أوال  : النتائج:
نأىبلكافإذاإاللمشخصالجزائيةالمسؤكليةتقـكال -  يككفبأفكذلؾالجزائيةلممساءلة

نمدركا نمختارا   كتعتبرالشريعةاإلسبلميةالسباقةفياالىتماـبالحدثكتنشئتوفيجميع،
توحتىبمكغو.مراحؿحيا

نجانحاالحدثاعتبارعمىالعربيةالقكانيفتتفؽ - مفعشرةالثامنةبمكغقبؿارتكبإذافيما
نقانكنا.عميةنمعاقبافعبلالعمر  

سبؽبتطبيؽالعقكباتالبديمةمفالقانكفالكضعي.تعتبرالشريعةاالسبلميةاأل -
كالتأىيمياإلصبلحيدكرىاالعقابيةالمؤسساتتؤدملكينوأالعقابيالفكرفياستقرلقد -

النفسيةمتطمباتالنزيؿتمبيةعمىمبنيةىادفوكسياساتبرامجيككفلديياأفمففبلبد
المجتمعإلىلمخركجكتؤىموسمككومفتعديؿتمكنوكالتي،كالمينيةكالدينيةخبلقيةكاأل
نعضكامدةمحككميتوانقضاءبعد  نكمنتجاننافعا .

فيتطرأالتيالتطكراتاألحيافمكاكبةمفكثيرفييتطمبالعقابيةلمؤسساتاتطكيرإف -
اإلداريةالتيكالكسائؿاألساليبفيتطكيرأكالتشريعاتتطكيرفيكانتسكاء،المجتمع
كالمتمثمةكظيفةيحقؽبما،المؤسساتىذهعمؿتحكـ النزالءإصبلحفيالعقكبة

حداث.كالسيماإذاكانكاأ،كتأىيميـ
،السجكفاكتظاظمفتحد،بديمةعقكباتاستحداثإلىالحديثةالجزائيةالسياسةاتجيت -

العقكبةأغراضكتحقؽ ا، العقكبات سمبيات المراقبةكتتبلفى كمنيا لمحرية لسالبة
لكتركنيةاإل العقابيةلممؤسساتالحاليةالنظرةحيثأصبحت، أماكفككنيامفتنطمؽ،

نبدالحرؼ،المنالسمكؾلتعميـ فييكالتقكيـ،لئلصبلحاجتماعيةمؤسساتتككفأفمف
العقكبة.لتنفيذكمكافمناسبةغير
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نظاـ - أسكارخارجمبتكرةبطريقةالعقكبةتنفيذعمىلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعيقـك
األسمكبىذايتضمف".البيتفيالسجف"يسمىمابصكرة-الحرالكسطفي–السجف
ننظاما نلكتركنياإ عفالشخصغيابأككجكدمفالتأكديمكفبمكجبوبعد،عفلممراقبة
فيبالبقاءعميولممحكـكيسمححيثقضائي،حكـبمكجبإلقامتوالمخصصالمكاف
)قدموأسفؿفيأكمعصموفيمثبتجيازبمساعدةكمراقبةمحدكدةتحركاتولكفمنزلو،
.(لكتركنياإلالسكار

ازدحاـمفالتخفيؼفيكبيرتأثيرلواألحداثعمىلكتركنيةاإلراقبةالمتطبيؽإف -
السجنية)التأىيميةالمؤسسة عادةالحدثإلصبلحكالتكجو( كا قدرالمجتمعفيتأىيمو 
السجفعقكبةقضاءبعدفيخرج،كطيشبجيالةارتكبولجـرالسجفيدخؿلئبلاإلمكاف
خركجبعدلئلجراـالعكدنسبةارتفاعمفتالدراساإليوتشيرماظؿفيمحترؼمجـر

جيةمفكالردعالعقابىدؼتحقيؽبيفلممكازنةالممحةالحاجومعالسجف،مفالحدث
أخرل.جيةمفالحدثكتأىيؿ

طريقةأكأسمكبإنما،ذاتياحدفيعقكبةليستالعقابيةبطبيعتيالكتركنيةاإلإفالمراقبة -
السجفخارجيةلمحرالسالبةالعقكبةلتنفيذ معينيفأشخاصعمىتطبؽ، شركطبتكفر،
فيالدراسةأفالمراقبةاإللكتركنيةلياأساسقانكنييمكفاالعتمادعميوظيركقد،معينة

نعندإصدارالحكـبيالتطبيقياعمىالجناةكماأنياتراعيمصمحةالمتيـكالمجتمعمعا.               
عمىكالعمؿالفضمىالطفؿمصمحةضمفمحدثللمحريةالسالبلمعقاببديؿيجادإيعتبر -

يتيحالعقابيةبالمؤسسةاإليداعغيرلمحدثالتأديبيةالمعاممةأنكاعفيأكثرتنكعإيجاد
كحمايةالحدثاستصبلحىدؼبتحقيؽيسيـبشكؿالحدثعمىالعقكبةتفريدلمقاضي

مختارةتككفأففبلبد(تقكيميةطريقة)جكىرىافيىيىناالعقكبةأفكبماالضركرات،
كال،المصمحةبتحقيؽرىفكتخفيفياالعقكبةفتشديد،الشفاءحتىكاستمراريةكتدرج،بعناية
أخؼ.بعقكبةكزجرهتأديبوباإلمكافأفتبيفقدداـماأشدبعقكبةالحدثيعاقب

كمنيابيالعرالخميجالسعكديةكدكؿمنياالبديمةالعقكباتتستخدـبدأتعربيةدكؿكىناؾ -
،ـ2115عاـمطمعفيلكتركنياإلالسكارتطبيؽفيأخذتكاألردفلكتركنيةاإلالمراقبة

كماأفتطبيؽىذاالبديؿعممياليسصعباكيكفرالتكاليؼالعاليةالتيتحتاجياالسجكف.           ن  ن      
،لكتركنيةتراعيمصمحةالمجتمعكالحدثكأسرتومبرراتميمةلتطبيؽالمراقبةاإلىناؾ -

كأيضاضماناتقضائيةكتنفيذيةلت،شركطقانكنيةكماديةالبدمفمراعاتياك    ن طبيؽنظاـ
لكتركنية.الكضعتحتالمراقبةاإل
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،بسببتعاقبمراحؿالحكـعمييا،لمغايةمعقدةبنيةىيفمسطيف،فيالقانكنيةالبنيةإف -
الجديدةالتيتصدرقكانيفكبسبباالحتبلؿكاالنقساـالسياسيالذميصعبفيوتطبيؽال

يتأثرفمسطيففياألحداثلذانبلحظعمىأرضالكاقعأفقضاء،الكطففيمحافظات
بتمؾالعكامؿكبالتاليتؤثرعمىتحقيؽالعدالةكمصمحةالحدثالفضمى.

معوعمىأرضالتعامؿيتـفيياأنويبلحظ،عندمحاكمةالحدثفإنويمرفيعدةمراحؿ -
البالغيفمحاكمةاتاجراءبنفسالكاقع كيتعرضكفلئلىانةكالضربكالتكقيؼمع، كما

أماكفخاصة معمراعاتياالبدالتيالخصكصيةمعيتنافىكىذا،المجرميففميسليـ
األحداث.

لبعض - الحدثكمراقبالسمكؾالذممحاكمةفيكالمؤسساتاألشخاصىناؾدكرىاـ
ـبمراقبة كمؤسسة،تربيتوعمىكلمقائميفلوكاإلرشاداتياتالتكجيكتقديـالحدثكتربيةيقك

الحدث لرعاية غزة،الربيع قطاع في المكجكدة الكحيدة المؤسسة كىي الحظت، ككما
أ سجنيةالباحثة مؤسسة اعادة،نيا كسائؿالترفيوككجكدطبيبترميـيمزميا كينقصيا

مماكقتؿسرقةجرائـرتكبكااالذيفبيفاألحداثكيتـفييااختبلط،كمحاميدائميففييا
.ليـجراـاإلعدكلنقؿإلىيؤدم

كباعتبار،الحدثحؽفيالمبلئـالتدبيراتخاذهبمجردينتييالاألحداثقاضيعمؿإف -
فإفالعقابيستحقكفمجرميفال،كالحمايةكالتشجيعالعكفإلىمحتاجةفئةاألحداثفئة
.المحكمةنطاؽرجخايمتدالشأفىذافياألحداثقاضيدكر

،العقابمفاالستفادةعمىالحدثقدرةمفالتحقؽبعدإاليتـالالعقكبةإلىالمجكءإف -
الكالتيالفضمىالحدثلمصمحةمراعاةكذلؾالعقابيةباألىميةيسمىمااكتسابوأم

نأيضيجب الجريمةمفالكقايةفيكالمتمثمة،لممجتمعالعامةالمصمحةمعتتعارضأفا
مرتكبيياكردع أفشأنومفلمقاضييةالتقديرالسمطةاستعماؿفياإلسراؼأفبيد،

 .العاـالردعتحقيؽفيتأثيرىايضعؼكبالتالي،العقكبةفياليقيفصفةمعوتتبلشى

الالتيكالمساكئالمخاطربعضلكتركنيةاإلالمراقبةتحتلمكضعأففيوشؾالمما -
خبلؿمفالمخاطر،ىذهعمىالسيطرةحاكؿالفرنسيالمشرعأفإالبيا،االستيانةيمكف

مفاإلشراؼىذافيلماكذلؾ،النظاـىذاتنفيذمراحؿعمىالقضائيتكريسولئلشراؼ
كالحرياتضمانة األىداؼكيحقؽالنظاـ،ليذاالخاضعيفلؤلشخاصالفرديةلمحقكؽ
.منوالمرجكة
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     ً             ثانيا  : التوصيات 
ـ2116الكطفليتيحتطبيؽالقراربقانكفلعاـالقكانيفبيفمحافظاتتكحيدالعمؿعمى -

 الخاصباألحداثكالمطبؽبالضفةالغربيةفقطكالذميراعيمصمحةالحدثالفضمى.

-  بالعقكباألضركرة البديمةخذ اإللكتركنيةكخاصةات المراقبة تحت فيالكضع كتبنييا
الخاصةباألحداثعمىالتشريعات الدكؿالتيضكءماالجزائية ىكمطبؽفيغالبية
.أخذتبيا

كفيأسرتوداخؿالحدثكبقاءلمعقكبةكبديؿلكتركنيةإلاالمراقبةتحتالحدثإفكضع -
عمىالماديةالتكاليؼعبءمفكيخفؼالتمكثاإلجرامينقؿشريقيوالسميمةبيئتو
 .كأسرتوالدكلةعاتؽ

 .لكتركنيةعمىاألحداثاإليؽالمراقبةمراعاةالشركطكالضماناتخبلؿتطب -

 ةعمىمحترفياإلجراـمفاألحداث.عدـتطبيؽنظاـالمراقبةاإللكتركني -

اإضركرة - حداثتككفمناسبةكتحتكمعمىأماكفترفيوكتنميةأليجادمؤسساتلرعاية
مفخبلؿتفعيؿ،قدراتكتدريبمينيلؤلحداثكخاصةمفاليمكفإعادتيـإلىذكييـ

كبرامجشاممةخططكضعخبلؿمف،كالتأىيؿاإلصبلحفيالمينيالتدريبمؤسسةدكر
،العمؿككضعالحدثكقدرتوسكؽاحتياجاتضكءعمىالميني،لمتدريبكالتأىيؿىادفة

حداثاءكممرضيفكمحاميفلمكقكؼمعاألكماكالبدأفتشمؿعمىعيادةدائمةفيياكأطب
فيقضاياىـ.

-  يجادأماكفتكقيؼإعاةخصكصيةاألحداثكمصمحتيـالفضمىعفطريؽمراضركرة
با بيـكمحققيفذككخبرة حداثكتكفيرلتعامؿمعيـكقاضيمختصبشؤكفاألخاصة

 مراقبيسمكؾحسبالحاجة.

-  ضركرة كتثقيفيـ القضاة كبديؿلعقكبةحبستدريب اإللكتركنية المراقبة تطبيؽ بجدكل
 .عمىنظاـالمراقبةاإللكتركنيةتدريبخبراءكاألحداث

المراقبةمعنظاـمراقب - نظاـ كدمج كاضح بشكؿ المراقبة نظاـ لتشمؿ القكانيف تعديؿ
 .السمكؾ

تفعيؿالرأمالعاـ - كالجمعياتفي المدني المجتمع لمؤسسات دكر ىناؾ يككف أف البد
كتكعيتوبفائدةتطبيؽالكضعتحتالمراقبةاإللكتركنية.
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تطبي - كالضماناتالشركطالبدمفمراعاةلكتركنيةاإلالمراقبةتحتالكضعنظاـؽعند
لمجريمةالعكدمفلمحدكسيمةفيياإلجراـمحترفيعمىتطبيقويمكفكالكمراعاتياالكافية

 .السجكفسمبياتمفكالتخمص

المجتمعفيالعاـالرأمتييئةالعمؿعمىكالدراسةخبلؿالباحثةتناكلتومامراعاةضركرة -
 .تطبيقيافيالدكلةكمساندةليااالنسافحقكؽمؤسساتكتبنيالكسيمةتمؾلقبكؿ

المراقبة - تحت الكضع نظاـ كطبؽ شرع كنمكذج الفرنسي بالمشرع االستعانة يمكف
أملكتركناإل تبلفي كبالتالي النظاـ يخصىذا فيما الكاردة االحكاـ مف كاالستفادة ية

 تعرضليا.معيقاتمفالممكفال
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 المصادر والمراجع
 القرآفالكريـ. -

   ً                  أوال : المراجع العربية

إبراىيـ )عبد، النفسكعمـاالنسافـ(.1985الستار. لمثقافةالكطنيالمجمسعفصادر.
.المعرفةعالـالككيت:.كالفنكف

( فكزم. محمد 2118إبراىيـ، اإللكترـ(. لمحريةالمراقبة العقكباتالسالبة لتنفيذ كسيمة .كنية
القاىرة:أكاديميةمبارؾلؤلمف.

أحمد كرقة.المقارنةاألنظمةفيكأنكاعياالعقكبةمفيـكـ،أكتكبر(.2111).المنعـعبدفؤاد،
البديمة،الرياض:كزارةالعدؿ.العقكباتفيالحديثةاالتجاىاتعمؿمقدمةإلىممتقى

داكك )د،أدرعاكم، 2114كالشكممي،جياد. دراسة)كالتشريعالممارسةبيفاألحداثقضاءـ(.
فمسطيف:.(العمميةكتطبيقاتياالغربيةالضفةفي-باألحداثالمتعمقةلمتشريعاتمقارنة
.األطفاؿعفلمدفاعالعالميةالحركة

اإلدريسي ،( 2112خالد. تاريخاالط.السجنيةالعقكباتبدائؿيكنيك(.8ـ، مارس12بلع:
المكقع:2116 .http://www.maghress.com/attajdid/75541ـ،

ـ2114زيف.)الحسيف،االسـ كالبدائؿالمدةقصيرةلمحريةالسالبةالعقكبةإشكاليةمايك(.13،
.http://goo.gl/7VraHUكقع:الم،ـ2116مارس15تاريخاالطبلع:.المقترحة

نشأة ، )أكـر 1985إبراىيـ. المقارفالعقكباتقانكففيالعامةالقكاعدـ(. الدار. بيركت:
.الجامعية

.بدائؿالعقكباتالسالبةلمحريةمفيكمياكفمسفتياـ(.2112آؿمضكاح،مضكاحبفمحمد.)
ندكةبدائؿالعقكباتالسالبةلمحريةبالتعاكفمعادارةالسجكفالجزائرية،كرقةمقدمةإلى

الجزائر.

( مصطفى. 1986ألعكجي، التشريعاتفياالنحراؼبخطرالميددأكالمنحرؼالحدثـ(.
.نكفؿبيركت:مؤسسة.1طالعربية.

http://www.maghress.com/attajdid/75541
http://goo.gl/7VraHU
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الممارساتكأفضؿاتاالستراتيجيبشأفالعمؿحمقة.أبريؿ(19-12،ـ2111)األمـالمتحدة.
المتحدةاألمـمؤتمركرقةمقدمةإلى.اإلصبلحيةالمرافؽاكتظاظدكفالحيمكلةأجؿمف

البرازيؿ:األمـالمتحدة.،الجنائيةكالعدالةالجريمةلمنععشرالثاني

أندرسكف  ،( ـ2114إيما. 16تاريخاالطبلع:.يةلكتركناإلالرصدأجيزةتطكرمايك(.24،
.http://goo.gl/wB0TRxـ،المكقع:2116مارس

( صفاء. أحكاــ2119أكتاني، جامعة.اإللكتركنيةالمراقبةتحتالكضعكشركط(. مجمة
االقتصاديةكالقانكنية .161-128(،1)25،دمشؽلمعمـك

.الجماىيرعصرمطابعمس:.الخ2ط.اإلجراـمبادئـ(.2111رمضاف.)محمد،باره

البخارمالبخارم إسماعيؿ بف محمد ا أبكعبد ،( .1422 الصحيحالمسندالجامعق(.
.بيركت:دار1تحقيؽ:زىيربفناصر.ط.كأياموكسننوارسكؿأمكرمفالمختصر

طكؽالنجاةمصكرةالسمطانية.

( متكلي. حياة 2115بدكم، نطاؽفياألحداثلمحاكمةاإلجرائيةاألصكؿمارس(.9ـ،
كاالتفاقياتاألردنيالقانكف الدكلية. االطبلع: 21تاريخ المكقع:،ـ2116مايك

http://goo.gl/EfQEnX

 .المشرؽ)د.ـ(:دار.38ط.الطبلبمنجدـ(.1992).افراـفؤاد،البستاني

البمعاكم الديفسيؼ، نحك.ـ(2111). مجمة.فمسطيففيالجانحيفلؤلحداثجديدقانكف
.116-57(،4)ع،القانكفكالقضاء

( شييرة. كقانكففيالطفؿحقكؽ(.ـ2114بكلحية، الدكلية )رسالةالعقكباتاالتفاقيات
الجزائر.جامعةمحمدخيضربسكرة،.ماجستيرغيرمنشكرة(

دار)د.ط(.بيركت:.سنفالترمذمـ(.2111).سكرةبفعيسبفمحمدعيسىالترمذم،أبك
العربي.التراثإحياء

التقارير.سمسمةالفمسطينيةالتشريعاتفياألحداثجنكححكؿتقريرـ(.1998جباريف،قيس.)
.المكاطفلحقكؽالمستقمةالفمسطينيةالييئة:.فمسطيف(6)القانكنية

http://goo.gl/wB0TRx
http://goo.gl/EfQEnX
http://goo.gl/EfQEnX
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فالعقكباتالفمسطينيدراسةمقارنةبالشريعةمبادئقانكـ(.2113)جرادة،عبدالقادرصابر.
.)د.ط(.غزة:مكتبةأفاؽ.االسبلميةكالقانكفالمصرمكاالردنيكاالماراتي

( المتحدة. لؤلمـ العامة ـ1948الجمعية 12فيالمؤرخاإلنسافلحقكؽالعالمياإلعبلف(.
.األمـالمتحدة.ـ1948األكؿكانكف

المجت لمتأىيؿ الكداد جمعية ـ2115)معي. مشركعاألحداث.محاكمةحكؿمكقؼكرقة(.
فمسطيف.فاعمية.أكثرعدالةلمؤسساتالكصكؿفيلممساىمة”مشاركة“

العمميةكرقةمقدمةإلىالندكة.البديمةالعقكباتمايك(.8-6،ـ2113)محمد.أحمد،الجندبي
كالقضائية.نكنيةالقالمبحكثالعربيالبديمة،بيركت:المركزالعقكباتحكؿ

الجكاخدار (ـ1992.)حسف، الجانحيفاألحداثقانكف. الثقافةمكتبةاألردف:عماف،.1ط.
.كالتكزيعلمنشر

الفكر.داردمشؽ:.2ط.الفقييالقامكسـ(.1988).سعدم،حبيب

تاإلنترنأثرعفمتعمقةدراسة)كاإلنترنتاألحداثـ(.2112بيكمي.)الفتاحعبدحجازم،
.الجامعيالفكرداراإلسكندرية:)د.ط(..(األحداثانحراؼفي

ـ2115)طيف.فرعفمس-الحركةالعالميةلمدفاععفاألطفاؿ تقريرحكؿكاقعقضاءاألحداث(.
.فمسطيف.(ـ2115-2114)في

تاريخ.األحداثقضاءعفيناير(.مكجز17،ـ2115).الحركةالعالميةلمدفاععفاألطفاؿ
.http://goo.gl/vbz4UYـ،المكقع:2116مايك16طبلع:اال

خمة )محمدعمي، ـ2114حسف. (غزةقطاع)فمسطيففياألحداثعدالةمايك(.27،
مايك6تاريخاالطبلع:.األفضؿ(نحككتطمعاتغزة–العامة)النيابةعمميةخطكات
المكقع:2116 .http://www.gp.gov.ps/ar/?p=3133ـ،

مجمة.التعزيريةلؤلحكاـالسجفعفالبديمةالعقكباتق(.1431).اعبدبفحمد،خنيفبف
.295-278(،48،ع)ندكةالعدؿ

.المعارؼدارسكندرية:اإل.1ط.األحداثانحراؼـ(.1961طو،كالعصرة،منير.)الخير،أبك

http://goo.gl/vbz4UY
http://www.gp.gov.ps/ar/?p=3133
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الداني ـ2111)ا.عبد، ،17 لمسجناءتجريبيااإللكتركنيالسكارتطبؽالداخميةأكتكبر(.
.اإلصبلحياتخارج االطبلع: 28تاريخ المكقع:2116مارس ـ،

http://goo.gl/Y4TqFl 

درميش ـ2111).عبد، المحاكـمجمة.لمحريةالسالبةالعقكباتبدائؿاشكاؿمختمؼ(.
.23-13(،86)ع،المغربية

الذيب )عبكدجماؿ، تاريخ.اإلسبلميةالشريعةفياإللكتركنيةالتجارةحكـ(.ـ2116محمد.
http://goo.gl/78ub7Hـ،المكقع:2116مايك15االطبلع:

الداربيركت:.5ط.الصحاحمختارـ(.2111القادر.)عبدبفبكرأبيبفمحمد،الرازم
النمكذجية.

محمد،أبكزكي )كعبدعامر، سميماف. .العقكباتقانكفمفالعاـالقســ(.2112المنعـ،
الجديدة.الجامعةدار)د.ط(.اإلسكندرية:

دارالفكر:.)د.ط(.القاىرةاإلسبلميفقوالفيكالعقكبةالجريمةـ(.1998).محمد،زىرةأبك
العربي.

زيتكف )منذر، اإلسبلميةالشريعةفيكرعايتيـمسؤكليتيـاألحداثـ(.2111عرفات. .1ط.
.كالتكزيعلمنشرمجدالكمداراألردف:

الساريةالتشريعاتبيفاألحداثقضاءشؤكفإدارةقكاعدديسمبر(.6،ـ2115ليث.)،زيداف
12االطبلع:تاريخ.الدكليةكالمعاييرمسطيفففي المكقع:2116فبراير ـ،

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/32071.html .

)د.ت(.سالـ، خارجلمحريةالسالبةقكبةالعلتنفيذحديثةطريقةاإللكتركنيةالمراقبةعمر.
العربية.النيضة.القاىرة:دار2ط.السجف

السعيد )عبدبفاعبد، فيالمقترحةالبديمةالعقكباتديسمبر(.12-11ـ،2112العزيز.
الرياض:،لمحريةالسالبةالعقكباتبدائؿلندكةمقدمةعمؿكرقة.العربيالخميجدكؿ

سبلمية.اإلسعكدبفمحمداالماـجامعة

http://goo.gl/Y4TqFl
http://goo.gl/Y4TqFl
http://goo.gl/78ub7H
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/32071.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/32071.html
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تاريخاالطبلع:.الصغارعمىالمطبقةالبديمةالعقكباتأكتكبر(.7،ـ2112كامؿ.)،السعيد
المكقع:2116مارس7 .http://goo.gl/4uHdxYـ،

السيكطي (:)د.ـ.1ط.ةالشافعكفركعقكاعدفيكالنظائراألشباهق(.1411).الرحمفعبد،
العممية.الكتبدار

فتكحالشاذلي، اإلسكندرية:يةالجنائالمسؤكلية.(ـ2116)عبدا. )د.ط(. المطبكعاتدار.
.الجامعية

فتكحالشاذلي، )العقكباتقانكفشرح.(ـ2114)عبدا. دار.1ط.(الخاصالقسـ. )د.ـ(:
الجامعية.المطبكعات

( أحمد. ـ،2116مارس14تاريخاالطبلع:.]فيديك[مفاألأساسالعدؿ(.ـ2115الشقيرم،
.https://www.youtube.com/watch?v=Nwp9NZN6Z_cالمكقع:

الشناؽ ـ2116).صالحنداء، ،28 القتراؼ«العقكباتدمج»يستغمكفلصكصمارس(.
.الجرائـ االطبلع: 11تاريخ المكقع:2116يكنيك ـ،

http://www.alrai.com/article/777407.html.

الشنقيطي 1432)محمدف.كلداعبدمحمد، 19-17ق، البديمةالعقكباتأنكاعنكفمبر(.
العقكباتفيالحديثةتاالتجاىاممتقىفيقدمةعمؿكرقة.الكبارعمىتطبؽالتي

 األمنية.لمعمـكالعربيةنايؼالرياض:جامعة،البديمة

)عبدالشكاربي، 1991الحميد. األحداثجرائــ(. المطبكعاتداراإلسكندرية:.)د.ط(.
.الجامعية

كالقانكف1973لسنة31فيظؿقانكفرقـحداثجرائـكتشريداأل(.ـ1997عادؿ.)صدقي،
.)د.ط(.القاىرة:المجمكعةالمتحدةلمطباعةكالمكتبةالقانكنية.1996لسنة12رقـ

الصعيدم ،( ـ2116محمد. .اإللكتركنيةالمراقبةفبراير(.16، االطبلع: مارس16تاريخ
المكقع:2116 http://goo.gl/dwEcAkـ، .

الصيفي الفتاحعبد، الرياض:الجزائيلمنظاـالعامةحكاـاأل.(ـ1995)مصطفى. )د.ط(. .
سعكد.الممؾجامعةمطبكعات

http://goo.gl/4uHdxY
https://www.youtube.com/watch?v=Nwp9NZN6Z_c
http://www.alrai.com/article/777407.html
http://www.alrai.com/article/777407.html
http://goo.gl/dwEcAk
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المعرفة.دار:)د.ط(.بيركت.المختارالدرحاشية.(ق1395)أحمد.الطحاكم،

بتيمةعاـلمدةطفؿحبستمغيمصريةمحكمةديسمبر(.12،ـ2114أشرؼ.)،عبدالحميد
.https://goo.gl/ErPeBXـ،المكقع:2116يكنيك11تاريخاالطبلع:.خبزسرقة

عبدالرحمف التشريعاتفيالجانحيفلؤلحداثالقانكنيةالحمايةـ(.2117).محمدزيادمحمد،
.فمسطيفنابمس،-الكطنيةالنجاح(.جامعةغيرمنشكرةماجستيررسالة)الفمسطينية

عبدالرؤكؼ نافح، رسالةماجستير)الحبسعقكبةعفكبديؿالعالـلمنفعالعمؿـ(.2114).
الجزائر.(.جامعةمحمدخيضربسكرة،غيرمنشكرة

)عبدالستار، 1985فكزية. طالعقابكعمـاإلجراـعمـمبادئـ(. بيركت5. النيضةدار:.
.العربية

مي )عبدعبدالمنعـ، ـ2115ربو. ،21 .الجنائيةالمسؤكليةعفىاـقانكنيبحثمارس(.
.http://goo.gl/gN2wzEـ،المكقع:2116مارس3تاريخاالطبلع:

القاىرة:دار.1ط.مقارنةدراسة-اإللكتركنيةالجنائيةالمراقبةـ(.2119).حسنيفأسامة،عبيد
.العربيةالنيضة

)عبيد، 1984رؤكؼ. طالقانكفكفمسفةالعامةالفمسفةبيفكالتخييرالتيسيرفيـ(. .3.
.العربيالفكردارالقاىرة:

القاىرة:.مقارنةدراسةالمنحرفيفلؤلطفاؿالجنائيةالمسؤكليةـ(.2112).سمطافأحمدعثماف،
.كالنشرلمطباعةالفنيةالمؤسسة

( شيماء. ا، ـ2114عطا ،5 .بديمةالالعقكبةمفيـكيكليك(. االطبلع: مارس15تاريخ
المكقع:2116 .http://goo.gl/Rqm1l2ـ،

العطكم ،( ـ2111نكرة. أماففيأطفالنااإللكتركنيةاإلسكارةسبتمبر(.27، جريدة.
)الرياض العدد ،15811.) االطبلع: 19تاريخ المكقع:2116مارس ـ،

http://www.alriyadh.com/670444 .

العربي.الفكردارالقاىرة:.2ط.اإلجراـعمـأصكؿعقيدةـ(.1994).محمد،العبلأبك

https://goo.gl/ErPeBX
http://goo.gl/gN2wzE
http://goo.gl/Rqm1l2
http://www.alriyadh.com/670444
http://www.alriyadh.com/670444
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العنزم مفمحمحمدعمى، المراقبةمجاؿفيالحديثةاألمنيةالتقنياتفعاليةمدلـ(.2117).
.(ماجستيرغيرمنشكرةرسالة)تبكؾسجكفعمىتطبيقيةدراسة-السجكففيكالتفتيش

األمنية،جا الرياض.معةنايؼالعربيةلمعمـك

.نكفؿمؤسسةبيركت:.2ط.(2،)جالجزائيالعمـفيدركسـ(.1987).مصطفى،العكجي

العكجي )مصطفى، 1ط.العقابيةالمؤسساتفياالجتماعيالتأىيؿ.(ـ1993. بيركت:.
كالتكزيع.لمنشربحسكفسةمؤس

عكدة )عبد، )د.ط(..الكضعيبالقانكفمقارنااإلسبلميالجنائيالتشريعـ(.2115القادر.
.التراث:دارالقاىرة

عبدالمنعـ 1998)الرحيـ.عبدالعكضي، .لئلجراـالمنيجيةالدراسةأصكؿفيمقدمةـ(.
)د.ط(.بيركت:دارالفكرالعربي.

.الثقافة)د.ط(.عماف:دار.(مقارنةدراسة)األحداثقضاءـ(.2113حمد.)أزينبعكيف،

.الجامعيالفكردار.اإلسكندرية:1ط.الصغارجرائــ(.2115الرحمف.)عبدالعيسكم،

بيركت:دار(.1ج)،العيفكتابـ(.2113أحمد.)بفالخميؿالرحمفعبدألبيالفراىيدم،
الكتبالعممية.

)حمدمالفيتكرم، .1ط.اإلسبلميالجنائيالتشريعفيالحديةالعقكبةفقوـ(.1998عطية.
.قاريكنسجامعةمنشكرات:بنغازم

الطكباسيالقاضي  تحميميةدراسة-األردنيقانكفاألحداثحكؿدراسةـ(.2114).سيير،
مفالقانكفمجمكعةاألردف:ميزاف.الدكليةباالتفاقياتمقارنةالعمميالتطبيؽكاقعمف
.اإلنسافحقكؽأجؿ

محسنة العقكباتـ(.2114).سيؼبفسعيدبنتالقحطاني، األحداث،قضايافيالبديمة
األمنية،الرياض.لمعمـكالعربيةنايؼجامعة(.ماجستيرغيرمنشكرةرسالة)مقارنةدراسة

.1991ديسمبر/كؿاألكانكف14فيالمؤرخ45/113المتحدةلؤلمـالعامةالجمعيةقرار
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الشريعةبيفالبديمةالعقكبات(.نكفمبر25،ـ2115عفيؼ.)،كمكبكأبكحمدم،نزار،قشطة
لمقضاءكالقانكف المجمساألعمى غزة: الفمسطيني، القضاء لمؤتمر مقدمة عمؿ كرقة .

الفمسطيني.

قشطة (74)رقـالفمسطينيالعقكباتقانكفشرحفيالكجيزكتاب(.ـ2116).حمدمنزار،
نيساف.فمسطيف:مطبعةغزة،العاـ.القسـ"1936لمعاـ

القيكجي القادرعبدعمي، دار)د.ط(.اإلسكندرية:.العاـالقسـالعقكباتقانكفـ(.2111).
الجامعية.المطبكعات

الكاساني )بفمسعكدبفبكرأبكالديف،عبلء، 1986أحمد. ترتيبفيالصنائعبدائعـ(.
العممية.الكتبدار)د.ـ(:.2ط.الشرائع

.العربيةالنيضةدار.القاىرة:1ط.لؤلطفاؿالجنائيةالحمايةـ(.2111).سيدشريؼ،كامؿ

كريـ ـ2115).مسعكدم، ،26 العقابيةالسياسيةظؿفياإللكتركنيالسكارنظاـديسمبر(.
ـ2116مارس12تاريخاالطبلع:.المعاصرة http://goo.gl/Jzjsnv:المكقع، .

( يكسؼ. فيد الحديثةفياإلصبلحكالتأىيؿدراسة2112الكساسبة، العقابية دكرالنظـ ـ(.
 كالقانكفمقارنة. الشريعة عمـك في دراسات األردف-مجمة العربية عماف ،جامعة

39(2،)1-34 . 

التشريعيةالمقترحةلتبنيالعقكباتالبديمةفيالنظاــ(.الحمكؿ2113الكساسبة،فيديكسؼ.)
،جامعةعمافالعربيةاألردف-كالقانكفالشريعةعمـكفيدراساتالجزائياالردني.مجمة

41(2،)724-749.

الكعيكش ،( ـ2113ياسيف. ،29 التدبيرأكلكيةبيفاألحداثقاضيسمطةأغسطس(.
.http://goo.gl/VaYZg4ـ،المكقع:2116مايك21:تاريخاالطبلع.العقكبةاستثناءك

:مكتبةشعاع..اإلسكندرية2ط.اإلسبلـفيالماليةالرقابةـ(.1997).عكؼ،الكفراكم

الكفراكم عكؼ، مطبعة2ط.كالتطبيؽالنظريةالماليةالرقابة(.ـ1998). الدكة: كـك .
باعةاألكفست.االنتصارلط

http://goo.gl/Jzjsnv
http://goo.gl/VaYZg4
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كبلس ٌ  ايمي، العقكباتـ(.2113). .[Word]البديمة االطبلع: 15تاريخ ـ،2116فبراير
.http://goo.gl/9ey154المكقع:

الكيبلني أسامة، كرقة.المدةالقصيرةلمحريةالسالبةلمعقكباتالبديمةالعقكباتـ(.2113).
.كالقضائية،بيركتالقانكنيةلمبحكثالعربيمركزمقدمةلم

( الفمسطيني. التشريعي 1996المجمس 6)رقـقانكفـ(. بمراكزالخاصـ1996لمعاـ(
فمسطيف..كالتأىيؿاإلصبلح

اإلصبلحمراكزبشأفـ1998لسنة(6)رقـقانكفـ(.1998المجمسالتشريعيالفمسطيني.)
.فمسطيف."السجكف"كالتأىيؿ

2113المجمسالتشريعيالفمسطيني.) .فمسطيف.2114لسنة7قانكفالطفؿالفمسطينيرقــ(.

 ..مصرـ2116لسنة(145)رقـالجنائيةاإلجراءاتقانكفـ(.1951مجمسالشعب.)

.مصر.المصرماألحداثقانكفـ(.1996مجمسالشعب.)

لسنة126رقـبالقانكفكالمعدؿ1996لسنة12رقـالطفؿقانكفـ(.1996مجمسالشعب.)
مصر..المصرمـ2118

.فرنسا.كتعديبلتو1159/97رقـالجنائيقانكفاإلجراءاتـ(.1997مجمسالشيكخالفرنسي)

فرنسا..كتعديبلتوالفرنسيالعقكباتقانكفـ(.1992مجمسالشيكخالفرنسي.)

( حرب. إبراىيـ 1999محيسف، األإـ(. قبؿجراءاتمبلحقة ما مرحمة في الجانحيف حداث
.عماف:مكتبةدارالثقافةلمنشركالتكزيع.1.طالمحاكمةاستدالالكتحقيقا

.ابفداربيركت:.3ط.المكطأـ(.1996).أنسبفالمدني،مالؾ  حـز

زةاإلجانيؿبحث)(كالفمسفةالمفيـك)لمحريةالسالبةالعقكباتبدائؿـ(.2112).إبراىيـ،مرابيط
المغرب.أكادير،-(.جامعةابفزىرالقانكففي

)د.ط(.الرياض:.العربيةكالتشريعاتالقكانيففياألحداثرعايةـ(.1991).رضا،المزغني
.كالتدريباألمنيةلمدراساتالعربيبالمركزالنشردار

http://goo.gl/9ey154
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حامدخالد،مصطفى .(2112 )د.ـ(:.الجنائيلمجزاءالعامةالنظريةـ(. اآلفاؽدار)د.ط(.
.المشرقة

مصطفى الحسيبعبد، .(2113 األحداثجنكحلظاىرةقانكنياجتماعيعمميبحثـ(.
.)د.ط(.حمب:)د.ف(.معالجتياكطرؽاالنحراؼأسبابيتضمف

فيالجانحيفاألحداثلمحاكمةالمسطريةالضماناتمايك(.31ـ،2114عزيز.)،مصطفى
.http://goo.gl/IFFfo2ـ،المكقع:2116مايك1ع:تاريخاالطبل.المغربيالتشريع

القاىرة:النيضة.11طالعاـ.القسـالعقكباتقانكفشرحـ(.1983).محمدمحمكد،مصطفى
.العربية

( حامد. خالد 2112مصطفى، الحديـ(. العقابية السياسة في اإللكتركنية المراقبة ثةعقكبة
-المجمةالمغربيةلمدراساتالقانكنيةكالقضائية.ككيفيةتطبيقيافيدكلةاالماراتالمتحدة

.238-188(،9عجماف،ع)

لمحريةالسالبةالعقكبةلتنفيذحديثةكطريقةيةلكتركناإلالمراقبةـ(.2111).كريمةإناس،معيزة
القاىرة.جامعةالقاىرة،(.ماجستيرغيرمنشكرةرسالة)مقارنةدراسة-السجفخارج

( 1937المندكبالسامي. .غزةقطاعفيالمطبؽـ1937لسنةحداثاألالمجرميفقانكفـ(.
فمسطيف.

.فمسطيف.ـ1961لسنة16رقـالعقكباتقانكفـ(.1961المندكبالسامي.)

يف.فمسط.ـ1944لسنة42رقـالمجرميفسمكؾمراقبةقانكفـ(.1944المندكبالسامي.)

.العربلسافىػ(.1414الديف.)جماؿالفضؿ،أبكعمى،بفمكـربفابفمنظكر،محمد
 .صادردار.بيركت:3ط

( 1999مينا،عطية. عميةـ( عمىالمحكـك لمحبسالقصيرالمدة .وكأسرتاآلثاراالجتماعية
المركزالقكميلمبحكثاالجتماعيةكالجنائية.)د.ط(.القاىرة:

http://goo.gl/IFFfo2
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الضمي )مؤسسة اإلنساف. لحقكؽ 2111ر محاكمة-قانكنيةلحاالتتحميميةمراجعةـ(.
غزة،فمسطيف.قطاعفيالميمشةالفئاتكتمكيفالقانكنيالعكفمشركع.األحداث

المكسى مفلكؿحالةدراسة)األحداثعدالةنظاـفيالبديمةالعقكباتـ(.2113).محمد،
.الجنائيلئلصبلحدكليةالالمنظمة.ـ(:)د(.كاليمفكمصراألردف

)MBC.netمكقع ـ2111. نعربيامرفكضةإلكتركنياالسجناءمراقبةمايك(.11، تاريخ.
. http://goo.gl/CzMciJـ،المكقع:2116مارس12االطبلع:

)prisonsمكقع ـ،2116أبريؿ1طبلع:تاريخاال.فرنسافياإللكتركنية(.المراقبةـ2118.
. http://prisons.free.fr/bracelet.htmالمكقع:

ـ2115).مكقعالجزيرةنت المجرميفكبدائؿالسجكفكمعاممةالجريمةمفلكقايةاأبريؿ(.12،
ـ1981عاـبفنزكيبلكراكاسفي . االطبلع: ين23تاريخ المكقع2116اير :ـ،

http://cutt.us/8aiIC
 شركة )Sonybmobileمكقع ـ2114. ،6 األنشطةيراقباليدفيذكيسكارديسمبر(.
 .ةالصحعمىكيحافظ االطبلع: 19تاريخ المكقع:2116مارس  ـ،

http://www.alquds.co.uk/?p=261109 

الصحيالكضعمراقبةفييساعدكريتابتكارأغسطس(.25،ـ2114)مكقعشركةركستيؾ.
السحابيةالتكنكلكجياباستخداـ االطبلع: تاريخ .19 المكقع:2116مارس ـ،

http://goo.gl/8L7Nx5 .

 شياب. ـ2115)مكقع ،23 الجنكبيةمارس(. بككريا الكطنية سيكؿ جامعة مف باحثكف
تاريخ.برإللسكرفيالدـ،كبديؿعفالكخزبايبتكركفسكارذكييمكنورصدمستكياتا

.https://goo.gl/CFvM0Yـ،المكقع:2116مارس21االطبلع:

تاريخ.األحداثلرعايةبيعالرمؤسسةفبراير(.21،ـ2113االجتماعية.)الشؤكفكزارةمكقع
.http://goo.gl/JaEZjHـ،المكقع:2116يكنيك11االطبلع:

األردفاإلخبارية. ـ2116)مكقعككالةىكا عاـلمدةبالسجفكشابحدثزجفبراير(.19،
االطبلع.كامؿ تاريخ :11 2116يكنيك المكقع:  /http://hawajordan.netـ،

print.php?nid=68093.

http://goo.gl/CzMciJ
http://prisons.free.fr/bracelet.htm
http://cutt.us/8aiIC
http://cutt.us/8aiIC
http://www.alquds.co.uk/?p=261109
http://www.alquds.co.uk/?p=261109
http://goo.gl/8L7Nx5
http://goo.gl/8L7Nx5
http://goo.gl/JaEZjH
http://hawajordan.net/%20print.php?nid=68093
http://hawajordan.net/%20print.php?nid=68093
http://hawajordan.net/%20print.php?nid=68093
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.القاىرة:عالـالكتب.1طجيةالجنكح.كلىسيككلإمدخؿـ(.2115ميزاب،ناصر.)

.بنغازم:3.طالميبيالعقكباتلقانكفالعامةاألحكاـشرحـ(.1995سامي.)محمدالنبراكم،
.قاريكنسجامعةنشكراتم

)محمدنجـ، 1996صبحي. .3.ط(لمجريمةالعامةالنظرية)العاـالقسـالعقكباتقانكفـ(.
.كالتكزيعلمنشرالثقافةدارمكتبة:عماف

نجـ )محمد، مكتبةعماف:)د.ط(..العقابكعمـاإلجراـعمـإلىالمدخؿـ(.1998صبحي.
.كالتكزيعلمنشرالثقافة

نجيب )حسني، القاىرةالعاـالقسـالعقكباتقانكفشرحـ(.1982محمكد. .:
.(د.ف)

بحربفعميبفشعيببفأحمدالنسائي، جماؿالحافظبشرحالنسائيسنفق(.1414).
اإلسبلمية.المطبكعاتمكتب.حمب:4ط.السندماإلماـكحاشيةالسيكطيالديف

 ..فمسطيف74الجزائيةالفمسطينيرقـالعقكباتقانكفـ(.1936نقابةالمحاميفالفمسطينييف.)

.فمسطيف.3رقـالفمسطينيالجزائيةاإلجراءاتقانكفـ(.2111نقابةالمحاميفالفمسطينييف.)

 .العمميةالكتبدار.)د.ط(.بيركت:مسمـصحيح(.ـ1992النيسابكرم،مسمـ.)
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     ً           ثانيا : المقابالت

صالح األ-حاتـ محكمة قمـ الربيعحداثرئيس مؤسسة إمفي خمكد قابمو: ،( مايك11اـ
ـ(.2116

 (.2116مارس11،قابمو:خمكدإماـ)مقيـفيمؤسسةالربيع-سنة15)ح،ش(الحدث
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