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  الدراسةمستخلص 

  العدالة الجنائية لية:ك

  .: الشريعة والقانونالقسم

  (دراسة مقارنة).العقوبات البديلة يف قضايا األحداث  عنوان الدراسة:

  : حمسنة بنت سعيد بن سيف القحطاين.إعداد الطالبة

  حممد عبد اهللا ولد حممدن الشنقيطي.د /  أ. :المشرف العلمي

ولكن حداثة  ،السجن زيرية املوجهة لألحداث هو: أن السائد يف العقوبات التعمشكلة الدراسة

ما مدى مالءمة العقوبات البديلة عن  السن واألضرار املرتتبة على سجن احلدث تدعو للسؤال:

  السجن لقضايا األحداث؟

  .: املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفيمنهج الدراسة

  : أهم النتائج

  يلة على األحداث السيما اإلناث.احلاجة ماسة لتطبيق العقوبات البد .١

العقوبات البديلة يف قضايا األحداث توجه حديث نسبيا يف السياسة اجلنائية والبد من توافر  .٢

  مجلة من الضوابط النظامية واالجتماعية، واآلليات لتفعيله.

من االختالفات بني أنظمة وقوانني دول جملس التعاون لدول اخلليج العريب: االختالف يف  .٣

  يد سن املسئولية اجلزائية، ونوعيات العقوبات البديلة.حتد

   :أهم التوصيات 

 الدعوة إىل مزيد من الدراسات يف جمال العقوبات البديلة على األحداث. .١

مشروع الئحة العقوبات البديلة يف اململكة العربية السعودية، وقوانني األحداث يستوعب أن   .٢

 .حداثمجيع أنواع العقوبات البديلة على األلدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب 

  . تكوين مدونة قضائية للعقوبات البديلة على األحداث وتعميمها على القضاة .٣
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Problem of the study: The prevailing in punitive punishment-oriented against 
juvenile is often the imprisonment, which leads to multiple consequent damages. 
Therefore, what is the appropriateness of alternative punishment to imprisonment 
for juvenile cases?  
 
Methodology of the study: The methodology used in this research is the 
descriptive approach. 
 
The most important results: 

1- The urgent need for implement of alternative punishment on juvenile, 
especially females. 

2- The alternative punishment in juvenile cases is considered relatively new 
trend in criminal policy, and there must be availability of a range of legal 
and social measures, and provision of the activation mechanisms.  

3- One of the differences between the laws and regulations of the Gulf 
Cooperation Council (GCC) is the difference in determining the age of 
criminal liability, and the types of alternative punishment. 

  
The most important recommendations: 

1- The call for further studies in the field of juvenile punishment alternative. 
2- To stipulate in the alternative punishment regulation draft in Saudi Arabia, 

and the laws of the juvenile of the Gulf Cooperation Council (GCC) all types 
of alternative punishments on the minors.  

3- Formation of judicial code of alternative punishment on juvenile and 
circulated to the judges. 
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 داءـــــاإله
 

 .بالتيسير يحوطني دعاءىا فتئ ما التي الحبيبة أمي إلى

 إبراهيم بن علي القحطاني :رفيق دربي زوجي إلى

. الكثير وقتهم من ودراستي بحثي أخذ الذين  األعزاءأبنائيإلى 

. دنينسا من وكل صديقاتيو وأخواتي إخواني إلى

. نــــآمي. أجره ينقطع ال متقبال نافعا علما ولكم لي اهلل وجعلو الجزاء، خير اهلل جزاكم

 الباحثة
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 وتقدير شكر
 

 كالنعمة ا١تهداة الرٛتة على كأسلم كأصلي فضلو بعظيم يليق ٛتدا توفيقو على هلل اٟتمد
: بعد أما ...  اهلل عبد بن ٤تمد نبينا ا١تسداة

٤تمد بن نايف :بعد شكر اهلل عز كجل إٔب صاحب السمو ا١تلكي األمَت بالشكر فأتقدـ
بن عبد العزيز كزير الداخلية رئيس اجمللس األعلى ٞتامعة نايف العربية للعلـو األمنية، كلسعادة 

. الدكتور  ٚتعاف رشيد بن رقوش رئيس اٞتامعة
 الطالب إفادة ُب ا١تشرؽ النموذج إٔب االمتنافجزيل ك الشكر بوافر أتقدـ أف يشرفٍتك
 بقبوؿ مشكورا تفضلو على الشنقيطي محمدن ولد اهلل عبد محمد/ الدكتور أستاذم كنفعهم

 البحث، ىذا إ٧تاز ُب دكر من كخربتو كحرصو توجيهو ٟتسن كاف كما رساليت، على اإلشراؼ
. طالبو عن أستاذا جازل ما خَت عٍت كجزاه مثوبتو اهلل أجزؿ

 تقوٙب ُب كجهد كقت من بذاله ما على ا١تناقشة ٞتنة عضوم إٔب الشكر كافر أقدـ كما
 :الرسالة ىذه كتصويب

 .زيد بن سعد الغناـ. د
 .هناد بنت فاركؽ عباس.د

 من اٞتامعة ىذه جنبات بُت أكمساندة بعلم أفاد٘ب من لكل مبذكؿ كالدعاء موصوؿ كالشكر
. يرضاه ك ٭تبو ١تا اٞتميع اهلل كفق الكراـ، التدريس ىيئة كعضوات أعضاء
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محتويات الدراسة 
 

الصفحة الموضوع 

أ مستخلص الدراسة العريب 

ب مستخلص الدراسة اإل٧تليزم 

ج اإلىداء 

د شكر كتقدير 

ىػ ٤تتويات الدراسة 

مشكلة الدراسة وأبعادىا  :الفصل األول
 ِمقدمة الدراسة 

 ْمشكلة الدراسة 

 ٓتساؤالت الدراسة 

 ٓأىداؼ الدراسة 

 ٔأ٫تية الدراسة 

 ٖحدكد الدراسة 

 ٖمنهج الدراسة 

 ٗ مفاىيم كمصطلحات الدراسة

 ُٓالدراسات السابقة 
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الصفحة الموضوع 

 ماىية العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة وقضايا األحداث: الفصل الثاني
 ِْالعقوبات السالبة للحرية ماىية : المبحث األول

 ِْمفهـو العقوبات السالبة للحرية : ا١تطلب األكؿ

 ِّمزايا العقوبات السالبة للحرية : ا١تطلب الثا٘ب

 ّٓعيوب العقوبات السالبة للحرية : ا١تطلب الثالث

 ُْالعقوبات البديلة ماىية : المبحث الثاني

 ُْمفهـو العقوبات البديلة : ا١تطلب األكؿ

 ْٖمزايا العقوبات البديلة : ا١تطلب الثا٘ب

 ُٓعيوب العقوبات البديلة : ا١تطلب الثالث

 ّٓ  تطبيق العقوبة السالبة للحرية عليها ومفهومها: قضايا األحداث: المبحث الثالث

 ّٓمفهـو قضايا األحداث : ا١تطلب األكؿ

 َٔتطبيق العقوبة السالبة للحرية على األحداث : ا١تطلب الثا٘ب

 تطبيق العقوبات البديلة على األحداث: الفصل الثالث

 ٕٔ. حداثمبررات تطبيق العقوبة البديلة على األ:المبحث األول

 ٕٔا١تربرات ا٠تاصة بظركؼ اٟتدث نفسو : ا١تطلب األكؿ

 ُٖا١تربرات ا٠تاصة بظركؼ األسرة كاجملتمع احمليط : ا١تطلب الثا٘ب

 ُٗ حداثضوابط تطبيق العقوبة البديلة على األ: المبحث الثاني

 ُٗالضوابط النظامية لتطبيق العقوبات البديلة على األحداث : ا١تطلب األكؿ
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الصفحة الموضوع 

 ٕٗالضوابط االجتماعية لتطبيق العقوبات البديلة على األحداث : ا١تطلب الثا٘ب

 ََُ. خصوصية األحداث اإلناث في تطبيق العقوبة البديلة: المبحث الثالث

 ََُا٠تصوصية التكوينية لألحداث اإلناث ُب تطبيق العقوبات البديلة : ا١تطلب األكؿ

 َُٔا٠تصوصية الدينية لألحداث اإلناث ُب تطبيق العقوبات البديلة : ا١تطلب الثا٘ب

 ككاقعها العقوبة البديلة في قضايا األحداثأنواع : الفصل الرابع

 َُُ أنواع العقوبات البديلة على األحداث: المبحث األول

 ُُُ (ا١تعنوية)استبداؿ العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة النفسية : ا١تطلب األكؿ

 ُُٖاستبداؿ العقوبة السالبة للحرية بالتعزير با١تاؿ : ا١تطلب الثا٘ب

 َُِ (اٞتلد)استبداؿ العقوبة السالبة للحرية بالعقوبات البدنية : ا١تطلب الثالث

 ُِٓاستبداؿ العقوبة السالبة للحرية بنوعيات أخرل من البدائل : ا١تطلب الرابع

العقوبة البديلة على األحداث في المملكة العربية تطبيق : لثانيالمبحث ا
 السعودية

ُُٓ 

 ُُٓكاقع العقوبة البديلة ُب ا١تملكة العربية السعودية : ا١تطلب األكؿ

كاقع تطبيق العقوبة البديلة على األحداث ُب ا١تملكة العربية : ا١تطلب الثا٘ب
السعودية 

ُٓٓ 

واقع العقوبات البديلة على األحداث في دول مجلس التعاون  :المبحث الثالث
الخليجي 

ُٓٗ 

 ُٗٓ كاقع العقوبات البديلة على األحداث ُب اإلمارات العربية ا١تتحدة: ا١تطلب األكؿ
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الصفحة الموضوع 

 ُُٔتطبيق العقوبات البديلة على األحداث ُب البحرين : ا١تطلب الثا٘ب

 ُّٔكاقع العقوبات البديلة على األحداث ُب عماف : ا١تطلب الثالث

 ُٓٔكاقع العقوبات البديلة على األحداث ُب قطر : ا١تطلب الرابع

 ُٕٔكاقع العقوبات البديلة على األحداث ُب الكويت : ا١تطلب ا٠تامس

 َُٕ. تفعيل العقوبات البديلة في قضايا األحداث: رابعالمبحث ال

آليات تفعيل العقوبات البديلة ُب قضايا األحداث على : ا١تطلب األكؿ
ا١تستول التنظيمي 

َُٕ 

آليات تفعيل العقوبات البديلة ُب قضايا األحداث على ا١تستول : ا١تطلب الثا٘ب
القضائي 

ُٕٔ 

آليات تفعيل العقوبات البديلة ُب قضايا األحداث على : ا١تطلب الثالث
ا١تستول التنفيذم 

ُٕٗ 

 الخاتمة وتشمل الخالصة والنتائج والتوصيات: الفصل الخامس 

 ُٖٓا٠تالصة : أكالن 

 ُٖٔالنتائج  : ثانيان 

 َُٗالتوصيات : ثالثان 

 ُّٗ ا١تراجع
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: الفصل األول
 مشكلة الدراسة وأبعادىا

 

. مقدمة الدراسة: أوالً 
. مشكلة الدراسة:  انياً 
. تساؤالت الدراسة:  الثاً 
. أىداف الدراسة: رابعاً 

. أىمية الدراسة: خامساً 
. حدود الدراسة: سادساً 
. منهج الدراسة: سابعاً 
. مفاىيم ومصطلحات الدراسة:  امناً 

. الدراسات السابقة: تاسعاً 
 
 



 

-2- 

 

 مقدمة الدراسة: أوالً 
 : كبعد ٤تمد القاضي األمثل كا١تريب األكؿعلى   كالسالـ العا١تُت كالصالةهلل رب اٟتمد

 الفكر اإلنسا٘ب ىابيل، نظر إليهااٞترٯتة قدٯتة قدـ اجملتمع اإلنسا٘ب منذ أف قتل قابيل أخاه ؼ
 .للمجتمع مضاد ؾأهنا سلوعلى 

جدت جرائم األحداث على مستول  فودكف الصغار على الكبار  اإلجراـيقتصر عآب  كٓب
 للتخلي عن ا١تنهج الربا٘ب ُب الًتبية كالتشريع بل كُب كغَتىا؛ انعكاساكل أقطار العآب ا١تتقدمة 

ما من مولوٍد إالا يوَلُد ):  كإال فإف األصل أف اإلنساف يولد سليم الفطرة كما قاؿ.اٟتياة كلها
 ا٨ترفت فطرتو ٨تو اإلجراـ قد يرتكب أفعاال يعجز عنها االصغَت إذبل إف . () (...الفطرةِ  على
 . ٠تفة حركة اٟتدث،كصغر جسموكف؛ البالغ

البشرية  تأؿٍب ٓب  ،ىو العقوبة بعد االنتقاـ ككاف أكؿ رد فعل عرفتو البشرية عند كقوع اٞترٯتة 
جهدان ُب إعادة النظر باستمرار ُب العقوبة كأداة ١تكافحة اٞترٯتة على ضوء النتائج اليت تسفر عن 

استخدامها، كبشكل عاـ كاف للعقوبات السالبة للحرية النصيب األكفر كعقوبة تطبق على مرتكيب 
 ،كانت السجوف مكانا لعقاب الكبار كالصغار من اجملرمُت حيث اٞترائم من األحداث كغَتىم،

تغَت النظرة إٔب ، إال أنو مع  لسجن األحداث االجتماعيةكُب تطور الحق خصصت دكر ا١تالحظة
،مرتكب اٟتدث  كذلك تغَت النظرة إٔب أغراض العقوبة من االنتقاـ ك الزجر إٔب اإلصالح  كاٞتـر
بأنو شخص معاد للمجتمع ٬تب  ثينظر للحد ٓب يعد ؛ كتقدـ الدراسات بصورة كبَتة،كالتأىيل

التخلص منو بل أصبح ينظر إليو على أنو إنساف ناشئ عادم ضل طريقو فوقع ُب ا٠تطأ نتيجة 
 ٟتداثة سنو ػ - أثرت فيو كدفعتو لال٨تراؼ دكف أف يستطيع أكبيئيةعوامل شخصية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، الرسوؿ ، ا١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إٔب النيسابورمبن اٟتجاج القشَتمأبو اٟتسن  مسلم، ()
ٖتقيق ٤تمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، لبناف، باب معٌت كل مولود يولد على الفطرة، دط،دت، 

  (ِٖٓٔ)حديث رقم 
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على اجملتمع إصالحو كادة الصواب، بجمقاكمتها،كنتيجة لذلك فهو ْتاجة إٔب من ييساعده كييبصره 
 .ك تأىيلو

أضحت ُب قضايا األحداث كاليت بالعقوبات البديلة   إتاىات فكرية تنادم كمن ىنا ظهرت
اٟتدث ىذا  لتسهم ُب إعادة ا١تعتمدة ُب ٣تاؿ األنظمة اٞتنائية ، اآلف كاحدة من أىم الوسائل

ُب برامج إصالحية النسيج االجتماعي سا١تا معاَب من خالؿ إدخالو  على القانوف إٔب ا٠تارج
 النسجامها مع ىذه الفئة  ىاـفالعقوبات البديلة لألحداث مطلب  شخصيتو، ُبكتعليمية تعاِب ا٠تلل

لتوافقها مع مرحلتهم العمرية اٟترجة كحاجاهتم الصحية كالنفسية ك إليها ىم ُب أمس اٟتاجة الذين
طورة احتكاكو ْبك  فيو احتياجا ٢تم،فما يكو من أسرتو ُب كقت أشد لئال ٭تـر اٟتدثك كاالجتماعية،

 كتظاظكما أهنا تسهم ُب حل مشكلة ا .كمعايشتو لبعض األحداث السجناء ا٠تطرين كمنحرُب السلوؾ
.  ٢تا األحداث كالتكلفة ا١تالية العاليةةدكر مالحظ

 ُب ة العقوبات البديلة على األحداثمدل ٧تاع كمع ذلك اليزاؿ ىناؾ بعض ا٠تالؼ حوؿ
  .٢تمٖتقيق أىداؼ كغايات السياسة العقابية اإلصالحية 

كا١تالحظ أف اجملتمعات الغربية حققت سبقا ملحوظا ُب اٟتكم ببدائل السجن ُب قضايا 
 اجملتمع احمللي كدكر ا١تسنُت كمراكز رعاية ا١تعوقُت كغَتىا من األحداث السيما مؤسسات خدمة

 ()." فقط يقوموف بتفعيل األحكاـ البديلة لديناقلة من القضاة"اليزاؿ  بينما. ا٠تدمات التطوعية
 كىذا الوىم ا٠تاطئ يزكؿ إذا عيلم "ك قد ييتوىم أف اٟتكم بالعقوبة البديلة تغيَت ُب أحكاـ الشرع  

ُب  على أبواب التعازير فحسب، كىي ما ال نص شرعي أف العقوبات البديلة ال تنسحب إال
 إٔب اجتهاد القاضي كفق -إف ٓب يكن نص نظامي أك مبدأ قضائي- تقدير عقوبتها، بل مردىا 

مراعيا ُب ذلك الضمانات كشركط استعماؿ ىذه  سلطتو التقديرية ٔتا ٭تقق ا١تصاّب كيدرأ ا١تفاسد،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ىػ ا١توافق ُُّْ شعباف ٓصحيفة ا١تدينة، اٞتمعو حقوؽ اإلنساف تطالب بقائمة للعقوبات البديلة، : ا٠تثالف، صاّب،  () 
 ُُْٖٓالعدد .  ـََُِ يوليو ُٔ 
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السلطة مع أ٫تية استصحاب مقصد إصالح اٞتا٘ب كإعادة تأىيلو ٟتظ نفسو كأسرتو ك٣تتمعو على 
زياراٌب للمدارس    بالنظر إٔب كل ماسبق ك١تا ١تستو من خالؿ()."ضوء تلك الضمانات كالشركط

يقضُت عقوبة السجن  ا١ترحلة ا١تتوسطة  أحداث إناث ُبمن كجود ؤسسة رعاية الفتيات ا١تلحقة مب
رفض محاالت معينة ر اليت جعلت كٕب األمر ُب كصمة العاكمع صغر سنهن كقسوة العقوبة، 

ْتث العقوبات البديلة ُب قضايا األحداث ُب النظاـ السعودم  ضركرة ؛ تأكد ٕباستالـ اٟتدثة
.  أعلم كاهلل،دراسة مقارنة بالدكؿ ا٠تليجية األخرل

 

  مشكلة الدراسة:  انياً 
 الدراسة ُب أف السائد ُب العقوبات التعزيرية ا١توجهة لألحداث ىو السجن غالبا ةتربز مشكل

كذلك باإليداع ُب دكر ا١تالحظة االجتماعية ا٠تاصة باألحداث الذكور، أك اإليداع ُب مؤسسات 
رعاية الفتيات ا٠تاصة باألحداث اإلناث، كىي سجوف خاصة باألحداث كإف تعددت ا٠تدمات 

كرأٝتاؿ إنسا٘ب ا١تقدمة ٢تم، ُب حُت أف كضع اٟتدث كطبيعة مرحلتو العمرية تتطلب النظر إليو 
 كمن ٍب فإنو ينبغي التعامل معو بأقصى ما ٯتكن من كالتقوٙب، إلعادة التكييف كقابل مبدئياٙتُت 

كا١تركنة إلصالحو كإعادة تربيتو كتصحيح سلوكو؛ لئال يدخل السجن ٞتـر ارتكبو ّتهالة العناية 
كطيش فيخرج بعد قضاء عقوبة السجن مشركعا جملـر ٤تًتؼ، ُب ظل ما تشَت إليو الدراسات من 
ارتفاع نسبة العود لإلجراـ بعد خركج اٟتدث من السجن، مع اٟتاجة ا١تلحة للموازنة بُت ٖتقيق 

. من جهة كتأىيل اٟتدث من جهة أخرلالعقاب كالردع ىدُب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ُٔىػ ا١توافق ُِّْ/ُُ/ُٖعكاظ، األحد التوسع اليعٍت ا٠تركج عن النص ، صحيفة :  ٤تمد بن عبدالكرٙب العيسى،()
. ّّٕٕالعدد ، ـَُُِأكتوبر 
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تصورا بأهنا بدائل لألحكاـ  ُب قضايا األحداث العقوبات البديلةكلربكز توجو معارض للحكم ب 
 أحسن األحواؿ أحكاـ الشريعة أكعلى النصية كأف الذم ٛتل على ٕتاكزىا إ٪تا ىو التجاسر على

. التطبيق ا٠تاطئ ١تفاىيم السياسة الشرعية أك اإلخالؿ ٔتفاىيم كضوابط تغَت الفتاكل
:  التساؤؿ الرئيس التإبف الدراسة تسعى لإلجابة علىإ كعليو ؼ

ما مدل مالءمة العقوبات البديلة عن السجن لقضايا األحداث؟ / س 
 

 تساؤالت الدراسة:  الثاً 

من البد ذه الدراسة كلإلجابة على التساؤؿ الرئيس لو  السابقةُب ضوء ا١تشكلة البحثية
: التالية  الفرعيةتساؤالتاؿاإلجابة على 

 ما مفهـو العقوبات السالبة للحرية كالعقوبات البديلة كقضايا األحداث؟ -ُ
 ما مربرات تطبيق العقوبات البديلة على األحداث؟ -ِ
 ىل يوجد خصوصية لألحداث اإلناث ُب تطبيق العقوبة البديلة؟ -ّ
 ما كاقع استخداـ العقوبة البديلة ُب قضايا األحداث ُب ا١تملكة العربية السعودية؟ -ْ
 ما كاقع استخداـ العقوبة البديلة ُب قضايا األحداث ُب دكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي؟ -ٓ
 ما آليات تفعيل العقوبات البديلة ُب قضايا األحداث؟ -ٔ
 

 :أىداف الدراسة: رابعاً 
 : ٖتقيق األىداؼ التالية ىذه الدراسة إٔبترمي

 .توضيح مفهـو العقوبات البديلة، كمفهـو األحداث -ُ

 .التعرؼ على مربرات تطبيق العقوبات البديلة على األحداث -ِ
 .إبراز حاجة األحداث اإلناث ا١تاسة ػ بشكل خاص ػ لبدائل السجن كعقوبة -ّ
 .الوقوؼ على كاقع استخداـ العقوبة البديلة ُب قضايا األحداث ُب ا١تملكة العربية السعودية -ْ
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.الوقوؼ على كاقع استخداـ العقوبة البديلة ُب قضايا األحداث ُب دكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي -ٓ  

 .إبراز آليات تفعيل العقوبات البديلة ُب قضايا األحداث -ٔ

 

 أىمية الدراسة: خامساً 

 :العلميةاألىمية :  أوال
يستمد ىذا ا١توضوع أ٫تيتو من تعلقو باألمن كمكافحة اٞترٯتة، كبالقضاء الذم ىو من أىم 

، كباألحداث ذلك العنصر ا١تهم من مكونات األمة كالذم ينبغي استصالحو؛ فاٟتكم   العلـو
كما .بالعقوبة البديلة ا١تناسبة على اٟتدث ٭تقق  األمن كيسهم ُب ٖتقيق أىداؼ السياسة اٞتنائية

أف تفعيل العقوبات البديلة ُب قضايا األحداث  توجو يتواءـ مع رؤية الشريعة اإلسالمية كسياستها 
. ُب التعامل مع  ا١تخطئ من الناشئة على كجو ا٠تصوص باعتباره ٤تال لالستصالح كاالحتواء

 (شرعيا، كتربويا، كاجتماعيا،كاقتصاديا)باإلضافة إٔب أف ىذه الدراسة تقدـ ا١تربرات  الكافية 
فضال على أف ىذا التوجو يتماشى مع مواد األمم . النتهاج األحكاـ البديلة ُب قضاء األحداث

ك٦تا ٬تعل ىذه الدراسة ذات . ا١تتحدة القاضية بإدراج العقوبات البديلة ُب ٤تاكمات األحداث
موضوع العقوبات البديلة على األحداث ُب ا١تملكة العربية اليت تناكلت ت الدراسا قلةأ٫تية خاصة 

  . السعودية بدراسة مستقلة
 

 :تظهر أ٫تية الدراسة العملية على ا١تستويات التالية :األىمية العملية:  انياً 
. ةإلدارة عدالة األحداث أ٫تية قانونية ُب ٥تتلف األنظمة العا١تي: ا١تستول القضائي العاـ- أ 

ك٘تاشيا مع توجو ا١تملكة لتطوير القضاء عرب مشركع ا١تلك عبد اهلل لتطوير القضاء فإف ىناؾ 
 حيث مشركعيتها كإ٬تابياهتا كسلبياهتا ك فحاجة ماسة لدراسة بدائل السجن لألحداث، ـ

كمعرفة إٔب أم مدل ٯتكن للقضاء اٞتنائي أف يستوعب ك يدعم ىذا التوجو؟ ك . متطلبات ٧تاحها
كاإلفادة من ٕتارب الدكؿ األجنبية ٔتا . يوفر الضمانات لنجاحو ُب ٖتقيق األىداؼ ا١تقصودة
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 .يتواءـ كالبيئة السعودية؛ لدعم ىذا التوجو كإثرائو
 ةالعمل على بناء قناعة لدل القاضي بشرعية العقوب: (القاضي الفرد)على مستول - ب 

البديلة على اٟتدث كفعاليتها من حيث الردع ا٠تاص كتعديل كهتذيب سلوكيات اٟتدث اٞتا٘ب 
كٖتقيق الردع العاـ، كالقناعة بالضمانات ا١تمكنة لضماف متابعة تنفيذ العقوبة على اٟتدث 

كما أف كضع . كالدعم الرٝتي ٢تذا التوجوفر كسائل التقنية اٟتديثة اتوكاستيفائها، السيما مع 
أماـ القاضي ٯتكنو من اختيار ما - ا١تناسب تطبيقها على األحداث - قائمة من العقوبات البديلة

؛ نظرا ٟتداثة ٕتربة ا١تملكة العربية السعودية ُب (ذكرا أـ أنثى)يناسب حالة اٟتدث اليت بُت يديو 
 . ىذا ا٠تصوص

 ىوا٢تدؼ األساس يدرؾ أف ؼ: على مستول اٟتدث احملكـو عليو بالعقوبة البديلة- ج 
 األصلح، فيو ١تا بيده كاألخذ الفاعلة اجملتمعية للمشاركة دفعو طريق كليس إيالمو، عن إصالحو

اجملتمع  قبل من عنو ا١تفرج اٟتدث السجُت أك ٕتاه السوداكية ُب تفادم النظرة كمسا٫تة اٟتكم البديل
كما أف بدائل . األحكاـ ىذه ْتقهم ستطبق من على كاجتماعية نفسية كما ٢تذا من انعكاسات

السجن تقي اٟتدث من اآلثار السلبية األخرل للسجن؛ فيتقبل احملكـو عليو العملية التهذيبية بالعقوبة 
فيمكن من خالؿ بدائل السجن على اٟتدث ٛتاية حقوقو كضماف ٪توه . البديلة كيتفاعل معها بإ٬تابية

.االجتماعي كاٟتد من تكرار عودتو للجرٯتة جملتمع السجن الذم رٔتا يألفو  
 على مستول أسرة اٟتدث احملكـو عليو حيث أف العقوبة البديلة ٔتثابة الفرصة األخَتة اليت -د

ٯتنحها القضاء لألسرة للمسا٫تة ُب تقوٙب اٟتدث، كيتحتم تعاكهنم لتدارؾ األمر قبل فواتو، فاألسرة 
ىي ا١تسئوؿ األكؿ عن اٟتدث، كغالبا ٢تا دكر ُب ا٨ترافو، كما أهنا احملضن األىم لالحتواء 

كما أف العقوبة البديلة تقي األسرة من الوصم االجتماعي السيما إف كانت اٟتدث -كاإلصالح 
 .أنثى
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  حدود الدراسة: سادساً 
 :يتجلى إطار الدراسة ُب اٟتدكد ا١توضوعية التالية

تتناكؿ ىذه الدراسة مفهـو العقوبات البديلة على األحداث، كتأصيلها الشرعي كالنظامي، 
ككذا مربرات العمل بالعقوبات البديلة على األحداث، كضوابطها، كأنواعها، كما تتناكؿ كيفية 

 .ٗتطي العقبات اليت ٖتوؿ دكف اٟتكم بالعقوبات البديلة على األحداث
باإلضافة إٔب معرفة موقف األنظمة السعودية من العقوبات البديلة على األحداث، ككاقع 

. تطبيقها ُب ا١تملكة العربية السعودية كدكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي

 

 منهج الدراسة: سابعاً 
ا١تنهج الوصفي، الذم يقـو على -  بإذف اهلل - سوؼ تستخدـ الباحثة ُب ىذه الدراسة 

كصف مفاىيم العقوبات البديلة على األحداث، ككصف أنواعها كالضمانات الشرعية كالنظامية 
للعقوبات البديلة، كاألسس اليت تستند إليها ىذه العقوبات كيقـو ىذا ا١تنهج كذلك على استقراء 

األدلة اليت جاءت ُب ىذا اٞتانب ُب الكتاب كالسنة،كالتحليل كاالستدالؿ بتحليل النصوص 
 الفقهاء السابقوف عند إعطاء اٟتكم ُب ا١تسألة، قالشرعية كاالستدالؿ هبا، كٖتليل ما اعتمد

ككذلك الفقهاء ُب عصرنا اٟتاضر، كالرجوع إٔب األنظمة السعودية كا٠تليجية األخرل بشأف 
 .كقد ْتثت ىذا ا١توضوع من الناحية النظرية دراسة مقارنة. األحداث كٖتليل نصوصها كبياهنا
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 ةومصطلحات الدراس مفاىيم:  امناً 

: أىم ا١تعا٘ب كا١تصطلحات ا١تتعلقة ٔتوضوع الدراسة، كىي
 : العقوبات-أوال 

  :التعريف اللغوي - أ

يعاقىبة أىف ٕتىٍزم الرجلى ٔتىا فىعل سيوءنا؛ كاالسمي العيقيوبة
ٍنًبًو معاقىبة كًعقابان . كالًعقابي كا١ت : كعاقىبو ًبذى

ه ًبوً   ().كتػىعىقَّقٍبتي الرجلى ًإذا أىخىٍذتىو بذىٍنبو كىافى ًمٍنوي . أىخىذى
ٍنًبوً  (عىاقػىبىوي )اٍلعيقيوبىةي كى  (اٍلًعقىابي ) كى -   (). كىأىٍعقىبػىهيمي اللَّقوي أىٍم جىازىاىيٍم بًالنػ فىاؽً .ًبذى

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ژ : الكرٙبُب القرآف ك - 

 ().  عقوبة، كىي ٗتتص بالعذابكاالسم. (ُِٔ: النحل)  ژەئ  
 

  :التعريف االصطالحي - ب

 االصطالح الشرعي

 ().اٞتناية على مستحقا اإلنساف يلحق الذم األٓبالعقوبة ىي  

 (). اٞتزاء ا١تقرر ١تصلحة اٞتماعة على عصياف أمر الشارع: كقيل ىي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ىػ، ُُْْ، ّ العرب، دار صادر، بَتكت، طف بن مكـر بن علي ٚتاؿ الدين األنصارم، لسادابن منظور، ٤تم ()
(ُ،ُٔٗ) 

، ٓطصيدا،  بَتكت، الدار النموذجية، العصرية، ا١تكتبة ، ٥تتار الصحاح،٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادرالرازم،  ()
 .(ُِّ، ُ)ىػ، َُِْ

 .(َُْٖ، ِدار الفكر، دمشق، سورية، ط)  القاموس الفقهي:حبيب، سعدم ()

الطحطاكم، حاشية الطحطاكم على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار ُب مذىب اإلماـ أيب حنيفة النعماف،ا١تطبعة  ()
 (ّٖٖ، ِ)ىػ، كتاب اٟتدكد، ُِِٖا١تصرية ،بوالؽ ، دط،  

ـ،  ُِٗٗالتشريع اٞتنائي اإلسالمي مقارنا بالقانوف الوضعي، دار الكاتب العريب، بَتكت، لبناف، : عودة، عبد القادر ()
(ُ ،َٔٗ)  .
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 :االصطالح القانوني

 () "جزاء يوقع باسم اجملتمع تنفيذا ٟتكم قضائي على من تثبت مسئوليتو عن اٞترٯتة"  

 باسم اجملتمع على شخص مسئوؿ جزائيا عن جرٯتة كعالج يفرضجزاء : " كما عيرفت بأهنا 
 ().بناء على حكم قضائي صادر من ٤تكمة جزائية ٥تتصة

كيالحظ بالنسبة للتعريف األخَت أنو اشًتط أف يكوف الشخص مسئوالن جزائيان، ُب حُت أف 
  . العقوبة ُب ىذه الدراسة تيفرض على حدث مسئوؿ تأديبيا

 :ج ـ التعريف اإلجرائي
اٞتزاء ا١تقرر ١تصلحة اٟتدث كاٞتماعة على :  التعريف اإلجرائي للعقوبة ُب ىذا البحث أهنا

 .أك األنظمة ا١ترعية عصياف اٟتدث ألمر اهلل عز كجل
 

 : البدائل– انياً 
  :التعريف اللغوي-أ

 (). منو بدالقاٗتذ:  منوقكأبدلو منو، كبدؿ. غَته، كاٞتمع أٍبداؿ: ءبىدؿي الشي
لًوً كيسد مسده كيبٍت حكمو على حكم اٍلميٍبدىًؿ مقاـ  كيقـو البدؿ-    ().  ميٍبدى

  ().(كالبديلة ٚتعها بدائلي كبديالت). كاٞتمع أٍبداؿ كبيدىالءي . ا٠تىلىفي كالعوض: البىًديلً   - 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ص ،ـُّٖٗ، َُشرح قانوف العقوبات؛ القسم العاـ، دار النهضة العربية، القاىرة، ط : مصطفى، ٤تمود ٤تمود ()
ٓٓٓ. 

 .ُّٕ، ص ُِِْ، َُ جامعة دمشق، ط منشورات) ،قانوف العقوبات؛ القسم العاـ: سراج، عبود ()

مكتب ٖتقيق الًتاث ُب مؤسسة :  ٖتقيقالقاموس احمليط،: ٣تد الدين أبو طاىر ٤تمد بن يعقوب، الفَتكزآبادم()
، ُ)ىػ،ُِْٔ، ٖ، طلبناف– مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت ،٤تمد نعيم العرقسيوسي: بإشراؼ،الرسالة
ٗٔٓ) 

،دط،دت،  دار الكتب العلميةالقواعد البن رجب،: السىالمي زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن اٟتسن،  ابن رجب،() 
 (ُّْ، ُ)القاعدة الثالثة كاألربعوف بعد ا١تائة، 
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 ٤تل ا١تعوض منو، كالبدؿ إ٪تا يكوف ٤تل ؿالفرؽ بُت البدؿ كالعوض أف العوض ال يح: كقيل-
 (). ا١تبدؿ منو
 :التعريف االصطالحي- ب

: االصطالح الشرعي
كأقرب ما كجدت ٔتا أف ىذا مصطلح حادث فلم ٕتد لو الباحثة تعريفا ُب كتب األقدمُت 

إف األبداؿ إ٪تا تقـو مقاـ ا١تبدالت ُب كجوب : الباحثة ُب ذلك قوؿ الشيخ عز الدين ُب قواعده
. ()اإلتياف هبا عند تعذر مبدالهتا ُب براءة الذمة باإلتياف هبا

 :االصطالح القانوني

٣تموعة من التدابَت اليت ٖتل ٤تل السجن إلصالح : " بأهنا (ىػُُِْ)عرفها الذيايب - 
 ()". كٛتاية اٞتماعة، أك للتثبت من ا١تتهم كالكشف عن حالواٞتا٘ب

اإلجراءات اجملتمعية اليت يتخذىا اجملتمع ١تعاقبة : "بأهنا (ىػُِْْ)كما عرفها اليوسف - 
ا١تخالفُت لنواميس كقوانُت اجملتمع من اجراءات اجتماعية هتدؼ إٔب إصالحهم كتطبيق العقوبة 

عليهم بسبب ٥تالفتهم للقوانُت دكف تنفيذ ىذه العقوبة داخل أماكن ٤تددة خصيصا لذلك 
  ()".كعز٢تم عن اجملتمع ١تا يًتتب على ذلك من سلبيات كثَتة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .(ِٖ، ِ) ىػ، ُِْٓا١تعجم ا١تفصل ُب اٞتموع، دار الكتب العلمية بَتكت لبناف، الطبعة األكٔب : يعقوب، إميل بديع () =

 (َُٕص، ُج )األشباه كالنظائر ُب النحو، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف،دط،دت،  :  الدينؿالسيوطي، جال ()
 .حرؼ الباء، دت

قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ، دار الكتب العلمية، بَتكت، :  عز الدين عبد العزيزبن عبد السالـدالسلمي، أبو ٤تم ()
 .(ٓ،ِ)لبناف، 

بدائل السجن دراسة مقارنة، رسالة ماجستَت، ا١تعهد العإب للقضاء،جامعة اإلماـ ٤تمد بن :  الذيايب، حجاب بن عايض()
 . ُٖص،ىػُُِْسعود اإلسالمية،

 األكٔب ،جامعة نايف العربية ةالتدابَت اجملتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، الطبع: اليوسف، عبداهلل بن عبد العزيز ()
 ُٖىػ، صُِْْللعلـو األمنية، الرياض، 
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ال ٮتتلف تعريف العقوبة البديلة ): البديلة للعقوبةيقوؿ الدكتور كامل السعيد ُب تعريفو - 
 اٞتزائي على من ارتكب اٞترٯتة نظمعن تعريف العقوبة األصلية من حيث كوهنا عقوبة يفرضها آب

ىا ىو اٟتيلولة دكف منك ساىم فيها بدال من العقوبة األصلية ا١تتمثلة ُب اٟتبس ١تدة قصَتة ا٢تدؼ أ
 فهي ٗتضع لكافة ا١تبادئ اليت ٗتضع ٢تا اإلصالحك مركز أ ،من ٭تكم عليو هبا دخوؿ السجن

  ().(العقوبة األصلية

  :التعريف اإلجرائي- ج 

عن  عزلو  كالعقوبات اجملتمعية اليت تقرر على اٟتدث هبدؼ إصالحو عوضا عنت ىي اإلجراءا
. اجملتمع كإيداعو دار الرعاية االجتماعية  لفًتة قصَتة ؛١تا يًتتب على ذلك من سلبيات كثَتة  

 
  :القضايا- الثاً 

 :التعريف اللغوي - أ

. () أم حكمةقضى يقًضي قضاء، كقضي. قىضىايا ٚتع قىضي ةػ 
 :التعريف االصطالحي-ب
 ().  اٟتادثة اليت يقع فيها التخاصمبالقضيةا١تراد - 

 ().كىي اٟتادثة اليت ٖتتاج ٟتكم شرعي:  كيطلق عليها الفقهاء النازًلة 
  :التعريف اإلجرائي-ج

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

العقوبات البديلة ا١تطبقة على الصغار، موقع كزارة العدؿ، ا١تملكة العربية السعودية، ا١تلتقى العلمي : السعيد، كامل ()
 .ىػُِّْاالٕتاىات اٟتديثة ُب العقوبات البديلة

ا٢تالؿ، دط، دت،  دار كمكتبة كتاب العُت،: البصرمأبو عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد بن عمرك بن ٘تيم الفراىيدم،  ()
(ٓ،ُٖٓ ) 

 احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار مع تكملة ابن عابدين، دار عآب الكتب، در: ابن عابدين، ٤تمد أمُت ()
 (ُِ، ٖ)ىػ، ُِّْ، ضالريا

 (ُْٕ، ُ)ىػ، َُْٖ، ِطمعجم لغة الفقهاء، دار النفائس، : قلعجي،٤تمد ركاس؛ ك قنييب، حامد صادؽ ()
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.  ىي اٟتادثة اليت يقدـ فيها اٟتدث إٔب القضاء؛ للحكم باٟتق
 : األحداث–رابعا 

 :التعريف اللغوي-أ
ثة ، كشابَّقة حىدى  كرجل حدث السن كحديثها، بُت  اٟتداثة () .ُب الس ن   [فتٌية]: شابُّ حىدىثه

   ().فيت: كاٟتدكثة
، فًإف ذىكىٍرتى الس نَّق قػيٍلتى - حىًديثي الس ن ، كىؤالًء غلمافه حيٍدثافه أىم :  كرجله حىدىثه أىم شابٌّب

ثةه : ككلُّ فىيًتٍّ ًمنى النَّقاًس كالدكاب  كاإًلبل. أىٍحداثه  ، كاألينثى حىدى  كحداثة السن كناية عن  ().حىدىثه
. الشباب كأكؿ العمر، فإف ذكرت السن قلت حديث السن كغلماف حدثاف أم أحداث () 

 

 :التعريف االصطالحي - ب

 :االصطالح الشرعي

   ().حديث السن كحدث السن ىو صغَت السن- 
جاء ُب األشباه كالنظائر أف الصغَت يسمى غالما إٔب البلوغ كبعده شابا، كفىت إٔب الثالثُت، - 

فال تكليف عليو بشيء من العبادات كال بشيء من ا١تنهيات، فال . فكهال إٔب ا٠تمسُت، فشيخا
حد عليو كلو فعل شيئا منها كال قصاص عليو، كعمده خطأ فال ٕتب عليو الزكاة عند أيب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  (ُٕٕ، ّ) كتاب العُت،: الفراىيدم ()

 (ُٕٔ، ُ)القاموس احمليط، :الفَتكزآبادم()
. فصل اٟتاء ا١تهملة (ُّّ، ِ)لساف العرب،  :ابن منظور  ()
 ُِٓىػ، صَُُْ،ف٥تتار الصحاح، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبنا: الرازم، ٤تمد بن أيب بكر عبد القادر ()

/ ُِ)، َِٖٕىػ، رقمُّٕٗ،ففتح البارم، دار ا١تعرفة، بَتكت، لبنا: الفضل العسقال٘ب أٛتد بن علي أبو ابن حجر،()
ُْٖ) .
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 ().حنيفة
، كعن ٯتيًنو غيالىـه ىو أحدىثي كُب اٟتديث -  أيٌبى رسوؿي اهلًل صلَّقى اهللي عليو كسلَّقم بقىدىحو فشًربى

، كاألٍشياخي عن يىسارًه،  ما كنتي : فقاؿ . (يا ُغالُم، أتْأَذُن لي أن ُأعِطَي األْشياَخ ) :قاؿالقىٍوـً
ا يا رسوؿى اهلًل، فأعطاه إيَّقاه  ().أليكثًرى بنىصييب ًمنكى أحىدن

ُب القانوف بوجو عاـ يعترب الشخص حدثا مآب يبلغ سنا ٤تددة،  :االصطالح القانوني
يفًتض أنو قبلها كاف معدـك أك ناقص اإلدراؾ كالشعور، " سن الرشد اٞتنائي" يصطلح عليها بتعبَت

فإذا بلغ ىذه السن كاف مكتمل الشعور كاإلدراؾ؛ ك٢تذا يكوف الشخص حدثا منذ كالدتو حىت 
 ().بلوغو تلك السن احملددة قانونا للرشد اٞتنائي

كما عيرؼ بأنو الصغَت ُب الفًتة بُت السن اليت حددىا القانوف للتمييز كالسن اليت حددىا 
 ().لبلوغ الرشد

 :د ـ التعريف اإلجرائي
ىو من ارتكب جرٯتة كعمره   أكرب من سبع سنوات كٓب يتمم : ػػ التعريف اإلجرائي للحدث

 . ا١تعموؿ بو ُب أنظمة ا١تملكة العربية السعوديةبٙتا٘ب عشرة سنة، حس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األشباه كالنظائر على مذىب أيب حنيفة النعماف، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، : ابن ٧تيم، زين العابدين بن ابراىيم ()
 َّٔص. ىػَُْٓ

 ٖتقيقكسننو كأيامو، اٞتامع ا١تسند الصحيح ا١تختصر من أمور رسوؿ اهلل : البخارم، ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل ()
 ،ُط الباقي، عبد فؤاد ٤تمد ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة النجاة طوؽ دار الناصر، ناصر بن زىَت ٤تمد

 . (ُُِ، ّ)،ََِّرقم  ىػ،ُِِْ
اإلجراءات اٞتنائية لألحداث اٞتا٨تُت دراسة مقارنة، دار ا١تطبوعات اٞتامعية، اإلسكندرية، دط، : موسى، ٤تمود سليماف (ّ)

 ِٗـ، ََِٖ
 ٖٔـ، ُٕٕٗ، ُدراسات ُب علم االجتماع اٞتنائي، مطبعة ا١تدينة، جدة، ط: خفاجي، حسن(ْ)
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 :السابقةالدراسات : تاسعاً 
قف على ت كٓب ، حوؿ موضوع الدراسةالبحوث األكادٯتية كاٞتامعية ٔتسح ة الباحثتقاـ

 دراسة تناكلت ا١توضوع بشكل مباشر، كلكن ىناؾ بعض الدراسات اليت تناكلت موضوع
أك تناكلت قضايا األحداث . أك على فئة أخرل غَت األحداث ،بشكل مشوٕبالعقوبات البديلة 

 االستعانة كاالستفادة من بعض الدراسات اليت ٢تا عالقة ٔتوضوع ت ًبكدراسة اجتماعية، كما
عنواف الدراسة، ، كسيتم عرض الدراسات السابقة كفقا السم الباحث  ، كٗتدـ أىدافها،الدراسة

كأىم النتائج  (كعينة الدراسة ػإف كجدت ، كاألدكات ا١تستخدمة فيها)كأىدافها، كمنهجها ا١تتبع 
اليت توصلت إليها، ٍب التعقيب بتعليق عاـ  على ىذه الدراسة مبينة أكجو االختالؼ كاالتفاؽ 

 : كفيما يلي عرض ٥تتصر لبعض الدراسات مرتبة حسب األحدثبينها كبُت الدراسة اٟتالية،
 

 "العقوبات البديلة لذوي االحتياجات الخاصة "(ىـ1433) البقمي دراسة: الدراسة األولى
دراسة تأصيلية مقارنة، مقدمة ٞتامعة األمَت نايف العربية للعلـو األمنية استكماال ١تتطلبات 

اٟتصوؿ على درجة ا١تاجستَت استخدـ فيها الباحث ا١تنهج االستقرائي التحليلي، كىدفت الدراسة 
: إٔب
 .بياف العقوبات البديلة كالغايات ا١ترجوة منها -ُ

 .التعريف ٔتنظور الفقو االسالمي لذكم االحتياجات ا٠تاصة -ِ

 . ا٠تاصةتتوضيح القوانُت ا١تقارنة ا١تتعلقة بذكم االحتياجا -ّ

 .ٖتديد أنواع العقوبات البديلة ا١تناسبة لذكم االحتياجات ا٠تاصة كبياف ٣تاالهتا كآثارىا -ْ

معرفة قواعد القوانُت ا١تتعلقة بذكم االحتياجات ا٠تاصة كجهات تنفيذىا ُب ا١تملكة العربية  -ٓ
 .السعودية
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: كتوصلت الدراسة إٔب النتائج التالية
مشولية الشريعة االسالمية كصالحيتها لكل زماف كمكاف كألم ٣تتمع ٬تعلها سباقة إلفراز  -ُ

تشريعات للعقوبات البديلة بشكل عاـ كالعقوبات البديلة لذم االحتياجات ا٠تاصة بشكل 
. خاص

ضركرة أف يشمل مشركع الئحة العقوبات البديلة ُب ا١تملكة العربية السعودية العقوبات  -ِ
البديلة لذكم االحتياجات ا٠تاصة كتكوف ىذه الفئة أكؿ من ٭تظى بتطبيق العقوبات 

 .البديلة

العقوبات البديلة مالئمة لتطور العصر كالسبيل األمثل لتطوير السياسات العقابية  -ّ
 . اٟتديثة كتوظيفها لصاّب ىذه السياسةاللمجتمعات باالستفادة من كسائل التكنولوجي

العقوبات البديلة لذكم االحتياجات ا٠تاصة مطلب مهم النسجامها مع ىذه الفئة ىم ُب  -ْ
 .أمس اٟتاجة ٢تا لتوافقها مع ظركفهم الصحية كالنفسية كاالجتماعية

 

: أوجو الشبو واالختالف بين الدراستين ػ 
تتشابو ىذه الدراسة مع الدراسة اٟتالية ُب تناك٢تا موضوعا عقابيا معاصرا كىو العقوبات 

 كل دراسة منهما تناكلت تطبيق العقوبات البديلة فالبديلة على فئة ٥تصوصة من احملكومُت، كلك
 الدراسة تناكلت تطبيق العقوبات البديلة على فئة ذكم االحتياجات ا٠تاصة قعلى فئة ٥تتلفة، فهذ

. ُب حُت أف الدراسة اٟتالية تتناكؿ تطبيق العقوبات البديلة على فئة األحداث
 

بدائل العقوبات السالبة للحرية بين " بعنوان  (ىـ1429) دراسة الخثعمي: الدراسة الثانية
ميدانية مطبقة على عينة من ا٠ترباء كأىل االختصاص ُب القضاء  دراسة "الواقع والمأمول 

السعودم كالعدالة اٞتنائية مقدمة إٔب جامعة األمَت نايف العربية للعلـو األمنية استكماال ١تتطلبات 
اٟتصوؿ على درجة ا١تاجستَت، كاستخدـ الباحث االستبياف كأداة ٞتمع البيانات من عينة الدراسة 
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القضاة، احملققُت من أعضاء ىيئة التحقيق كاالدعاء العاـ، ضباط )فردا من  (َُٕ)اليت بلغت 
 :وىدفت الدراسة إلى. (السجوف، كأساتذة اٞتامعات

ٖتديد اآلثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية على السجُت كعلى اجملتمع ٦تا يؤدم إٔب حتمية -ُ
.  األخذ بنتائج أخرل

. التعرؼ على كاقع بدائل العقوبات السالبة للحرية ُب ا١تملكة العربية السعودية-ِ
. ٖتديد أىم األسباب اليت تؤدم إٔب تطبيق عقوبة السجن كعدـ األخذ بالبدائل-ّ
. التعرؼ على إتاىات ا١تختصُت ُب األخذ ببدائل العقوبات ُب ا١تملكة العربية السعودية-ْ
التوصل إٔب اٟتلوؿ ا١تقًتحة اليت من شأهنا أف ٕتعل بدائل العقوبات السالبة للحرية ا١تطبقة ُب -ٓ

.  الواقع أكثر فاعلية ُب ا١تستقبل ا١تأموؿ
 الدراسة إزاء ٤تاكر ةمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب إتاىات أفراد عُت-ٔ

  .(العمر، الوظيفة، ا٠تربة)الدراسة ا١تختلفة باختالؼ خصائصهم الدٯتغرافية 
 

: وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومنها
إفساد ا١تسجونُت لبعضهم البعض، )ػ  أىم آثار العقوبات السالبة للحرية على السجُت ٘تثلت ُب ُ

أما  (افتقاد أسرة السجُت ١تصدر الدخل، كتفكك أسرة السجُت، كارتفاع نسبة العود إٔب اٞترٯتة
ا٨تراؼ أبناء السجناء، )أىم اآلثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية على اجملتمع فقد كانت 

 .(انتشار البطالة بُت ا١تفرج عنهم
ػ كاقع تطبيق العقوبات السالبة للحرية ُب ا١تملكة ٦تثل ُب تطبيق بعض من تلك البدائل بدرجة ِ

 توجد بدائل أخرل اكم ( الشرطيجمصادرة األمواؿ، التوبيخ، اإلفرا)أقل من ا١تتوسط مثل 
تطبق بدرجة ضعيفة ىي ا١تنع من السفر، التهديد، التشهَت، كقف تنفيذ العقوبة اإللزاـ بالعمل 

 .لصاّب اجملتمع
ػ أظهرت بيانات الدراسة أف ىناؾ ٣تاؿ تطبق فيو بدائل العقوبات بدرجة أقل من ا١تتوسط ٦تثلة ّ
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 أقل ة اجملاالت اليت تطبق فيها بدائل العقوبات بدرجاأـ (جرائم األحداث، جرائم ا١تركر)ُب 
 .(تعاطي ا١تخدرات القتل ا٠تطأ، التزكير، االختالس)من 

خطورة )ػ أىم األسباب اليت تؤدم إٔب تطبيق عقوبة السجن كعدـ ألخذ بالبدائل ٦تثلة ُب ْ
، ٣تاراة اجملـر بعقوبة تناسب جرموظاٞترٯتة، اٟتفا  ( على أمن اجملتمع،  ردع اجملـر

: ػ إتاىات ا١تختصُت ٨تو األخذ ببدائل عقوبة السجن ُب ا١تملكة العربية السعودية ٘تثلت ُبٓ
احملافظة على أسرة السجُت من الضياع، العمل على استمرار الركابط العائلية، منع السجُت )

من أف يكوف عالة على اجملتمع، تفادم الوصمة االجتماعية اليت تلحق باٞتا٘ب كأسرتو، تطبيق 
 .( كاىل الدكلة بالنفقاتؿالبدائل ال تثق

ػ أىم ا١تعوقات اليت ٖتد من بدائل العقوبات السالبة للحرية ُب ا١تملكة العربية السعودية ٘تثلت ُب ٔ
 توافر األسباب التنفيذية ـعدـ ٖتديد بدائل العقوبات حىت ٯتكن تنفيذىا بصورة جيدة، عد)

 ا١تؤىلُت علميا ة توافر خربات متخصصة لتطبيق العقوبات البديلة، قلـللعقوبات البديلة، عد
 .كعمليا لإلشراؼ على تنفيذ العقوبات البديلة

: أوجو الشبو واالختالف بين الدراستين
ىػ، باللغة العربية كُب البيئة ُِْٗ ـ ىذه الدراسة ميدانية أجريت ُب مدينة الرياض، عا

السعودية، كٖتديدا مدينة الرياض، كىي تتعلق ببدائل العقوبات على السجناء كال ٗتتص 
بينما ٗتتص الدراسة اٟتالية ببدائل العقوبات السالبة للحرية على فئة األحداث . باألحداث منهم

كمع ذلك فإف ىناؾ تقاربا من نوع ما حيث أف ىذه الدراسة تتفق مع الدراسة . دكف غَتىم
اٟتالية ُب بعض األسباب اليت تؤدم إٔب اللجوء لتطبيق عقوبة السجن، كذلك العقوبات البديلة 

 أف ىناؾ اشًتاكا ُب بعض ٪تاذج آليات التنفيذ االيت ٯتكن أف توقع على األحداث كغَتىم، كم
 .لبدائل العقوبات على األحداث كغَتىم
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بدائل العقوبات السالبة للحرية من "بعنوان  (ىـ1422) دراسة الضبعان :الدراسة الثالثة
 دراسة تطبيقية من كاقع أحكاـ القضاء باحملكمة ا١تستعجلة كديواف ا١تظآب ٔتدينة "منظور إسالمي

 العربية للعلـو األمنية استكماال ١تتطلبات اٟتصوؿ على درجة ؼالرياض، مقدمة ٞتامعة األمَت نام
ا١تاجستَت، كاستخدـ فيها الباحث ا١تنهج االستقرائي التأصيلي النقدم، كأداة البحث ٖتليل 

: كىدفت الدراسة إٔب . ا١تضموف
.  ٢تاتقصي اآلثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية اليت تؤدم أب حتمية االخذ ببدائل اخرل-ُ
. التعريف ببدائل عقوبة السجن ُب التشريع اٞتنائي االسالمي-ِ
ا١تسا٫تة ُب إيضاح أ٫تية تطبيق بدائل عقوبة السجن من منظور اسالمي أاف العقوبات ا١تقررة -ّ

شرعان ىي األصل ك٬تب أف تكوف كذلك ُب التطبيقات العملية كأف تصبح عقوبة السجن 
. استثناء طا١تا ثبت عدـ جدكاىا ُب الردع كاإلصالح

. بياف أ٫تية جدكل تطبيق بدائل عقوبة السجن كأثارىا ُب الردع كاإلصالح كالتأىيل-ْ
. بياف أ٫تية اٞتزاءات اجملتمعية البديلة عن السجن

 

: أىم نتائج الدراسة
أف عقوبة السجن قد يتعدل ضررىا السجُت نفسو إٔب غَته من أفراد أسرتو كٗتلف آثارنا سلبية  -ُ

.  عالجها بالسجندتفوؽ ُب سلبيتها ما يرا
 باالستغناء عنها أك م إليها من نقد إال أننا ال نناداأف عقوبة السجن على الرغم من ما كجهن -ِ

.  غَتىاـإلغائها البتو ألف ىناؾ بعض اجملرمُت ال يردعو
أف الشريعة اإلسالمية الغراء غنية بالكثَت من البدائل اليت من ا١تمكن أف تردع اجملـر كتصلحو  -ّ

. بدال من إيداعو ُب السجن
أف ٣تاؿ تطبيق ىذه البدائل ىي العقوبات التعزيرية كاليت ٭تكم فيها القاضي باجتهاده حسب  -ْ

األشخاص كاألحواؿ كالظركؼ كا١تالبسات، أما عقوبات اٟتدكد كالقصاص فهي عقوبات 



 

-20- 

 

. ٤تددة من الشارع كليس فيها اجتهاد
 ا١تقاصد العامة ؼكوف األخذ بالتدابَت كالبدائل اجملتمعية كبديل عن السجن أمره ال ٮتاؿ -ٓ

. للشريعة اإلسالمية
كوف ا١تملكة العربية السعودية اليت تطبق أحكاـ الشريعة اإلسالمية تأخذ بأغلبية البدائل  -ٔ

ا١تذكورة ُب ىذا البحث كتنص عليها ُب أنظمتها كتوصي بتطبيقها أماـ القضاء الشرعي 
.  ذلك ٦تكنا كذلك لتفادم سلبيات السجنفكاإلدارم كل ما كا

 : أوجو الشبو واالختالف بين الدراستينػ
تناكلت ىذه الدراسة بدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور إسالمي حيث أثبتت أف مبدأ 

 ُب ىذا تتفق مع الدراسة مالعقوبة البديلة ىو مبدأ أقرتو الشريعة الغراء كأكضحت تطبيقاهتا، كه
ُب حُت أف ىناؾ اختالفا ُب العقوبات البديلة اليت ًب طرحها ُب ىذه الدراسة حيث . اٟتالية

.  بعضها مع فئة األحداث الذين تتعلق هبم الدراسة اٟتاليةباليتناس
 

دراسة " القضاء في جرائم األحداث" بعنوان  (ىـ1415)دراسة الماضي: الدراسة الرابعة
 قضايا األحداث بدار ا١تالحظة ُب مدينة الرياض، مقدمة للمعهد العريب للدراسات ضتطبيقية لبع

األمنية كالتدريب، حيث تناكلت اٞتوانب الشرعية كالنظامية كاإلجراءات اليت تتخذ حياؿ اٟتدث 
 :قبل كأثناء كبعد احملاكمة كىدفت الدراسة إٔب

 جرائم األحداث ُب خالؿ ٖتليل مضموف قضايا من األحداث دراسة مستفيضة موضوع قضاء ػ دراسةُ

 . اٞترٯتةمدينة الرياض كأنواع تلك اٞترائم كظركؼ كل جرٯتة كحالة اٟتدث مرتكب
 .ػػ معرفة األسباب كالدكافع اليت قد تؤدم إٔب جنوح األحداثِ
 .استعراض إجراءات التقاضي اليت يتخذىا قاضي األحداث ا١تختص هبذه الفئة من اجملتمع-ّ
التطرؽ لقواعد الرياض التوجيهية ١تنع جنوح األحداث كإمكانية االستعانة هبا أثناء تطبيق قضاء -ْ

 .األحداث با١تملكة العربية السعودية
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٤تاكلة الوقوؼ على العوائق اليت قد تظهر أثناء تطبيق ىذا النوع من القضاء كما قد يعًتم -ٓ
 .اإلجراءات اليت تتخذ حياؿ األحداث اٞتا٨تُت قبل كأثناء كبعد ٤تاكمتهم من تقصَت أك خلل

 
 :ومن أىم نتائج ىذه الدراسة

 على األحداث إذا ارتكبوا موجباهتا مآب يبلغوا كإ٪تا يعزركف تأديبيا ـػ أف اٟتدكد كالقصاص ال تقاُ
 .كإصالحا ٢تم

ػ أف اٟتدث يكوف مسئوال مسئولية مدنية عن التعويض عما ٭تدثو أك يسببو من ضرر للغَت، كما ِ
 .أنو يؤدب تعزيرا بالطريقة ا١تناسبة استصالحا ٟتالو

ػ أف التعزير ىو تأديب استصالح كزجر عن ذنوب ٓب تشرع فيها حدكد كالكفارات، كالعقوبة ّ
التعزيرية غَت مقدرة شرعا فلوٕب األمر أك القاضي اختيار نوعها كمقدارىا ٔتا يناسب اٟتدث من 

 .تأديب كإصالح فوٕب األمر مفوض ُب التأديب
ػ من جرائم التعازير جرائم اٟتدكد كالقصاص العمدم إذا ٓب تتوفر فيا شركط إيقاع العقوبة، كما ْ

 .أف جرائم التعازير تشمل اٞترائم اليت الحد فيها كال قصاص
- انعداـ اإلدراؾ: ػ أف مراحل تدرج ا١تسئولية ُب الشريعة اإلسالمي تكوف على ثالث مراحلٓ

كاإلدراؾ التاـ، كالشريعة االسالمية ىي أكؿ شريعة ميزت بُت الصغار - اإلدراؾ الضعيف 
 .كالكبار من حيث ا١تسئولية اٞتزائية ٘تييزا كامال، ككضعت قواعد ٖتكم تلك ا١تسئولية

  :التعليق على الدراسة
تناكلت . ىذه دراسة تطبيقية لبعض قضايا األحداث بدار ا١تالحظة ُب مدينة الرياض

موضوع قضاء األحداث بالتأصيل الشرعي كما تناكلت النظاـ السعودم ا١تستمد كذلك من 
الشريعة اإلسالمية، كأبرزت ميزة جعل قضاء مستقل ٢تذه الفئة على اعتبار أف مهمة احملكمة أك 

كىذه . كإصالحوالقاضي ليست توقيع العقوبة على اٟتدث بقدر ماىي كسيلة لعالجو كتقوٯتو 
الدراسة تتفق مع موضوع الدراسة اٟتالية ُب بعض من جانبها التأصيلي، بينما تناكؿ اٞتانب التطبيقي 
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ُب الدراسة قضاء األحداث با١تفهـو التقليدم األصلي للعقوبات، دكف التطرؽ للعقوبات البديلة كىو ما 
. تركز على تناكلو الدراسة اٟتالية بعوف اهلل
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 الثاني الفصل
 للحرية السالبة العقوبات

. األحداث وقضايا البديلة والعقوبات
 

 .للحرية السالبة العقوباتماىية : األول المبحث
 . البديلة العقوباتماىية: الثاني المبحث
 .األحداث قضايا مفهومماىية : الثالث المبحث
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 األول المبحث
 للحرية السالبة العقوباتماىية 

 للحرية السالبة العقوبات مفهوم: األول المطلب
 

. مفرداتو تعريف يلـز مفهومو إٔب كللوصوؿ حادث مركب تعبَت للحرية السالبة العقوبات

  العقوبات: أوال
  :اللغوي التعريف- أ 

يعاقىبة كالًعقابي 
ٍنًبوً  كعاقىبو. العيقيوبة كاالسمي  سيوءنا؛ فىعل ٔتىا الرجلى  ٕتىٍزم أىف كا١ت : كًعقابان  معاقىبة ًبذى

ٍذتىو ًإذا الرجلى  كتػىعىقَّقٍبتي . ًبوً  أىخىذىه  ().ًمٍنوي  كىافى  بذىٍنبو  أىخى
ٍنًبوً  (عىاقػىبىوي ) كى  اٍلعيقيوبىةي  (اٍلًعقىابي )كى   . ()بًالنػ فىاؽً  جىازىاىيمٍ  أىمٍ  اللَّقوي  كىأىٍعقىبػىهيمي . ًبذى

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ژ   :الكرٙب القرآف كُب

ی  ی  ژ  :تعأب قاؿ () بالعذاب ٗتتص كىي عقوبة، كاالسم (ُِٔ: النحل) .ژەئ  

  .(ّ: غافر)  ژڦ  ڄ   ژ : كقاؿ، (ّٖ: ص)  ژ
  :االصطالحي التعريف ـ ب

 االصطالح الشرعي

 ().اٞتناية على مستحقا اإلنساف يلحق الذم األٓب ىي العقوبة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (ُٗٔ، ُ)لساف العرب،  :منظور ابن ()

 .(ُِّ ،ُ) الصحاح، ٥تتار الرازم، ()

 .َُْٖ الفقهي، القاموس : سعدم ،حبيب ()

حاشية الطحطاكم على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار ُب مذىب اإلماـ أيب حنيفة النعماف، كتاب : الطحطاكم ()
 (ّٖٖ، ِ)اٟتدكد، 
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 (). الشارع أمر عصياف على اٞتماعة ١تصلحة ا١تقرر اٞتزاء: ىي كقيل  
االصطالح القانوني 

 ()" اٞترٯتة عن مسئوليتو تثبت من على قضائي ٟتكم تنفيذا اجملتمع باسم يوقع جزاء" -

 جرٯتة عن جزائيا مسئوؿ شخص على اجملتمع باسم يفرض كعالج جزاء: " بأهنا عيرفت كما- 
 ().٥تتصة جزائية ٤تكمة من صادر قضائي حكم على بناء

 أف حُت ُب جزائيان، مسئوالن  الشخص يكوف أف اشًتط أنو األخَت للتعريف بالنسبة كيالحظ
.  تأديبيا مسئوؿ حدث على تيفرض الدراسة ىذه ُب العقوبة

 ُب ما لتقوٙب كذلك، هنيو أك القانوف أمر ٮتالف عندما اٞتا٘ب يتحملو أف ينبغي الذم األٓب 
كيعرب عادة عن القانوف اٞتنائي بقانوف (). بو االقتداء من غَته كلردع اعوجاج من سلوكو

. كونو ينص عليهاؿالعقوبات 

 :اإلجرائي التعريف ـج 
 على كاٞتماعة اٟتدث ١تصلحة ا١تقرر اٞتزاء: أهنا البحث ىذا ُب للعقوبة اإلجرائي التعريف 
.  ا١ترعية األنظمة ٥تالفةأك كجل عز اهللأمر  عصياف

 السالبة:  انيا
 :اللغوي التعريف -أ

: كالسىًليبي  كالسلىب. ()اختلسو كسلىبا سٍلبا سىلىبىو. سلب من فاعل اسم: السالبة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .(َٗٔ ،ُ) الوضعي، بالقانوف مقارنا اإلسالمي اٞتنائي التشريع:  عودة ()

 ٓٓٓص، ـُّٖٗ ،َُ ط القاىرة، العربية، النهضة دار العاـ، القسم العقوبات، قانوف شرح: ٤تمود ٤تمود مصطفى، ()

 .ُّٕ ص، العقوبات قانوف: سراج ()

 ّٕٔص ـ،ُٕٗٗ ،ْط العريب، الفكر دار القضائي، التشريع من العاـ القسم مبادئ: رؤكؼ عبيد، ()

 (ٕٗ، ُ)القاموس احمليط، : مالفَتكزآباد()
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ٍسلوب
ى
. ()ا١ت

  ().حق بغَت يده ُب ىو ٦تن الشيء انتزاع كالسلب
 :التعريف االصطالحي- ب 

 الغَت من الشيء نزع ك ().اٞتمهور عند كغَته ملبوس من احملارب مع يوجد ما السلب
 ().قهرا

 

  الحرية:  الثا
  :اللغوي التعريف- أ

 جعلو العبد ٖتريرا حرر ().خالصهم من أم قومو حرية من ىو  كيقاؿ().إعتاقها الرقبة ٖترير 
 أخذت كلمة اٟترية كقيل ().الظا١تُت من أك ا١تستعمرين من خلصو كالبلد العبودية، من أطلقو حرا
 ().موصوفا كاٟتر كصفا، اٟترية كانت كإف ا١تؤدل ُب متالقياف كاٟترية فاٟتر اٟتر، كصف من

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ْٗٔ ،ُ)،ىػََُْالرسالة، مؤسسة سلطاف، احملسن عبد زىَت ٖتقيق اللغة، ٣تمل: زكريا بن فارس بن أٛتد اللغوم،()
 (كمابعدىا

 (ِْٖ،ُ)معجم لغة الفقهاء، : قلعجي ؛ ك قنييب()

 السرخسي الثالثة مشاٮتو عن ا٢تركم ذر أبو بركاية البخارم اإلماـ صحيح بشرح البارم فتح: علي بن أٛتد حجر، ابن ()
 ٮتمس ٓب من باب كالسَت، اٞتهاد فضل، ىػُُِْ ،ُط اٟتمد، شيبة القادر عبد ٖتقيق كالكشميهيٍت، كا١تستملي
 (ِٖٓ ،ٔ) َّّٔ اٟتديث ،فيو اإلماـ كحكم ا٠تمس غَت من سلبو فلو قتيال قتل كمن األسالب

 ،ُا١تعاصر،بَتكت،ط الفكر دار الداية، رضواف ٤تمد ٖتقيق التعاريف، مهمات على التوقيف :الرؤؼ عبد ا١تناكم،٤تمد ()
 َُْص  ىػ،َُُْ

 (ّٕٓ، ُ)،  القاموس احمليط: الفَتكزآبادم ()
 

 (ٖٕٓ،َُ )  ىػ،ُِّٗ،دط الكويت، حكومة العركس،مطبعة تاج: اٟتسيٍت مرتضى ٤تمد،الزبيدم ()

 ،ٕط، للماليُت،بَتكت،لبناف، العلم دار، األكٔب ٟتركفها كفقا مفرداتو رتبت عصرم لغوم معجم الرائد: مسعود،جرباف  ()
 ََّص اٟتاء،اٟترية، حرؼ ـ،ُِٗٗ

ىػ  َُُْ ،ِ: طالدار السعودية للنشر كالتوزيع، الرياض،السعودية،  اإلسالـ، ظل ُب اإلنسا٘ب اجملتمع، ٤تمد زىرة، أبو ()
= 
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 كالتحرر ا٠تلوص معٌت إٔب ترجع كثَتة معا٘ب عن تنبئ العريب اللساف ُب بتصريفها الكلمة كىذه
 ().اإلرادة كاستقالؿ كالكـر كالشرؼ اإلنساف، إرادة على الضغط أك اإلكراه كعدـ القيود من

 
  :االصطالحي التعريف- ب
 أكالرؽ الشوائب من ا٠تلوص ىي: فاٟترية اللغوم، معناىا عن االصطالحي معناىا ٮتتلف ال

، أك : كاٟترية ().عليو الرؽ قيد من خال الذم اٟتر كاآلدمي ().حرا الشعب أك الرجل ككوف اللـؤ
    () .السيب حكم عليو ٬تر ٓب من

 األكؿ الرعيل ذىن ُب كاضحة كانت أهنا إال النصوص مفردات من اٟترية كلمة غياب كرغم
: عمر قوؿ ُب ()العاص بن عمرك مع  ا٠تطاب بن عمر قصة ُب يظهر كما ا١تفهـو بذلك

 ().راأحرا أمهاهتم كلدهتم كقد الناس استعبدًب مىت)

 للحرية السالبة العقوبات مفهوم: رابعا
 أك السجن ىو للحرية السالبة بالعقوبات المقصود فيكون بالسجن يتحقق اٟترية سلب

 مكاف ُب البقاء عليو كٖتتم اٞتا٘ب أك اجملـر حرية تسلب اليت العقوبات فهي). مًتادفاف ك٫تا اٟتبس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِٕٓ ص ، =

 ُٗ،َٗص ىػ،ُِْٕ،ُط الفضيلة،الرياض، دار كالغرب، اإلسالـ بُت القيم:علي بن ٤تمد بن مانع ا١تانع، ()

،دار العربية اللغة ٣تمع ٖتقيق الوسيط، ا١تعجم:،٤تمد النجار؛ ك حامد؛ كعبد القادر، أٛتد مصطفى ابراىيمالزيات، ()
  (ُِّ/ُ)الدعوة،القاىرة،دط،دت ، 

 .(ُٕٕ،ُ) الفقهاء، لغة معجم: كقنييب م؛ قلعج ()

 .ِّٕص  التعاريف، مهمات على التوقيف :ا١تناكم ()

 ىػ،ُِّْ، اإلسالمية سعود بن ٤تمد اإلماـ جامعة ماجستَت، رسالة اٟترية، مفهـو:أٛتد بن حسُت بن علي فقيهي، ()
 .ُِ ك ُُ ص

 (ُٓٗ، ُ)ق، ُُْٓ، فتوح مصر كا١تغرب، مكتبة الثقافة الدينية،دط،عبد الرحمن بن عبد اهللابن عبد اٟتكم ،  (ٕ)
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 ٖتركو ُب اجملـر حرية تقيد اليت العقوبات كىي للحرية ا١تقيدة العقوبات كمنها، السجن مثل معُت
 ().(كتنقلو

 كصاحبو،احملبس بالكسر كالسجن حبسو،: سجنو: الفَتكزآبادم عند كرد: لغة السجن -أ
 سجٌت من كمسجونة كسجينة سجُت كىي،كسجٌت سجناء كٚتعو، ا١تسجوف كالسجُت سٌجاف،
 يكوف احملبس: الليث كقاؿ التخلية، ضد كىو كاإلمساؾ ا١تنع: اٟتبس كمثلو . ()كسجائن

 ().سجنا
 اعتقل يقاؿ. كالفعل القوؿ ذميم عن اٟتابس كىو كاٟتبس، ا١تنع على اللغة ُب العقليطلق ك
 ().الكالـ عن احتبس إذا فالف، لساف

:  اصطالحا السجن تعريف- ب 
 ْتق الفرار من أك للناس األذل من ا١تسجوف منع: بقولو حـز ابن عرفو: الشرعي االصطالح

 ().أدائو على قادر كىو لزمو
 كاف سواء بنفسو التصرؼ من كمنعو الشخص تعويق: بأنو تيمية ابن اإلسالـ شيخ عرفو ك

 ٝتاه ك٢تذا لو كمالزمتو عليو ا٠تصم ككيل أك ا٠تصم نفس بتوكيل كاف أك، مسجد أك بيت ُب
 (). أسَتا  الرسوؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كالقانوف، الشريعة ضوء على- السجن-للحرية السالبة التعزيرية للعقوبات اإلصالحي االٕتاه: سعود بن رشيد،عبداهلل آؿ  ()
 ُِ ص، ىػُِِْاألمنية، للعلـو العربية نايف ماجستَت،جامعة ْتث

 (َُِْ، ُ)القاموس احمليط ، : الفَتكزآبادم()

 (ُٓ، َِٓ)  العركس، تاج: الزبيدم ()

 دار ىاركف، ٤تمد السالـ عبد ٖتقيق اللغة، مقاييس معجم: الرازم القزكيٍت زكريا بن أٛتد فارس، ابن ()
 .يثلثهما كما كالقاؼ العُت باب (كمابعدىا ٗٔ، ْ) ىػُّٗٗالفكر،دط،

،علي ابن ()  النسختُت على كمقابلة ا٠تطية النسخة على ٤تققة طبعة األحكاـ، أصوؿ ُب اإلحكاـ: سعيد بن أٛتد بن حـز
 حققها اليت النسخة على قوبلت األصوؿ،كما علم من ُّك ُُكا١ترقمتُت ا١تصرية الكتب بدار احملفوظتُت ا٠تطيتُت

 (َُْ ،ٕ) دت،دط، اٞتديدة،بَتكت، اآلفاؽ دار تصوير شاكر، ٤تمد أٛتد

 لشئوف العامة الرئاسة الفتاكل،طبعة ٣تموع: بن عبد اٟتليم بن عبد السالـتيمية،أٛتد ابن ()
= 
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 .() عن ا٠تركج إٔب أشغالو كمهماتو الدينية كالدنيويةالشخصكعرفو الكاسا٘ب بأنو منع 

  ().٢تا تعريفهم عند ا١تالية با١تطالبات كاٟتبس السجن يربطوف الفقهاء أف كيالحظ
 ٮتالف من ٟتبس الدكلة قبل من كتنظم تشيد عقابية مؤسسة بأنو  الًسجنعيرؼ كما

 عن ا٠تركج أك ا١تخالفة درجة حسب الزمن من ١تدة عليها كا١تتعارؼ ا١تتبعة كاألنظمة القوانُت
 بعد اجملتمع مواجهة يستطيع حىت السجُت تقوٙب إٔب ترمي إصالحية أىداؼ ٢تا ا١تتبعة، القوانُت
  ().ا١تؤسسة ىذه من خركجو

 مع ا١تكاف، ُب العاـ ٔتفهومو كحبسأ سجن ىو األحداث لسجن ا١تالحظة دكر كٗتصيص
 بغرض األحداث لفئة تقدـ اليت اإلصالحية كاألنشطة ا٠تدمات نوعية ُب االختالؼ

 .استصالحهم

: يالقانوناالصطالح 

مصادرة حرية احملكـو عليو بناء على حكم قضائي عن طريق إيداعو ُب مؤسسة ١تدة معينة  
  ().بقصد إصالحو كتأىيلو بشىت الطرؽ كالوسائل

 عن قضائي حكم على بناء اٟتدث حرية مصادرة ىو: للسجن االجرائي التعريف- ج
 .باألحداث خاصة عقابية مؤسسة ُب إيداعو طريق

 اللغوم ا١تعنيُت ُب كاٟتبس السجن بُت فرؽ كجود عدـ رغم: والحبس السجن بين الفرق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ّٖٗ ،ّٓ )اٟترمُت،مكة،السعودية،دط،دت، =

،  ىػَُْٔ ،ِط العلمية، الكتب دار الشرائع، ترتيب ُب الصنائع بدائع : أٛتد بن مسعود بن بكر أبو الكاسا٘ب،  ()
(ٕ،ُْٕ) 

 للعلـو العربية نايف جامعةأطركحة دكتوراة، العاـ، للنفع بالعمل التعزير: ٤تمد بن الرٛتن عبد،الطرٯتاف ()
 .ُٔص. ىػُّْْاألمنية،الرياض،

 العربية با١تملكة الداخلية كزارة،اٞترٯتة مكافحة السجوف،مركز نزالء ألسر كاالقتصادم االجتماعي الوضع:اهلل السعيد،عبد ()
 .ـُٔٗٗالسعودية،الرياض،

  .ِْص ـ،َُٖٗ،،دط، كالنشر،القاىرة للطباعة الثقافة العقاب،دار كعلم اإلجراـ علم: ابراىيم زيد،٤تمد ()
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: التاليتُت اآليتُت مفهـو من يتضح كما اللفظُت بُت القرآف تفريق كعدـ، كاالصطالحي

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ        ژ  :كقولو. (َُٔ : ا١تائدة) ژڱ  ں  ں  ڻ   ژ

 ال كبعضها كالسجن اٟتبس بُت تفرؽ األنظمة بعض أف إال ،(ِٓ: يوسف)  ژڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  
 السجن كلميت ترد السعودية العربية ا١تملكة ُب الصادرة اٞتنائية األنظمة ففي:  بينهما  تفرؽ

 (ا١تتحدة العربية اإلمارات دكلة) االٖتادم العقوبات قانوف ُب بينما ().بينهما تفريق دكف كاٟتبس
 احملكـو كضع ىو اٟتبس : أف على (ٔٗ )ا١تادة تنصيستخدـ لفظ اٟتبس للمدد القصَتة حيث 

 أف ٬توز كال ، هبا احملكـو للمدة كذلك، الغرض ٢تذا ا١تخصصة العقابية ا١تنشآت إحدل ُب عليو
 ينص مآب سنوات ثالث على األقصى حده يزيد أف كال شهر عن للحبس األدٗب اٟتد يقل

 ىو السجن أف على ( ٖٔ) ا١تادة تنصكالسجن للمدد الطويلة حيث . ذلك خالؼ على القانوف
 اٟتياة مدل كذلك الغرض، ٢تذا قانونا ا١تخصصة العقابية ا١تنشآت إحدل ُب عليو احملكـو كضع

 ا١تؤقت السجن مدة تقل أف ٬توز كال. مؤقتا كاف إف هبا احملكـو ا١تدة أك مؤبدا، السجن كاف إف
. ()ذلك خالؼ على القانوف ينص مآب سنة عشرة ٜتس على تزيد أف كال سنوات، ثالث عن

ال تقل مدة السجن ا١تؤقت عن ثالث ) :أنو على ِٓا١تادة تنصحيث  البحريٍت القانوف مثلوك
ال يقل حد اٟتبس األدٗب  ):  على أنوْٓكتنص ا١تادة  ،(...سنُت كال تزيد على ٜتس عشرة سنة

 باالٕتاه أخذ العما٘ب كالقانوف. () (عن عشرة أياـ كال يزيد حده األقصى على ثالث سنُت
 حيث كاحدة عقوبة ُب للحرية السالبة العقوبات توحيد يؤيد الذم العقابية السياسة ُب اٟتديث

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 استخدـ (ٗ،ٖ،ٔ،ٓ) ا١تواد ىػَُّٖ/ُُ/ِٔ كتاريخ (ُُْ)رقم ا١تلكي با١ترسـو الصادر التزكير مكافحة نظاـ ُب  ()
 لبعض ا١تعدؿ ىػَُْٗ/ٗ/ُِ كتاريخ (ْٓ/ ـ)رقم ا١تلكي ا١ترسـو ُب اٟتبس مسمى استخدـ حُت ُب السجن، لفظ

 .التجارية األكراؽ نصوص

 القضاء كأحكاـ الفقو بأقواؿ قمعل معلقا ا١تتحدة العربية اإلمارات دكلة ُب االٖتادم العقوبات قانوف: اٞتندم، حسن ()
 ـََِٗ ،ُط ىرة،االق العربية، النهضة دار ، األكؿ الكتاب

 ْٓكِٓ ـ/السادس الفصل، ىػُّٔٗ األكؿ ربيع ُٗ بتاريخ الصادر البحريٍت، العقوبات قانوف ()
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 كاف سواء العما٘ب، اٞتزاء قانوف ُب للحرية السالبة للعقوبات الوحيدة الصورة السجن عقوبة تعد
    ().كيرد التعبَت باٟتبس كالسجن ُب قانوف العقوبات القطرم دكف تفريق ().مؤقتا أـ مؤبدا

  () .كالكثَتة القليلة للعقوبة اٟتبس كلمة الكوييت القانوف يستعمل كذلك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: تعديالت من عليو طرأ كما ُْٕٗ لسنة ٕ رقم السلطا٘ب ا١ترسـو ألحكاـ كفقا العاـ القسم العما٘ب اٞتزاء قانوف شرح ()
 ِٕٕص ـ،ََِٕ ،ُط العربية،القاىرة، النهضة دار ٭تِت، عادؿ

 ـُْٗٗلسنة  (ُ)قانوف رقم (ِ)

  ِٔ/ُٔمادة السجوف، تنظيم قانوف، الكوييت اٞتزاء قانوف ()
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 للحرية السالبة العقوبات مزايا: الثاني المطلب
 

 دكر كحوؿ حو٢تا، الكالـ كبسطوا السجن مزايا االجتماع كعلماء القانوف علماء ْتث لقد
 معركفة عقوبة السجن جعلت كغَتىا ا١تزايا كىذه اجملتمع، مصاّب كٛتاية اجملرمُت معاقبة ُب السجن
 ىذه كانت كإف-ا٠تطرين اجملرمُت كسطوة اٞترائم زيادة مع السيما جنائي، نظاـ أم ُب شائعة
: كمنها -نسبية ا١تزايا

الزجر للجا٘ب حيث يعلم اجملـر أنو عندما ارتكب اٞتـر فقد عصى اهلل كاعتدل على اجملتمع؛  -1
كبالتإب فإف عليو ٖتمل العقوبة النإتة عن ذلك فيقبل عقوبتو بوصفها حكما عاما ينزؿ بكل 

؛ ()خارج عن نظاـ اجملتمع الذم ارتضتو الشريعة ٦تا يورث تقديرا لنظم اٞتماعة كقيم الدين
كيرجى من ذلك أف يتجنب التعرض ٢تذه العقوبة مرة أخرل باجتناب اٞتـر الذم أكجب عليو 
العقوبة أك سواه، ك٭تًـت قيم اجملتمع؛ ألنو يستشعر أف اجملتمع يطبق ىذه العقوبة للخارجُت عن 

.  أنظمتو فيتحقق بالسجن الردع ا٠تاص للمجـر كإيالمو لئال يعود لإلجراـ مرة أخرل
حيث يتحقق بالسجن قوة ا١تنع من اإلقداـ على اٞترٯتة ؼ ،كظيفة الردع العاـ أىم مزية للسجن -2

 أف يودع خلف القضباف ،ييعلم أف مصَت كل ٣تـر تسوؿ لو نفسو إٟتاؽ األذل باآلخرين
 ، فَتتدع اجملرموف عن ارتكاب ما ٮتالف النظاـ كالقانوف لئال يقعوا ٖتت طائلة العقاب كالسجن
. فالسجن كغَته من العقوبات كسيلة ٟتماية حقوؽ اإلنساف كاحملافظة على الضركرات ا٠تمس

استيفاء الدكلة حقها كحق اجملٍت عليو من اٞتا٘ب؛ كاليزاؿ ىذا األمر ٦تا يبعث الشعور باألمن  -3
.   ُب اجملتمع

حجز اجملـر عن احمليط الذم كاف يعيش فيو حينما مارس اٞتـر الذم ارتكبو للحيلولة بينو كبُت  -4
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كمزاياىا السجوف األكٔب العلمية للندكة مقدـ ْتث سلوكو، على كتأثَتىا كحاضره ماضيو ُب السجُت بيئة: حسن، عيسى()
 .ّٕص. ىػَُْْ ،ُ،طكالتدريب األمنية للدراسات العريب ا١تركز.اإلصالحية النظر كجهة من كعيوهبا



 

-33- 

 

 فالشخص ُب السجن يبتعد عن أصدقاء السوء ، العوامل اليت ساعدت ُب كقوعو ُب اٞتـر
. كالبيئة اليت سا٫تت ُب ارتكابو ١توجب العقوبة

مج إصالحية كتوجيهية ٤تددة كذات نتائج جيدة مرجوة ايتيح ىذا االحتجاز إخضاع اجملـر لرب -5
الناتج، كيصعب إخضاعو ٢تذه الربامج ُب بيئتو األصلية، كيعترب حاليا أىم مكاف ٖتاكؿ بو 

الدكؿ إصالح ا٠تارجُت عن قوانينها حيث تقدـ للسجُت ا٠تدمات االجتماعية ا١تتنوعة 
  ().كٛتاية اجملتمع كالربامج التأىيلية، كاكتساب ا١تهن ا١تفيدة هبدؼ استصالحو

ٛتاية اٟتق الذم تعرض للضرر أك ا٠تطر باٞترٯتة؛ كبسجن اجملـر ٯتكن كف أذاه عن نفسو إف  -6
 ق السيما من كثر فساده كأذاه فإف خلي سبيل،كاف اٞتـر عليو ُب نفسو كمتعاطي ا١تخدرات

 ().أضر بالناس كإف قتل فبدكف موجب

سجن اجملـر ٬تعلو ُب أماف من غضب اٞتماىَت كتنكيلها بو ُب حالة فوراف الدـ بعد اٞترٯتة،  -7
  ().كٛتاية للجا٘ب من اجملٍت عليو الذم قد يدفعو االنتقاـ كمشاعر الثأر إٔب إٟتاؽ األذل بغرٯتو

ما عوقب ): اٟتبس كفارة للذنب الذم حبس ا١تسلم ألجلو كللطربا٘ب عن ابن عمر مرفوعا -8
 (). (رجل على ذنب إال جعلو اهلل كفارة ١تا أصاب من ذلك الذنب

فالعقوبات  ().كقولو فعوقب بو، ىو أعم من أف تكوف العقوبة حدا أك تعزيرا: قاؿ الشوكا٘ب
. مطهرات كاهلل أكـر من أف يعاقب على الذنب مرتُت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ِّٗص ـ،ُٖٗٗ ،ُالرياض،ط الزىراء، دار اإلصالحية، كا١تؤسسات كالعقوبة اٞترٯتة: حسنأ طالب، ()

 َٔٔىػ،صَُْٕ ،ُط، الكويت،ا١تنار مكتبة اإلسالـ، ُب السجناء كمعاملة السجن أحكاـ:،حسنةغد أبو ()

 َٔٔاإلسالـ،ص ُب السجناء كمعاملة السجن أحكاـ:ةغد أبو ()

 الدين حساـ ٖتقيق الفوائد كمنبع الزكائد ٣تمع: سليماف بن بكر أيب بن علي الدين نور اٟتسن أبو ا٢تيثمي، ()
 كفيو بنحوه، كأٛتد الطربا٘ب، ركاه :كقاؿ   َُِٗٓ  رقم(ِٓٔ /ٔ )ىػ، ُُْْ دط،، القدسي،القاىرة القدسي،مكتبة

 ثقات رجالو كبقية خزٯتة، ابن كىو يسم، ٓب راك

 ،ُمصر،ط اٟتديث، الصبابطي،دار الدين عصاـ ٖتقيق األكطار، نيل:اهلل عبد بن ٤تمد بن علي بن ٤تمد الشوكا٘ب، ()
 (ٔٔ/ ٕ) ىػ،ُُّْ
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إحساس الشخص بالوصم االجتماعي اٟتاصل من إيداعو السجن عامال دافعا لتجنب يعد  -9
. العود للجـر ك٣تانبة أسبابو

شفاء غيظ صدر اجملٍت عليو كذكيو حىت هتدأ النفوس كيشعركف أف اجملـر ْتقهم يقاسي  -10
 . عقوبة السجن

داءىا إليهم مثل ا١تدين ا١تماطل اختاره ابن تيمية كابن آاستيفاء حقوؽ الناس ٦تن امتنع عن  -11
القيم كغَت٫تا؛ ألف اٟتقوؽ ال ٗتلص ُب ىذه األزمنة غالبا إال بو كٔتا ىو أشد منو، ككذا حبس 

 ().اٞتا٘ب حفظا حملل القصاص

 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- ىػَُْْ من) ،ِالسالسل،الكويت،ط دار الكويتية، الفقهية ا١توسوعة : بالكويت اإلسالمية كالشئوف األكقاؼ كزارة ()
 (َّٖ  ،ِٔٗ ،ُٔ)ص ،(ىػُِْٔ
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 للحرية السالبة العقوبات عيوب الثالث المطلب
 

 شاىدة  ظلما شبابو ريعاف ُب سجن الذم السالـ عليو يوسف اهلل نيب سجن قصة التزاؿ
 يساء قد العقوبة ىذه  أف كشاىدة القدـ، منذ للسجن ا١تنظمة اإلنسانية اجملتمعات معرفة على

 أحيانا إ٬تابياتو تفوؽ اليت كالسلبيات العيوب من العديد السجن عقوبة الستخداـؼ استخدامها،
: العيوب ىذه كمن
 حيث تتكبد الدكلة نفقات عالية إلقامة ،التكلفة ا١تالية العالية اليت تتطلبها ا١تؤسسات العقابية .1

ىذه ا١تؤسسات العقابية،ٍب نفقات أخرل إلدارهتا، كاإلشراؼ عليها من قبل ا١تتخصصُت 
كىذه ، اْب للمقيمُت فيها...كتوفَت ا٠تدمات كالربامج الصحية كالنفسية كاالجتماعية كالتعليمية

 ().التكاليف الباىضة تزداد سنة بعد أخرل

تعطيل اإلنتاج كإىدار الطاقات كا١تواىب كماينتج عنو من فاقد اقتصادم ضخم جراء سجن  .2
 كما بينت الدراسات اإلحصائية األضرار اليت تصيب االقتصاد ، أفراد ُب سن العمل كاإلنتاج

جراء اٞترائم اليت يقًتفها ا١تفرج عنهم بعد تنفيذ عقوبة السجن قصَت ا١تدة نتيجة لفشل 
 كما يتعرض أصحاب العقوبات ().السجوف ُب إصالحهم أك لصعوبة اندماجهم مع اجملتمع

 ()% .ّ.ُّقصَتة ا١تدة إٔب الفصل من العمل بنسبة بلغت

 ، السجوف اٟتالية معظمها يعا٘ب من االزدحاـ الشديد، كأكثرىا ٓب يشيد أصال ليكوف سجنا .3
 ().كالكثَت منها ًب بناؤه منذ سنوات طويلة كأصبحت غَت مناسبة لفلسفة اإلصالح كالتأىيل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ُِِ ص اإلصالحية، كا١تؤسسات كالعقوبة اٞترٯتة: طالب ()

 ،ِط القاىرة، العربية، النهضة دار كبدائلها، ا١تدة القصَتة للحرية السالبة العقوبات: رمضاف أٯتن الزيٍت، ()
 ْٓٓـ،صََِٓ

 االجتماعية للبحوث القومي ا١تركز القاىرة، كأسرتو، عليو احملكـو على ا١تدة القصَت للحبس االجتماعية آلثارا :عطية،مهنا ()
 ِٔٔص ـ،ُٗٗٗ  اٞتنائية، ١تعاملةا ْتوث قسم كاٞتنائية

 ا١تنظور من دراسة با١تدارس االلتحاؽ عن السجوف نزالء عزكؼ: البحث كفريق أٛتد ا١تنعم عبد حاًب اللطيف، عبد ()
= 
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: َََِتد٘ب ا١تستول الصحي للسجوف غالبا فقد كرد ُب تقرير اٞتمعية العا١تية الطبية لعاـ  .4
فاالكتظاظ كاالحتجاز ١تدة طويلة داخل ، بإمكاف السجوف أف تشكل بؤرا لتفشي األمراض)

 ىي كلها ، أماكن مغلقة قليلة النور، سيئة التدفئة كبالتإب ضعيفة التهوية كغالبا ما تكوف رطبة
كعندما ٕتتمع تلك الظركؼ ، ظركؼ مرتبطة عادة بالسجن كتسهم ُب تفشي األمراض كالعلل

إٔب جانب غياب الصحة كسوء التغذية كانعداـ اٟتصوؿ على الرعاية الصحية، فإف السجوف 
)  .تعد ْتق معضلة شائكة تواجو الصحة العامة كمن العوائق اليت تعيق تقدٙب الرعاية الصحية (

تردد بعض ككجود أكثر من جهة تقدـ ا٠تدمة الصحية كصعوبة التنسيق بينها، : للسجناء 
ادعاء بعض كؿ ا١تسؤكلية حاؿ ىربو، ـ للمستشفيات خشية تحينأطباء السجن ُب نقل السج

ضعف تأىيل بعض ك عن السجن، االسجناء ا١ترض هبدؼ ا٢تركب أك البقاء ُب ا١تستشفى بعيد
كما تعد السجوف بيئة النتشار األمراض اٞتنسية، () .(األطباء كا١تمرضُت العاملُت ُب السجوف

كاٞتنسية ا١تثلية نتيجة لغياب السجناء عن زكجاهتم،ك٘تتد سلبية ىذا األمر إٔب النساء الالٌب 
 ().يقيم أزكاجهن ُب السجوف ٦تا قد يؤدم إٔب التفكك األسرم

ٓب تشر اإلحصائيات إٔب دكر فاعل للسجوف ُب خفض نسبة اٞترائم كمكافحتها، فالزالت  .5
حاالت العود مرتفعة سواء بسبب اٞتـر نفسو أك بغَته كخالؿ مدة قد ال تكوف طويلة بعد 

إطالؽ سراح اجملـر يعززه اكتساب ا٠تربات اإلجرامية داخل السجن، كالزالت ٥ترجات ا١تؤسسة 
السجنية من حيث تصحيح سلوؾ السجُت كإدماجو باجملتمع مؤشرات سلبية على دكر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ِٔٔص ،َُّْالثا٘ب، اٞتزء- ا١تنقح النهائي الفٍت التقرير - كالتدريب التعليم ١تعوقات الشامل البيئي =

 (ِ) ـََِٖ/ ِ رقم اٞتنائي اإلصالح تقرير- اٞتنائي لإلصالح الدكلية ا١تنظمة ()

 عاـ االنساف، ٟتقوؽ الوطنية اٞتمعية عن كالصادر السعودية العربية ا١تملكة ُب اإلنساف حقوؽ حواؿأ عن الثا٘ب التقرير ()
 كمابعدىا ٕٓص ىػ،ُِْٗ

 اإلسالمية، للدراسات اإلسالمية اٞتامعة ٣تلة الشرعية، ا٠تلوة ُب السجُت حق : علياف يوسف اٟتافظ عبد ٛتيدة، أبو  ()
 ََُص، ـَُِِ-يناير  األكؿ العشركف،العدد اجمللد
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 ().السجن كعقوبة ُب ٖتقيق أىداؼ السياسة اٞتنائية، كدكره ُب تكريس أزمة اٞتنوح البسيط
بل دلت بعض اإلحصائيات أنو ُب ظرؼ اثنُت كثالثُت عاما بلغ عدد اٞتنايات ثالثة أمثاؿ ما 

 كما تضاعف عدد جنح السرقة ،  عليو، كبلغ عدد اٞتنح أكثر من أحد عشر مثالتكاف
ٖتديدا ُب ٙتانية كأربعُت عاما سبعة أمثاؿ ماكاف عليو كىي زيادة ال يربرىا زيادة عدد السكاف 

 ().كال تتناسب معها
يقبلوف ٔتختلف صور العنف كاالستغالؿ كيربركهنا كيعتربكهنا قد أكدت الدراسات أف النزالء  .6

 ().سلوكا مقبوال ُب ٣تتمع السجن

التعرض لالستهواء فمجموعة ا١تذنبُت السجناء ينظركف للمجتمع على أنو أٟتق األذل هبم  .7
كمتطلبات . كنبذىم فيتكوف لديهم سلوؾ مضاد للمجتمع ا٠تارجي كرأم عاـ مناىض للسلطة

 السيما فكرة ٗتصيص السجوف أم تصنيف السجناء ، التفريد التنفيذم على أسس علمية
بناء على نتائج الفحوص كاالختبارات اليت تقـو بو مراكز أك معاىد ا١تالحظة تتطلب نفقات 

كقد رصدت اٞتمعية الوطنية ٟتقوؽ اإلنساف تظلمات () .باىظة حىت ٔتعايَت الدكؿ الغنية
بعض أسر السجناء من أف أبناءىم يتأثركف ببعض األفكار ا١تتطرفة اليت ٭تملها بعض السجناء 

أف غالبية ا١تبحوثُت لديهم إتاه سلوكي  (َََِا١تسعود،)أكدت دراسة كما  ().اآلخرين
 ().من ا١تبحوثُت متقبلُت للوصم اال٨تراُب% ٖٓكأف % ٖٖ’ٓمضاد للمجتمع بنسبة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ا١تغربية،دراسة العدؿ كزارة البسيط، اٞتنوح أزمة كتطويق صد ُب الزجرم الردع آليات فشلت كيف :يوسف بنباصر، ()
  ـََِٔ/ ٓ/ ُٔ كتاريخ ،ٕٓٓ عدد خطاب ٔتوجب قضائية

 ٓٗكْٗص،ىػُّّْ ،ِط اإلسالمي، الفقو ُب السجن أحكاـ ُب ا٠تالصة: نايف بن علي الشحود،    ()

 ْٕص.ىػ ُُِْ،،الرياضاألمنية للدراسات العريب ا١تركز اإلصالحية ، ا١تؤسسات فكرة: اهلل عبد غاٖب، ()

 بعدىا كما ِٖص، سلوكو على كتأثَتىا كحاضره ماضيو ُب السجُت بيئة : عيسى ()

 ّّص ىػ،ُِْٗ، السعودية العربية ا١تملكة ُب االنساف حقوؽ أحواؿ عن الثا٘ب التقرير  ()

 أكادٯتية،ماجستَت دراسة للمجتمع، ا١تضاد بالسلوؾ كعالقتها السجن ثقافة: سعد بن اهلل عبد بن العزيز عبد ا١تسعود،  ()
 ُٔٗص، ـَََِ األمنية،الرياض، للعلـو العربية نايف
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اٟتبس القصَت ا١تدة قد ال ينفذ بأسلوب مؤثر يتفق مع قصر ا١تدة؛ كبالتإب ال ٭تقق ما يسميو  .8
اليت تنتج عن سلب اٟترية مع اٟتفاظ على قيم السجُت ُب الوقت  (الصدمة النفسية)البعض 

فاٟتبس الذم تقل مدتو ، كما أف ىناؾ اختالفا ُب ٖتديد ا١تدة اليت تعترب حبسا قصَت. ذاتو
 السيما عند خصم مدة ،عن سنو ال ٯتكن معو اتباع برامج توجيو كإصالح مؤثرة على السجُت

ظهر ىذا االٕتاه ُب مؤ٘تر الىام عاـ )حبس االحتياط من مدة العقوبة احملكـو هبا 
ىػ كانت مدة بقاء السجينات ُِّْ/ُّّْكُب ا١تملكة العربية السعودية عاـ  .()(ـَُٓٗ

 ().حالةُِّٓا١تطوم قيدىن بالشهور أقل من سنة إال ُب ٙتاف حاالت من ٣تموع 
 كيقتل الشعور با١تسئولية ُب –السجن يلحق األذل باحًتاـ الشخص لنفسو كتقديره لذاتو  .9

نفوس اجملرمُت ك٭تبب إليهم التعطل، فإذا قضى فًتة طويلة كقد كيفي مؤنة نفسو ُب مطعم 
ك٭تـر ().كمشرب كملبس فبعض ىؤالء يكره أف يلقى خارج السجن ليواجو شظف العيش

أىإب السجناء كعوائلهم من معيلهم أك من كالدهتم ٦تا قد يتسبب ُب ا٨تراؼ بعض أفراد 
 ().العائلة لفقداف الرعاية االجتماعية أك ا١تادية

الوصم الذم يلحق بالسجُت فمعرفة األشخاص احمليطُت بالشخص أنو قد دخل السجن  .10
مسبقا يشعره أنو غَت قادر على الوفاء ٔتتطلبات اجملتمع القيمية ٦تا يشجعو على العود مرة 

 كىذا العود بدكره يزيد النبذ كالوصم كبالتإب دافعا للعودة إٔب السجن حيث اجملتمع ، أخرل
 كما أف من نتائج الوصم أف يصبح غَت ،الذم كل من فيو على خطأ كال ينبذه أحد ىناؾ

مرغوب فيو كقد تقاطعو أسرتو كأقاربو كالييرغب ُب مصاىرتو كال تزك٬تو ٦تا يزيد شعوره 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مقدـ ْتث، ىػَُْْ،ُط كالتدريب، األمنية للدراسات العريب ا١تركز ككظيفتو، السجن مفهـو تطور: الفتاح خضر،عبد ()
 ُّص اإلصالحية، النظر كجهة من كعيوهبا كمزاياىا السجوف األكٔب العلمية للندكة

 جدكؿ ىػ،ُّّْ/ُِّْ العاـ /السنوم اإلحصائي الكتاب السعودية، العربية با١تملكة االجتماعية الشئوف كزارة موقع ()
 (ُِ) رقم

 ِٗك ُٗص، اإلسالمي الفقو ُب السجن أحكاـ ُب ا٠تالصة: الشحود ()

 ُِّص  اإلصالحية، كا١تؤسسات كالعقوبة اٞترٯتة: طالب ()
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  ().باالغًتاب كالنبذ

تشًتؾ ا١ترأة مع الرجل ُب كل سلبيات السجن السابقة كتزيد معاناة ا١ترأة ُب السجن مع  .11
ظركؼ الدكرة الشهرية،كاٟتمل كالوالدة أحيانا، ككذا ظركؼ اإلبعاد عن أسرهتا كأطفا٢تا كىي 

ضعيفة التحمل ١تثل ىذا، ك الوصم ُب حق النساء أشد ضراكة ُب اجملتمعات احملافظة اليت 
على  التيقبلبل إف كثَت من السجينات  ، تقيم كزنا عظيما ٟترمة النساء كصوف ٝتعتهن

الربامج التعليمية ْتجة أهنا التفيد شيئا ُب ٖتسُت ا١تظهر االجتماعي الذم تضرر كثَتا 
  ().بالسجن

على مستول العآب تبذؿ األمم ا١تتحدة جهودا لوضع ا١تعاىدات كا١تواثيق الدكلية ٓتصوص  .12
 إال أف التقارير تشَت إٔب انتهاكات ُب كثَت من دكؿ العآب ، معاملة  السجناء موضع التنفيذ

فعلى سبيل ا١تثاؿ ذكر مانفريد نواؾ احملامي االسًتإب ا١تدافع عن حقوؽ اإلنساف كا١تقرر 
ا٠تاص لألمم ا١تتحدة للتعذيب كاألشكاؿ األخرل من ا١تعاملة الوحشية كغَت اإلنسانية ُب 
تقرير قدمو لألمم ا١تتحدة أنو ٯتكن أف يقضي سجناء ُب سجن بأكركجوام سنوات داخل 

 درجة مئوية ُب حُت توجد نساء َٔصناديق من الصفيح تصل هبا درجات اٟترارة إٔب 
 ().كأطفاؿ بُت سجناء ٤تتجزين داخل غرفة تعذيب ُب نيجَتيا

التوسع ُب استخداـ العقوبة باٟتبس، بات يهدد اٟتقوؽ كاٟتريات الفردية، كأصبح يشكل  .13
 فقد تبُت أف إٚتإب التعداد السنوم للسجناء ُب ، اعتداء صر٭تا عليها ُب بعض اجملتمعات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 للعلـو  العربيةنايف األمَت جامعة ماجستَت، دراسة، للجرٯتة بالعود كعالقتو االجتماعي الوصم: ٤تمد بن سعود الركيلي، ()
 .الدراسة كنتائج ٕٔص  ىػ،ُِْٗ األمنية،

 ١تعوقات الشامل البيئي ا١تنظور من دراسة با١تدارس االلتحاؽ عن السجوف نزالء عزكؼ: البحث كفريق اللطيف عبد  ()
 ُُّص ،ِٔٔص٘ب، الثا اٞتزء، بالسعودية كالتدريب التعليم

 من األخرل كاألشكاؿ للتعذيب ا١تتحدة لألمم ا٠تاص كا١تقرر اإلنساف حقوؽ عن ا١تدافع االسًتإب احملامي نواؾ مانفريد ()
 ُِ http://akhbaralaalam.net/index ا١تتحدة لألمم قدمو تقرير ُب اإلنسانية كغَت الوحشية ا١تعاملة
  ََِٗ األكؿ تشرين
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ـ  ُْٗٗ ) دكلة على مستول العآب خالؿ الفًتة ما بُت عاميََِسجوف ما يقرب من 
مليوف سجُت، كتبُت حدكث ارتفاع ُب تعداد  (ٕٓ,ٖ ك ٖ)تراكح ما بُت  (ـََُِك

 ().السجناء ُب معظم سجوف دكؿ العآب

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ْٖٓص ،كبدائلها ا١تدة القصَتة للحرية السالبة العقوبات: الزيٍت ()
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 :الثاني المبحث
  البديلة العقوباتماىية 

 البديلة العقوبات مفهوم: األول المطلب
 

 طويلة أزمنة البشرية العقابية النظم مكثت كقد. العقوبات من خاص نوع البديلة العقوبات
 كفاح ٙترة العقوبات من النوع ٢تذا توصلها ككاف البديلة، العقوبة مبدأ ٬تيز تشريع إٔب تصل حىت

 العقوبة مبدأ يقر فإنو الربا٘ب ا١تصدر ذا اإلسالمي التشريع أما ،اٞتنائي اجملاؿ ُب طويل علمي
 .لكلمتيو التعريف خالؿ من البديلة العقوبات مفهـو كيتضح، اٞترائم من معينة نوعيات ُب البديلة

 :البذائل

  :اللغوي التعريف -أ
 ()بدال منو اٗتذه: منو منو،كبدلو كأبدلو. أٍبداؿ كاٞتمع غَته،: الشيء بىدؿي 

لًوً   حكم على حكمو كيبٍت مسده كيسد اٍلميٍبدىؿً  مقاـ يقـو كالبدؿ   () ميٍبدى
  () (كبديالت بدائلي  ٚتعها كالبديلة). كبيدىالءي  أٍبداؿ كاٞتمع. كالعوض ا٠تىلىفي :البىًديلً 
 ٤تل يكوف إ٪تا كالبدؿ،منو ا١تعوض ٤تل ٭تل ال العوض أف كالعوض البدؿ بُت الفرؽ: كقيل

 (). منو ا١تبدؿ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (ٓٔٗ، ُ )القاموس احمليط، :الفَتكزآبادم()

 (ُّْ ،ُ)ا١تاائة، بعد كاألربعوف الثالثة القاعدة رجب، البن القواعد: رجب ابن ()

 (ِٖ ،ِ)اٞتموع، ُب ا١تفصل ا١تعجم: يعقوب ()

 .الباء حرؼ (َُٕ،ُ ) النحو، كالنظائرُب األشباه: السيوطي ()
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: االصطالحي التعريف - ت
 :االصطالح الشرعي

 كجدت ما أقربك األقدمُت كتب ُب تعريفا الباحثة لو ٕتد فلم حادث مصطلح ىذا أف ٔتا
 اإلتياف كجوب ُب ا١تبدالت مقاـ تقـو إ٪تا األبداؿ إف: قواعده ُب الدين عز الشيخ قوؿ ذلك ُب
  ().هبا باإلتياف الذمة براءة ُب مبدالهتا تعذر عند هبا

:     االصطالح القانوني
 إلصالح السجن ٤تل ٖتل اليت التدابَت من ٣تموعة: " اقاؿ أنو (ىػُُِْ) الذيايبعرفها  -

. ()"حالو عن كالكشف ا١تتهم من للتثبت أك اٞتماعة، كٛتاية اٞتا٘ب
 ١تعاقبة اجملتمع يتخذىا اليت اجملتمعية اإلجراءات: "بأهنا (ىػُِْْ) اليوسف عرفها كما -

 العقوبة كتطبيق إصالحهم إٔب هتدؼ اجتماعية جراءاتإ من اجملتمع كقوانُت لنواميس ا١تخالفُت
 لذلك خصيصا ٤تددة أماكن داخل العقوبة ىذه تنفيذ دكف للقوانُت ٥تالفتهم بسبب عليهم
  ()"كثَتة سلبيات من ذلك على يًتتب ١تا اجملتمع عن كعز٢تم

 نوع من عقوبة ٤تل معُت نوع من عقوبة إحالؿ يتيح نظاـ: بأهنا ا١تنعم عبد فؤاد. د كعرفها -
 العقوبة تنفيذ تعذر عند ذلك كيتم بعده، أك اإلدانة حكم ضمن اإلحالؿ ًب سواء قضائيا آخر

ف حيث ـ مالئمة أكثر البديلة العقوبة كانت إذا أك تنفيذىا تعذر احتماؿ قياـ أك األصلية،
 ().ا١تتهم ٟتالة ذلك ُب منظورا بداية هبا احملكـو العقوبة إٔب بالقياس التنفيذ

 عن البديلة العقوبة تعريف ٮتتلف ال): البديلة للعقوبة تعريفو ُب السعيد كامل الدكتور يقوؿ -
 اٞترٯتة ارتكب من على اٞتزائي ا١تنظم يفرضها عقوبة كوهنا حيث من األصلية العقوبة تعريف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .(ٓ،ِ) ، األناـ مصاّب ُب األحكاـ قواعد:السلمي ()

  .ُٖص ،سجناؿ بدائل: الذيايب ()

 ُٖص ،للحرية السالبة للعقوبات كبدائل اجملتمعية التدابَت: اليوسف ()

 العقوبات ُب اٟتديثة االٕتاىات) ملتقى إٔب  مقدـ ْتث ا١تقارنة، األنظمة ُب كأنواعها العقوبة مفهـو :فؤاد ا١تنعم، عبد  ()
 العدؿ كزارة أقامتو كالذم العلمية، ا١تراحل – القضاء مرفق لتطوير العزيز عبد بن اهلل عبد ا١تلك مشركع ضمن (البديلة

 .ىػُِّْ/ ُُ/ ُٗ- ُٕ من الفًتة خالؿ السعودية العربية با١تملكة
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 اٟتيلولة ىو منها ا٢تدؼ قصَتة ١تدة اٟتبس ُب ا١تتمثلة األصلية العقوبة من بدال فيها ساىم كأ
 اليت ا١تبادئ لكافة ٗتضع فهي اإلصالح مركز أك السجن، دخوؿ هبا عليو ٭تكم من دكف

 . ()(األصلية العقوبة ٢تا ٗتضع
 إرسالو من بدال اٞتا٘ب حق ُب تنفذ عقوبة أك تدبَت كل:  بأهنا ( ىػُّّْ ا١تالك،) كعرفها -

 بعقوبة عنو ستعيضاي  كلكن، بالسجن اٞتا٘ب على اٟتكم ا١تفًتض من أنو كٔتعٌت، السجن إٔب
  تأىيلو كإعادة اٞتا٘ب أك اٞترٯتة لظركؼ نتيجة سواء ،إدارم قرار أك شرعي ٟتكم بناء بديلة

 مع التأىيل كإعادة كالتهذيب اإلصالح هبا يراد ما بقدر العقاب هبا يراد ال البديلة فالعقوبات
 ()...إتاىاتو على للتعرؼ للنزيل النفسية النواحي بدراسة االىتماـ

 من بدال سجنية غَت عقوبات استخداـ: بأهنا الشنقيطي ٤تمد. د عرفها ك٥تتصر مركز كبشكل
 ().السجنية العقوبات

 :النظامي التعريف- ج 
 العقوبات العدؿ كزارة قبل من ا١ترفوع البديلة العقوبات نظاـ مشركع من(ُ)ا١تادة عرفت

 مدتو تتجاكز ال الذم السجن أك اٞتلد لعقوبة البديلة كاإلجراءات كالتدابَت األعماؿ: بأف البديلة
 من ا١ترجوة ا١تصلحة ٖتقيق شأهنا من كيكوف التقديرية، القضاء لسلطة ٗتضع كاليت سنوات، ثالث

 ().اجملتمع كحقوؽ عليو، اجملٍت حق كضماف العقاب،
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . موقع كزارة العدؿالصغار، على ا١تطبقة البديلة العقوبات:السعيد()

 دار اٞتنائية، العدالة نظاـ ُب لإلصالح كنموذج للحرية السالبة العقوبات من التحرر: العزيز عبد بن أٯتن ا١تالك، ()
  ّٖص ىػ،ُّّْ ،ُط كالتوزيع، للنشر الصميعي

 االٕتاىات ملتقى ،عمل كرقة الكبار، على تطبق اليت البديلة العقوبات أنواع : ف٤تمد كلد اهلل عبد ٤تمد الشنقيطي، ()
-ُٕ السبت من الفًتة ُب السعودية العربية با١تملكة العدؿ كزارة نظمتو كالذم البديلة العقوبات ُب اٟتديثة

 ػقُِّْ/ُُ/ُٗ

() http://www.alsharq.net.sa/ 
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  :اإلجرائي التعريف -د 

 عزلو عن عوضا إصالحو هبدؼ اٟتدث على تقرر اليت اجملتمعية كالعقوبات اإلجراءات ىي
.  كثَتة سلبيات من ذلك على يًتتب ١تا قصَتة؛ لفًتة االجتماعية الرعاية دار كإيداعو اجملتمع عن

 سلب بدائل ا١تؤسسية، غَت البدائل: منها متعددة بمسميات البديلة العقوبات وسميت
 ُب اإلصالح ا١تؤسسي، غَت اإلصالح ا١تؤسسات، ُب اإليداع بدائل السجن، بدائل اٟترية،

 كقوانُت اجملتمع، ُب ا١تعاملة أكامر اٞتزاء، بدائل ا١تؤسسية، غَت ا١تعامالت البديلة، التدابَت اجملتمع،
 االجتماعي،التدابَت الدفع قوانُت ك اٟتبس عن البديلة اإلجراءات () االجتماعي، التشغيل
 النظم ُب) التفريدية العقابية ا١تعاملة نظم من للسجن البديلة العقوبات كتعترب ().اجملتمعية
  .(العا١تية العقابية التشريعية
 اعتبارىا ُب متباينة االٕتاىات على بناء األحداث على السجن بدائل تسمية اختلفتو

 كاإلصالح للتأديب هتدؼ ألهنا عقوبات اعتربىا من ا١تتخصصُت فمن ، تربوية تدابَت كأ عقوبات
 كُب العقوبة ككظيفة اٞتزاء صفة ٢تا فإف اإليالـ معٌت من خلت كإف العقوبة خصائص من ك٫تا

 ثاف كإتاه().اٞتناة من ٤تدد لصنف العقوبات من خاص نوع أنو إال، اإلدانة معٌت هبا اٟتكم
 على القانوف هبا ٭تكم - الوقائية التدابَت أك العقوبات قبيل من كليست - تربوية تدابيرا اعتربىا
 ُب انعقد الذم العقوبات لقانوف السادس الدكٕب ا١تؤ٘تر ففي، ا١تقارف كالقانوف الفقو كيؤيده اٟتدث

 مسئوؿ غَت ك العقل مكتمل غَت الصغَت أف ٔتا أنو يؤكد تقريرا  جرسبيٍت. أ قدـُّٓٗ سنة ركما
، عقوبتها بتحمل التزاـ للجرٯتة ا١تكوف الفعل ارتكابو عن ينشأ فال  األداء مسئولية لتخلف جنائيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نايف ٞتامعة مقدمة ماجستَت رسالة كا١تأموؿ، الواقع بُت للحرية السالبة العقوبات يدائل: علي بن اهلل عبد ا٠تثعمي،  ()
  ٓٓص ىػ،ُِْٗ  األمنية، للعلـو العربية

 ُُص البديلة، العقوبات مشركع علىمقدمة  مالحظات: ياسر البلوم، ()

 ـ،صََِٔاإلسكندرية،دط، ا١تعارؼ، منشأة لألحداث، اٞتنائية كا١تعاملة اٞتا٨تة الطفولة قانوف: سليماف ٤تمود موسى ()
ِٖٓ 
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 قانوف من الثا٘ب الباب خصص الكوييت القانوفؼ: كىذه التسمية ىي السائدة ُب القوانُت ا٠تليجية
ق إذا فإف (ٕ)ة ا١تاد لنص كفقاؼ اإلماراٌب القانوفكذلك ."كالعقوبات التدابَت "بعنواف األحداث

ارتكب اٟتدث الذم أًب السابعة كٓب يبلغ السادسة عشرة من عمره جرٯتة معاقب عليها ُب قانوف 
كمثلهما قوانُت البحرين كقطر ُب  ،(اٞتزاء أك أم قانوف آخرحكم القاضي باٗتاذ مايراه من التدابَت

 كثيقة كنصت(ُٖ)ك (ُٓ)حُت قسمها القانوف العما٘ب إٔب تدابَت الرعاية كتدابَت اإلصالح مادة 
 (ْ)ا١تادة ُب العربية ا٠تليج لدكؿ التعاكف ٣تلس بدكؿ لألحداث ا١توحد (القانوف)للنظاـ ظيب أبو

أنو إذا ارتكب اٟتدث الذم أًب السابعة  من عمره كٓب يتم ا٠تامسة عشرعاما جرما فال يفرض عليو 
 () (القانوف)سول تدابَت الرعاية أك تدابَت اإلصالح ا١تنصوص عليها ُب ىذا النظاـ

 عشرة الثامنة يكملوا كٓب عشرة ا٠تامسة أكملوا الذين األحداث على تفرض اليت اٞتزاءات أما- 
ـ عليو ٭تكمفإنو  ا١تؤبدة الشاقة األشغاؿ أك باإلعداـ عليها يعاقب جنايات كارتكبوا العمر من

 اٟتدث ارتكب كإذا ) على الكوييت األحداث قانوف من (أ/ُْ) ا١تادة نصتبالسجن فمثال 
 اٟتبس أك اإلعداـ عقوبتها جناية العمر من عشرة الثامنة يكمل كٓب عشرة ا٠تامسة أكمل الذم
ُب قانوف  (ُ/ ُٕ) كا١تادة "سنوات عشر على تزيد ال مدة باٟتبس عليو القاضي حكم ا١تؤبد

إذا ارتكب اٟتدث الذم ٕتاكز سنو أربع عشرة سنة كٓب يبلغ األحداث القطرم اليت أشارت إٔب أنو 
ست عشرة سنة جناية عقوبتها اإلعداـ أك اٟتبس ا١تؤبد، حكم عليو باٟتبس مدة ال ٕتاكز عشر 

كما كرد ُب كثيقة . كتوجد نصوص مشاهبة ُب قوانُت دكؿ اجمللس األخرل ماعدا البحرين. سنوات
أنو إذا ارتكب اٟتدث الذم أًب ا٠تامسة عشرة كٓب يتم الثامنة عشرة  ( ِ /ُٗ)مادة " أبو ظيب" 

 .من عمره إحدل اٞتنايات ا١تستحقة عقوبة القتل ٭تبس من ست سنوات إٔب اثنيت عشرة سنة

 أجلها من كيتعرض ا١ترحلة ىذه ُب جنحة أك جنائية جرٯتة يرتكب أف ٯتكن فاٟتدث كىكذا
 يتخذ ما ٝتي حالة ُب أنو الباحثُت بعض كيرل...تدبَت جملرد كليس عليو جزائية عقوبة لفرض

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةزير معإب تعميم ُب كالوارة،العربية ا٠تليج لدكؿ التعاكف ٣تلس بدكؿ لألحداث ا١توحد (القانوف)للنظاـ ظيب أبو كثيقة ()
 ص ىػ،٤ُِْٕتـر ِٗكتاريخ ِٗ العدد العدؿ ٣تلة ُب كا١تنشورة ىػُِْٔ/ٔ/َِ ُبِّٖٔ/ت/ُّ الرقم ذك العدؿ
َِِ 
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 ىذه على البديلة العقوبات نظاـ لفرض ٣تاؿ فال هتذيبيو أك تقوٯتيو تدابَت القانوف ُب اٟتدث بشأف
 ()...البديلة العقوبات ٤تلها لتحل عقوبات ليست ألهنا التدابَت
 كا١تسئولية القانونية ا١تسئولية فكرٌب بُت ا٠تالؼ ىو السابقتُت النظر كجهيت بُت ا٠تالؼ كمرد 

 اآلٙتة لإلرادة امضاد جزاء العقوبة إنزاؿ تتطلب اليت اٟترة اإلرادة فكرة على تقـو فاألكٔب  ،االجتماعية
 خلقية بعوامل مدفوعة بل حرة غَت اإلرادة أف فكرة  على الثانية تقـو حُت ُب ،العدالة لفكرة ٖتقيقا

  ().١تواجهتها كقائية أساليب اٗتاذ من كالبد كعضوية كنفسية
 ىي كإ٪تا ،كقائية أك تربوية كالتدابَتا جنائية عقوبات ليست أهنا يرل  الث اتجاه وجود مع
 ( اإلدارية االحًتازية التدابَت) اإليطإب القانوف ُب تسميتها إٔب استنادا إدارية طبيعة ٢تا إجراءات

 دكف للحيلولة كإ٪تا ما جرٯتة حدكث ٢تا يشًتط كال إدارية سلطة قبل من إيقاعها ٯتكن حيث
  ().كقوعها

 كتعتقد ().األنظمة من كثَت ُب غامضا التدابَت كبُت العقوبات بُت الفارؽ يزؿ ٓب كعموما
 كليس تدبَتا أك بديلة عقوبة لتسميتها كمعيار كمكاهنا العقوبة بنوعية متعلق األمر أف الباحثة

 تدبَتا ٝتي كإف - كاقعو ُب سجن ىو العقابية ا١تؤسسة ُب فاإليداع ،القانوف أك النظاـ ُب لتسميتها
 اٟتدث ىو البديلة العقوبة نطاؽ كأف فيو، النزالء لألحداث تقدـ اليت الربامج ّتودة سلمنا كإف -

 العقوبة آتت ما كإذا ، جرٯتة أثر على توقع أف ٢تا اليشًتط كالتدابَت بالفعل جرما ارتكب الذم
 ستكوف فإهنا ٙتارىا اإلصالحية –كىي التسمية ا١تستخدمة ُب أنظمة ا١تملكة العربية السعودية البديلة
 ىو كىذا اٞترٯتة ُب الوقوع من جنائيا مسئوال يصبح عندما الحقا اٟتدث تقي بوصفها تدبَتا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .االنًتنت شبكة على متاحة ،عمل كرقة خطة الصغار، على البديلة العقوبات : كامل السعيد، ()

 ّٗٓص ـ،ََِِ القاىرة، القاىرة، جامعة مقارنة، دراسة ا١تنحرفُت لألطفاؿ اٞتنائية ا١تسئولية: سلطاف أٛتد عثماف، ()

 ُُٓص ـ،ُٖٔٗ دط،،القاىرة، العا١تية ا١تطبعة مقارنة، دراسة القضائي االختبار: فتحي أٛتد سركر، ()

 مصر كٚتهورية السعودية العربية ا١تملكة من بكل االجتماعي فاعدكاؿ األمنية التدابَت سياسات نظمي، عزيز ٤تمد سآب، ()
 َِص ـ،دط،ُٔاٞتامعة، شباب العربية،مؤسسة
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 البديلة العقوبات مزايا: الثاني المطلب
 

 عقوبات ُب -  منضبطة لكن- كاسعة اجتهادية مساحة اإلسالمية الشريعة أتاحت
 ك٭تقق كا١تكاف الزماف تغَت مع يتناسب ٔتا العقوبات من ليجدد السلطة القاضي كمنحت،التعزير

 اإلسالمي القضائي النظاـ ُب موجودة البديلة العقوبة أف ٧تد التحقق كعند ،الشرعية ا١تقاصد
 بقدر يعاملوف ا٠تلفاء) كاف فقد كنوعا، كما فيها التوسع إٔب الدعوة هبا ا١تناداة ُب األمر  كاليعدي 
 احملافل تلك ُب قدميو على يقاـ من كمنهم ٭تبس، من كمنهم يضرب من فمنهم كاٞتناية، اٞتا٘ب
 ().(كا١تقوؿ لو، كا١تقوؿ القائل، قوؿ ذلك ُب كيعترب إزاره، ٭تل من كمنهم عمامتو، تًتع من كمنهم

 ا٠تدمات من السجن ببدائل اٟتكم ُب ملحوظا سبقا حققت الغربية اجملتمعات أف كا١تالحظ
على النتائج اإل٬تابية  دلت كٕتارب كدراسات حصائياتإ على بناء إال كماذاؾ كغَتىا التطوعية

: ٢تذا النوع من العقوبات كمن ىذه اإل٬تابيات
معاٞتة مشكلة اكتظاظ السجوف ْتل جذرم، بدال ٔتعاٞتتها بإنشاء ا١تزيد من السجوف،  .1

كتبقى السجوف عقوبات لنوعيات أكرب من اٞترائم ال مناص من اٟتكم بالسجن فيها كال 
 .تناسب العقوبة البديلة معها

توفَت النفقات ا١تالية الالزمة إلنشاء ا١تؤسسات العقابية كإدارهتا كمتابعتها، كصرؼ ىذه  .2
التكاليف ُب التنمية كُب ا١تزيد من ا٠تدمات لنزالء ا١تؤسسات العقابية، كمن جهة أخرل اٟتد 

 .من الفاقد القومي باستثمار ا١توار البشرية كتفعيلها

إذا سلمنا أف من أىداؼ السياسة اٞتنائية الناجحة الوقاية من اٞترائم، كاٟتيلولة دكف العود  .3
 فإننا ٧تد أف بدائل العقوبات السالبة للحرية ىي األكثر توافقا لتحقيق ىذا ، الرتكاهبا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـ،ُْٗٗ ،ُط بَتكت، اإلسالمي، العرب دار خبزة، بو ٤تمد ٖتقيق الذخَتة،: إدريس بن أٛتد الدين القراُب،شهاب ()
(ُِ، ُُٖ) 
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ا٢تدؼ؛ لذا شاع استخدامها ُب ٤تاكم الدكؿ الغربية، كتعددت تطبيقاهتا كذلك بناء على ما 
تؤكده نتائج الدراسات العلمية كالبحوث من أف استخداـ البدائل ٓب يؤد إٔب أية زيادة ُب 

 (). معدؿ اٞترائم
فهي صادرة عن رٛتة ا٠تلق كإرادة ،  العقوبات الشرعية إ٪تا شرعت رٛتة من اهلل تعأب بعباده .4

اإلحساف إليهم ك٢تذا ينبغي ١تن يعاقب الناس على ذنوهبم أف يقصد بذلك اإلحساف إليهم 
 كالعقوبات ().كالرٛتة ٢تم كما يقصد الوالد تأديب كلده ككما يقصد الطبيب معاٞتة ا١تريض

 األحداث،كذكم االحتياجات :البديلة أكثر مناسبة لنوعيات معينة من البشرمثل
 .  ا٠تاصة،كالنساء، كمن ٓب تثبت خطورتو االجرامية

 حيث يقرر القاضي العقوبة ا١تناسبة لكل قضية على الواقعية كا١توضوعية ُب تقرير نوع العقوبة .5
اختالؼ تقدير العقوبة من ٤تكـو آلخر لعوامل منها ظركؼ اٟتدث الشخصية كظركؼ حده ك

  فقد آثر الشرع ترؾ ىذا األمر الجتهاد اإلماـ أك ،ارتكابو للجـر كسائر العقوبات التعزيرية
 ،نائبو، كأعطاه ىذه السلطة لكي تعاِب مشكلة اٞترٯتة على ضوء حالة اٞتا٘ب كنوعية اٞتناية

من أجل أف تتنزؿ العقوبة على معاٞتة السبب الذم دفع اٟتدث الرتكاب اٞترٯتة؛ ٦تا يساعد 
 .ُب تقوٙب دكافعو كتصحيح مساره

كقاية احملكـو كأسرتو من الوصم الذم يلحق هبم إذا ما كانت عقوبتو اإليداع ُب السجن،  .6
فاحملكـو بعقوبة بديلة ال تالزمو تلك الصورة الذىنية النمطية عن مقت خريج السجوف 

ال كما أهنا كبذلك يعود لالنتظاـ ُب النسيج االجتماعي دك٪تا صعوبات تذكر، ، كالتحرز منو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بدائل لندكة مقدمة عمل كرقة العريب، ا٠تليج دكؿ ُب ا١تقًتحة البديلة العقوبات: العزيز عبد بن اهلل السعيد،عبد  ()
 ٖص دت، للحرية،دط، السالبة العقوبات

 االختيارات: ٤تمد بن القاسم أيب بن اهلل عبد بن السالـ عبد بن اٟتليم عبد بن أٛتد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن ()
 عباس بن ٤تمد بن علي اٟتسن أيب الدين عالء اللحاـ، ابن ٚتع ،(الرابع اجمللد الكربل الفتاكل ضمن مطبوع) الفقهية
 .(ّٗٓ ،ُ ) ىػ،ُّٕٗ دط، لبناف، بَتكت، ا١تعرفة، دار، اٟتنبلي الدمشقي البعلي
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 .تتأثر فرصو ُب اٟتصوؿ على كظيفة بوصمة السجن

ٛتاية احملكـو من ٥تالطة السجناء األكثر خربة ُب اإلجراـ لئال يتأثر با٠تربات اإلجرامية،  .7
 .كالتوجهات اإلجرامية األكثر خطورة، كالتتوثق صالتو بعتاة اجملرمُت كمنظمات اإلجراـ

 كال تشجعو على العطالة كاالعتماد على ،العقوبة البديلة ال تلحق الضرر باحًتاـ احملكـو لذاتو .8
 .الغَت،بل يظل منتجا كمتفاعال مع اجملتمع

 .ٛتاية أسرة السجُت الفاقة بغياب عائلها، كٛتاية كياهنا من التفكك كالضياع .9

 العقوبات البديلة التضطراحملكـو للعيش ُب بيئة السجن بأضرارىا الصحية كالنفسية، كما قد  .10
 .يعًتيها أيضا من ا١تضاربات كالشغب كالتعامل ا١تهُت 

كم على الشخص كىو غَت مستحق للسجن ُب اٟتقيقة كىذا أمر كارد  .11  كإف كاف – قد ٭تي
كُب حالة اٟتكم عليو بعقوبة بديلة فإف استفادتو من العقوبات البديلة أفضل -نادر اٟتدكث 

٦تا لو حكم عليو بالسجن كىو غَت مستحق كُب اٟتديث عن - على كل حاؿ-ُب حقو 
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم  ) :عائشة رضى اهلل تعأب عنها أف رسوؿ اهلل قاؿ

فإن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيلو فإن اإلمام أن يخطأ في العفو خير من أن يخطأ 
 ()(بالعقوبة

 

  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: الرقم أك الصفحة - األكطار نيل ُب الشوكا٘ب كقاؿ/  ُّّ: الرقم أك الصفحة،صحيح  الصغَت اٞتامع ُب السيوطي قاؿ ()
 .ا١توقوؼ كالصواب ضعيف كىو زياد أيب بن يزيد إسناده ُب: ُِٕ/ٕ



 

-51- 

 

 البديلة العقوبات عيوب الثالث المطلب
 

 كالنظرة ا١توضوعية كإف اإلشكاالت، من ألم% ََُ بنسبة حلوؿ توجد ال ا١تستقرأنو من
 إ٬تابياهتا رغم البديلة العقوبات من االستفادة تقلل قد اليت العيوب ذكر الباحث على ٖتتم ا١تتوازنة
 :العيوب ىذه كمن ،ا١تتعددة

أف أ٪تاط بعض اٞترائم ا١ترتكبة ال يسمح بإ٬تاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، مثل تعاطي  -1
 بل كرٔتا ساىم االقتصار على العقوبة البديلة ُب ىذا األمر ، ا١تخدرات أك ا١تسا٫تة ُب ترك٬تها

 ().إٔب انتشار جرائم الًتكيج كالتعاطي على حد سواء

تعترب العقوبة البديلة غَت مناسبة ُب حالة ما إذا كجد سابقة جرمية، كالبد من نوع أكثر إيالما  -2
 ().من العقوبات فيكوف السجن ىو العقوبة ا١تناسبة ُب حقو

تشجع العقوبات البديلة بعض اجملرمُت على ارتكاب ا١تزيد من اٞترائم باعتبارأهنا غَت قاسية ٔتا  -3
 ٦تا ٮتل هبيبة العدالة اٞتنائية، فالسجن ُب عرؼ اجملتمع كثقافتو ىو األسلوب ،يكفي للردع

توقف فاعليتها على إ٬تابية احملكـو ُب التعاطي كما  (). مرتكب اٞترٯتةاألمثل لعقاب اٟتدث
 السيما من لديو طابع ،قد ال ٕتدم نفعا مع بعض اجملرمُت؛ لذا فهي مع العقوبة ا١تقررة عليو

. عدكا٘ب، كال يتعاكف ُب تطبيق التدبَت البديل كبالتإب تفقد العقوبة البديلة معناىا كجدكاىا
عدـ تقبل اجملتمع إل٬تاد بدائل للعقوبة السالبة للحرية، كاعتقاد أف ىذا تساىل مع اجملـر  -4

 كمن جهة أخرل عدـ تقبل اجملتمع لبعض البدائل كاعتبارىا غَت ، يشجع غَته كال يكف أذاه
 .()مناسبة لعادات كتقاليد اجملتمع مثل العناية ْتيواف معُت على سبيل ا١تثاؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. بعدىا كما ِِٖص، للحرية السالبة العقوبات من التحرر: ا١تالك ()
. بعدىا كما ِِٖص ، للحرية السالبة العقوبات من التحرر: ا١تالك ()
. بعدىا كما ِِٖص ، للحرية السالبة العقوبات من التحرر: ا١تالك ()
 .بعدىا كما ِِٖص االجتماعية، العدالة نظاـ ُب لإلصالح كنموذج للحرية السالبة العقوبات من التحرر: ا١تالك ()
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عدـ توافر األساليب التنفيذية للعقوبات البديلة،كقلة ا١تؤىلُت علميا كعمليا لإلشراؼ على  -5
كُب ظل عدـ كجود ضوابط دقيقة كآليات تنفيذ منظمة كجهات ذات خربة تتؤب (). تنفيذىا

، كالبد ٢تا من إ٬تاد () فإهنا ستكوف سلبياتو أكثر من إ٬تابياتو، متابعة ىذا النوع من العقوبات
 .بيئة تنفيذية تفي ٔتتطلبات التنفيذ ّتدية تضمن ٖتقيق مقاصد العقوبة البديلة 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ُْٗ، صكا١تأموؿ الواقع بُت للحرية السالبة العقبات بدائل: ا٠تثعمي ()

. ىػ ُِّْ القعدة ذك ُٖ االقتصادية،األحد صحيفة البديلة، للعقوبات نظاـ لصدكر الوقت حاف أما: خالد النويصر، ()
 ٕٗٓٔ العدد َُُِ أكتوبر ُٔ ا١توافق
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 :الثالث المبحث
 عليها للحرية السالبة العقوبة تطبيقحداث و األ قضاياماىية 

 األحداث قضايا مفهوم: األول المطلب
  

ينبغي التعريف أكال ٔتصطلح القضايا ٍب التعريف ٔتصطلح األحداث للوصوؿ إٔب تعريف 
. (قضايا األحداث)ا١تركب 

 

  :أوال القضايا
 :التعريف اللغوي- أ 

. ()قضى يقًضي قضاء، كقضية أم حكم. ػ قىضىايا ٚتع قىضي ة
 :التعريف االصطالحي-ب 

 (). ا١تراد بالقضية اٟتادثة اليت يقع فيها التخاصم
، : كتسمى الواقعة القضائية  اٟتادثة اليت يقع فيها التنازع لدل القاضي تقتضي فصال ْتكم ملـز

 ().أك صلح عن تراض
كالنوازؿ الوقائع كا١تسائل ، ()كىي اٟتادثة اليت ٖتتاج ٟتكم شرعي: كيطلق عليها الفقهاء النازًلة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ( ُٖٓ، ٓ) ، العُت كتاب:الفراىيدم ()

 (ُِ، ٖ) ، عابدين ابن تكملة مع األبصار تنوير شرح ا١تختار الدر على احملتار رد:عابدين ابن ()

 الرئاسة عن تصدر دكرية ٣تلة، اإلسالمية البحوث ٣تلة، الوقائع  على األحكاـتنزيل  ْتث:  ابن خنُت، عبد اهلل بن ٤تمد ()
 عاـ اآلخرة ٚتادل إٔب األكؿ ربيع من كالسبعُت، العددالثامن، كاإلرشاد كالدعوة كاإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة

 ِّٔىػ،صُِْٕ

 (ُْٕ، ُ) ،الفقهاء لغة معجم: كقنييب؛  قلعجي ()
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كالنازلة ا١تسألة الواقعة اٞتديدة، اليت تتطلب اجتهادا كبياف ().ا١تستجدة كاٟتادثة ا١تشهورة
فإف قالوا لسنا نقوؿ إنو تنزؿ نازلة ال توجد ُب القرآف كالسنة، : كمنو قوؿ ابن حـز() ،حكم

 ().لكنا نقوؿ إنو يوجد حكم بعض النوازؿ نصا، كبعضها بالدليل
  :اإلجرائي التعريف-ج

.  باٟتق للحكم القضاء؛ إٔب اٟتدث فيها يقدـ اليت اٟتادثة ىي

:  انيا األحداث
 :اللغوي التعريف-1

، شابُّ -  ثة كشابَّقة حىدىثه  اٟتداثة بُت  ،كحديثها السن حدث كرجل.() الس ن   ُب فتٌية: حىدى
   ().فيت:كاٟتدكثة
، أىم حىدىثه  كرجله -   حيٍدثافه  غلمافه  كىؤالءً  الس ن ، حىًديثي : قػيٍلتى  الس نَّق  ذىكىٍرتى  فًإف شابٌّب

،: كاإًلبل كالدكاب   النَّقاسً  ًمنى  فىيًتٍّ  ككلُّ . أىٍحداثه  أىم ثةه  كاألينثى حىدىثه  كناية السن كحداثة(). حىدى
 () .أحداث أم حدثاف كغلماف السن حديث قلت السن ذكرت فإف العمر، كأكؿ الشباب عن

 ().السن الطرم: اٟتدث كالرجل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مؤسسة النوازؿ، فقو: ٤تمد بن غيهب بن ٭تِت بن عثماف بن بكر بن اهلل عبد بن ٤تمد بن اهلل عبد بن بكر زيد، أبو ()
 (ٗ ،ُ) ىػ،ُُْٔ  ،ُ، طالرسالة

 َّص، ىػَُّْ ٤تـر،األكؿ العدد كالنوازؿ األصوؿ النوازؿ،٣تلة مع التعامل ُب السلف منهج: حسُت بن اٞتيزا٘ب،٤تمد  ()

 (ٓ،ٖ)، األحكاـ أصوؿ ُب اإلحكاـ: حـز ابن ()

  (ُٕٕ ،ّ) العُت، كتاب:الفراىيدم ()

 (ُٕٔ، ُ)القاموس احمليط، : الفَتكزآبادم ()

 .ا١تهملة اٟتاء فصل (ُّّ ،ِ) العرب، لساف:منظور ابن ()

 ُِٓص الصحاح ، ٥تتار: الرازم ()

 .كمايثلثهما كالداؿ اٟتاء باب(ّٔ ،ِ)، اللغة مقاييس معجم: فارس ابن ()
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: االصطالحي التعريف-2
 :الشرعي االصطالح

 السن حديث: أف حجر ابن عند ككرد اٟتدث لتعريف الفقهاء من القدامى يتعرض ٓب ػ   
   ().السن صغَت ىو السن كحدث
 فارتكب الرشد سن يبلغ كٓب العمر من سنوات سبع بلغ من: بأنو ا١تعاصرين بعض عرفو- 
  () .الشرع عليها يعاقب أفعاال

 إٔب كفىت شابا، كبعده البلوغ إٔب غالما يسمى الصغَت أف كالنظائر األشباه ُب كجاء- 
 من بشيء كال العبادات من بشيء عليو تكليف فال ،فشيخا ا٠تمسُت، إٔب فكهال الثالثُت،

 الزكاة عليو ٕتب فال خطأ كعمده، عليو كالقصاص منها شيئا فعل كلو عليو حد فال ا١تنهيات،
 ().حنيفة أيب عند

، بقىدىحو   اهللً  رسوؿي  أيٌبى  اٟتديث كُب-  ، أحدىثي  ىو غيالىـه  ٯتيًنو كعن فشًربى  القىٍوـً
 ألكثر كنتي  ما: فقاؿ. (األْشياخ ُأعِطيَ  أن لي أتأذن غالم، يا): قاؿ يىسارًه، عن كاألٍشياخي 

ا منك بنصييب  ().إيَّقاه فأعطاه اهلل، رسوؿ يا أحدن

كالطفل ُب مفهـو الفقهاء ىو الولد الصغَت من اإلنساف، كيبقى ىذا االسم لو حىت ٯتيز، كقيل - 
كقد كرد  (). عشرةكيزيد اٟتدث عن الطفل بأنو يزيد على ٜتسة عشر عاما حىت الثامنة، ()حىت ٭تتلم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (َِٖٕ )، رقم(ُْٖ/ُِ)، شرح صحيح البخارم البارم فتح: ابن حجر()

 ،ُط،نوفل،بَتكت مؤسسة العربية، التشريعات ُب اال٨تراؼ ٓتطر ا١تهدد أك ا١تنحرؼ اٟتدث: العوجي،مصطفى ()
 ِّٗص ـ،ُٖٔٗ

 َّٔص ،النعماف حنيفة أيب مذىب كالنظائرعلى األشباه:٧تيم ابن ()

 .(ُُِ ،ّ)،ََِّ  رقم،كأيامو كسننو اهلل رسوؿ أمور من ا١تختصر الصحيح ا١تسند اٞتامع: البخارم ()

كنظاما ُب الدكائر العدلية، كزارة العدؿ، ا١تملكة العربية السعودية، ىا حقوؽ الطفل القضائية فق: ـىيالصائغ، ٤تمد بن إبرا ()
 ٕ، صھ ُُّْ

 َُص الشرعية، احملاكم من قضائية تطبيقات مع كنظاما فقها القضائية الطفل حقوؽ: الصائغ ()
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ُب كالـ الفقهاء ما يدؿ على كجود لفظ اٟتدث لديهم حيث كرد ُب كتاب أسٌت ا١تطالب ُب 
ككالة األحداث قيل ىم الذين يعلموف أحداث الفيء الفركسية  ):شرح ركض الطالب قولو 

 ()يقاؿ رأيتو ُب صباه أم ُب صغره قيل من لدف يولد إٔب أف يفطم،:  كمثلو الصيب().(كالرمي
كقيل ىو جنُت ماداـ ُب بطن أمو فإذا انفصل ذكرا فصيب كيسمى رجال كما ُب آية ا١تواريث إٔب 

كُب الشرع يسمى غالما إٔب البلوغ، كبعده . فشاب إٔب أربع كثالثُت.  فغالـ إٔب تسع عشرة،البلوغ
 كأما الرشد فهو أف يبلغ الصيب حد التكليف مع حسن التصرؼ ُب ().كفىت إٔب ثالثُت. شابا

ې   ې   ې  ى  ى  ژ  :يقوؿ-–ا١تاؿ، كبعضهم يضيف إليو الصالح ُب الدين، كاهلل 

اختربكه ُب رأيو كُب عقلو كيف  (ٔ:سورة النساء)  ژ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ
 فحسن تدبَت ().كذلك بعد االحتالـ: قاؿ. ىو؟ إذا عرؼ أنو قد أنس منو رشد، دفع إليو مالو

 .ا١تاؿ مع البلوغ ىو الرشد
 : االصطالح القانوني

سن " ُب القانوف بوجو عاـ يعترب الشخص حدثا مآب يبلغ سنا ٤تددة، يصطلح عليها بتعبَت
يفًتض أنو قبلها كاف معدـك أك ناقص اإلدراؾ كالشعور، فإذا بلغ ىذه السن كاف " الرشد اٞتنائي

مكتمل الشعور كاإلدراؾ؛ ك٢تذا يكوف الشخص حدثا منذ كالدتو  حىت بلوغو تلك السن احملددة 
 ().قانونا للرشد اٞتنائي

 كما عيرؼ بأنو الصغَت ُب الفًتة بُت السن اليت حددىا القانوف للتمييز كالسن اليت حددىا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (ِٗ ،ّ)دت، اإلسالمي،دط، الكتاب الطالب،دار ركض شرح ُب ا١تطالب أسٌت: زكريا بن ٤تمد بن األنصارم،زكريا ()

 (َْٓ، ُْ) العرب، لساف:منظور ابن ()

 الكتب لفنوف،دار اصطالحات ُب العلـو جامع=العلماء دستور: األٛتد الرسوؿ عبد بن النيب عبد نكرم، ()
 (ُٕٔ ،ِ) ىػ،ُُِْالعلمية،بَتكت،لبناف،ط،

 ،ُالرسالة،ط مؤسسة القرآف، تأكيل ُب البياف جامع: اآلملي غالب بن كثَت بن يزيد بن جرير بن ٤تمد الطربم، ()
 (ْٕٓ ،ٕ) ىػ،َُِْ

اإلجراءات اٞتنائية لألحداث اٞتا٨تُت دراسة مقارنة، دار ا١تطبوعات اٞتامعية، اإلسكندرية، دط، : موسى، ٤تمود سليماف (ٓ)
 ِٗـ، ََِٖ
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 ().لبلوغ الرشد

 : الحدث في النظام السعودي -ّ

هتدؼ دكر )كرد ُب ا١تادة األكٔب من الئحة دكر ا١تالحظة االجتماعية بالنسبة للذكور  
ا١تالحظة إٔب رعاية األطفاؿ الذين ال تقل أعمارىم عن سبع سنوات كال تتجاكز ٙتا٘ب عشرة 

أما بالنسبة للفتيات فنصت ا١تادة الثانية من الالئحة األساسية ا١تنظمة ١تؤسسة رعاية  ()(سنة
الفتيات على أف يلحق هبذه ا١تؤسسات الفتيات الالٌب ال تزيد أعمارىن عن ثالثُت سنة ٦تن 

 على أف يراعى بالنسبة ١تن دكف ا٠تامسة عشرة أف ٯتضُت ،يصدر ْتقهن أمر بالتوقيف أك اٟتبس
إٔب األنظمة السعودية تستند كٔتا أف ()فًتة التوقيف أك اٟتبس ُب قسم خاص هبن داخل ا١تؤسسة؛

 :الفقو اإلسالمي فقد حدد الفقو اإلسالمي سن اٟتدث بأف ميز بُت ثالث مراحل
كىو ا١تنعدـ اإلدراؾ كقد حددت سنو من الوالدة حىت : المرحلة األولى الصبي غير المميز

بلوغو سبع سنوات اتفاقا، كيكوف الصيب فيها معدـك األىلية فال ٭تد كال يقتص منو كال يعزر فهو 
٤تل اٟتماية فقط، كيكوف اٟتدث دكف السابعة مسئوال مسئولية مدنية ُب أموالو أك عاقلتو حىت ال 

  ().يضار الغَت ٔتا ٭تدث منو من أفعاؿ ضارة
 أصبح عمره من عشر ٜتسة يبلغ كٓب السابعة الصيب أًب إذا:  المميز الصبي الثانية المرحلة

 ٦تيز ىنا فالصيب -  النفس علم ُب ا١تتأخرة بالطفولة يعرؼ ما - ضعيفا يبقي إدراكو أف إال ٦تيزا
 عنها اهلل رضي عائشة ٟتديث ا١تناكم شرح كُب تأديبيا، يعاقب كلكنو جنائيا يسأؿ كال ناقصا ٘تييزا

 إذ التكليف عدـ عن كناية ( ال ة عن القلم رفع): قاؿ  اٟتديث (... ال ة عن القلم رفع ): 
 إال آدـ لبٍت الـز التكليف بأف إشعارا الرفع بلفظ كعرب عنو بالكتابة فعرب الكتابة منو يلـز التكليف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ٖٔـ، ُٕٕٗ، ُدراسات ُب علم االجتماع اٞتنائي، مطبعة ا١تدينة، جدة، ط: خفاجي، حسن(ُ)
  ىػُّٗٔ/ ٓ/ ُّ كتاريخ ُُٔ رقم الوزراء ٣تلس بقرار الصادرة االجتماعية ا١تالحظة دكر الئحة ()

   ىػُّٓٗ/ٕ/ُٗ تاريخ ك ٖٖٔ رقم الوزراء ٣تلس بقرار كالصادرة الفتيات رعاية ١تؤسسة ا١تنظمة األساسية الالئحة  ()

 ُِّـ،صُٖٖٗ ،ِط القاىرة، الشركؽ دار اإلسالمية، الشريعة ُب اٞتنائية السياسة: فتحي أٛتد هبنسي، ()



 

-58- 

 

 (المبتلى وعن) نومو من (يستيقظ حتى النائم عن) غَتىم عن تنفك ال الرفع صفة كأف ،لثالثة
 (الصبي وعن) يعقل حىت اجملنوف كعن ىذا بدؿ ركاية كُب باإلفاقة منو (يبرأ حتى) اٞتنوف بداء
 حىت أخرل ركاية كُب يبلغ حىت ركاية كُب يشب حىت ركاية كُب (يكبر حتى) ميز كإف الطفل يعٍت

 . ()٭تتلم

إذا أًب الثامنة عشر من عمره فيعترب اٟتدث بالغا راشدا : المرحلة الثالثة البالغ الراشد
 ().كٮتضع للعقوبات الكتماؿ مسؤكليتو اٞتزائية

: مفهوم الحدث في الو ائق الدولية- 4
الموحد لألحداث بدول مجلس التعاون لدول  (القانون)في و يقة أبو ظبي للنظام -

اٟتدث كل من ٓب يتم الثامنة عشرة /مادة أ/أحكاـ عامة /  الباب األكؿ الخليج العربية
اٟتدث ا١تنحرؼ كل من أًب السابعة من عمره كٓب يتم الثامنة عشرة كقت ارتكابو فعال معاقبا /ب

 ()عليو  
 المتحدة األمم ىيئة من الصادرة الطفل حقوق اتفاقية من األولى المادة عرفت كما -
 القانوف ٔتوجب ذلك قبل الرشد سن يبلغ مآب عشرة الثامنة يتجاكز ٓب نسافإ كل أنو: " الحدث
  ().عليو ا١تنطبق

 القوانُت كانت كإف كالقوانُت كاألنظمة الدراسات ُب شيوعا ا١تسميات أكثر ىو كاٟتدث

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 شرح القدير فيض: اٟتدادم العابدين زين بن علي بن العارفُت تاج بن الرؤؼ بعبد ا١تدعو ٤تمد الدين زين ا١تناكم،  ()
  ِْْٔرقم حديث  الراء، حرؼ ،(ّٓ ،ْ)، ىػُّٔٓ ،ُمصر،ط الكربل، التجارية ا١تكتبة الصغَت، اٞتامع

 .كمابعدىا َِْ ص العربية، التشريعات ُب اال٨تراؼ ٓتطر ا١تهدد أك ا١تنحرؼ اٟتدث: لعوجيا ()

 العدد العدؿ ٣تلة ُبا١تنشورة  ،،العربية ا٠تليج لدكؿ التعاكف ٣تلس بدكؿ لألحداث ا١توحد (القانوف)للنظاـ ظيب أبو كثيقة ()
 َُٗ ص ىػ،٤ُِْٕتـر ِٗكتاريخ ِٗ

 ٗتالف اليت األحكاـ على كٖتفظت ـ،ُٔٗٗالثا٘ب كانوف/ينايرِٔ ُب الطفل حقوؽ اتفاقية على ا١تملكة صدقت ()
 من بشأهنا الدكؿ بعض ٖتفظت اليت ا١تواد على االطالع كٯتكن السعودية، العربية ا١تملكة دستور اإلسالمية الشريعة
 .االنًتنت شبكة على االنساف ٟتقوؽ ا١تتحدة لألمم السامية ا١تفوضية موقع خالؿ
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. لال٨تراؼ تعرضهم ظركؼ ُب يوجدكف الذين األطفاؿ ا١تسمى ىذا ُب تدخل
 فاٞتنوح جرٯتة، ارتكب الذم الطفل بو كيقصد اٞتانح مسمى يستخدـ الدكلية ا١تؤ٘ترات كُب

 من الدارسُت تأليف ُب ا١تسمى ىذا يستخدـ كما قانونا، عليو كمعاقب ٤تظور سلوؾ كل يشمل
 ٖتديد الٯتكن كاف كإف.()كغَتىم النفسيُت كاألخصائيُت االجتماع، كعلماء اإلجراـ، علماء
 كثقافتها ٚتاعة كل نظاـ حسب يتغَت ألنو ذلك اجملتمعات؛ كافة عند للجنوح موحد مفهـو

 اليت االجتماعية كالتقاليد كالعادات كا١تقاييس القيم مع يتماشى ال سلوؾ فهو الدينية كمنطلقاهتا
. ()ألفراده اجملتمع ارتضاىا

 

 :اإلجرائي التعريف-5
 حسب سنة عشرة ٙتا٘ب يتمم كٓب سنوات سبع من أكرب   كعمره جرٯتة ارتكب من ىو -

. السعودية العربية ا١تملكة أنظمة ُب بو ا١تعموؿ
 

  :(األحداث قضايا) تعريف  الثا
اليت يقع فيها التنازع لدل  اٟتادثة بأهنا األحداث قضايا تعريف فيمكن تقدـ ما على بناء
، أك صلح عن تراضك القاضي   سنوات سبع بلغ من فيها اٞتا٘ب كيكوف تقتضي فصال ْتكم ملـز

 سلطة للقضاء تبيح تعزيرية أك حدية جرٯتة ارتكب حيث ٙتا٘ب عشرة سنة، يبلغ كٓب العمر من
 .العامة ا١تصلحة ١تقتضيات كفقا كالتأديب العقاب

 ثادحاأل على للحرية السالبة العقوبة تطبيق: الثاني المطلب
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كالتدريب، األمنية للدراسات العريب با١تركز النشر دار العربية، كالتشريعات القوانُت ُب األحداث رعاية: رضا ا١تزغٍت، ()
 ُِٕىػ،صَُُْ الرياض،

 اٞتا٨تُت، األحداث مشكالت معاٞتة ُب كاسهاماهتا العاـ كاالدعاء التحقيق ىيئة: ٤تمد بن اهلل خلف بن النمرم،خالد ()
 ٗٓص ىػ،ُِْٗالقرل، جامعةأـ،ا١تاجستَت درجة لنيل مكمل ْتث
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ث ينبغي اٟتديث عن ا١تسؤكلية ادحللوصوؿ إٔب حكم تطبيق العقوبة السالبة للحرية على األ
 كذلك  كحكم سجن اٟتدث صاحبهاأؿسماٞتنائية كأساسها الشرعي، ٍب عن ٖتديد السن اليت 

: من خالؿ الفركع اآلتية
 

: مفهوم المسؤولية الجنائية: الفرع األول
:  ةــلغ

قاؿ  (ِْ :الصافات)  ژحبخب  مب  ىب  ژ  :سىأىلو يىٍسأىليو سيؤاالن كسآلةن كمىٍسأىلىةن، كقولو تعأب
 ().سؤا٢تم سؤاؿ توبيخ كتقرير إل٬تاب اٟتجة عليهم: الزجاج

 ().سىأؿى بعضيهم بعضان : كتىساءىلوا
:  شرعاً 

أف يتحمل اإلنساف نتائج األفعاؿ احملرمة اليت يأتيها ٥تتارا كىو مدرؾ ١تعانيها كنتائجها فمن 
أتى فعال ٤ترما كىو ال يريده كا١تكره أك ا١تغمى عليو ال يسأؿ جنائيا عن فعلو، كمن أتى فعال ٤ترما 

كٓب يكن اللفظ () ،كىو يريده كلكنو ال يدرؾ معناه كالطفل أك اجملنوف ال يسأؿ أيضا عن فعلو
. موجودا لدل الفقهاء األقدمُت لكنو كاف مفهوما كاضحا لديهم

كعرفت بأهنا قدرة الشخص على االلتزاـ بتحمل النتائج القانونية ا١تًتتبة على الفعل اٞترمي 
 ىذه القدرة اليت ترتبط باإلنساف من حيث قواه كمقدراتو الطبيعية العقلية كالنفسية كاتفق ،ا١تقًتؼ
مع الشريعة ُب أف االنساف يتحمل نتائج أفعالو احملرمة اليت يأتيها - بعد الثورة الفرنسية -القانوف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، العلمية الكتب ٖتقيق عبد اٟتميد ىنداكم،األعظم، كاحمليط احملكم: ا١ترسي إٝتاعيل بن علي اٟتسن أبو ،سيده ابن ()
 (ْٔٓ ،ٖ)، ىػُُِْ ،ُط لبناف،،بَتكت

 (َُُِ، ُ) ، القاموس احمليط :الفَتكز آبادم ()

   (ِّٗ ،ُ) الوضعي، بالقانوف مقارنا اإلسالمي اٞتنائي التشريع: عودة ()
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 () .٥تتارا كىو مدرؾ ١تعانيها كنتائجها
استحقاؽ مرتكب اٞترٯتة العقوبة ا١تقررة ٢تا، كتتعلق ىذه ا١تسؤكلية : في االصطالح القانوني

بفاعل أخٌل ٔتا خوطب بو من تكليف جنائي فٌحقت عليو العقوبة ا١تقررة ٟتماية ىذا 
كقد يعرب عن ا١تسئولية بأىلية األداء كىي صالحية ا١تكلف ألف تعترب شرعا أقوالو ()،التكليف

 أك صلى كإذا أحكامو، عليو كترتبت شرعا كأفعالو، ْتيث إذا صدر منو عقد أك تصرؼ كاف معتربا
 ُب غَته على جٌت كإذا الواجب، عنو كمسقطا شرعا معتربا كاف كاجب أم فعل أك حج أك صاـ
 كأساسها ا١تسئولية ىي األداء فأىلية كماليان  بدنيا عليها كعوقب ّتنايتو أخذ عرض أك ماؿ أك نفس

 عدٙب فهو لألداء األىلية صالحية لو تثبت ٓب ا١تميز غَت كالصيب () ،بالعقل التمييز اإلنساف ُب
 ما متوسطة مرحلة ُب ألنو جزئي بشكل األداء صالحية لو فتثبت ا١تميز الصيب أما كالتمييز، العقل

 أتى إف ذلك مع يتناسب ٔتا تأديبا فيعزر ا١تسئولية، ٗتفيف ُب سبب كالصبا كالبلوغ، الطفولة بُت
 () .معصية

 ففي اٞتنائية مسئوليتو على-القاسية العقوبات من كغَته – اٟتدث سجن ترتب التاريخ كعرب
 فرؽ دكف جنائيا مسئوؿ اٟتدث أف كساد الدينية باالعتقادات اٞترٯتة ارتبطت القديمة العصور

 عليو حكم القتل جرٯتة ارتكب إذا اٟتدث أف "القوانُت"كتابو ُب أفالطوف كيقرر البالغُت كبُت بينو
 اٟتدث بُت كا١تساكاة ()،سنتُت بالسجن عليو حكم منفاه من ىرب فإف كاملة، سنة بالنفي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ( ِّٗ، ُ) الوضعي، بالقانوف مقارنا اإلسالمي اٞتنائي التشريع: عودة ()

 ىػ،ُُْٔ سعود،الرياض،السعودية،دط، ا١تلك جامعة اٞتزائي، للنظاـ العامة األحكاـ: مصطفى الفتاح عبد الصيفي، ()
  ّْٗص

، ـُِْٗ ،(القلم لدار الثامنة الطبعة عن) األزىر شباب، الدعوة مكتبة الفقو، أصوؿ علم: الوىاب عبد خالؼ، ()
 ُّٔص

جامعة  ،،ماجستَت سالةر بالرياض، ا١تالحظة بدار تطبيقية دراسة األحداث جرائم ُب القضاء: ٛتد ٤تمد بن ا١تاضي،ٛتد ()
 .بعدىا كما ُّْص، ىػُُْٓ نايف العربية للعلـو األمنية، 

 سعود، ا١تلك ّتامعة البحوث مركز السعودية، العربية ا١تملكة ُب األحداث جناح ظاىرة مالمح تطور: مدبوٕب،جالؿ ()
= 
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 الركما٘ب كالقانوف القدٯتة القانونية النظم ٥تتلف ُب سائدة كانت كاٞتزاء ا١تسئولية ُب البالغ كاجملـر
 اٞتانح للحدث خاصة معاملة ىناؾ يكن كٓب .البابلي كالقانوف اليونا٘ب كالقانوف ا١تصرم كالقانوف

 غَت قتل جرٯتة الرتكابو. ـ.ؽ ا٠تامس القرف أكاخر ُب بالنفي طفل عوقب فقد اسربطة كُب أثينا ُب
 ().عمدية

 حر يكن ٓب إف اإلنساف على مسئولية ال أف الكنسي الفقو قرر: الوسطى العصور وفي
 معاصركه ٓتالؼ لذلك سنا ٭تدد كٓب ، الصغار مسئولية عدـ رأل كعليو أعمالو؛ تقرير ُب اإلرادة
 غَت كاف إف اٞتنائية قتمسئوٕب فتنتفي عشرة كالرابعة السابعة بُت فـ أما بالسابعة، حددكه الذين
 () .٥تففة عقوبات عليو فتفرض ٦تيزا كاف إف أما ٦تيز كال مدرؾ

 الثورة قياـ حىت األكربية تشريعاتاؿ ُب ا٠تاطئة ا١تفاىيم سادت: الحديث العصر فيك
 مفهـو اختلف فأ اٞتنائي النظاـ ُب التغيَت ىذا نتائج من ككاف ـُٖٕٗ يوليو ُب الفرنسية
 ملكتا فراتتو ٓب من جنائيا يسأؿ فال كاالختيار، اإلدراؾ على تبٌت فأصبحت اٞتنائية ا١تسؤكلية
 عن ٥تتلفة معاملة اٞتانح اٟتدث عومل كعليو ().اٞترٯتة ارتكاب كقتلديو  كاإلرادة الشعور
 فإف طفال، يولد ماداـ ا١ترء أف" :  كذلك ا١تعٌت ىذا ُب ىيجو فكتور قاؿ ك، البالغ اجملـر معاملة

 ا٠تاصة األحكاـ متضمنة الفرنسية الثورة بعد القوانُت كجاءت. "بريئا يكوف بأف تقضي اهلل إرادة
 ـُٖٗٗ عاـ كُب- () القاسية األحكاـ بعض تنفيذ من األمر ٮتل ٓب كإف – اٞتا٨تُت باألحداث

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ِص ىػَُْٔ الرياض، =

 ىػَُْٓ،ُط كالتوزيع،بَتكت،لبناف، كالنشر للدراسات اٞتامعة ا١تنحرفوف،ا١تؤسسة األحداث:٤تمد علي  جعفر،(ِ) 
  َُُص

 .كمابعدىا ُُُا١تنحرفوف، ص األحداث:جعفر ()

ـ، ََِِا١تسئولية اٞتنائية لألطفاؿ ا١تنحرفُت، ا١تؤسسة الفنية للطباعة كالنشر، القاىرة، : عثماف، أٛتد سطاف (ْ)
 ِٕدط،ص

علم العقاب كمعاملة ا١تذنبُت،قواعده كنظرياتو كتطبيقاتو، دار اٞتامعة اٞتديدة : موسى، ٤تمود سليماف(ُ)
 كمابعدىا ِِـ، صََِْللنشر،اإلسكندرية،دط، 
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 (). شيكاغو مدينة ُب األمريكية ا١تتحدة الواليات ُب لألحداث ٤تكمة أكؿ أنشئت
كف تدرج ا١تسئولية اٞتزائية، كميزكا بُت دكرين للطفولة ـ فقد أقر الفقهاء ا١تسلأما في اإلسالم

فالطفل قبل السابعة يعترب فاقدا للتمييز أم ال ٯتيز بُت النافع كالضار فال يوصف فعلو باٞتناية 
مروا صبيانكم بالصالة إذا ): مستدلُت بقولو ()، كليس من أىل العقوبة كال من أىل التأديب

بلغ حدا ٯتيز أما بعد السابعة فإنو . () ركاه أٛتد(بلغوا سبعا، واضربوىم عليها إذا بلغوا عشرا
 كحد التمييز يعرؼ ٔتقدار قوة العقل كاإلدراؾ كال ().يعزر تأديبا العقوبةبو بُت لنافع كالضار ؼ

 فمن ٓب يعرؼ أف البيع يستلـز خركج ا١تبيع من ملك ،يتصور أف يتوافر قبل السابعة كحد أدٗب
فإذا ميز دخل ُب طور الصيب . البائع إٔب ملك ا١تشًتم كالعكس فهو غَت ٦تيز كلو بلغ السابعة

ا١تميز حىت البلوغ الذم يقدر عند الفقهاء بالعالمات الطبيعية لو لدل الذكر كاألنثى فاكتماؿ 
نيظر إٔب العمر الزمٍت اٞتسم دليل على بلوغ العقل حد ٖتمل التبعة، فإف ٓب تظهر تلك العالمات 

 كىابٍػتػىليوا اٍليىتىامىٰى حىىتَّقٰ ًإذىا بػىلىغيوا الن كىاحى فىًإٍف : قاؿ تعأبعلى اختالؼ سيأٌب تفصيلو الحقا، 
ا فىاٍدفػىعيوا إًلىٍيًهٍم أىٍموىا٢تىيٍم   () .(ْ: النساء)آنىٍستيٍم ًمنػٍهيٍم ريٍشدن

 

للحدث   (المسؤولية الجنائية)األساس الشرعي للتبعة : الفرع الثاني
رفع عن أمتي  )  : ا١تسؤكلية اٞتنائية قاؿ  كيقصدكف بوالتبعةلفظ كاف الفقهاء يطلقوف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اال٨تراؼ كاٞترٯتة ُب عآب متغَت، سلسلة كتب ٣تاالت ا٠تدمة :عوض، سيد جابر؛ ك أبو اٟتسن، عبد ا١توجود (ِ)
 ُْـ، صََِْاالجتماعية، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، 

  ّّٔـ، صُٖٗٗاٞترٯتة كالعقوبة ُب الفقو اإلسالمي، دار الفكر العريب، مطبعة ا١تد٘ب، مصر،دط، : أبو زىرة، ٤تمد (ّ)

عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ عبد - مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل، ٖتقيق شعيب األرنؤكط : ابن حنبل،أٛتد بن ٤تمد ()
كأخرجو ابن أيب شيبة ، ٖٗٔٔ، رقم اٟتديث(ِْٖ، ُُ)ىػ،ُُِْ، ُاهلل بن عبد احملسن الًتكي،مؤسسة الرسالة، ط

 . ،كحسنو األرنؤكطْٔٗ، كأبو داكد ّْٕ/ُ

 (َِٕ، ٗ) ، الشرائع ترتيب ُب الصنائع بدائع: الكاسا٘ب ()

 كمابعدىا ّّٔاٞترٯتة كالعقوبة ُب الفقو اإلسالمي، ص: أبو زىرة (ٔ)
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:  ؛ فأسس ا١تسئولية اٞتنائية ُب اإلسالـ ثالثة كىي()(الخطأ والنسيان وما استكرىوا عليو 
 .٤ترما (أك امتناعا)أف يأٌب اإلنساف فعال  -1

 .أف يكوف الفاعل ٥تتارا -2

فالصغر   ك اٟتدث ال يعترب تاـ اإلدراؾ فهو ال يعترب مسؤكؿ جنائيا،أف يكوف الفاعل مدركا -3
مانع للمسؤكلية اٞتنائية؛ لذا فهو ليس ٤تال للعقاب كالنهي، كلكنو اليعفى من ا١تسئولية 

 .()ا١تدنية عمال بالقاعدة ا١تقررة ُب الشريعة اإلسالمية أف الدماء كاألمواؿ معصومة

 

المسؤولية الجنائية للحدث : الفرع الثالث
:  نائية للحدث في الفقو اإلسالميلية الجؤوالمس:  أوال

 كاتفق العلماء على أف ().ذىب ٚتهور الفقهاء إٔب أف مناط التكليف ُب اإلنساف ىو البلوغ
 ، كٓب ٮتتلفوا ُب أف اٟتيض كاٟتبل بلوغ للنساء().االحتالـ كاإلنزاؿ بلوغ ُب الرجاؿ كالنساء

:  كاختالفهم ُب السن على النحو التإب(). كاختلفوا ُب اإلنبات كالسن
 بالغا، اعترب سنة عشرة ٜتس أًب مىت أنثى أـ كاف ذكران  الصيب أف يركف كاٟتنابلة الشافعية-1

 أنو الغالـ فأقر شيئا أستاذه فقد رجل مع أجَتا كاف سنة عشرة أربع ابن ُب أٛتد اإلماـ عن فعن

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

،كصححو (ُٖٗ ،ِ) دت، دط، العريب،بَتكت،لبناف، الكتاب دار الصحيحُت، على ا١تستدرؾ اٟتاكم، اهلل عبد أبو النيسابورم، ()
 ..االلبا٘ب ُب صحيح اٞتامع  عن ثوباف بلفظ كضع

التاريخ " وأخرجه البخاري في (َُٔ ك ،ِّٗ ،ُ) الوضعي، بالقانوف مقارنا اإلسالمي اٞتنائي التشريع: عودة ()
 (495) عن قرة بن حبيب، وأبو داود 4/168" الكبير

، ُر،ط دار الصفوة، مصمطابع الكويتية، األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية كزارة عن صادرة ، الفقهية الكويتيةا١توسوعة ()
  (ّٔ، ُْ)ىػ، قسم فقو عاـ، ُِْٕ– ىػ   َُْْمن

 ىػ،ُّٖٖ دط، القاىرة، مكتبة ا١تغٍت،: ا١تقدسي اٞتماعيلي ٤تمد بن أٛتد بن اهلل عبد الدين موفق ٤تمد أبو قدامة، ابن ()
(ْ، ّْٓ) 

 = القرآف ألحكاـ اٞتامع: الدين مشس ا٠تزرجي األنصارم فرح بن بكر أيب بن أٛتد بن ٤تمد اهلل عبد أبو القرطيب، ()
 (ّٓ ،ٓ )،ىػُّْٖ  ،ِط القاىرة،، ا١تصرية الكتب دار أطفيش، كإبراىيم الربدك٘ب أٛتد  ٖتقيق القرطيب، تفسَت
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 ٜتسة أك االحتالـ أك اإلنبات اٟتدكد أحد يأٌب حىت إقراره عليو ٬تب ال :فقاؿ أنكره ٍب أخذه
 ().سنة عشر

 ما سن أم ُب احمليض كاٞتارية اٟتلم الغالـ يبلغ حىت حج الصيب على ليس: الشافعي كقاؿ
 أك احمليض بلغا أك سنة، عشرة ٜتس استكماؿ بلغا فإذا سنة، عشرة ٜتس استكمال أك بلغاىا
 ().اٟتج عليهما كجب اٟتلم،

 ذلك يوجد ٓب فإف كطئ، إذا كاإلنزاؿ كاإلحباؿ باالحتالـ الغالـ بلوغ: اٟتنفية قاؿ- 2
 ٓب فإف كاٟتبل، كاالحتالـ باٟتيض اٞتارية كبلوغ حنيفة، أيب عند سنةن  عشرة ٙتا٘ب لو يتم فحىت
 ٜتس كاٞتارية للغالـ ًب إذا: ك٤تمده  يوسف أبو كقاؿ سنةن، عشرة سبعة ٢تا يتم فحىت ذلك يوجد
 ().بلغا فقد سنةن  عشرة
   ().سنة عشرة ٙتاف أًب إذا بالغا يعد أنثى أك كاف ذكرا الصيب أف ىو ا١تالكية عند ا١تشهور-3 

 

:  المسئولية الجنائية للحدث في النظام السعودي :  انيا
 عشرة ا٠تامسة سن باعتماد يتعلق فيما اٞتمهور برأم تأخذ السعودية العربية ا١تملكة كانت

 ٍب ىػ،ُّّٖ/ُ/ُٔ ُب الداخلية كزارة عن صدر تعميم أكؿ عليو نص ما كذلك للبلوغ سنا سنة
 رقم كالعمل االجتماعية الشئوف كزير قرار صدر حيث حنيفة أيب برأم كأخذت عنو عدلت

 رعاية على كنص االجتماعية ا١تالحظة دكر عمل تنظيم بشأف ىػُّٓٗ/ٖ/ّ ُبُّْٓ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مكتبة حنبل، بن أٛتد اإلماـ مذىب على احملرر: اٟترا٘ب ٤تمد الفقو ُب بن ا٠تضر بن اهلل عبد بن السالـ عبد تيمية، ابن ()
  (ّٔٔ ،ِ) ىػ،َُْْ ،ِالرياض،ط ا١تعارؼ،

 األـ،دار:ا١تطليب مناؼ عبد بن ا١تطلب عبد بن شافع بن عثماف بن العباس بن إدريس بن الشافعي،٤تمد ()
 (ُُِ، ِ)ىػ،َُُْا١تعرفة،بَتكت،دط،

 ٤تمد حواشيو كعلق كضبطو كفصلو الكتاب،حققو شرح ُب اللباب: إبراىيم بن ٛتادة بن طالب بن الغٍت الغنيمي،عبد ()
 (ُٕ، ِ)لبناف، – بَتكت العلمية، اٟتميد،دط،دت،ا١تكتبة عبد الدين ٤تيي

 (ُِٗ ،ٓ )بَتكت،دط،دت،، للطباعة الفكر دار للخرشي، خليل ٥تتصر شرح: اهلل عبد بن ٤تمد ا٠ترشي، ()
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 قرار ك ()سنة، عشرة ٙتا٘ب كالتتجاكز سنوات سبع عن أعمارىم تقل الذين الذكور من األحداث
 ُب ككرد: االجتماعية ا١تالحظة دكر الئحة باعتماد ىػُّٗٔ/ ٓ/ ُّ ُب ُُٔ رقم الوزراء ٣تلس
 سبع عن أعمارىم تقل ال الذين األطفاؿ رعاية إٔب ا١تالحظة دكر هتدؼ) منها األكٔب ا١تادة

 ().عاما عشر ٜتسة بسن لألخذ تتجو كاحملاكم. () (سنة عشرة ٙتا٘ب تتجاكز كال سنوات
سن المساءلة الجنائية في دول الخليج العربي : ثالثا

رقم المادة  السن األقصى السن األدنى الدولة
ُب ُّْٓقرار كزير الشئوف االجتماعية كالعمل رقم  ُٖ ٕ ا١تملكة العربيةالسعودية

. ىػ بشأف تنظيم عمل دكر ا١تالحظة االجتماعيةُّٓٗ/ٖ/ّ
من قانوف األحداث اٞتا٨تُت كا١تشردين  (ُٕٔٗ/ّٔكٔ)مادة  ُٖ ٕ اإلمارات العربية ا١تتحدة

من قانوف العقوبات البحريٍت (ِّ)مادة  ُٓ ٓب يذكر ٦تلكة البحرين
من قانوف اٞتزاء العما٘ب  (َُْ)مادة ُٖ ٗ سلطنة عماف

 ـ بشأف األحداث ُْٗٗلسنة ُمن قانوف رقم  (ُ)ا١تادة ُٔ ٕ قطر
 ُب شأف األحداث ُّٖٗ لسنة ّمن قانوف رقم  (ُ)ا١تادة ُٖ ٕ الكويت

 

دكؿ اجمللس ٕتعل السن األدٗب سبع سنوات بينما يتفاكت السن  كيالحظ أف العديد من
سبع ب السن األدٗب ٖتديد سنة، كما يتعُت النظر فيو بإٟتاح ىوُٖ كبُت ُٔ أك ُٓاألقصى بُت 

 ْتكم قضائي حيث ةسنوات كىو سن صغَت جدا ٬تدر ٕتنب كضع الطفل فيو ُب مؤسسة رعائي
إال  سنوات ٭تتاج إٔب اٟتضانة كعدـ فصلو عن كالديو ٕيتوافق العلماء على أف الطفل ُب عمر 

األحداث ٖتمل خطر ُب اٟتاالت القصول كالتصدع األسرم فتجربة التعامل مع الشرطة ك٤تكمة 
 فهناؾ حاجة .ا١توكلة باٟتدث ُب لباس مد٘ب توكيد الصدمة النفسية للصغَت حىت لوكانت الشرطة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ْٖص،ـُٔٗٗ، ُاإلسالـ،ط نصر مطبعة ا١تعاصرة، اٞتنائية السياسة منظور من األحداث ا٨تراؼ: راشد،حامد ()

  ىػُّٗٔ/ ٓ/ ُّ كتاريخ ُُٔ رقم الوزراء ٣تلس بقرار الصادرة االجتماعية ا١تالحظة دكر الئحة ()

 َٓص ، السعودية العربية ا١تملكة ُب نسافإلا كؽؽح أحواؿ عن الثا٘ب التقرير ()
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كىي سن التكليف ) سنة، أك كحد أدٗب عشر سنوات ُِكمربر إلعادة النظر بالسن األدٗب كجعلو 
كيكتفى إف ارتكب فعال جا٨تا قبل ىذا السن تسليمو إٔب كالديو كأخذ تعهد عليهما مع (الشرعي

إدخالو ُب فئة األحداث ا١تعرضُت ٠تطر اال٨تراؼ الذين يتلقوف الرعاية ُب البيئة الطبيعية ٔتتابعة من قبل 
().األخصائي االجتماعي

تباين ُب السن األقصى للمسؤكلية اٞتنائية رغم التشابو بُت كما أن ھناك  
 . كاالجتماعيةىذه الدكؿ ُب الظركؼ الطبيعية

 

القانون الموحد لألحداث بدول مجلس التعاون "للنظام "ونصت و يقة أبو ظبي - 
 كقت عمره من ال يسأؿ جزائيا من ٓب يتم السابعة / (ّ)لباب الثا٘ب ا١تادةلدول الخليج العربية ا

 سن ٭تدد(ِ)ـ ك.عمره من عشر الثامنة يتم ٓب من كل بأنو اٟتدث عرفت كما اٞتـر ارتكاب
 (ْ)ـ. ٥تتصة طبية جهات لدل سنو يقدر ذلك تعذر كإذا الرٝتية، ا١تيالد لقيود باالستناد اٟتدث

 عليو تفرض فال جرما عاما عشرة ا٠تامسة يتم كٓب عمره، من السابعة أًب الذم اٟتدث ارتكب إذا
 ().(القانوف) النظاـ ىذا ُب عليها ا١تنصوص اإلصالح تدابَت أك الرعاية تدابَت سول

 المسئولية الجنائية للحدث في القانون الدولي: رابعا
يعٍت الطفل اإلنساف ٓب يتجاكز الثامنة عشرة )من اتفاقية حقوؽ الطفل  (ُ)ا١تادةنصت 

ككرد ُب ا١تبادئ األساسية لقضاء () (مآب يبلغ الرشد قبل ذلك ٔتوجب القانوف ا١تنطبق عليو عاما،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العمل كزراء جمللس التنفيذم ا١تكتب إصدار التعاكف، ٣تلس دكؿ ُب اٞتا٨تُت األحداث رعاية دليل: حجازم،مصطفى ()
 ،٦تلكة(ْْ) كالعمالية االجتماعية الدراسات سلسلة ضمن العربية ا٠تليج لدكؿ التعاكف ٣تلس بدكؿ االجتماعية كالشئوف
 كمابعدىا ُٕٓص ـََِٓ ،ُط البحرين،

 كزير معإب تعميم ُب كالواردة،العربية ا٠تليج لدكؿ التعاكف ٣تلس بدكؿ لألحداث ا١توحد (القانوف)للنظاـ ظيب أبو كثيقة ()
 ص ىػ،٤ُِْٕتـر ِٗكتاريخ ِٗ العدد العدؿ ٣تلة ُب كا١تنشورة ىػُِْٔ/ٔ/َِ ُبِّٖٔ/ت/ُّ الرقم ذك العدؿ
ُِٗ 

 كاالنضماـ للتوقيع كعرضت اعتمدت- ا١تتحدة باألمم اإلساف ٟتقوؽ السامية ا١تفوضية عن الصادرة الطفل حقوؽ اتفاقية ()
 سبتمرب/ أيلوؿ ِ :التنفيذ بدء تاريخ ُٖٗٗ نوفمرب / الثا٘ب تشرين َِ ُب كا١تؤرخ ْْ/ ِٓ العامة اٞتمعية قرار ٔتوجب
 ْٗ للمادة ،كفقاَُٗٗ



 

-68- 

 

ا١تبدأ الثا٘ب ربط فكرة ا١تسئولية اٞتزائية بسن معُت /األحداث ُب القانوف الدكٕب ٟتقوؽ االنساف 
 من ْاتفاقية حقوؽ الطفل، ؽ (آ/ّ/َْـ)يكوف لألطفاؿ عند بلوغو أىلية انتهاؾ القانوف اٞتزائي

قواعد بكُت تضمنت ٚتلة من ا١تعايَت اليت ٭تسن بالدكؿ أف تأخذ هبا عند ٖتديدىا ٢تذا السن 
 كأف يؤخذ بعُت االعتبار حقائق النضوج ،أال ٭تدد ىذا السن على ٨تو مفرط اال٩تفاض: كىي

 ().العاطفي كالعقلي كالفكرم
 مع بعض األنظمة كالشريعة ُب طريقة  ٗتتلفاتفاقية حقوؽ الطفل  ك يرل بعض الباحثُت أف

 أف ٬تب ال اٞتنائية ا١تسئولية سن أف االتفاقية ىذه أكضحت حيث تناك٢تا لسن ا١تسئولية اٞتنائية،
 () .عاما عشر ٙتانية عن يقل

 ا١تذاىب بعض مع يتفق أنو ماداـ مناسبا يعد عاما عشرة الثامنة سن أف الباحثة كتعتقد 
 تأثر من نالحظو كما الزماف تسارع مع السيما باألمة، رٛتة األئمة فاختالؼ ا١تعتربة الفقهية
 أف إٔب تشَت كالدالئل"، ا١تظهرم النضج مع متوازف بشكل العقلي نضجهم كعدـ با١تدنية الناشئة

 البلوغ سن أف ذلك، السابقة األزماف ُب عليو كاف عما مبكر كقت ُب حاليا ٭تدث البلوغ سن
 إٔب ذلك كيرجع ا١تاضيُت، القرنُت مدل على كاملة سنوات ثالث بنسبة ا٩تفض كالفتياف للفتيات

 متطلباهتا كزادت اٟتياة تعقدت فكلما ()".كالصحة التغذية مستويات الرتفاع نتيجة كبَت حد
. () أطوؿ كقتا- ا١تراىق سلوؾ ُب الرشد إيناس- األمر استغرؽ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عدالة حوؿ الوطٍت للمؤ٘تر مقدمة عمل اإلنساف،كرقة ٟتقوؽ الدكلية ا١تعايَت ُب األحداث عدالة مفهـو: علي الدباس، ()
 .ـ،عماف،األردفَُِّ آب ُِ-َِ" األطفاؿ أجل من عدالة" األطفاؿ

 نايف األمَت جامعة، ماجستَت رسالة السعودم، النظاـ ُب للطفل اٞتنائية ا١تسئولية سن: سعد سعود العزيز اٟتارثي،عبد  ()
 ُُٗص، ىػُّّْ األمنية، للعلـو العربية

 ٖص الفرص، مرحلة ا١تراىقة -اليونسيف  عن صادر رتقرم،ـَُِّ العآب ُب األطفاؿ كضع   ()

  ّّٕص اإلسالمي، الفقو ُب كالعقوبة اٞترٯتة: زىرة أبو ()
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 الحدث سجن حكم: الفرع الرابع
 حكم سجن الحدث في اإلسالم: أوال

 اٞترائم الرتكابو ٭تبس ال البالغ غَت أف الفقهاء بعض ذكر فقد خالؼ اٟتدث سجن ُب
 كاف إذا كٓتاصة للعقوبة، كليس للتأديب البالغ غَت الفاجر حبس ّتواز آخركف كقاؿ ،ك٨توىا
 كليو أك أبيو بيت ُب اٟتدث حبس يكوف أف على النصوص كدلت، إرسالو من لو أحفظ حبسو

 الُب أبيو عند حبسو فيتوجب يفسده ما عليو خشي إذا إال السجن ُب حبسو ٬توز أنو على
 ما ارتكابو عند التأديب كجو على ا١تعركفة االجتماعية ا١تالحظة دكر ُب اٟتبس كمنو  ، السجن

 أك، العقابية ا١تؤسسة كىو مغادرتو من ٯتنع معُت مبٌت ُب ىذا سجنو كاف سواء، عنو اهلل هنى
 البحث ىذا يدعو ما ضمن من النوع كىذا كالديو بيت ُب كحبسو، لو آخر شخص كمراقبة ٔتالزمة

 ٖتقيق أجل من ؛بديلة للسجن ُب قضايا األحداث عقوبات من االعتبار نطاؽ إٔب إعادتو إٔب
 فبعض اٟتر الصيب كأما " ا٢تندية الفتاكل ُب كرد، اٟتدث ْتق كالعالج كاإلصالح الوقاية غاية

 ٭تبس كٕب لو كاف إذا :قالوا كبعضهم كالبالغ، كجعلوه اٟتبس إٔب مالوا تعأب اهلل رٛتهم ا١تشايخ
 كصي أك أب لو يكن ٓب كإف الدين، قضاء ٔبإ فيتسارع الوصي كليضجر ١تثلو يعود الحىت  تأديبا

 كصي أك أب لو كاف إف أنو ا١تواضع بعض ُب ذكر فقد عليو ٤تجورا كاف إذا فأما ،٭تبس ٓب
   ()."الوصي أك األب يعٍت بدينو ٭تبس

 كتاب ُب أف العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد أخرب٘ب... حـز البن احمللى كتاب ُب كجاء
 من على نكاؿ كال كالقتل جراح كال حد كال كالقصاص القود:   قاؿ ا٠تطاب بن عمر عن ألبيو

 اجملانُت أك الصبياف من ىذا فعل من أف إال... كماعليو  اإلسالـ ُب مالو يعلم حىت اٟتلم يبلغ ٓب
 كيفيق السكراف يتوب حىت أذاه ليكف بيت ُب ثقافة ففرض، ماؿ أك جرح أك دـ ُب السارم أك

  كىاٍلعيٍدكىافً  اإًلٍبًٍ  عىلىى تػىعىاكىنيوا كىال كىالتػَّقٍقوىل اٍلرب   عىلىى كىتػىعىاكىنيوا  :تعأب لقولو الصيب كيبلغ اجملنوف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ِٔ،الباب (ُّْ، ّ)ىػ، َُُّ، ِالفتاكل ا٢تندية، دار الفكر، ط: ٞتنة علماء برئاسة نظاـ الدين البلخي (ُ)
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   ()."كالعدكاف اإلٍب على تعاكف كإ٫تا٢تم كالتقول، الرب على تعاكف كتثقيفهم (َِ: ا١تائدة)
 " سابقة حقب ُب قاسية عقوبات األحداث شأف ُب قررت قد األخرل الديانات كانت كإف

 اٞتنائية ا١تسئولية حيث من كالكبار الصغار بُت ميزت العآب ُب شريعة أكؿ اإلسالمية الشريعة فإف
 كلكنها  ٢تا كضعت أف يـو من تتغَت ٓب قواعد الصغار ١تسئولية كضعت شريعة كأكؿ كامال، ٘تييزا

 الصغار مسئولية عليها تقـو اليت القواعد أفضل من تعترب عليها قرنا عشر ثالثة مضي من بالرغم
 الشريعة كضعتها اليت ا١تبادئ ببعض تأخذ الوضعية القوانُت بدأت كلقد اٟتاضر، عصرنا ُب

 كالنفسية الطبية العلـو تقدـ بتأثَت باستمرار تتطور أخذت ٍب، الفرنسية الثورة بعد الصغار ١تسئولية
 عقوبات إف ()."اإلسالمية الشريعة تعرفو ٓب ّتديد تأت ٓب تطورىا من بالرغم الوضعية كالقوانُت. 

. للحدث اٞتنائية ا١تسئولية بتدرج ترتبط كبدائلو السجن ٔتافيها عموما األحداث
حيث السجن عقوبة يعاقب هبا الصيب كالكبَت  ٦تا تقتضيو ا١تصلحةٗتصيص سجوف لألحداث ك

 فإنو ال ٯتكن أف ٬تمع كل ىؤالء معا فالبد أف يسجن الرجاؿ ٔتعزؿ عن اإلناث ، كالرجل كا١ترأة
 فرؽ بُت حبس الرجاؿ  فقد كرد ُب السَتة ما يدؿ على أف الرسوؿ ،كالصغار ٔتعزؿ عن الكبار

 ففي خرب إسالـ عدم بن حاًب أنو خرج فاران إٔب الشاـ ١تا ٝتع ّتيش رسوؿ اهلل ، كحبس النساء
 كطئ بالدىم، فخرج تتبعو خيل رسوؿ اهلل  فأصابت بنت حاًب فيمن أصابتو فقدـ هبا ُب 

صبايا من طيء كقد بلغ رسوؿ اهلل أنو ىرب إٔب الشاـ فجعلت بنت حاًب حظَتة بباب ا١تسجد 
 () .كانت السبايا ٭تبسن فيها، كاٟتظَتة ىي ما أحاط بالشيء

 كما هبم، األذل إٟتاؽ أك معهم، الكبار السجناء من هبم االفتتاف ٮتشى كذلك كاألحداث
 عمر كاف كإذا ،كتقليدىم لإلجراـ احملًتفُت السجناء أخالقيات من التأثر األحداث على ٮتشى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، أبو أٛتد علي بن أٛتد بن سعيد (ِ) . (ّْٕ ،َُ )احمللى ،ا١تطبعة ا١تنَتية،مصر،دط،دت :ابن حـز
 .( ٗٗٓ، صُ)التشريع اٞتنائي اإلسالمي مقارنا بالقانوف الوضعي، : عودة (ّ)

 ،ِ)، شليب،دط،دت اٟتفيظ األبيارم،عبد السقا،ابراىيم مصطفى النبوية،ٖتقيق السَتة : ا١تعافرم ا١تلك عبد ىشاـ، ابن ()
ٕٗٓ) 
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 بينهم ٕتمع فال دين ُب قومان  حبست إذا: "يقوؿ أمرائو أحد إٔب كتب قد اهلل رٛتو عبدالعزيز بن
فإذا  ()."حده على حبسا للنساء كاجعل كاحد، حبس كال كاحد بيت ُب الدعارات أىل كبُت
شى فكا  بسجن األحداث فإفراد الدعارات أصحاب مع ا٠تلطة من دين ُب ا١تسجوف على ٮتي

.  أشد عليهم كا٠تشية، أكٔب منفرد
: منهاؼ باألحداث ا٠تاصة السجوف تسمياتكتتعدد 

. ا١تعتقل
. العقابية ا١تؤسسة
. اإلصالحية ا١تؤسسة

. (مؤسسة)الًتبية دار
 ().(مؤسسة )التهذيب دار
 . االجتماعية ا١تالحظة دار

 ( باإلناث خاصة).الفتيات رعاية مؤسسة
  السعودية العربية المملكة في األحداث َسجن:  انيا
 كتدقيق القضية بدراسة التمييز ىيئة تقـو اٟتدث بسجن اٟتكم القاضي يصدر أف بعد

 كتناسبها العقوبة مناسبة كينظركف ا١تعاملة كاقع خالؿ من اٟتدث حالة كمالحظة كتصويبها ا١تعاملة
 دكر إٔب ينتقل التمييز ىيئة من القطعية صفة  اٟتكم يكتسب كعندما ، اٟتدث كعمر اٞترٯتة مع

 كالرعاية() ،اجملاؿ ىذا ُب ا٠تربة أىل من مكونة شرعية ٞتنة كٖتضره الدار داخل كيكوف التنفيذ
 ٔتدينة أنشئت حيث  .ىػُّْٕ عاـ من بدأت  السعودية العربية با١تملكة لألحداث ا١تؤسسية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (ّْٗ ،ٕ ) ىػُُِْ،ُا٠تا٧تي،القاىرة،ط الكبَت،مكتبة الطبقات: منيع بن سعيد بن ٤تمد الزىرم، ()

 .ُٕٗص اإلصالحية،  كا١تؤسسات كالعقوبة اٞترٯتة:طالب ()

 َِِص، ىػَُِْ اآلخر ربيع الثا٘ب، العدد العدؿ، ٣تلة ا١تملكة، ُب األحداث قضاء: ٤تمد الرٛتن عبد، الغزم  ()
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 األحداث رعاية ): إٔب هتدؼ ككانت اٞتا٨تُت األحداث كإصالح لرعاية مؤسسة أكؿ الرياض
 ا١تارقُت األحداث ككذلك اٟتنيف، الشرع عليها يعاقب ما اٞترائم من يرتكبوف كالذين اٞتا٨تُت

 كسطهم الضطراب لال٨تراؼ ا١تعرضُت األحداث ككذلك أمورىم، كأكلياء آبائهم سلطة على
    . كا١تدرسي األسرم

 العمل كزارة كبإنشاء األيتاـ، لدكر العامة بالرئاسة الدكر ىذه أٟتقت ىػُّٖٕ عاـ كُب
 بالوزارة االجتماعية الشؤكف لقسم الدكر ىذه مسؤكلية أيسندت ىػَُّٖ عاـ االجتماعية كالشؤكف

  .القضائية كا٢تيئة الداخلية ككزارة االجتماعية كالشؤكف العمل كزارة  بُت كتتعاكف تنسيق كىناؾ
 االجتماعي التوجيو دكر ك االجتماعية ا١تالحظة دكر ) إٔب االسم ؿدعي  ىػُِّٖ عاـ كُب

 الدكر تلك على لتشرؼ األحداث رعاية إدارة أنشئت ك ( الفتيات رعاية مؤسسات إٔب إضافة
 كقائي كجانب) اٞتنسُت من لال٨تراؼ كا١تعرضُت (عالجي كجانب ) ا١تنحرفُت األحداث كترعى

).  
 عشر سبعة السعودية العربية ا١تملكة ُب بالبنُت ا٠تاصة االجتماعية ا١تالحظة دكر عدد كبلغ

 .ىػُّّْ عاـ دار
 كالشئوف العمل كزارة تنشئها اجتماعية مؤسسة فهي الفتيات رعاية مؤسسات أما

 .كمتابعتها هبا االجتماعية الرعاية برامج كتنفيذ إداراهتا كتتؤب االجتماعية
 التحقيق رىن ٭تتجزف كفيها لذلك ا١تعرضات أك ا١تنحرفات الفتيات باحتضاف خاصة كىي

 بتلك كيلحق، سنة ثالثُت عن أعمارىن تقلك ا١تؤسسة ُب بقاءىن القاضي يقرر ٦تن احملاكمة أك
 الرتكاهبن األمنية السلطات قبل من احتجازىن يتم الالٌب السعوديات الفتيات ا١تؤسسات

 داخل كاحملاكمة التحقيق إجراءات كافة كٕترل مقبولة، غَت ظركؼ ُب كجدف أك ٤تذكرات
 كإعادة ا١توجهة كاألنشطة العالجية الربامج على خططها ُب ا١تؤسسات تلك كتعتمد،ا١تؤسسة
 الصواب،كيوجد جادة إٔب كإعادهتن حياهتن، مستقبل ُب ينفعهن ما على كتدريبهن تأىيلهن
 كتوجد،كالتعليم الًتبية كزارة من تعليمي جهاز فيها بالتدريس يقـو مدرسة مؤسسة كل بداخل
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 ( كأهبا- اإلحساء - ا١تكرمة مكة - الرياض ) من كل ُب الفتيات لرعاية مؤسسات أربع حاليان 
  ().ىػُّّْ عاـ ُُِٓ منها ا١تستفيدات عدد ٣تموع بلغ

 

   الخليجدول فيسجن األحداث :  الثا
 كيكاد األدكار بذات مشاهبة مؤسسات تقـوؼ األخرل ا٠تليجي التعاكف ٣تلسأما ُب دكؿ 

 ُب اٞتا٨تُت األحداث رعاية مؤسسات مرجعيات كتتنوع فقط، ا١تسميات ُب يكوف االختالؼ
 إٔب توكلها أخرل ٧تد االجتماعية، الشؤكف كزارة إٔب توكل غالبيتها ٧تد فبينما ،التعاكف ٣تلس دكؿ
 ىذه متابعة إيكاؿ األجدر من كالسياسة الفلسفة مستول كعلى العدؿ، كزارة أك الداخلية كزارة

 باألمن ا١تعنية األخرل الرٝتية ا٢تيئات مع بالتنسيق االجتماعية الشؤكف كزارة إٔب ا١تؤسسات
 ا١تؤسسات إحدل ُب اٟتدث إيداع يكوف) ُّ ا١تادة ظيب أبو كثيقة كنصت ().كالتعليم كالصحة

 إيواء لغرض (ا١تختصة الوزارة) االجتماعية الشؤكف كزارة من هبا ا١تعًتؼ ا١تناسبة اإلصالحية
 () .كرعايتهم لال٨تراؼ ا١تعرضُت أك ا١تنحرفُت األحداث

 اٞتا٨تُت األحداث رعاية  حوؿ ا٠تليجي التعاكف ٣تلس دكؿ أقطار من ا١تقدمة التقارير كتدؿ
 اٞتا٨تُت األحداث مع العمل كآليات طرؽ حوؿ التدريبية الورشة أعماؿ ضمن قدمت اليتك

 ُٓ- ُُ من الفًتة ُب مسقط ُب عقدت كاليت التعاكف ٣تلس دكؿ ُب مشكالهتم مع كالتعامل
 .رائدة كإجراءات ٕتارب ىناؾ أف ـ،ََِْ سبتمرب
 للوصوؿ كتعزيز تطوير إٔب ٖتتاج الزالت األكجو بعض أف التقارير ىذه من يتضح كما 

 ().اجمللس دكؿ بُت كالربامج ا٠تربات لتبادؿ ملحة حاجة ىناؾ كأف العا١تية، العلمية للمعايَت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اإلحصائي الكتيب االجتماعية، الشئوف كزارة موقع ()
http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid   

 .كمابعدىا ُْٔص التعاكف، ٣تلس دكؿ ُب اٞتا٨تُت األحداث رعاية دليل: حجازل ()
 

 .كمابعدىا ُٓٓص التعاكف، ٣تلس دكؿ ُب اٞتا٨تُت األحداث رعاية دليل: حجازم ()
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 : الثالثالفصل
تطبيق العقوبات البديلة على األحداث 

  

 العقوبات البديلة على األحداث  تطبيقمبررات :  األولالمبحث
. ضوابط تطبيق العقوبة البديلة على األحداث:  الثانيالمبحث
 خصوصية األحداث اإلناث في تطبيق العقوبة:  الثالثالمبحث

. البديلة
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 : األولالمبحث
مبررات تطبيق العقوبات البديلة على األحداث 

المبررات الخاصة بظروف الحدث نفسو :  األولالمطلب
 

 التعزيرية على اٟتدث يرجع أمر تعيينها كتقديرىا كتقريرىا إٔب اجتهاد القاضي العقوبات
 يكفل ٔتا كاجملتمع، كالزماف، كا١تكاف ، كالفاعلالواقعة،ا١تستند إٔب النظر ا١تصلحي الذم يناسب 

. العقابٖتقيق ا١تقاصد الشرعية كالنظامية من 
 ما يدعم كيشجع التوجو إلحالؿ اجملتمع بظركؼ ا١تتعلقة باٟتدث ك ا١تربرات كجد من كقد

:  ىذه ا١تربراتكمن ضركرة كليست ترفا ك٬تعلها األحداث البديلة ُب قضايا قوباتالع
 عامال قدـ خصائص ا١ترحلة العمرية مفتفهم ، ٯتر هبا اٟتدثاليت العمريةخصائص ا١ترحلة  .1

 مبٍت بناء على تصور سليم عليو ـ كدكافعو كاٟتكا١ترحلةمساعدا لتفهم طبيعة اٟتدث ُب ىذه 
 ا١تنتمُت للفئات العمرية من ا١تنحرفُت أعداد األحداث تتزايد أهنا كٔتا ،على معطيات علمية

  كىذا يعٍت أف (). عاما قمة اٞتنوحُٕإٔب ُٓ  كتشهد األعمار من () سنة ُٖ إٔب ُّ
 الفًتة الرئيسة اليت ٭تدث ىي–  أك الثالثة عشرة إٔب الثامنة عشرة ثانيةمن اؿ-فًتة ا١تراىقة 

:  من ا٠تصائص منهاالعديد هبذه ا١ترحلة كيتعلقخال٢تا السلوؾ اإلجرامي 
.  العاطفيةتو كاضطراباا١تراىق ٦تا يسهم ُب زيادة انفعاالت ٞتسمزيادة اإلفراز ا٢ترمو٘ب ُب ا/ أ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 َُص قُّٖٗ ،ّط باريس،- بَتكت عويدات، منشورات عبده، أنطواف ترٚتة اٞتا٨تة، الطفولة: جاف، شازاؿ ()

()  Games' Kauffman & timotilylandrum االضطرابات خصائص: ٤تمد غالب اٟتيارم، ترٚتة 
 َّٓ ص، ىػُّّْ ،ُالفكر،عماف،األردف،ط دار كا١تراىقُت، لألطفاؿ االنفعالية أك السلوكية
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 كبُت نظم اجملتمع كآدابو كالذم أسهمت برامج الداخلية ا١تراىق غرائز بُت الصراع/ ب
.  مع القنوات الفضائية ُب تعزيزهمالتواصل الشخص

 للدخوؿ األنظار إليو مع عدـ إدراؾ العواقب للفت يشجعو اٞتسم كالكرب الطارئ قوة /جػ
. كالثانويةُب ا١تشاجرات كما ىو مالحظ لدل طالب ا١ترحلتُت ا١تتوسطة 

 ُب زمر كاالندماج الثقة بالنفس كاليت قد يعمد إٔب تعويضها بافتعاؿ ا١تشاجرات نقص/د
 ٕتتاحو الرغبة إٔب تأكيد حيث اٞتماعة، زعامتو كإف خالف نظم ثباتاألحداث كالعصابات إل

الذات كقد يقع ُب تعاطي ا١تخدرات أك غَت ذلك من األفعاؿ اجملرمة جملرد تأكيد ذاتو كلفت النظر 
. باالستقالؿإليو كتعزير شعوره الذاٌب 

 األفالـ كا١تقاطع اليت كمنها ، توىم اٟتب الذم تؤججو ا١تثَتات ا١تنتشرة ُب ٤تيط اٟتدث / ىػ
 من أسباب قضايا ا٠تركج مع اٞتنس اآلخر كالتحرش كىذاأصبحت ُب متناكؿ أيدم ا١تراىقُت 

 ().كا١تعاكسات ك٨توىا
 تكوف قد نضجت ٔتا يكفي ليقدر ال العقلية الراقية اليت تعٌت با١تراقبة الذاتية الوظائف/ ك

 فبلوغ الشباب اٞتسدم كاالجتماعي ٭تصل اليـو بشكل أسرع من بلوغهم ،اٟتدث نتائج أفعالو
 التقليد النفسي كيقلد ٪تاذج معينة لقوهتا أك حضورىا كانُت يتأثر بقاٟتدثك، االنفعإب كالعقلي

 كحاجتو للمغامرة كالرغبة ا١تباشرة كيركز على مفهـو اللذة ،كاٞتنس عن العنف كالسرقة ا١تعربالبارز 
 التمرد ضد السلطة ُب ىذه ا١ترحلة إٔب أقصى كيصل () ،ُب أف يغش السلطة االجتماعية أك البيتية

 ().درجاتو
 ك٭تاكؿ أف يظهر ٔتظهرىم كيتصرؼ كما إليهاٯتيل ا١تراىق إٔب مسايرة اجملموعة اليت ينتمي / ز

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بعدىا كما ّْص ىػ،ُُّْ ،ُط الرياض، اٟتميضي، مطابع آمنة، مراىقة ٨تو: ٤تمد بن فهد اٟتمداف، ()

 .بعدىا كما ِْص اٞتا٨تة، الطفولة: شازاؿ ()

 بالكويت، كالفنوف للثقافة الوطٍت اجمللس عن صادر ا١تعرفة، عآب النفس، كعلم اإلنساف: الستار عبد إبراىيم، ()
 ُِٗص ـ،ُْٖٗدط،
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 () ، كمكمن ا٠تطر عندما يعمق السجن انتماء اٟتدث لألحداث اآلخرين فيسايرىم، يتصرفوف
 لديو إٔب خربة كيصبح فيما بعد اضي ٍب يتحوؿ ىذا آبمنحرفة،كيتأثر ٔتا يتحدثوف بو من ٕتارب 

 .باحًتاؼ٣تـر 
 على اإليالـ كالتكفَت مبنية جنائية فال مربر شرعي العتماد عقوبة مسئولية ذم غَت اٟتدث .2

 ؛ أف اٟتدث غَت مسئوؿ جنائياكٔتا ،  كاالستمرار عليها بتعاقب األجياؿعليوكإرضاء اجملٍت 
فإف الغرض من عقابو ىو إعادة توجيهو ليصبح عضوا نافعا ُب اجملتمع ٦تا يتطلب معاملة 

 .جزائية ٥تتلفة معو حسب قدراتو اليت ٓب تنضج بعد
أال تبايعوني على ما بايع عليو النساء أن ال ) :   قاؿ ا١تكلف تطهَتية للمسلم العقوبة .3

 تشركوا باهلل شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم وال تأتوا ببهتان تفترونو بين
 على ذلك فقال اه فبايعن،اهلل بلى يا رسول قلنا  وأرجلكم وال تعصوني في معروفأيديكم

فمن أصاب من ذلك شيئا فنالتو عقوبة فهو كفارة ومن لم تنلو عقوبة فأمره : الرسول 
 .  ()(إلى اهلل إن شاء غفر لو وإن شاء عاقبو

 ؼ فينتفي ا٢تد؛ ألف القلم مرفوع عنوخركم عنو ُب اٞتزاء األكمعفو غَت مكلف ٟتدثكلكن ا 
.  ا١تتوافر ُب السجنيالـ معٌت اإلٖتمل ال قد البدائل أف اعتبار علىالتطهَتم للحدث من سجنو 

 فهو أكٔب ، كالتقوٙبلإلصالح أنو أكثر تقبال جراـ البالغُت ُب إ ٮتتلف عن الصغار إجراـ .4
 تشريعي إطار ىذه القابلية ُب كقتها كُب تستثمرباستخداـ نوعيات من العقوبة البديلة اليت 

 إذا من ىذا النظاـ لالستفادة األحداث من شر٭تة ألكربيؤدم الغرض منو ْتيث يتيح اجملاؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ّٓ ص ىػ،َُْٔ ،ِط سورية، دمشق، الفكر، دار ا١تراىقة، خفايا: معركؼ زريق، ()

 السندم اإلماـ كحاشية السيوطي الدين جالؿ اٟتافظ بشرح النسائي سنن: ْتر بن علي بن شعيب بن أٛتد النسائي، ()
 كتاب ٗ: ّٗ / ُِْٔ رقم / (ُِْ ،ٕ) ىػ،ُُْْ ،ْط حلب، اإلسالمية، ا١تطبوعات مكتب غدة، أبو ترقيم
 األلبا٘ب كصححو. اٞتهاد على البيعة
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 بقدر ما يستجيبوف لقسوةكصغار السن ال يستجيبوف ؿ() ،توافرت شركط تطبيقو عليهم
؛ لذا ٬تب أف ال٭تمل العقاب طابع اإلكراه حىت ٯتكن التقليل من حاالت االنتكاس لالحتواء
  ().أك العود

 اٟتدث على األعماؿ التطوعية كتوجيهو ٢تا ؛ليتقبلها نفسيا ٦تا يغرس ُب نفسو حب تدريب .5
 كمن ا١تعلـو أف ثقافة العمل ،اٞتماعةالنفع اجملتمعي ك٭تلو ٤تل ا١تيل إٔب إٟتاؽ الضرر ٔتصاّب 

 كٖتث دكؿ العآب ناشئتها على اال٩تراط ، مطلب إسالميك كه، الشخص إ٬تابيإتعلالتطوعي 
 أنو كلما زادت خربة ا١تراىق ككعيو ٔتشكالت ٣تتمعو كلما رغب ُب القياـ خصوصا() ،فيو

 يصل إٔب ىذه الدرجة إال ُب مرحلة متأخرة من ال كلكنو ،بأدكار إ٬تابية ُب مساعدة اآلخرين
-  سهل لو اٟتصوؿ على كظيفةكرٔتا يكتسب اٟتدث خربات كمهارات ىامة كما ()،ا١تراىقة

. ُب اٞتهة اليت تطوع فيها،ككقاه البطالة اليت ىي بدكرىا من مسببات اإلجراـ- عد بماُب
 معاناة يقيو األحداثدمج اٟتدث بنسيج اجملتمع حاؿ خدمتو لو بدال من عزلو ُب دكر  .6

تتزايد  كاالجتماعية ك٬تنبو أخطار الغربة ،عنواالندماج ُب اجملتمع من جديد بعد العزلة القسرية 
كما دلت األْتاث على أف طوؿ مكث األحداث ُب ، سنة ُِ سندكفاألخطار ىذه 

كيظلوف اتكاليُت  (ُٖ) ٬تعلهم يفتقركف إٔب ٪تو االستقاللية فقد يبلغوف سن إيوائيةمؤسسة 
 ().على ا١تؤسسة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 دط، اإلسكندرية، اٞتامعية، ا١تطبوعات دار األحداث، قضاء لتنظيم ا١تتحدة األمم قواعد: اهلل عبد فتوح الشاذٕب، ()
 .بعدىا كما ُّص ،ََِٔ

 ِّٔـ، صََِٓ، ُمدخل إٔب سيكوٞتية اٞتنوح، عآب الكتب، القاىرة، ط: ميزاب، ناصر (ِ)

 – كألربعوف الثامن العدد العدؿ، ٣تلة التعزيرية، لألحكاـ السجن عن البديلة العقوبات ْتث: اهلل عبد بن ٛتد خنُت، ابن ()
 .بعدىا كما ِٖٔص.عشرة الثانية السنة ىػُُّْ شواؿ

 ا١تراىقُت عند كمشاكلها ا١تراىقة لتطورات كاجتماعية كعاطفية كعقلية كجسدية نفسية دراسة ا١تراىقة خفايا: زريق ()
 .بعدىا كما ٔٔص الًتبوية، العالجات أحدث مع كا١تراىقات

 .ُِٖص التعاكف، ٣تلس دكؿ ُب اٞتا٨تُت األحداث رعاية دليل: حجازم ()
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 الربامج فإف من شأف لذا() ، ٖتقيق الذاتطابع غالبا ُب اٟتياة اٞتا٨تة يتخذ ُب البداية اال٩تراط .7
 القيم لديو كتؤدم إٔب تنمية تعزز أف بديلو كعقوباتاإلصالحية ا١تقننة اليت ٮتضع ٢تا اٟتدث 

 السلوؾ أف دكما ليستشعر ، با١تسئولية أماـ نفسو كأماـ اجملتمعشعوره كالذاتشعوره بتقدير 
 يرجى منو من نفع كصالح للمجتمع الذم يعٌت ا مع ـيتفقالذم ٬ترمو اجملتمع ال يليق بو كال 
 كمن ا١تهم أف نعرؼ أف ، العدائية ا١تبكرة لديولد توف دك٭توؿبًتبيتو أكثر من عنايتو ٔتعاقبتو ٦تا 

بعض أعضاء العصابات من ا١تراىقُت ليسوا جا٨تُت أصال إ٪تا انضموا لعضوية العصابة 
 أف ٣ترد كصم كما().  كاإلثارة، كإدراؾ الذات كلو كعضو ُب عصابةء،للحصوؿ على االنتما

 رأم ُب- كثَتا ما يساىم (ُب مرحلة ما قبل اٞتنوح)أك  (جانح)أك  (منحرؼ)اٟتدث بأنو 
 عند اٟتدث؛ لذا استبدلتها األمم ١تستهجن ُب نشوء ٪تط ثابت من السلوؾ ا-أكثرية ا٠ترباء

 ().ا١تتحدة ٔتصطلح األحداث ُب خالؼ مع القانوف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ٖٔص ،  ـََِٓ التعاكف، ٣تلس دكؿ ُب اٞتا٨تُت األحداث رعاية دليل: حجازم ()

() Games' Kauffman & timotilylandrum االنفعالية أك السلوكية االضطرابات خصائص: اٟتيارم ترٚتة 
 ُٕٓ ص كا١تراىقُت، لألطفاؿ

 .-ٓ-األساسية ا١تبادئ ،(التوجيهية الرياض مبادئ) األحداث جنوح ١تنع ا١تتحدة األمم مبادئ ()
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 المحيط والمجتمع األسرة الخاصة بظروف المبررات: الثاني لمطلبا
 

 كرا دلعب ٬تب أف تلذا لناشئة؛ األكثر مسئولية ُب تربية اكاحملضن ، كحدة بناء اجملتمعاألسرة
 راع وكلكم مسئول عن رعيتو، فاإلمام راع كلكم)  : قاؿ منهمرئيسا ُب استصالح من شذ 

 والمرأة راعية في بيت رعيتو، في أىل بيتو ومسئول عن اعومسئول عن رعيتو، والرجل ر
زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيتو، وكلكم راع 

 تطبيق العقوبات البديلة على األحداث كيربركاجملتمع  يتعلق باألسرة ك٦تا ().(ومسئول عن رعيتو
:  يليما
 

 المبررات الخاصة بظروف األسرة: أوال
 من جراء حبس ابنهما أك ابنتهما الوالدين عن سجن اٟتدث على النإتة بية اآلثار السلتالُب - ُ

 ككفاة األب العالقة،التأثر الشديد كاٟتزف كا١ترض، كالشعور با٠تزم، كالفتور ُب : كمنها
 كالتوتر القلق التحقَت من الزمالء ك:مثل السلبية على األخوة كاألخوات كاآلثار ().أكاألـ

 معاناة األسرة ُب التنقل ككذلك ، كالفشل الدراسي الذم قد يتطور إٔب التسرب الدراسي
 كىذه األضرار اليت ، توجد ُب كل مدينة كقريةالفدكر ا١تالحظة االجتماعية  لزيارة اٟتدث

 قد يوجد تداخل ُب التأثَت عند أنوكمع . (شخصية العقوبة)٘تس األسرة تتناَب مع مبدأ 
 (). تطبيق العقوبة البديلة إال أنو أقل بكثَت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ّٖٗ رقم (ٓ،ِ) كأيامو ، كسننو اهلل رسوؿ أمور من ا١تختصر الصحيح ا١تسند اٞتامع: البخارم ()

 ِْٔ ص ،كأسرتو عليو احملكـو على ا١تدة القصَت للحبس االجتماعية اآلثار: مهنا ()

 نظمتو الذم العلمي اللقاء ُب للمشاركة عمل كرقة اٟتدث، على السجن لعقوبة السلبية اآلثار: عائض بن ٤تمد الزىرا٘ب، ()
/ ِ/ُ الثالثاء اٞتا٨تُت، لألحداث البديلة العقوبات) بعنواف ا١تكرمة مكة ٔتنطقة االجتماعية للشؤكف العامة ا١تديرية
 .ىػَُّْ
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 البديلة أكثر مسا٫تة ُب عالج االبن، كمالءمة الستصالحو كليس معاقبتو ُب ا١تقاـ العقوبة - ِ
 .األكؿ كمعاقبة األسرة معو

 سلبيات االختالط مع يقيو من سجنو بدال عليو ا١تقررة البديلة العقوبة االبن بتنفيذ اشتغاؿ - ّ
 . كالعادات كاألصدقاء ُب بيئة السجناألفكار من األسوأ التقاطأقراف السوء ُب السجن ك

 ،كاجملتمع األقارب كاٞتَتاف أماـ مشكلة الوصم اليت تلحق هبا الكثَت من األذل سرة األكقاية - ْ
 االزدراء، كحدكث ا١تشاجرات؛ نتيجة كاٞتَتاف، العالقات بُت األسرة قطعكقد تؤدم إٔب 

 أثرا لدل اٞتَتاف أكثر ٦تا ٭تدثو ارتكاب ٭تدث ارتكاب األنثى للجرٯتة أف الدراساتكتبُت 
 ().الذكر للجرٯتة

 على مكانة األسرة ُب افظة األسر عن ابنتهم السجينة محبعض ٗتلي على مشكلة القضاء - ٓ
 الشعور بالعار كاإلخالؿ بالشرؼ جراء ٬تعل نثى كوف اٟتدث أأف ذ إ،الوسط االجتماعي

 بعد انتهاء بناهتا بعض األسر ترفض استالـ ٬تعل ُب اجملتمعات احملافظة؛ ٦تا أعظمسجنها 
 ().٤تكوميتهن ُب ا١تؤسسة العقابية

% َٕحيث أف  ا٠تاطئة داخل األسرة من عوامل ا٨تراؼ اٟتدث كالتنشئة األسرم التفكك - ٔ
من األحداث القاصرين ينحدركف من عائالت مفككة، كأكثر من نصف % َٖإٔب 

 ا٨تراؼ عالج ُب اإلسهاـ البديلة تتيح لألسرة العقوبةؼ ؛ األحداث قد عانوا قصورا عاطفيا
 اٟتدث فرصة العيش ُب اجملتمع كإعطاء بواجبها القياـ ُب القصور كالفشل كتدارؾ ،اٟتدث
 مع علم األسرة أف السجن ىو العقوبة التالية ُب حاؿ ٓب يستفد اٟتدث من السيما ،بكرامة

 احتياجاتو، اٟتدث ىي النظاـ الطبيعي الذم ٯتنح كاألسرة ،العقوبة البديلة ٛتاية للمجتمع
 جا٨توف أبنائهم بعض بشكل مناسب قد يكوف بناء٫تاأ اف يرعيين اللذالوالدين أف كما

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ِٓٔ ص ،كأسرتو عليو احملكـو على ا١تدة القصَت للحبس االجتماعية اآلثار: مهنا ()

 .بعدىا كما ِٖٔص، العدؿ ٣تلة التعزيرية، لألحكاـ السجن عن البديلة العقوبات ْتث: خنُت ابن ()



 

-82- 

 

 (). أيضا
 كاالجتماع الًتبية من علـو ستفادة على االقائمة مساعدة ا١تؤسسات الرٝتية من األسرة ٕتد - ٕ

 عرب كإصالحها ألسرة كٖتديد االحتياجات الًتبوية لو كؿ،اٟتدث سرب أغوار ُب جراـكاإل
، كقد  ألداء دكرىااألسرة كرفع كفاءة ،  للسلوؾ اجمٌلـر عند اٟتدثمضادة تربوية اتاسًتاتيجي
 فتنحرؼ الفتاة إٔب البغاء كالفىت –  نكبة بذكيهم إلنزاؿ األحداث ينحرفوف بعضكجد أف 

 إف إعادة تربية ، يعا٘ب من أم عذابالكُب حالة سجن اٟتدث فإنو  - إٔب السرقة مثال
 نصت قواعد الرياض التوجيهية ١تنع جنوح كقد ()،ىؤالء ىي ا٠تيار العالجي األمثل

ف اجملتمع يتحمل مسؤكلية مساعدة األسرة على تقدٙب الرعاية كاٟتماية إ (ُِ)/ األحداث
. كينبغي توفَت ترتيبات كافية ٔتا ُب ذلك الرعاية النهارية كضماف رفاه األطفاؿ بدنيا كعقليا،

 

 المجتمع الخاصة بالمبررات:  انيا
 دكر لو متضرر من ىذا اال٨تراؼ كما أف كاجملتمع ، دكر كبَت ُب ا٨تراؼ اٟتدثللمجتمع

 قضايا البديلة ُب العقوبات ا١تتعلقة بتطبيق اجملتمعية ا١تربرات أىمكبَت ُب استصالحو، كمن 
:  ما يلياألحداث

 كفل باتساع ٣تاؿ كالذم– ربا٘ب ا١تصدر –  العقوبة البديلة مع الفقو الشرعي مبدأ توافق .1
 ا١تستمدة ا١تملكة العربية السعودية أنظمة كتوافقها مع ،كمكافالتعزير فيو صالحيتو لكل زماف 

 . منو
 أف كل عقوبة كماداـ () ،مراتب الناس ُب االنزجار على اؿ من التعزير ىو الزجر، كأحوا١تقصود .2

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

()Games' Kauffman & timotilylandrum  لألطفاؿ االنفعالية أك السلوكية االضطرابات خصائص :اٟتيارمترٚتة 
 .َُٓص،   كا١تراىقُت

 ِٗٔ ص، اٞتا٨تة الطفولة: شازاؿ ()

 (ٕٓ ،ٕ) الشرائع، ترتيب ُب الصنائع بدائع: الكاسا٘ب ()
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 كاٞتمود على االقتصار فال ينبغي مشركعةتؤدم لصالح األفراد كٛتاية اٞتماعة ىي عقوبة 
  ().عقوبات معينة دكف غَتىا

 ا١تلحوظ ُب النتائج اليت ٭تصل عليها اجملتمع من خالؿ اعتماد السجن كعقوبة رئيسة القصور .3
 تشر اإلحصائيات إٔب دكر فاعل للسجوف ُب خفض نسبة ٓبلألحداث ، ككشبو كحيدة 

اٞترائم كمكافحتها، فالزالت حاالت العود مرتفعة كخالؿ مدة قد ال تكوف طويلة بعد إطالؽ 
بلغت نسبة أصحاب العود إٔب أهنا   (ىػُُْٗالسدحاف، ) دراسة تشَتث حيث سراح اٟتد
من أصحاب ا١تدد  (%ٔ,ّٔ)من أصحاب ا١تدد القصَتة ك (%ْ,ّٔ)١ترة كاحدة 

 رعاية الفتيات سةكما بلغت نسبة من تكرر ىركهبن بعد قضاء فًتة العقوبة ُب مؤس.()الطويلة
 كباإلضافة إٔب العدكل اٞترمية اليت يتعرض ٢تا األحداث داخل .()(ٓٔ,ّٕ)با١تملكة 

تأثَت األحداث ا١تسجونُت قد ٯتتد ألقراهنم خارج السجوف ٦تا يسهم ُب تكبَت السجوف فإف 
أنو يكثر بُت  (ىػُُِْ-الركيس)فقد دلت دراسة ،  اإلجراميةلألعماؿدائرة ا١تمارسُت 

األحداث العائدين كجود إخوة أك أصدقاء ٢تم سبق كأف صدرت عليهم أحكاـ بالسجن 
عكاظ عن مواطنة أف ابنها صحيفة نشرت قد  ك(). من اجملرمُت(ٖ.ُٕ) كبلغت نسبتهم

!!  خرج االبن مدمنا على ا١تخدراتمن سجنوستة أشهركبعد دخل السجن على إثػر مشاجرة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (َُٗ ،ُ)، الوضعي بالقانوف مقارنان  اإلسالمي اٞتنائي التشريع: عودة ()
 التعاكف ٣تلة ُب الدراسة ىذه نشرت ،ّٖص ىػ،ُُْٗ ،ُط اٞترٯتة، إٔب العودة أسباب ناصر، بن اهلل عبد السدحاف، ()

 ٤تـر ،ِْ العدد العربية، ا٠تليج لدكؿ التعاكف جمللس العامة باألمانة اإلعالمية الشئوف عن تصدر ٤تكمة علمية ٣تلة كىي
 ىػُُْٕ

 أسبابو الفتيات ىركب: الرٛتن عبد بن منصور عسكر، بن؛ كااهلل عبد بن ٤تمد ا١تطوع، ؛ كاهلل عبد بن ٤تمد السحيم، ()
 ىػ،َُّْ الرياض، ا١تنكر، عن كالنهي با١تعركؼ األمر ٢تيئة العامة بالرئاسة كالدراسات البحوث مركز كعالجو، كآثاره

 ِٓٓص

 العريب ا١تركز ، ماجستَت رسالة لال٨تراؼ، األحداث عودة ُب األسرم التفكك أثر:  بن عبد اهلل بن فايزالركيس،فهد ()
 ُّْص،  ىػُُِْ كالتدريب،الرياض األمنية للدراسات
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 (). شاذا كمنحرفاسجن كلكنو لألسف خرج من اؿ،ابنو كاف صاٟتا كمستقيماأف عن مواطن ك
 مع اجملتمع طبيعيحرمانو من التفاعل اؿللحدث؛ ؼالقصور اٟتاصل ُب التنشئة االجتماعية  .4

 (). كغربة كسوء تكيف مع اجملتمعكاجتماعية نفسية كاالتٮترج من السجن بإش٬تعلو احمليط 
 إٔب السجُت اٟتدث حاجةٍب ،  ا١تؤسسات العقابية لألحداثتطلبهاالتكلفة ا١تالية العالية اليت  .5

لئال يعا٘ب من صدمة  (فراجا١تعاملة العقابية قبل اإل) ارعاية خاصة قبل اإلفراج عنو يطلق عليو
كُب . اٟتديثة اٞتنائية إٔب رعاية الحقة كعنصر من عناصر السياسة حاجتوككذلك ، اإلفراج

بعض األقطار ال تكفي ا١تؤسسات العقابية ا١تعدة لألحداث الستيعاب أعداد األحداث 
ـ حكمت ٤تكمة ُٓٓٗ ففي عاـ ، أك عدـ تنفيذ األحكاـا١تتزايدة ٦تا يسبب االكتظاظ 

 حكما ُِ حدث نفذ منها ُُٕٗاألحداث ُب مصر باإليداع ُب إحدل ا١تؤسسات على 
قلل من ٦تا () ـ،أٟتقوا بدار الًتبية باٞتيزة، كالباقي عادكا إٔب نفس الطريق، كىكذا ُب كل عا

تفعيل بدائل السجن فوائد  كمن() . على األحداثٛتاس رجاؿ الضبط كاىتمامهم بالقبض
 جناح مواجهة اٟتد من اكتظاظ سجوف الكبار فيما بعد فإف آخر جانبعلى األحداث من 

.   ١تشكلة جرٯتة الكبارللتصدماألحداث يعترب ا١تدخل الواقعي 
 يتفق اٞتميع اٟتكمة اإلبقاء عليو كمن فإف ، ٘تاماالسجن إلغاء يعٍت ال يلةتطبيق العقوبات البد .6

تقريبا على أف األحداث الذين يرتكبوف جرائم عنيفة ْتق األشخاص يتم كضعهم ُب 
 ا٠تطَتة، كليكن بقاء عقوبة  السجن اٞترائم مرتكيب كذلك ()،مؤسسات عقابية لبعض الوقت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 َُِّ ديسمرب ا١توافق ىػ ُّْٓ/َِ/َٓ اإلثنُتأنقذكا شبابنا بالعقوبات البديلة، صحيفة عكاظ، : ساعاٌب، عبد اإللو()
 ْٖٓٓ: العدد /ـ

 لألحداث البديلة العقوبات) العلمي اللقاء ُب للمشاركة عمل كرقة اٟتدث، على السجن لعقوبة السلبية اآلثار: الزىرا٘ب ()
 .ىػَُّْ/ ِ/ُ الثالثاء اٞتا٨تُت،

 .ُِٖص، ىػَُّْ،،دط غريب،القاىرة الصغار،دار ا٨تراؼ: سعد ا١تغريب، ()

 ِّص ،صغاراؿ ا٨تراؼ: ريبغآب ()

()Games' Kauffman & timotilylandrum  لألطفاؿ االنفعالية أك السلوكية االضطرابات خصائص: اٟتيارلترٚتة 
= 
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 ،ٗتويفا كهتديدا ، فإف من النصوص القانونية مآب ٭تكم بو إال مرات قليلة لعدـ اٟتاجة إليو
كمع ذلك فال يزاؿ كجود ذلك  النص بتجرٙب ىذا السلوؾ كالعقاب الذم ينتظر فاعلو رادعا 

 () .دكف ارتكاب اجملرمُت ٢تذ اٞتـر
 ا١تطردة ٞترائم األحداث كما كتعقدىا كتنوعها كيفا نتيجة للتقدـ اإلنسا٘ب كتأثَتات الزيادة .7

 ََِٓعاـ : للطفولة األمم ا١تتحدة كمنظمة جامعة الدكؿ العربية تقرير يوضححيث ، العو١تة 
 معدؿ كصل فقد ، العربية الدكؿ ُب القانوف عن ا٠تارجُت األطفاؿ عدد ُب زيادة حدكث ـ

 إٔب ا١تسجلة اٞتنائية اٟتاالت إٚتإب من القانوف ٔتخالفة أدينوا الذين األحداث حاالت
 ليبيا، ُب % ّ.ِ ك تونس، ُب % ٗ.ٓ ك عماف، سلطنة ُب % ُِ ك السعودية، ُب(%ُٓ

 فإف ٓب تيفعل العقوبات البديلة ُب قضاء () ف، السودا ُب % ٖ.َ ك قطر، ُب % ْ.ُك
األحداث ٓب ٯتكن للقضاء أداء دكره على النحو األكمل ُب معاٞتة اٞتا٨تُت كأصبح اٟتل ىو 

 (). ىؤالء ُب السجوفبكل الزج
 ١تؤثرات  نتيجة غالبا اٟتدث ا٨تراؼ أفإذ ،  البالغُت ُب أسبابوإجراـ الصغار ٮتتلف عن جراـإ -ٖ

:  منصفا كعلى سبيل ا١تثاؿ عامال التعامل مع ذلك تمنكالبد ،  عليو اك٣تٍت ضحيةٕتعل منو 
 الدافع  غالبا للسرقة كاليت شكلت ىي  - عالنيةالسيما مع الدعايات اإل–  كاٟتاجة الفقر إف

 أصدقاء السوء أفمنهم  (%ٗ,ٓٔ)من أسباب العود عند األحداث، كما ذكر% َٖمانسبتو
حسب  (%ٔ,ُْ)ىم السبب ُب استمرارىم ُب اال٨تراؼ ٍب إ٫تاؿ األىل بنسبة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُِٓص كا١تراىقُت، =

 ص، كاٞتنائية االجتماعية للبحوث القومي ا١تركز كأسرتو، ليو احملكـو على ا١تدة القصَت للحبس االجتماعية اآلثار: مهنا  ()
ِٖٔ 

 مقدمة عمل كرقة األطفاؿ، عدالة نظم لوضع مقارف ٖتليل العربية الدكؿ ُب االحداث عدالة نظم تقييم: فواز رطركط، ()
 .األردف، عماف، ـَُِّ/ٖ /ُِ-َِ من كا١تنعقد األحداث عدالة حوؿ األكؿ الوطٍت ا١تؤ٘تر على

 كالتوزيع، للنشر الثقافة كدار كالتوزيع للنشر الدكلية العلمية الدار ،(مقارنة دراسة) األحداث قضاء: أٛتد زينب عوين، ()
 ِّص ـ،ََِّ ،ُط عماف،
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 كما أف فشل اجملتمع ُب التحكم ُب كجود األسلحة النارية، ،()(ىػُُْٗالسدحاف، )دراسة
 األطفاؿ أكثريةك. أسباب مسا٫تة ُب ا٨تراؼ األحداث... ،كانتشار ا١تقاطع ا١تهيجة كا١تخدرات

 ٟتقوقهم الناظمة للتشريعات كيفتقركف مناسبة، غَت تنموية ظركؼ ُب يعيشوف العربية الدكؿ ُب
 منلة ء مساموضع ٬تعلهم قد الذم القانوف، عن للخركج معرضُت ىم كبالتإب ا١تتكاملة،
  ().القانوف إنفاذ مؤسسات

 العقوبة كتظل يظل مفهـو العدالة منحصرا ُب ا١تعٌت العقايب التكفَتم ف من الصواب أليس-ٗ
 ا فعل كإٖبما كأف يكوف مربر سجن اٟتدث ليس من أجل ،اٟتسابية كسيلة العدالة اٞتنائية

 العاـ فالسيما مع عدـ خطورة اٟتدث على األـ () ، ٯتكن أف يفعلو آخركفماباعتبار 
. عكالسكينة العامة للمجتم

 كانت السياسة اٞتنائية  ٖتتم دراسة نقدية للنظاـ القانو٘ب كتقدٙب مقًتحات إصالحو ذاإ-َُ
كاستحداث العقوبات البديلة  من اٟتكمة أف توجو األكلويات إلصالح اٟتدث،ؼ()،كتطويره
إٔب ىذا الطريق بدال من زيادة ق  الذم دفعلقصور التالُبالتغذية الراجعة اليت تقدـ ا١تناسبة 
 .  ا١تالحظة فالوقاية خَت من العالج كرعدد د

 لوصم فا() إف زج األحداث ُب السجوف يشكل بالنسبة إليهم كصمة عار كلطخة شنار،-ُُ
صديقا غَت مرغوب فيو؛ فتحذر األسر أبناءىا منو جراء سجنو ٬تعلو الذم يلحق باٟتدث 

باعتباره قدكة سيئة كصاحب سوابق ُب كقت تكوف الصداقة كرضا األقراف فيو حاجة طبيعية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . ِٗص اٞترٯتة، إٔب العودة أسباب: السدحاف ()

 مقدمة عمل كرقة األطفاؿ، عدالة نظم لوضع مقارف ٖتليل العربية الدكؿ ُب االحداث عدالة نظم تقييم: فواز رطركط، ()
 .األردف-عماف –ـَُِّ/ٖ /ُِ-َِ من كا١تنعقد األحداث عدالة حوؿ األكؿ الوطٍت ا١تؤ٘تر على

 ُُٕص،ا١تعاصرة اٞتنائية السياسة منظور من األحداث ا٨تراؼ: راشد ()

 ُُص ا١تعاصرة، اٞتنائية السياسة منظور من األحداث ا٨تراؼ: راشد ()

 .متاحة على الشبكة عمل كرقةخطة  العقوبات البديلة ا١تطبقة على الصغار،: السعيد،كامل (ُ)
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يلحق الوصم أسرتو فهي ُب نظر اجملتمع ٤تضن ٠تريج سجوف، كرٔتا يؤثر ىذا كا١تراىق، لدل 
 ُب مؤسسة ىاإيداعكأما الفتاة فإف .أخواتو كذلكاخوتو كسلبا ُب فرصتو ُب التزكيج كفرص 

ىو أمر يلحق األذل كالعار باألسرة كلها ُب اعتبار اجملتمع كلذا ترفض بعض األسر عقابية 
استالـ الفتاة بعد انقضاء ٤تكوميتها فتجد الفتاة نفسها ٣تربة على البقاء ُب ا١تؤسسة 

 ().اإلصالحية بعد انتهاء ٤تكوميتها لتعنت كليها
 يؤثر سلبا على مستقبل اٟتدث الدراسي؛ فقد ينقطع عن مواصلة دراستو، كمن أٟتق جنالس-ُِ

بالدراسة داخل ا١تؤسسة العقابية فإف التشتيت الذىٍت كالتوتر النفسي يعيق التحصيل العلمي 
. السليم كما الحظتو الباحثة أثناء حضورىا ٟتصص دراسية لطالبات يقضُت عقوبة السجن

 : منها من متطلبات الطلبة األحداث ال يتم الوفاء بو ألسباب دكما أف العدم
أف ا١تسئولُت عنهم يتشكل لديهم إتاه بأف ىؤالء اجملرمُت الصغار ليسوا مؤىلُت لنفس / أ

 .للقانوفالفرص التعليمية بنفس قدر األشخاص الذين ينصاعوف 
  .اصةاْبتربية اؿتقدٙب برامج ؿىناؾ نقص ُب األشخاص ا١تؤىلُت / ب
 تربويُت٣تتمع الطلبة ُب ا١تؤسسات العقابية ىو ٣تتمع عابر، ٦تا ٬تعل القياس كالتخطيط اؿ/ ج

. أمر صعب
. ()من التعليمأىم يعترب اإلداريوف ُب ا١تؤسسة األمن كقواعد ا١تؤسسة / د

من غَت ا١تمكن عزؿ كل ؼ ، سجوف األحداث يسهل انتقاؿ العدكل ُب حالة ا١ترضُب-ُّ
 الصحة لعزؿ من ككزارة  العقابية توجد آلية تعاكف بُت ا١تؤسسةال كقد ،مستقلةحدث ُب غرفة 

. ()تتطلب حالتو الصحية العزؿ ُب أحد ا١تستشفيات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـَُِّ/ِ/ْ ا١توافق ىػُّْْ/ّ/ِْ بتاريخ الرياض منطقة ُب الزيارة ٘تت اإلنساف، ٟتقوؽ الوطنية اٞتمعية موقع ()

() Games' Kauffman & timotilylandrum أك السلوكية االضطرابات خصائص: ٤تمد غالب اٟتيارم، ترٚتة 
 .بعدىا كما ُْٓص، ىػُّّْ ،ُالفكر،عماف،األردف،ط دار كا١تراىقُت، لألطفاؿ االنفعالية

 موقع اٞتمعية الوطنية ٟتقوؽ اإلنساف، ٘تت ،تقرير زيارة اٞتمعية الوطنية ٟتقوؽ اإلنساف ١تؤسسة رعاية الفتيات بالرياض ()
= 



 

-88- 

 

بُت ٣تموعة من كمنو ماحدث من شغب  ، أحياناٖتدث اليت قد  كالشغب ا٢تربحوادث-ُْ
 ()، ما أدل إٔب حضور اٞتهات األمنية لفض الشغب، رعاية الفتيات بالرياضمؤسسةنزيالت 

.   أضعافو ُب أقساـ البنُتٯتكن توقع ؼبالفتياتإذا كاف ىذا ُب مؤسسة عقابية خاصة 
 اجملتمع كاٞتهات اليت تقدـ خدمات عامة من جهود األحداث التطوعية مثل ا١تساجد إفادة-ُٓ

 كجهات ،الًتك٭تية كدكر األيتاـ كا١تسنُت بتنظيم ا١تسابقات كاألنشطة هبا، كالعناية بتنظيفها
 ().ا١تركر إشارات عند اإلفطارتفطَت الصائمُت بتوزيع كجبات 

 ا١تضاربات حوادث : من انتهاكات ُب السجن مثلق لو حقوؽتعرض تقد اٟتدث ٦تا كقاية-ُٔ
 كما يتعلق عنرب ككجود أطفاؿ مسيطركف على اؿ، العنابركالقصور ُب دكر ا١تشرؼ الليلي على 

 إعطاء األكامر بأعماؿ معينة أك الضرب كاإلىانة كأخذ نقودىم : بذلك من جوانب سلبية مثل
 ().كأشيائهم كاالعتداء اٞتنسي عليهم

، ٟترياهتم ُب سجن الصغار اعتداء صريح على الطفولة كهتديد توسع مستول العآب فإف اؿكعلى 
فنحو مليوف من بُت العشرة ماليُت سجُت ُب العآب من األطفاؿ كبعضهم يبلغ من العمر 

 كخالؿ فًتات االحتجاز ا١تطولة قبل احملكمة ال ٬ترل الفصل بينهم كبُت ،تسعة أك عشرة أعواـ
 شار كُب دكؿ مثل إندكنيسيا كتوجو كأكركجوام أ،عرضة لالنتهاؾعلهم السجناء البالغُت ٦تا يج

 كُب ،نو تبُت أف العقاب اٞتسدم يستخدـ لتأديب السجناء من األطفاؿأتقرير نواؾ إٔب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـَُِّ/ِ/ْىػ ا١توافق ُّْْ/ّ/ِْالزيارة ُب منطقة الرياض بتاريخ  =

  َّصحيفة سبق اإللكًتكنية : ت ُب مؤسسة رعاية الفتيات بالرياضعن الفوضى كالشغب كاالشتباكات اليت حدث تقرير ()
  .ىػُِّْ اٟتجة ذك

 .كمابعدىا ِٖٔص العدؿ، ٣تلة التعزيرية، لألحكاـ السجن عن البديلة العقوبات ْتث: خنُت ابن ()

 كا١تعرضُت ا١تنحرفُت األطفاؿ معاملة أساليب: عالء اهلل، فتح؛ ك عمراف،مناؿ؛ كرئيسا باحثا بسطامي ٤تمود،مليجي ()
 للبحوث القومي ا١تركز عن الصادر األطفاؿ منظور من ا١تؤسسية كا١تعاملة التشريعي التنظيم األكؿ التقرير للخطر

 .كمابعدىا ِٕٔص ـََُِ القاىرة،دط، القبس، الطفولة،دار ْتوث مشركع –كاٞتنائية االجتماعية
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. () ساعة ُب اليـو ُب غرؼ دكف دكرات مياهِِأكركجوام رأل نواؾ فتية ٭تتجزكف ١تدة 
 ، نصت عليو ا١تؤ٘ترات الدكلية ا١تطالبة باإلصالح ُب التعامل اٞتنائي مع األحداثما كأخَتا-ُٕ

 من قواعد األمم ا١تتحدة ا٠تاصة ْتماية األحداث اجملردين من حريتهم األكٔبكمنها ا١تادة 
  من مبادئ األمم ا١تتحدة ْٔكا١تبدأ/  أخَت كمالذ إالالسجن على ينبغي عدـ اللجوء )

ٔب ا١تؤسسات إ باٟتدث ىد يعالف أأنو ينبغي  (الرياض مبادئ) األحداثالتوجيهية ١تنع جنوح 
٬تب ) قواعد بكُت منُ-ُٗ ككذلك القاعدة ،الزمة مدة كألقصرال كمالذ أخَت إاإلصالحية 

 خَت،ال كمالذ أإ يلجأ إليو الدائما أف يكوف إيداع اٟتدث ُب أم مؤسسة إصالحية تصرفا 
 ().ة فًتة تقضي هبا الضركركألقصر

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 من األخرل كاألشكاؿ للتعذيب ا١تتحدة لألمم ا٠تاص كا١تقرر اإلنساف حقوؽ عن ا١تدافع االسًتإب احملامي نواؾ مانفريد()
 ُِ http://akhbaralaalam.net/index ا١تتحدة لألمم قدمو تقرير ُب اإلنسانية كغَت الوحشية ا١تعاملة
 ََِٗ األكؿ تشرين

 َّٕ ، دراسة مقارنة ُب التشريعات الوطنية كالقانوف الدكٕبلألحداث اٞتنائية كا١تعاملة ٞتا٨تةا الطفولة قانوف: موسى ()
 .كمابعدىا



 

-90- 

 

 : الثانيالمبحث
 حداث البديلة على األالعقوباتضوابط تطبيق 

ث احدأل لتطبيق العقوبات البديلة على االنظامية الضوابط:  األولالمطلب
 

 العقوبات لتؤدم من الضوابط العديد تفعيل العقوبات البديلة على األحداث يتطلب إف
 كتوجو كلنجاحها كا١تنفعة، العدؿ مقتضيات مع يتفق ٨تو على كاإلصالح التقوٙب ُبالبديلة دكرىا 

:  م كهالنظامية الضوابط من ٚتلةجديد ُب السياسة اٞتنائية 
 الفىت كأف حالتو تنذر بارتكاب خطورة العقوبات البديلة جملرد تطبق مبدأ الشرعية فالاحًتاـ .ُ

 (). ٣ترما يؤدب عليوفعال بالفعل دكف أف يرتكب مستقبال جرٯتة
  (). ٚتيع البدائل ٬تب أف ينهى اٟتق ا٠تاص أكالُب .ِ
 : كاف دينو قاؿ تعأبأيا كفلها لو الشرع اليت كحقوؽ االنساف كرامة م العقوبة البديلةتراع-  .ّ

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ژ 

 ذلك ما أنكره بعض الفقهاء من تسويد الوجو  كنظَت(َٕ:اإلسراء) ژڱ  ں  ں  

 ().تعزيرا
 ما يفوؽ الضرر الذم أحدثو اٟتدث من األضرار على ديلة يًتتب على العقوبة البال أف-  .ْ

 تكوف العقوبة أقل من أف تؤدم الغرض ا١تقصود منها كأال يًتتب عليها عقوبة كأال ،ّتنايتو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ص ـ،ُٖٗٗاإلسكندرية، ا١تعارؼ، منشأة اجملرمُت، كتقوٙب االجراـ عوامل استقصاء ُب ا١تعاصرة االٕتاىات: حاًب بكار، ()
َِٕ 

 عقدهتا كاليت السجن عقوبة بدائل ندكة ُب مشاركة السجن، عقوبة لبدائل الشرعية النظرة: عايض بن حجاب الذيايب، ()
 َٔ ص ىػ،ُِْٕ/القعدة ذك ُٗ األحد يـو-الرياض –بالسعودية االنساف ٟتقوؽ الوطنية اٞتمعية

 كمابعدىا ِّْٖتث العقوبات البديلة عن السجن لألحكاـ التعزيرية، ٣تلة العدؿ، ص: ابن خنُت (ّ)
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 فالعدؿ مطلب شرعي فيقعُب عُت تلك العقوبة، -باٞتا٘ب التشهَت مثل– أخرل غَت مقصودة 

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ژ  :ىاـ قاؿ تعأب

ژېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ 
. (ٖٓ: النساء) 

يقتصر تطبيق اإللزاـ بالعمل التطوعي على اٟتدث ا١ترتكب للجرائم الصغَتة أما إف كانت  .ٓ
 ().تناسبهااٞترٯتة كبَتة كاليت تتعلق بالقتل أك تركيج ا١تخدرات فيكوف ٢تا عقوبات أخرل 

 ُب االعتبار خطورة اٟتدث بالنظر األخذ يتطلب كٖتقيق ذلك ،التناسب بُت العقوبة كاٞترٯتة .ٔ
إٔب جسامة اٞترٯتة من جهة كنتائج فحص شخصية اٟتدث من جهة أخرل كلتقدير جسامة 

 : يليمااٞترٯتة فإنو يراعى 
. اٟتريق الضرر أك ا٠تطر الناجم عن اٞترٯتة مثل أف يتعمد زيادة رقعة مدل/أ

 قصده مباشر أك احتمإب كىل ىل فينظر ،اإل٫تاؿ دل اٞتنائي أك ـالقصد كثافةدرجة / ب
 أما مدل اإل٫تاؿ فيقدر ٔتدل اإلخالؿ بواجبات ؟كاف مصحوبا بسبق إصرار كترصد أك ال

 كتوقع النتيجة الضارة من احملظور كدرجة ٜتوؿ إرادة الفاعل ُب منع ٖتقق األمر كاٟتذراٟتيطة 
. عدمو

:  يليما شخصية اٟتدث فإنو يراعى كلتقدير
 كثَتا تأثرىذا ٦تا مك...  اإلجراـ لديو مثل كونو عدكانيا أكىادئا بواعثطباع اٟتدث ك/ أ

 أما الباعث فقد يكوف دنيئا كالسرقة جملرد الطمع ُب ا١تاؿ أك غَت د٘بء كالسرقة لدرء ،بالوراثة
. خطر مرض عن أحد أفراد أسرة اٟتدث

 يؤثر فيو من عوامل كجدانية كثقافية كما كاإلجرامي االجتماعيماضي اٟتدث / ب
 .كاقتصادية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . كمابعدىاِْْٖتث العقوبات البديلة عن السجن لألحكاـ التعزيرية، ٣تلة العدؿ، ص: ابن خنُت (ُ)
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. ظركؼ حياتو الفردية كاألسرية كاالجتماعية/ ج
 (). إبالغو عن اٞترٯتة أك اعًتافو: مثلسلوكو ا١تعاصر كالالحق للجرٯتة / د

ٗتتلف العقوبة من فرد آلخر كفقا لالختالفات ُب الشخصية ؼ ،تفريد العقوبة على اٟتدث .ٕ
كسائر الظركؼ اليت تدفع إٔب اٞترٯتة داخلية أك خارجية كما إٔب كالتكوين اٞتسما٘ب كالدكافع 

  ().ذلك من الفركؽ الفردية بُت البشر
 فللقاضي ،١تقضي ٖتوز قوة األمر االفهي :  باتة كالهنائيةليست السجن على اٟتدث بدائل .ٖ

 حسبما يتضح من التقارير ا١تقدمة إليو بعد فًتة من اشتغاؿ اٟتدث بتنفيذ كتعديلو البديلتغيَت 
  (). ثبتت اٟتاجة إٔب  عقوبة أخرلما السابقة مىت بةالعقو

فهي ٓب تيشرع لإليالـ كالعقاب كإ٪تا : هبا السجن على اٟتدث كاجبة التنفيذ ٔتجرد اٟتكم بدائل .ٗ
 هبا حىت لو ٓب ائي كلذا كجب البدء بتنفيذىا فور صدكر اٟتكم القض،لإلصالح كإعادة التأىيل

 بسرعة البت ُب القضية حسب اإلمكاف كما جاء ُب تعميم كزير كالعناية هنائيا،يكن اٟتكم 
 ا٠تاصة باألحداث مع أنو توجد قوانُت ٕتعل لقوانُت السائد ُب معظم اىو كىذا ().الداخلية

 أف تأمر بوقف التنفيذ للتدبَت ا١تقرر مثل القانوف اإلماراٌب ُب ا١تادتُت ُبحملكمة ا١توضوع اٟتق 
 . من قانوف األحداثُ -ِّك ِٔ

فال يستدعي اٟتكم هبا رد اعتبار للحدث : العود ٗتضع البدائل لنظاـ رد االعتبار أك ال .َُ
 تتسم بطابع اللـو ا١تعنوم أك األخالقي أك الكذلك باعتبارىا كسائال تربوية كإصالحية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كاالستشارات، البحوث إدارة بالرياض، العامة اإلدارة معهد ا١تعاصرة، اٞتنائية كاالٕتاىات التعزير: الفتاح عبد خضر، ()
 بعدىا كما ْٗص دت، دط،

 دت، دط، القاىرة، كالنشر، للطباعة الكتب دار كالعقاب، القانو٘ب كاالجتماع اإلجراـ علم ُب ا١تعجم: ٤تمود زيد، أبو ()
 َّّص

 درجة لنيل تكميلي ْتث كالنظاـ، الفقو ُب كأثرىا األحداث تأديب طرؽ: دحياف بن سليماف بن إبراىيم اٟتريب، ()
 ُٕص ىػ،ُُْٗ العإب، القضاء معهد-السالمية سعود بن ٤تمد اإلماـ جامعة ا١تاجستَت،

 ُ ج أحداث،-ُِّص السعودية، العربية با١تملكة العدؿ كزارة ميمالتع ا١توضوعي التصنيف ()
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 يعترب اٟتكم هبا سابقة على اٟتدث كسواىا من عقوبات األحداث اليت الاإليالـ، كما 
 (أ) فقرة ْ ا١تادة ىػَُْٖ/ٗ/ّ كتاريخ٬َُّّترم ْتقها قرار ٝتو كزير الداخلية رقم 

 ٬ترم تسجيل ال الذين ٓب يتجاكزكا ا٠تامسة عشر سنة حُت ارتكاهبم اٞتـر ثبالنسبة لألحدا
من نفس ا١تادة بالنسبة لألحداث الذين جاكزكا  (ب)الفقرة. كسابقة يصدر ْتقهم ما

 يصدر ْتقهم ماا٠تامسة عشر سنة حُت ارتكاهبم اٞتـر كٓب يبلغوا الثامنة عشر ٬ترم تسجيل 
القانوف  "للنظاـ "ظيب كثيقة أبو كُب. ُب سجل خاص دكف أف يسجل ُب ملف سوابقهم

ال تطبق على  (ِٓ)ا١توحد لألحداث بدكؿ ٣تلس التعاكف لدكؿ ا٠تليج العربية مادة
 األحكاـ الصادرة ْتقهم ُب السجن تسجلالك (العود)األحداث األحكاـ ا١تتعلقة بالتكرار 

 .(السوابق القضائية)العدٕب 
 كيبقى العمل بالعقوبة ، كفق أراء بعض ا١تتخصصُتاٟتكم ٖتديد ا١تدة ُب منطوؽ عدـ .ُُ

شراؼ القاضي إرت من أجلو كيكوف اٟتدث ٖتت ر يتم استيفاء ا٢تدؼ الذم ؽي حىت البديلة
 تعديل ُبالذم أصدر اٟتكم أثناء التنفيذ من خالؿ التقارير الدكرية اليت تقيس مدل التقدـ 

 كتعتقد (). أك تعديلوك٘تديدهسلوؾ اٟتدث كاليت بناء عليها يقرر القاضي إهناء البديل أ
الباحثة أف األكٔب ٖتديد ا١تدة ُب منطوؽ اٟتكم ماعدا إذا كاف اٟتكم بتسليم اٟتدث إٔب 

 .يس ٢تا أمد ٤تدكدؿ ألهنا مهمة الوٕب ككليو؛
. عليو احملكـو على العقوبة، كا١تكاف ا١تخصص لتنفيذىا ة كيفيٖتديد .ُِ
 كثَت ُب استقر كقد() ، ٖتت إشراؼ القاضي كتصرفويذ أثناء مرحلة التنفالنشطة كالدقيقة الرقابة .ُّ

  .()الوقاية كتدابَت العقوبات تنفيذ على باإلشراؼ ٥تتص قاض كجود ضركرة الدكؿ من
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ص الدكٕب، كالقانوف الوطنية التشريعات ُب مقارنة دراسة لألحداث اٞتنائية كا١تعاملة اٞتا٨تة الطفولة قانوف: موسى ()
 كمابعدىأِْ

 ُُٖص ، ا١تعاصرة اٞتنائية السياسة منظور من األحداث ا٨تراؼ: راشد ()

 ٠تضر، اٟتاج جامعة من ا١تاجستَت شهادة لنيل ٗترج مذكرة العقايب، التنفيذ على القضائي اإلشراؼ: ياسُت مفتاح، ()
 َٓص ـ،ََُِ اٞتزائر،
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 كلو ٓب يكن نافذا ٟتظة ارتكاب اٟتكم، ا١تعموؿ بو كقت النطق بانوفٗتضع البدائل للق .ُْ
 ().الفعل الذم اقتضى إنزالو

 كيعلل ذلك كجوب توقيع كل التدبَت الذم ،عدـ جواز التذرع بظركؼ ٥تففة لعدـ النطق بو .ُٓ
 ().تقتضيو عملية إصالح كتأىيل اٟتدث

 فال ٬تمع على اٟتدث السجن إليو،أف تستخدـ البدائل فعليا عن السجن كليس باإلضافة  .ُٔ
 ().مع العقوبة البديلة

 سلوكيان  أك صحيان  الضرر كاف سواء ،السجن ضرر من أكرب ضرر البديلة العقوبة عن ينتج أال .ُٕ
 كاٞتلد كذلك ا١تصاّب، جلب على مقدـ ا١تفاسد درء أف على تنص الفقهية القاعدة ألف

 ().عدده ُب ا١تبالغ
 ُب بالعمل اٟتدثة بإلزاـ التعزير الشرعية احملاذير فمن: نظاميان  أك شرعيان  ٤تذكرا تتضمن أال .ُٖ

 األطفاؿ تشغيل النظامية احملاذير كمن ،للفتنة فيو تتعرض أك بالرجاؿ خلوة فيو ٖتصل مكاف
 احملددة الساعات من أكثر بالعمل اإللزاـ أك بو، ا١تسموح اٟتد غَت ُب األحداث أك

 ().نظامان 
: ٯتكن تنفيذ العقوبة األصلية ُب حق اٟتدث ُب حاالت معينة منها .ُٗ

. اٟتكمإذا ٓب يتقيد بتنفيذ العقوبات البديلة الصادرة ُب منطوؽ /أ
إذا تبُت للمحكمة من تقرير ا١تساعد االجتماعي عدـ صالحية اٟتدث احملكـو عليو / ب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ٕٕص ـ،َُُِ ،ُط الشرطية، العلـو أكادٯتية الشارقة، حكومة األحداث، رعاية: أٛتد كىداف، ()

 ٕٕص األحداث، رعاية: كىداف ()

 ٖٖص كا١تأموؿ، الواقع بُت للحرية السالبة العقوبات بدائل: ا٠تثعمي ()

/ ِ/ ٔ تالسب ، ا١تدينة ،صحيفة غياب اإلشراؼ القضائي أعاؽ األحكاـ البديلة:  اٞتعفرم، أٛتد بن عبد اهلل()
 ُِِٖٕٗ العدد ـ،ََُِ

/ ِ/ ٔ تالسب ، ا١تدينة غياب اإلشراؼ القضائي أعاؽ األحكاـ البديلة ،صحيفة:  اٞتعفرم، أٛتد بن عبد اهلل()
 .ُِِٖٕٗ العدد ـ،ََُِ
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. كعدـ استفادتو من العقوبة البديلة
إذا أقدـ اٟتدث احملكـو عليو خالؿ مدة سنتُت من اٞترٯتة السابقة على ارتكاب جـر مواز /ج

 شرط أف يثبت ارتكاب اٞتـر ،أك أشد من اٞتـر السابق الذم صدرت بشأنو العقوبة البديلة
 .اٞتديد ٔتوجب قرار من احملكمة ا١تختصة

 يرالبديلة كتقر تبت احملكمة اليت قررت العقوبة البديلة بقرار معلل بفقداف اٟتدث للعقوبةك
 ().عقوبة أخرل

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أصوؿ كقوانُت العربية كالدساتَت االنساف ٟتقوؽ الدكلية ا١تواثيق ألحكاـ كفقا السجناء حقوؽ: ٤تمد سعدل ا٠تطيب، ()
 ُُِص دط،دت، اٟتقوقية، اٟتليب منشورات األحداث، كٛتاية السجوف كتنظيم كالعقوبات اٞتزائية احملاكمات

 .بتصرؼ
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  لتطبيق العقوبات البديلة على األحداثجتماعيةاال ضوابطال: المطلب الثاني
 

 البديلة ىو العقوبة بمعاقبتوفينبغي أف يكوف ا٢تدؼ من ،  أف اٟتدث ضحية للمجتمع ٔتا
 كمن خالؿ العقوبة البديلة تتعمق عالقة اٟتدث باجملتمع اجملتمع، د٣تو ُب إلعادةإصالحو كتأديبو 

 على تقدٙب خدمة ما ١تن حولو؛ كلذلك ينبغي مراعاة األمور درتو كؽبقيمتو يشعركعضو فعاؿ 
  :اآلتية

 ىامن أىم كالعقوبة ُب التشريع اإلسالميأىداؼ  اٟتدث العقوبة البديلة على ٖتققأف - ُ
 كتطهَت اجملتمع، كا١تصلحة ّتلب أكرب قدر من ا١تنفعة كدفع أكرب قدر من اٞتا٘ب،إصالح :

 ().ا١تفسدة 
 البديلة العقوبة تتوافق كأف للحدث، القاضي العقوبة ا١تناسبة للظركؼ البيئية كاالجتماعية ٮتتار -ِ

 اجملتمعات تنظرٟترؼ فبعض ،  للحدثاجملتمعي كالوصم ُب النبذ تسهم اجملتمع لئال رؼمع ع
 كلذا فإف من ا١تهم انتقاء التطبيقات ا١تناسبة من العقوبات ؛معينة نظرة ازدراء كٖتتقر من زاك٢تا

من مشركع نظاـ العقوبات  (ِِ) البديلة كفق تقاليد اجملتمع كإرثو الثقاُب، كرد ُب ا١تادة
 ٬توز استبداؿ العقوبة البديلة إذا تبُت أف تنفيذىا يلحق األذل ):  أنوالبديلة السعودم اٞتديد
 . (باحملكـو عليو أك أسرتو

 استمرارىم كمراعاة العائلي احمليط عن إبعادىم عدـ الصغار على البديلة العقوبات تنفيذ عند ٬تب -ّ
 كالتعليم كاستصالحو، االجتماعي النسيج ُب  اٟتدثإدماج إعادة ىو ا٢تدؼ ألف()،الدراسة ُب

 أال ينبغي كالذم اإللزامي التعليم سن ُب أنو السيما كتنشئتو اٟتدث لًتبية الضركرية ا١تقومات أحد
 الذم االجتماعي كالنضج للنمو كسيلة ىو احمليط اجملتمع مع اٟتدث تفاعل أف كما ْتاؿ، منو ٭تـر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ٕٗص كالقانوف، الشريعة ضوء على- السجن-للحرية السالبة للعقوبات اإلصالحي االٕتاه: رشيد آؿ ()

 .اٞتديد السعودم البديلة العقوبات نظاـ مشركع من (ِٓ)مادة ()
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 .معو كمتأقلما ٣تتمعو من مقبوال ٬تعلو
 الزما ضررىا يكوف أف ينبغي بل البديلة، العقوبة حكم تنفيذ جراء ضرر فماآلخر يلحق أال- ْ

إٔب قبيلة اٟتدث كأىلو  ا١تعنوم ضررىا يتعدل العقوبات بعض فإف ،لغَته متعد غَت للمحكـو
 (). تلحق معرهتا أىل اٞتا٘ب كأقاربو كحلق الرؤكس كاٟتجامةاليتمثل ٦تارسة بعض األعماؿ 

 عرؼ حسب ة بكرامة الضحيمساس البديلة على اٟتدث اٞتا٘ب لعقوبة تنفيذ اُب يكوف أال- ٓ
 حالة، ككعي القاضي ٔتثل ىذه القيم االجتماعية ٬تعلو ٮتتار عقوبات مناسبة لكل اجملتمع،

 ٢تم ا هنارا احتقاراللناس جهار-ا١تضارباتُب حوادث – ففي ٣تتمعات معينة يعد بركز اٞتا٘ب 
 ريثما خيار فتكوف معاقبة اٟتدث ىنا باٟتبس ُب بيت كالده أفضل منو، بالثأر يقوموفكلذا 

 .هتدأ النفوس
 كتبعا ،حدث ُب تطبيق العقوبة البديلة تبعا للربنامج الرعائي كالتأىيلي ا٠تاص بكل ا١تركنة- ٔ

ْتيث -التعاكفكما ىو معموؿ بو ُب بعض دكؿ ٣تلس -كاالجتماعيةلتحوالت ظركفو األسرية 
يعاد النظر ُب األحكاـ من حيث ا١تدد فتختصر حُت يصبح اٟتدث متهيئا لالندماج ا١تتوافق 
مع اجملتمع كمستعدا ١تتابعة ٪توه ُب البيئة الطبيعية كحُت ٖتسن ظركؼ ىذه البيئة مثل إصالح 

 (). أك ٘تدد إذا طرأت ظركؼ تستدعي ذلكىا،شأف االسرة كعالج مشكالت اٟتدث مع
 ؛سجن اٟتدثٔتضار مقارنة كفوائده ، ىذا النوع من العقوباتبشرعية توعية اجملتمع تكثيف- ٕ

 حيث من مقدرة من الشارع غَت البديلة كإف كانت فالعقوبة ، التقبل اجملتمعي لولضماف
 عقوبة أصيلة ٖتقق كىي (). كاجملتمعفرد إال أهنا كاجبة حقا للتعزيراجنسها أك قدرىا بوصفها 

 كٖتقق ما قصده فقهاء ا١تسلمُت عندما قرركا التعزير ،أىداؼ السياسة اٞتنائية اإلسالمية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 َِٕص ىػ،ُُّْ شواؿ ْٖ العدد العدؿ، ٣تلة التعزيرية، لألحكاـ السجن عن البديلة العقوبات ()

 بعدىا كما ُُٔص ،التعاكف ٣تلس دكؿ ُب اٞتا٨تُت األحداث رعاية دليل: حجازم ()

 األمنية للدراسات العريب با١تركز النشر دار اإلسالمي، اجملتمع ُب اٞتنائية اٞتزاءات بدائل: الدين ٤تيي ٤تمد عوض، ()
 ّٕص ىػ،ُُُْ دط، الرياض، كالتدريب،
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كىي ذاهتا األىداؼ اليت تسعى ٢تا التدابَت االحًتازية اليت ، لتأديب من يستحقو من األحداث
 .تبٌت على نظرية الدفاع االجتماعي اٟتديث

 للنسيج إلعادتو مؤسسات اجملتمع ُب تنفيذ العقوبة البديلة على اٟتدث كاإلشراؼ عليو تسهم -ٖ
 إفادة اجملتمع اجملتمع كُب استقطاب اٟتدث للعمل ُب مؤسسات ،معاَباالجتماعي سليما 

كاٞتهات الرٝتية كغَت الرٝتية ا١تناط هبا أدكار خدمية عامة بتوفَت عدد من األفراد ا١تتطوعُت ُب 
 .اٟتدث موفق ١تواىب كاستثمار ().خدمة اجملتمع

 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اإلسالمية، سعود بن ٤تمد اإلماـ جامعة من بتنظيم ا١تنعقدة التعزيرية، العقوبات ُب التطوعية باألعماؿ اإللزاـ حلقة ()
 .اٞتامعة مقر ُب ىػُُّْ/ ْ /ٓ بتاريخ
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 : الثالثالمبحث
 في تطبيق العقوبة البديلة ناثخصوصية األحداث اإل

 

 الخصوصية التكوينية لألحداث اإلناث:  األولالمطلب
 في تطبيق العقوبات البديلة

 

 هتيئة ١تهمتها ُب الزكجية ؛ ضعيفة التحمل رقيقة التكوين بطبيعتها اليت جبلها اهلل عليهااألنثى

 ُب قاؿ ابن سعدم كقد (ّٔ:آؿ عمراف) ژ ۅ  ۉ  ۉژ  :تعأب اهلل قاؿ ،كاألمومة كالًتبية
 كالدة مرٙب عليها نذرأف ىذا الكالـ نوع تضرع كانكسار نفس حيث كاف : تفسَت ىذه اآلية

 ما ٭تصل من بذلك ذكرا ٭تصل منو من القوة كا٠تدمة كالقياـ كوف أف تتوقع على بناءالسالـ ٢تا 
 أقل ٖتمال كأضعف بنية ؛كلذا  ينبغي تقدٙب العقوبة فهي (). كاألنثى ٓتالؼ ذلكالقوةأىل 

. البديلة على السجن ُب حق اٟتدثة كمراعاة خصوصية األنثى ُب اجملتمع السعودم
 العقابية نزيالت ا١تؤسسات ات اإلحصائيات إٔب أف الشر٭تة الكربل من الفيتتشَت كحيث

ىػ ١تؤسسات رعاية الفتيات با١تملكة ُّّْ/ُِّْ العاـ إحصائية فحسب ا١تراىقةىن ُب مرحلة 
 للفئة ْٔ بينما بلغ عدد النزيالت سنة، ُٓ األقل من لعمرية نزيالت للفئة اْبلغ عدد النزيالت 

 ا١تراىقة من ا١تهم تناكؿ ا٠تصائص التكوينية لألنثى ُب مرحلة إف ؼسنة َِ - ُٓالعمرية من 
 :كمنها

أف اٟتوض ينمو عندىن بدرجة : للفتيات ٣تاالت خاصة ُب النمو تكاد تقتصر عليهن منها/ أ
تفوؽ ٪توه عند الفتياف ليكوف مكانا مالئما لنمو الطفل فيما بعد، كما أف الصدر يستدير 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

-األكؿ اجمللد ىػ،ُُِْ ،ٓط اٞتوزم، ابن دار القرآف، تفسَت ُب ا١تناف الكرٙب تيسَت: ناصر بن الرٛتن عبد السعدم،  ()
 ُِٖص_ عمراف آؿ سورة تفسَت
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 يرتبط بو كمالتكوف الثدياف موردا لغذاء الطفل،كأظهر ٦تيزات البلوغ عند الفتاة ىو اٟتيض 
عل الفتاة أكثر استثارة، كأقل ضبطنا يج الذمغالبا من ا١تشكالت البدنية كالتوتر العصيب 

 (ٔ-ِ) يكوف أسرع ٔتقدارا أف من التغَتات اٞتسمية ا٠تاصة باألنثى أف نبضوكمالنفسها،
 كىذه التغَتات اٞتسمية ،الفىت الدـ درجتو أقل عندىا منو عند كضغط ،نبضات ُب الدقيقة

 الفتيات إٔب مرحلة كتدخل ().كثر تضررا من اإلجهاد العقلي من الفتيافإٔتعل الفتيات 
 (). شهراُٖإٔب ُِا١تراىقة قبل الفتياف ٔتتوسط من 

كمن ، ا١تراىقة فتاة ىي أكثر ا١تشكالت سيطرة ُب حياة اؿالنفسيةا١تشكالت الشخصية / ب
 كمن مسبباهتا تغَتات الغدد ُب فًتة ،مظاىرىا العناد كسرعة الغضب كعصبية ا١تزاج كالبكاء

 أهنن كمع () ، كاألخوةالوالدينا١تراىقة، الضغوط الناشئة عن التعامل غَت ا١تناسب من قبل 
 أقل من الفتياف جحودا لتقاليد األسرة كأقل الفتياتأكثر تأثرا كأسرع توترا من البنُت إال أف 

 ().رغبة ُب ا٢ترب من ا١تنزؿ
 كدمهن أقل كثافة لقلة ا٢تيموجلوبُت بو كىذا الصبياف، ُب الغالب أقل قوة بدنية من البنات/ ج

 ضعف الصحة كا١ترض توىم أف كما () دـ اٟتيض،نزكؿ٬تعلهن أكثر تعرضا لفقر الدـ بعد 
 . ()أكثر شيوعا عند البنات من البنُت ُب ىذه الفًتة من العمر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عند كمشاكلها ا١تراىقة لتطورات كاجتماعية كعاطفية كعقلية كجسدية نفسية دراسة ا١تراىقة خفايا: معركؼ زريق، ()
 .بعدىا كما ِٓص قَُْٔ ،ِط دمشق، الفكر، دار الًتبوية، العالجات أحدث مع كا١تراىقات ا١تراىقُت

 ٔص ـ،َُُِ العآب ُب األطفاؿ كضع اليونسيف تقرير ()

 ـ،ُٓٔٗ القاىرة، العربية، النهضة دار اإلرشادية، كحاجاهتا ا١تراىقة الفتاة مشكالت: أٛتد منَتة حلمي، ()
 .كمابعدىإٔص

 ا١تراىقُت عند كمشاكلها ا١تراىقة لتطورات كاجتماعية كعاطفية كعقلية كجسدية نفسية دراسة ا١تراىقة خفايا: زريق ()
 .كمابعدىأَص ، الًتبوية العالجات أحدث مع كا١تراىقات

 ا١تراىقُت عند كمشاكلها ا١تراىقة لتطورات كاجتماعية كعاطفية كعقلية كجسدية نفسية دراسة ا١تراىقة خفايا: زريق ()
 .ٖٖص الًتبوية، العالجات أحدث مع كا١تراىقات

 ُٓٔص اإلرشادية، كحاجاهتا ا١تراىقة الفتاة مشكالت: حلمي ()
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 لشخص آخر كطلب ف أك مسلكوفلدل الفتيات إتاىات سلبية ٨تو اإلفضاء ٔتشكالتو/د
 (). التفهم ٦تا يسهم ُب تفاقم ا١تشكالت كاال٨تراؼـ عدأك خشية إفشاء السر مشورتو

 كُب دراسة أجريت على عينة من ،اإلناث أكثر حساسية لصورة أجسامهن من الذكور/ ػق
ا١تراىقات ُب قطر أشارت إٔب عدـ رضا الفتاة عن صورة جسمها ُب اجملموعات العمرية 

السيما النحافة - كبلغت أقل درجة معربة عن الرضا عن صورة اٞتسم  (ُٕ، ُٔ،ُٓ)
 كرٔتا كاف ذلك بسبب التغَتات اٞتسمية ة،ُب سن الرابعة عشر- كالسمنة كاٝترار البشرة

 تطرأ على شكل اٞتسم تكوف مسئولة ُب أحياف كثَتة عن مظاىر ا١تشقة كاليأس اليتا٠تارجية 
 ىذه كيغذم ().الشعور بالذنب كالشعور بالنبذ كعالقة الفتاة باجملتمعكاالكتئاب ك

 ىو من قبيل ما لكل ينجذبن كما ().االضطرابات القوالب اإلعالمية عن اٞتماؿ األنثوم
 ُب اٍٟتًٍليىًة كىىيوى ُب ا٠تًٍصىاـً غىيػٍري نىشَّقأي  مي أىكىمىنٍ :  كرد ُب تفسَت قولو تعأبك٦تاالزينة كالتجمل، 

 (). أم ٬تمل باٟتلية لنقص ٚتالو فيجمل بأمر خارج منو (ُٖ:الزخرؼ) ميًبُتو 
خركج مع ) القبض عليها ُب قضيةًب ا١ترحلة ا١تتوسطة ُب حالة طالبة على الباحثة كقفت كقد 

 إذ إف اٟتالة ا١تادية صديقاهتا هبا ٕتارم كحقائب زينة اٟتصوؿ على أدكات جملرد (شاب 
.     من حو٢تا٣تاراةمن  ٘تكنهاألسرهتا فقَتة كال 

 كلكن الفتياف أكثر تقيدا ا١تطالعة، الصبياف فيما ٮتتص با١تفردات كسرعة ٍفضيلن مى البنات -
 يهملن بعض مامنهن باالستنتاج ا١تنطقي كخطواتو أثناء تفكَتىم من البنات الالٌب كثَتا 

 كما أف الفتاة أكثر دقة ،خطوات التفكَت كيصلن أحيانا إٔب نتيجة خاطئة من جراء التسرع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ُُٓص اإلرشادية، كحاجاهتا ا١تراىقة الفتاة مشكالت: حلمي ()

 ا١تعرفة دار ا١تراىقات، عينات لدل الشخصية متغَتات كبعض اٞتسم صورة: ٛتدأ مايسة النياؿ، ك؛  الدين عالء ،كفاُب ()
 .بعدىا كما ُُٔ ص ـ،ُٓٗٗ،ُط مصر، السويس، اٞتامعية،

 ٔص ، ـَُُِ العآب ُب األطفاؿ كضع اليونسيف تقرير ()

 َُٔٔص القرآف، تفسَت ُب ا١تناف الكرٙب تيسَت: السعدم ()
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 انتباىا كحذرا كأكثركصربا كإخالصا ُب العمل كالصيب أكثر ابتكارا كأكثر استقالال ُب الرأم 
 () .من األخطاء ا١تنطقية اليت تتخلل مناقشة أك مشكلة

 الدراسات اليت أجريت ُب بيئات عربية كأجنبية أف نسبة اٞتنوح عند الذكور أعلى من تؤكد -
 األعداد ا١تتواجدة ٔتؤسسات عند مقارنة فعلى سبيل ا١تثاؿ () ،اإلناثنسبة اٞتنوح بُت 

 ٣تموعُب ا١تملكة العربية السعودية فإننا ٧تد   للذكورحداثرعاية الفتيات كدكر رعاية األ
 عدد كثَتا من أقل عدد كىو (ُٔٗ)ىػ ىو ُِّْاٟتاالت ٔتؤسسات الفتيات بنهاية العاـ 

 قضايا معظم عماف فإف كُب .() (ُُٖٗ)الفًتة لنفس ا١تالحظة بدكر الذم بلغ الفتياف
، بينما كانت نسبة اإلناث قليلة جدا كبلغت %ٔٗ ارتكبت من فئة الذكور بنسبة ألحداثا

 (). للقضاء ء دكف اللجوكديا ٖتل  بسبب أف معظم قضاياىن ـََُُِب العاـ %ْ
 على االعتداء: مثل عدكانية أكثرالقبض على األحداث الذكور يكوف بسبب سلوؾ  -

 ،كاالختالس كجرائم السطو ، القتل، السرقةاألبيض االعتداء بالسالح اآلخرين،٦تتلكات 
 مثل ا٢تركب من ا١تنزؿ كالتمرد على األسرة هتمهن بشكل عاـ كىدكءا فأكثرأما اإلناث 

. ا٠تطَتة رائم ىناؾ تزايد ُب ا٩تراط األحداث اإلناث ُب اِبكلكن  ، االنتحارك٤تاكلة كالزنا
 اٞتدكؿ التإب تصنيف اٞترائم ٞتميع نزيالت مؤسسات رعاية الفتيات با١تملكة كيبُت()

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عند كمشاكلها ا١تراىقة لتطورات كاجتماعية كعاطفية كعقلية كجسدية نفسية دراسة ا١تراىقة خفايا: معركؼ زريق، ()
  بعدىا كما ٖٖ ص ىػ،َُْٔ ،ِط دمشق، الفكر، دار الًتبوية، العالجات أحدث مع كا١تراىقات ا١تراىقُت

 دار مواجهتها، كأساليب أسباهبا-كالشباب ا١تراىقُت عند كالدراسية كالسلوكية النفسية ا١تشكالت: ٤تمد أٛتد الزعيب، ()
 ُِٔص ىػ،ُِْٗ ،ُط دمشق، الفكر،

 .ىػُّّْ/ُِّْ العاـ /السنوم اإلحصائي الكتاب السعودية، العربية با١تملكة االجتماعية الشئوف كزارة موقع ()

 االجتماعية التنمية بوزارة األحداث شئوف دائرة:  ـََُِ العاـ ُب األحداث اقًتفها اليت القضايا عن التفصيلي البياف ()
 ْٖٖٔ العدد ـَُُِ/ّ/ٓ الشبيبة، جريدة بعماف،

 َِٓص كا١تراىقُت، لألطفاؿ االنفعالية أك السلوكية االضطرابات خصائص: اٟتيارل  ()
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 عند الفتيات منو عند الفتياف بكرا ا١تراىق كا١تراىقة كلكنو ٭تدث ـمل الوجدا٘ب يشالتطور -

 كالفتاة ( عامأُ-ُٓ) بُت ماكلدل الفىت  (عامآُ-ُْ)فيكوف لدل الفتاة فيما بُت
 كاالستخداـ كالركايات ا١تاجنة باألفالـ تتأثر سلبا كبشكل أكثر من الفىت كلذا ؛ عاطفةأكثر

 يكوف ما التواصل الشخصي على كجو ا٠تصوص ككثَتا برامج ك، اإلنًتنتلشبكةا٠تاطئ 
 كلذا فإف نسبة كبَتة من ، دكرا ُب كقوعها ُب شرؾ اإلجراـا١تتطرفةالنسياقها كراء عواطفها 

 ا١تتأججة للفتاة ىي اليت ٕتعلها صيدا سهال العاطفةؼ(). جرائمهن تتعلق باألمور اٞتنسية
 ا١تنكر أف ف األمر با١تعركؼ كالنهي عىيئة بينت دراسة أجرهتا حيث ،ُب قضايا ا٢تركب

 مع األجنيب خركجالكالـ ا١تعسوؿ كالوعد بالزكاج كانتا أىم كسيلتُت تأثرت هبما الفتيات لل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جدكؿ ىػ،ُّّْ/ُِّْ العاـ /السنوم اإلحصائي الكتاب السعودية، العربية با١تملكة االجتماعية الشئوف كزارة موقع ()
 (ِ) رقم

 ا١تراىقُت عند كمشاكلها ا١تراىقة لتطورات كاجتماعية كعاطفية كعقلية كجسدية نفسية دراسة ا١تراىقة خفايا: زريق ()
 بعدىا كما ُٓ ص ، الًتبوية العالجات أحدث مع كا١تراىقات
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  () . ُب جرٯتة ا٢تركبعهاالذم أكؽ
 فالتأثر يبدك أشد كطأة لدل للسجن مقاكمة اآلثار السلبية ُب السن كاٞتنس يؤثراف عامل -

 ().األحداث اإلناث نظرا لعاملي األنوثة كصغر السن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بعدىا كما ْْٗص كعالجو، كآثاره أسبابو الفتيات ىركب: عسكر بن؛ كاكا١تطوع؛ السحيم ()

 الثالثاء اٞتا٨تُت، لألحداث البديلة العقوبات)ُب لقاء  عمل كرقة اٟتدث، على السجن لعقوبة السلبية اآلثار: الزىرا٘ب ()
 .ىػَُّْ/ ِ/ُ
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 الخصوصية الدينية لألحداث اإلناث:  الثاني المطلب
في تطبيق العقوبات البديلة 

 

ڻ  ڻ  ژ  :أب اإلسالـ بأمره كهنيو الرجل كا١ترأة على السواء قاؿ تعخاطب

 فقد كالعقوبةكساكل بينهما ُب التكليف  . (ّٓ:األحزاب) ژۀ  ۀ  ہ   
 للذكر كاألنثى على العقل كغ التكليف األساسية ىي اإلسالـ كالبلوكطأٚتع الفقهاء على أف شر

 أماـ شرع فاٞتميع ().( يدىالقطعت أف فاطمة بنت ٤تمد سرقت لو...) : اٟتديثكُب.()السواء

: النور)  ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿژ :  تعأب ُب حد الزناقاؿاهلل ُب العقوبة سواء 

 العقوبات اٟتدية بعض كيفية تنفيذ ُب كضعفها خصوصية ا١ترأة الـ ذلك فقد راعى اإلسكمع .(ِ
: كمنها

 ُب حد الزنا للبكر ذىب الشافعية كاٟتنابلة إٔب أف ا١ترأة تغرب سنة كقاؿ ا١ترأة تغريب ُب/ أ
 فإف ٓب يكن ٢تا ماؿ ، أجرتواالشافعية أهنا تغرب مسافة القصر كيلـز احملـر با٠تركج معها كعليو

 كذىب ()،فمن بيت ماؿ ا١تسلمُت، فإف ٓب يكن ٢تا ٤تـر غربت كتغريبها كسفرىا للهجرة كاٟتج
 ٤ترمهاذا خرج معها ٤ترمها، كإف ٓب ٮترج معها إ كالرجل القصراإلماـ أٛتد أهنا تغرب مسافة 

؛ ألنو القصر،تغرب إٔب دكف مسافة  كذىب مالك كاألكزاعي إٔب عدـ تغريب . لو ذنب ال كال ييلـز
، كاألحاديث مانعة ٢تا من السفر بال كصيانةا١ترأة ألهنا ٖتتاج ٟتفظ   كُب تغريبها بال ٤تـر ٤تـر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،ُ) ت، د ط، د بَتكت، الثقافية، ا١تكتبة القَتكا٘ب، زيد أيب رسالة شرح الدا٘ب الثمر: اآليب السميع عبد صاّب األزىرم، ()
ُْ) 

 ّْٕٓ رقم (ُٕٓ ،ْ) كأيامو ، كسننو اهلل رسوؿ أمور من ا١تختصر الصحيح ا١تسند اٞتامع: البخارم ()

 السالـ، دار ٤تمد، ك٤تمد إبراىيم ٤تمود أٛتد ٖتقيق –ا١تذىب ُب الوسيط: الطوسي ٤تمد بن ٤تمد حامد أبو الغزإب، ()
 (ّْٕ ،ٔ) ىػ،ُُْٕ ،ُط القاىرة،
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 كإف كلفت أجرتو ففي ذلك زيادة بزاف، من ليس غريب كإف غربت ٔتحـر أفضى إٔب ت٢تا،تضييع 
. ()على عقوبتها ٔتا ٓب يرد الشرع بو

 كينبغي أف تضرب ()، حىت تضعحامال األمر عند اٞتلد فيؤجل اٟتد إف كانت كذلك/ ب
النساء قعودان كالرجاؿ قيامان، كتشد على ا١ترأة ثياهبا لئال تنكشف، كألف ا١ترأة عورة كىذا أسًت ٢تا 

 كيستحسن أف ٕتعل ا١ترأة ُب قفة ، الضربيقيها يسًت جسدىا كال ماك٬ترد الرجاؿ، كيًتؾ للمرأة 
 (). بعض األئمة أقعد ا١ترأة ُب قفةففإف اإلماـ مالك قد بلغو أ

 ٬تعل من باب أكٔب ، ُب اٟتدكد اليت تقاـ على ا١ترأة ا١تكلفةا١ترأة اإلسالـ ٠تصوصية مراعاة إف
 مناسبة بنوعيات فإصدار اٟتكم ،الحدا اليت تعاقب تعزيرا كتأديبا اٟتدثة الفتاةمراعاة خصوصية 

 من سجنهن يتوافق مع الرؤية ا١تتوازنة بُت بدالمن العقوبات البديلة على األحداث من الفتيات 
 إني):  مع من كصفهم بالضعف ُب قولو املو كيتوافق مع رؤية اإلسالـ كتع،كالرأفةالتعزير 

 ألف الدافع الفطرم اليتيم الشرع على كأكد ().(اليتيم، والمرأة: أحرج عليكم حق الضعيفين 
 الشفقة ك٤تلها لصغر سنو كضعفو فال مظنة فاليتيم ىنا، موجود غَتالذم عند األب لتماـ شفقتو 

 ُب ديث كقد اجتمع نوعي الضعف ا١تذكورين ُب اّبفكيف، () عن نفسويدافعيطالب ْتقو كال 
 عز كجل عن ضعف اهلل عرب كما.  أنثى كصغَتة كإف ٓب تكن يتيمة لكنها الفتاة اٟتدثة فهيقىذ

كرد ُب تفسَت  (ُٖ:الزخرؼ)  يػينىشَّقأي ُب اٍٟتًٍليىًة كىىيوى ُب ا٠تًٍصىاـً غىيػٍري ميًبُتو أىكىمىنٍ  :بقولوالنساء 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (ْْ كّْ ،ٗ) ا١تغٍت، : قدامة ابن ()

 (ْٔ ،ٗ)  ا١تغٍت،: قدامة ابن ()

 ،ُط األزىرية، الكليات مكتبة اٟتكاـ، كمناىج األقضية أصوؿ ُب اٟتكاـ تبصرة: ٤تمد بن علي بن إبراىيم فرحوف، ابن ()
 (ِٓٔ ،ِ) ىػ،ُُْٔ

 النبها٘ب، يوسف ٖتقيق الصغَت، اٞتامع إٔب الزيادة ضم ُب الكبَت الفتح: بكر أيب بن الرٛتن عبد الدين جالؿ السيوطي، ()
، صحيح اٞتامع الصغَت كزياداتو، كصححو األلبا٘ب ُب كتاب (ُْٕ ،ُ) ىػ،ُِّْ ،ُط لبناف، بَتكت، الفكر، دار

 ِْْٕرقم اٟتديث  (َْٖ، ُ)

 عشر، اٟتادم العدد السعودية، الفقهية اٞتمعية ٣تلة ُب ْتث اٟتدكد، ُب الطفل أحكاـ: ٤تمد بنت فاطمة اهلل، اٞتار ()
 .الشريعة كلية-اإلسالمية سعود بن ٤تمد اإلماـ جامعة تصدرىا -ىػُّّْ/ ىػُِّْ ٤تـر/شواؿ
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 عند الشخص من الكالـ غَت مبُت مااآلية ُب صفات األنثى أهنا عند ا٠تصاـ ا١توجب إلظهار 
. (). عما احتول عليو ضمَتهمفصح غَت مبُت ٟتجتو كال أم

 هبا كالعناية مضاعفا بًتبية األنثى اىتماما اىتم ا١تتأمل ُب النصوص ٬تد اإلسالـ قد إف
 ٛتاية من هبا العناية على كره من ذكيها ٬تعل اهلل د فالبنت العاجزة الصغَتة اليت تلصغَتة،مادامت 
ُتِلَي مْن ىذِه البناِت بشيٍء، فأحسَن إليهنا، كنا لُو ستًرا مَن النارِ منِ )  :النار قاؿ  . ()( ابـْ

 ١تا الرأفة بالبنات كتأكيده ().( خيرابالنساءاستوصوا  ...) : بالنساء فيقوؿ  النيبيوصي كما
 العقوبات البديلة على األحداث اإلناث أكثر تطبيق ٦تا ٬تعل كىذافيهن من الضعف غالبا 

 كللحصوؿ على عائد تربوم حقهن، من سلبيات السجن اليت سبق إيرادىا ُب كللتخلص ،إٟتاحا
. كمنهنكإصالحي أفضل ٢تن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 السابع، اجمللد ىػ،ُُِْ ،ٓط اٞتوزم، ابن دار القرآف، تفسَت ُب ا١تناف الكرٙب تيسَت: ناصر بن الرٛتن عبد السعدم،  ()
 النكاح باب تفسَت

 ُُْٖ رقم (َُُ ،ِ) كأيامو، كسننو  اهلل رسوؿ أمور من ا١تختصر الصحيح ا١تسند اٞتامع: البخارم ()

 (َُُٗ ،ِ) كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إٔب العدؿ عن العدؿ بنقل السنن من ا١تختصر الصحيح ا١تسند: مسلم ()
 ُْٖٔ رقم
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 :الرابع الفصل
 العقوبات البديلة في قضايا األحداث استخدامواقع 

 

 أنواع العقوبات البديلة على األحداث:  األولالمبحث
 وواقعها

 األحداثتطبيق العقوبات البديلة على :  الثانيالمبحث
. في المملكة العربية السعودية

واقع العقوبات البديلة على األحداث :  الثالثالمبحث
.  الخليجيفي دول مجلس التعاون 

تفعيل العقوبات البديلة في قضايا :  الرابعالمبحث
. األحداث
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 : األولالمبحث
 أنواع العقوبات البديلة على األحداث

 
 على إ٬تاد تنوع أكثر ُب أنواع ا١تعاملة التأديبية للحدث غَت اإليداع ُب ا١تؤسسة العمل إف
 ٖتقيق ىدؼ استصالح اٟتدث ُب تفريد العقوبة على اٟتدث بشكل يسهم قاضي للح ييتالعقابية
 بعنايةف ٥تتارة ك تكف أفالبد (تقوٯتية طريقة) كٔتا أف العقوبة ىنا ىي ُب جوىرىا ،الضركراتكٛتاية 
 يعاقب اٟتدث ال فتشديد العقوبة كٗتفيفها رىن بتحقيق ا١تصلحة، كالشفاء كاستمرارية حىت كتدرج

. أخف تأديبو كزجره بعقوبة باإلمكاف فبعقوبة أشد ماداـ قد تبُت أ
بُت السابعة كالثانية عشرة فالتسليم، مىن  تقاـ عليو الدعول، أما ال دكف السابعة كمىن 

 كاجملاؿ ،كالوعظ، كالتوبيخ، كاٟتجز ُب منزؿ كليو، كا١تنع من ارتياد أماكن معينة أكثر مناسبة لو
 جاكز الثانية عشرة من ١تن بُت ا٠تيارات ا١تذكورة كغَتىا ٦تا ٯتكن أف يبتكره القاضي اتساعا أكثر

 ا١تناسبة كالدمج بُت أكثر ة كفق تقدير قاضي األحداث من حيث اختيار العقوبكاألمر، األحداث
. اٟتاجةمن عقوبة عند 

 يع ىو ضمن التشرما منها البديلة اليت ٯتكن تطبيقها ُب قضايا األحداث كالعقوبات 
 ماداـ مؤديا التعزير عقوبة تو ا١تعرفة كالفكر اإلنسا٘ب كاستوعببتطور ماجد كمنها ،اإلسالمي

: التإب تقسيم العقوبات البديلة ؾكٯتكن. الشرعللمقاصد خاليا ٦تا يعارض 
. (يةالمعنو)استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة النفسية :  األولالمطلب
. استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة المالية:  الثانيالمطلب
. استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البدنية:  الثالثالمطلب

. استبدال العقوبة السالبة للحرية بنوعيات أخرى من العقوبات: المطلب الرابع
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 (المعنوية)استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة النفسية:  األولالمطلب
 

 العقوبة مثلما تقع على اٞتسد فإهنا تقع على النفس كذلك، كرٔتا أحدثت العقوبة إف
:  يقوؿ الشاعرالبدنية العقوبة ٖتدثو ماالالنفسية من التأثَت 

  يرجى ٞترح السيف بػرء          كال برءه ١تا جرح اللسػػافكقد
 السيما عندما يكوف اٟتدث قد نشأ ُب بيئة ، ذات عائد تربوم ملحوظسية النفكالعقوبة

:  تقيم كزنا لالعتبارات األخالقية، كتتنوع ىذه البدائل النفسية إٔب عدة أنواع منهاكرٯتة
 

 :هلى وليإ الحدث تسليم/ 1
 العقوبات اليت ٢تا تأثَت على نفسية اٟتدث استدعاء كليو كتسليمو إليو كإبالغو ٔتا اقًتؼ، من

 كٕب اٟتدث ستدعى فإنو مي ، أنو يكفي ُب شأف اٟتدث أف يسلم إٔب كٕب أمرهم يٌقدر القاضفحُت
لئال يتكرر منو ،  إليو كيتم أخذ تعهد على الوٕب بًتبيتو كحسن اإلشراؼ عليو كعدـ إ٫تالوسلمكمي 

 كاٟترج فعلو، كضركرة اإلقالع عنو، ٓتطأ فا٢تدؼ من التسليم أف يشعر اٟتدث الفعلىذا 
 كأنو ، اهلل عنوهنى بأف اٟتدث قد ارتكب شيئا كٕبكأف ييبلغ اؿ، االجتماعي الذم سببو لوليو

 كحفظا للحدثا١تسئوؿ شرعا كعرفا عن ىذا الصغَت كالبد أف يقـو ٔتسئوليات ىذه الرعاية صيانة 
 حيث يتاح لو أف ييرىب كييقـو ُب لعاشرة، السيما ١تن كاف من األحداث ٖتت االعباد، ٟتقوؽ

القياـ بدكرىا الًتبوم الطبيعي مع ا١تتابعة من بلـز األسرة تي احملضن الطبيعي لو كىو األسرة، ك
. اٞتهات ا١تختصة عند اٟتاجة دكف تعريضو للعقوبة السالبة للحرية كمضارىا

 فإذا ٓب تتوافر ُب أيهم ، الوصاية عليوأك ٍب ١تن لو الوالية ق أبومألحدكيكوف التسليم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، باب حفظ اللساف، كينسب البيت لشاعر اٟتكمة ُُفصل ا١تقاؿ ُب شرح كتاب األمثاؿ، دط، ص: البكرم ، يعقوب (ُ)
. يعقوب اٟتمدك٘ب
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 كبعض ().أسرتو مؤ٘تن يكوف أىال لذلك من أفراد شخصالصالحية للقياـ بًتبيتو سيلمى إٔب 
 مربرة ذلك بأف الوالدين أك الوٕب مطالبوف شرعا األمر تشًتط أخذ تعهد كتايب على كٕب الالقوانُت 

 كإف عاد ذلك، كٯتكن أف يكوف األمر مصحوبا با١تتابعة مىت رأل القاضي كرعايتو،بًتبية الصغَت 
 يكفي كالبد من بديل آخر ىذا ُب شأف الاٟتدث بعد تسليمو فهذا يعٍت أف التسليم كحده 

:  فيؤاخذ بتبعة إ٫تالو للحدث إال إذا توافرت شركط ثالثةفال أما ا١تستلم اٟتدث،
. كجود حدث ٤تكـو بتسليمو إليو/ أ

. أف يرتكب اٟتدث احملكـو بتسليمو جرٯتة/ ب
أف يكوف ىناؾ رابطة سببية بُت إ٫تاؿ ا١تستلم ُب رعاية اٟتدث كرقابتو كبُت ارتكاب اٟتدث / ج

 ().للجرٯتة
األحداث  (ِ/مادة) ُب الضوابط ا١تنظمة إليداع األحداث ُب دكر ا١تالحظة االجتماعية كرد

 خذ بعد أأمورىم كىم دكف سن الثانية عشرة يسلموف إٔب أكلياء عليهاالذين يرتكبوف أفعاال معاقبا 
 (...التعهد عليهم ٔتتابعة قضاياىم حىت انتهائها

القانوف ا١توحد لألحداث بدكؿ ٣تلس التعاكف "للنظاـ "من كثيقة أبو ظيب  (ٗ) ا١تادة كنصت
لدكؿ ا٠تليج العربية على أف يكوف تسليم اٟتدث ١تن يعيش معو من األبوين أك ١تن لو الوالية أك 

الوصاية عليو ُب حالة كفاة كالديو، فإذا ٓب تتوفر ُب ىؤالء الصالحية لًتبية اٟتدث سيلمى ١تن يكوف 
 أسرتو أك أقاربو على أف يتعهد بًتبيتو كرعايتو كضماف حسن سَته، فإذا تعذر دأىال لذلك من أفرا

 ؼٔب أسرة موثوؽ هبا يتعهد رهبا بذلك أك إٔب جهة ٥تتصة برعاية األحداث كمعًتإسيلمى اٟتدث 
 كاف لو من يلـز قانونا باإلنفاؽ عليو كطلب أكذا كاف اٟتدث ذا ماؿ ك إ ،هبا رٝتيا تتعهد برعايتو

ك يلـز بو أمن حكم لو بالتسليم تقرير نفقة عينت احملكمة ا١تبلغ الذم يؤخذ من ماؿ اٟتدث 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ِٗٔص ـ،ُٖٓٗدط، اإلسكندرية، ا١تعارؼ، منشأة: ا١تصرم كالقانوف اإلسالـ ُب األحداث رعاية: البشرم  الشورّتي، ()

 بعدىا كما ٖٖص األحداث، رعاية: كىداف ()
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إذا ضبط اٟتدث ُب إحدل حاالت التعرض لال٨تراؼ، أنذرت  (ٓـ )ا١تسؤكؿ عن النفقة ككرد ُب 
كٕب أمره كتابة ١تراقبة حسن سَته كسلوكو ُب ا١تستقبل ك٬توز االعًتاض " االدعاء العاـ"النيابة العامة 

 .على ىذا اإلنذار خالؿ عشرة أياـ
 

  والتوجيو والنصح الوعظ/2
ٹ  ژ  :الناشز ا١ترأة  قاؿ تعأب ُب شأف (). التذكَت با٠تَت فيما يرؽ لو القلبىو الوعظ

 فدؿ على أف الوعظ عامل زجر عن (ّْ: النساء) ژٹ   ڤ  ڤ  ڤ  
. ا١تعصية

 أف ييبدأ بو كيناسب الوعظ يتوافق استخداـ كتربوم كشرعي ُب اإلصالح مطلب التدرج إف
 الذين ىم ألُت عريكة لصغار فضال عن الكبار ا١تؤثر ٦تا يلُت قلوب االوعظمع اٟتدث؛ ألف 

 ا١تنحرؼ الذم كقع فيو اٟتدث كيبُت لو أضراه عليو كعلى السلوؾكأسلس قيادا، فينتقد القاضي 
 ٬تعل المقنع الحواركتوظيف .  للصوابكيرشده ذلك الفعل يفعل كأف مثلو ال ينبغي أف اجملتمع،

. كالتوجيو أ٧تع أساليب الًتبية من كىواٟتدث يقتنع ٓتطأ فعلو كآثاره السلبية عليو كعلى اجملتمع 
 كمعاملتهم بالرفق الشباب اليت توضح حرص اإلسالـ على احتواء الفريدة النماذج كمن 

 مع خصائص مرحلة ا١تراىقة توافق الصريح ا١تبٍت على اإلقناع العقلي آبباٟتواركتصويب مسارىم 
 الغالـ حديث- خالفها كإف- كأ٫تيتها االجتماعية كالشرعية شعور ا١تراىق بالضوابط كاستثمار

 ، ككيف احتواه الرسوؿ كعمد إٔب تقريبو منو، بالزناف منو اإلذيطلب الذم جاء إٔب رسوؿ اهلل 
أف :  ففي اٟتديث، الشبهة من ذىنوستنظف على اإلقناع العقلي معو حىت ابٍت كاصل اٟتوار آبٍب

ٍب . مومو : فقاؿ فأقبل القـو عليو كزجركه ،بالزنا اهلل ائذف ٕب رسوؿ يا فقاؿ فىت شابا أتى النيب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الناشر بإشراؼ العلماء من ٚتاعة كصححو ضبطو التعريفات، كتاب: الشريف الزين علي بن ٤تمد بن علي اٞترجا٘ب، ()
 ُّٓص ىػ،َُّْ ،ُط لبناف، بَتكت، العلمية، الكتب دار
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كال : قاؿ . ال كاهلل جعلٍت اهلل فداؾ : أٖتبو ألمك ؟ قاؿ  : ؿ منو قريبا فقافدنا مٍتادف : قاؿ 
قاؿ . ال كاهلل يا رسوؿ اهلل جعلٍت اهلل فداؾ : أفتحبو البنتك ؟ قاؿ : قاؿ . الناس ٭تبونو ألمهاهتم 

. ال كاهلل يا رسوؿ اهلل جعلٍت اهلل فداؾ : أفتحبو ألختك ؟ قاؿ : قاؿ . كال الناس ٭تبونو لبناهتم : 
ال كاهلل يا رسوؿ اهلل جعلٍت اهلل : أٖتبو لعمتك ؟ قاؿ : قاؿ . كال الناس ٭تبونو ألخواهتم : قاؿ 

ال كاهلل يا رسوؿ اهلل جعلٍت : أٖتبو ٠تالتك ؟ قاؿ : قاؿ . كال الناس ٭تبونو لعماهتم : قاؿ . فداؾ 
اللهم اغفر ذنبو : فوضع يده عليو كقاؿ : قاؿ . كال الناس ٭تبونو ٠تاالهتم : قاؿ . اهلل فداؾ 

 ().فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إٔب شيء: قاؿ . كطهر قلبو كحصن فرجو 
 

  التوبيخ/ 3
 بو تعنيف اٞتا٘ب كتقريعو بعد إحضاره إٔب ٣تلس القضاء حىت يشعر بذنبو كيعلم أنو كيقصد

 كقاؿ () " شاء بالكهر كاالستخفاؼ بالكالـفكإ: " قاؿ الكاسا٘بمذموماأتى فعال 
 كقد ()"سب من دكنو بزكاجر الكالـ كغاية االستخفاؼ الذم ال قذؼ فيو كال كتعزير:"ا١تاكردم

لقيت أبا ذر بالربذة، كعليو :  ا١تعركر بن سويد، قاؿفعن  أبا ذر بالتوبيخ  رسوؿ اهلل  عزر
 رسوؿ فقاؿ بأمو،إ٘ب ساببت رجال فعَتتو : حلة، كعلى غالمو حلة، فسألتو عن ذلك، فقاؿ

 كالتوبيخ أشد من الوعظ فيعاقب ().(يا أبا ذر، أعيرتو بأمو؟ إنك امرؤ فيك جاىلية): اهلل
 (). يزجرهالبو من يظهر أف الوعظ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، كصححو األلبا٘ب ُب السلسلة الصحيحة رقمُُِِِ رقم (ْٓٓ ،ّٔ) حنبل، بن أٛتد اإلماـ مسند: حنبل ابن  ()

1/712 
 (ْٔ ،ٕ) الشرائع، ترتيب ُب الصنائع بدائع: الكاسا٘ب ()

 (ّْْ ،ُ) دت، دط، القاىرة، اٟتديث، دار السلطانية، األحكاـ: حبيب بن ٤تمد بن ٤تمد بن علي ا١تاكردم، ()

 كال اٞتاىلية أمر من ا١تعاصي باب كأيامو، كسننو  اهلل رسوؿ أمور من ا١تختصر الصحيح ا١تسند اٞتامع: البخارم ()
 (ُٓ ،ُ) يكفر،

 ُُٔص ، كا١تأمولػ، الواقع بُت للحرية السالبة العقوبات بدائل: ا٠تثعمي ()
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 من مثوؿ اٟتدث كييرجى ، فعلما أف ينطق القاضي باٟتكم يقـو بتوبيخ اٟتدث على فبعد
 القاضي إ٪تا قرر ذلك بعد أف ما السي،كيقلع ينزجر أفأماـ القاضي كلـو القاضي لو كتوبيخو إياه 

 الذم اقًتفو اٟتدث ٦تا يتناسب معو ٞتـر كا،تقديره أف شخصية اٟتدث تتأثر بالتوبيخ كالنصح
 منهم كقع بل جرامي، إطبع ٢تم ليس ٦تن ١تبتدئُتادة ؿع تكوف العقوبة ىذه أف إذعقوبة التوبيخ، 

 قضاة أحد نيقل عن كقد بيئة كرٯتة، ُب السيما من نشأ ،ك٨توه التهاكف سبيل على الفعل ذلك
 د يعور كاف التوبيخ كالتحذمما كثَتا: األحداث الذين يستخدموف التوبيخ عقوبة لألحداث قولو

 التوبيخ يكوف كقد () ، أحد ٦تن حوكموا أمامي ُب جرٯتة أخرلكقوعبالثمرة ا١تقصودة كىي عدـ 
 ببديل آخر، أك بأكثر، كا١تصاٟتة مع اجملٍت عليو، أك منحو عوضا ماديا، أك بأخذ الغرامة مقًتنا

. من اٞتا٘ب
 ذكره السابق الوصف غَت على اٞترٯتة كانت أك اإلجراـ على مرد قد اٟتدث كاف إذا أما

 يقدر أنو ٭تقق الفائدة ما كللقاضي أف يستخدـ لتوبيخ اٟتدث ،عادة ٕتدم ال التوبيخ عقوبة فإف
 كما يشمل التوبيخ زجر ،ا مآب تكن قذؼكإشارات ألفاظ كعبارات منكيؤثر ُب نفس اٟتدث 

 التوبيخ أف مراعاة مع ()، أك االستخفاؼ بوالقضاء، أك طرده من ٣تلس الوجو،اٟتدث بعبوس 
 ففي يصل التوبيخ إٔب درجة ٕتعل اٟتدث يتمسك بعناده كتأخذه العزة باإلٍب كأالليس فيو كعيد 

، قاؿ (اضربوه):  برجل قد شرب، فقاؿأٌب    أف رسوؿ اهلل أبو ىريرة  اهاٟتديث الذم رك
:  كالضارب بنعلو، كالضارب بثوبو، فلما انصرؼ، قاؿ بعض القـو، بيدهالضاربفمنا : أبو ىريرة

 ().( تقولوا ىكذا، ال تعينوا عليو الشيطانال):    اهللرسوؿأخزاؾ اهلل، فقاؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (ـَُٓٗ عاـ القضائي ا١تستشار تقرير من نقال)ِٔٔص، ا١تصرم كالقانوف اإلسالـ ُب األحداث رعاية: الشورّتي ()

 بعدىا كما ّْْص ـ،ُٕٓٗ ،ّط القاىرة، العريب، الكتاب دار مطبعة اإلسالمية، الشريعة ُب التعزير: العزيز عبد عامر ()

 ٤تمد ٖتقيق داكد، أيب سنن: الس ًجٍستا٘ب األزدم عمرك بن شداد بن بشَت بن إسحاؽ بن األشعث بن سليماف ، داكدأبو ()
، كصححو األلبا٘ب ُب ٗتريج ْْٕٕ رقم حديث ،(ُِٔ ،ْ) بَتكت، صيدا، العصرية، ا١تكتبة اٟتميد، عبد الدين ٤تيي

 ّْٖٓمشكاة ا١تصابيح برقم
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لوحظ أف بعض ): ىػ علىُّٕٖ/ ْ/ٗ ُب َِِٔ تعميم كزير الداخلية رقم كنص
القاصرين كاألحداث الصغار من أجانب كسعوديُت ٬ترم توقيفهم ُب السجوف ُب جنايات بسيطة 

ف يالحظ أف أمثاؿ أأك ٥تالفات، كحيث أف مثل ىذا اإلجراء يتناَب مع ا١تصلحة العامة فنأمل ب
ىؤالء يكتفى بأمرىم عند الضركرة بشيء من اإلىانة كجلدات معقولة من قبل اإلمارة كالشرطة 

 (). (كتسليمهم ألكليائهم
القانوف ا١توحد لألحداث بدكؿ ٣تلس التعاكف لدكؿ ا٠تليج "للنظاـ " كثيقة أبو ظيب ُب كرد كما
 كاف ما كالتحذير بتوجيو اللـو كالتأنيب من احملكمة إٔب اٟتدث على التوبيخ يكوف ( ٖـ)العربية 

 .منو كحثو على السلوؾ القوٙب كبياف مغبة عودتو ١تثل ما أتاه مستقبال
 

 التهديد/ 4
 عنو هلل فعن أيب ىريرة رضي ااإلسالـ يقرىا مناسبة تعزيرية عقوبة كالتهديد خوفو، أم ىدده 
 ىممت أن آمر بالصالة، فتقام،  م آمر رجال فيصلي بالناس، لقد): قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ

 م أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم ال يشهدون الصالة، فأحرق عليهم 
 ألف عقوبة؛ تقدٙب الوعيد كالتهديد باؿ( ىممتدلق)  يستفاد من قولوك٦تا ().(بيوتهم بالنار

 (). من الزكاجر ٓب يعدؿ إٔب األعلىؼا١تفسدة إذا ارتفعت كاندفعت باألخ
 إليها قودىم أف يأخذ أىل اٞترائم بالتوبة إجبارنا، كيظهر من الوعيد عليهم ما مكلألمَت

 عليو ا١تنحرؼ بإيقاع عقوبة أشد ؾ اٟتدث إف ٓب يقلع عن ىذا السلويتوعد فالقاضي ()،طوعنا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـَُِْ العدؿ ٣تلة إصدار ،ُِّ ص األكؿ، اجمللد العدؿ، كزارة لتعاميم ا١توضوعي التصنيف ()

 ْٖٓرقم حديث. (َُٓ ،ُ) داككد، أيب سنن: داكد أبو ()

،كصححو األلبا٘ب ُب صحيح أيب داككد (ُّْ ،ِ)األحكاـ، كمناىج األقضية أصوؿ ُب اٟتكاـ بصرةت: فرحوف ابن ()
 ْٖٓبرقم

 (ِّْ ،ُ) السلطانية، األحكاـ: ا١تاكردم ()
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 فيتم ترىيبو ،الكبَت بطبعو أقرب للتأثر بالتهديد من كالصغَتلغرض أف ٮتاؼ كيكف عن فعلو، 
. بإيقاع عقوبة أخرل أشد عليو إف ٓب يثب إٔب رشده

 أف التهديد كاؼ لردع اٟتدث كأنو يرل عندما عقوبة للحدث التهديد القاضي كيستخدـ
كعقوبة تربوية بل كأ٫تيتو  التهديد كذبا فيفقد معناه يكوف أال ا١تهم كمن ()،مناسب للجـر ا١ترتكب

 ىدد القاضي اٟتدث بأنو إف كرر فعلتو تلك فإف عقابو ُب ا١ترة فإف ؛ إٔب عامل ىدـٖتوؿكم
 بتهديده إف كفاء القاضي أف يكوف حريصا على اؿفإف علىالقادمة سيكوف السجن أك اٞتلد مثال 

. الشركطتوافرت 
 ().كعقوبة التهديد مطبقة ُب ا١تملكة العربية السعودية كخاصة ُب قضايا األحداث  

، حيث كرد  ُب كقد يصحب التهديد كاإلنذار التوقيع على عقد أخالقي بالتوقف عن السلوؾ
فقرة ب  العقوبات البديلة لعقوبة السجن احملكـو  (ْ)ا١تادة /مشركع العقوبات البديلة السعودم 

 .اإلنذار كالتوقيع على عقد أخالقي بالتوقف عن السلوؾ : ُ بند–هبا على صغار السن
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  (َّٕ ،ُ) الوضعي، بالقانوف مقارنا اإلسالمي اٞتنائي التشريع: عودة ()

 ٓٗص السجن، بدائل: الذيايب ()
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استبدال العقوبة السالبة للحرية بالتعزير بالمال :  الثانيالمطلب
 

 التعزير  ك()، من قبل اٟتاكم عقوبة للجا٘بالفو بو أخذ ا١تاؿ أك تغيَته أك إتكا١تقصود
 مثل إباحتو سلب الذم يصطاد ُب حـر ُب بالعقوبات ا١تالية مشركع دلت عليو سنة رسوؿ اهلل 

ا١تدينة ١تا كجده، كمثل أمره بكسر دناف ا٠تمر كشق ظركفو، كمثل أمره عبد اهلل بن عمر ْترؽ 
 الرازؽ كغَته أف عبد كركل ().(أحرقهما بل ال): أغسلهما؟ قاؿ: الثوبُت ا١تعصفرين، كقاؿ لو

 بالغرامة غلمانا لعبد الرٛتن بن حاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فنحركىا، فقاؿ عاقب عمر 
 حىت لو كجدكا ما حـر إليهم، كتسيء ٕتيعهم، ٍب تستعملهم، إ٘ب ألراؾ كاهلل،): الرٛتنعمر لعبد 

 درىم،أربع مائة : قاؿ ( كنت تعطى لبعَتؾ؟كم: )، ٍب قاؿ لصاحب البعَت( ٟتل ٢تمعليهم،اهلل 
 () .( فاغـر ٢تم ٙتاف مائة درىمقم): قاؿ لعبد الرٛتن

 فللقاضي اٟتكم بالغرامة أك إلزاـ اٟتدث بإصالح األضرار النإتة عن سلوكو ا١تنحرؼ 
 ما تبُت لو من أخالؽ اٞتا٘ب كظركؼ ارتكابو للسلوؾ ذاكعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية إ

ا١تنحرؼ أف عقوبة الغرامة ستكوف كافية لردعو، كذات أثر فعاؿ ُب عدـ عودتو لدرب اٞترٯتة مرة 
  السيما إف كاف الفعل ا١تؤدم للضرر بتعدم من اٟتدث سواء كاف عمدا أك نتيجة ()،أخرل

 األخذ كينبغي ()،للحدثلعدـ االحتياط، ككانت النتيجة الضارة معزكة إٔب السلوؾ ا١تنحرؼ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ٗٔص ىػُِّْ-٤تـر -األكؿ العدد القضائية، ٣تلة التعزيرية، العقوبة تقدير ضوابط: سعد بن ٤تمد بن اهلل عبد خنُت، آؿ ()

 ُب اٟتسبة: ٤تمد بن القاسم أيب بن اهلل عبد بن السالـ عبد بن اٟتليم عبد بن أٛتد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن ()
 َِٕٕ، كاٟتديث عند مسلم برقم(ْٗ ،ُ) ت، د ،ُط العلمية، الكتب دار اإلسالمية، اٟتكومة كظيفة أك اإلسالـ،

 ا١تكتب األعظمي، الرٛتن حبيب ٖتقيق ا١تصنف،: اليما٘ب اٟتمَتم نافع بن ٫تاـ بن الرزاؽ عبد بكر أبو الصنعا٘ب، ()
 ُٖٕٖٗرقم (ِّٗ ،َُ) ىػَُّْ ،ِط بَتكت، اإلسالمي،

 ّْٕص ،اكبدائلو ا١تدة القصَتة للحرية السالبة العقوبات: الزيٍت ()

 ّٗص ػ اإلسالمي، اجملتمع ُب اٞتنائية اٞتزاءات بدائل: عوض ()
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 مسئوؿ اٟتدث أف كما ()،ٔتبدأ تفريد الغرامة مع ظركؼ كل ٤تكـو كظركؼ الواقعة على حده
. ()للغَت ضرر من يسببو أك ٭تدثو عما التعويض عن مدنية مسئولية

 ُب حكمو إف كاف قد استعاف كما أك اٟتاسوب باٟتدث جهاز اٞتواؿ ا٠تاص مصادرة كمثالو
بقصد اٟتيلولة بينو كبُت استخداـ ىذا الشيء مستقبال كتوقيا -العقوبةبو ُب تنفيذ السلوؾ ٤تل 

 التقنية كاستخداـ األجهزة الشخصية كبرامج ـكىذا ٦تا يكثر ُب قضايا األحداث مع تقد-لضرره 
 كمتابعة أف التعزير با١تاؿ ٬تعل كٕب أمر اٟتدث أكثر حرصا كما ، كاف ضاراما تلفالتواصل، كمي 

ك٭تبس كٕب الصغَت إذا كاف :، كالوٕب على الصغَت يقـو مقامو بالوفاء بالدين قاؿ الكاسا٘بللحدث
.  يضاؼ ٢تذه العقوبة عقوبة أخرل حسب تقدير القاضيكقد .٦تن ٬توز لو قضاء دينو

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 َِٕص القاىرة، كأسرتو، عليو احملكـو على ا١تدة القصَت للحبس االجتماعية آلثارا: مهنا ()

 ُّٖص ،  األحداث جرائم ُب القضاء: ا١تاضي ()

، ٕ)ق، َُْٔ، ِ، طدار الكتب العلمية،  بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاسا٘ب، (ّ)
ُّٕ) 
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 (الجلد) البدنية العقوباتاستبدال العقوبة السالبة للحرية ب: الثالث المطلب
 

 تأديب اٟتدث كمعاٞتة السلوكيات ا٠تاطئة لديو تتطلب استخداـ اللُت ُب مواضع كاٟتـز ُب إف
 ٕتدم ال كحُت يقدر القاضي بناء على ملف اٟتالة اليت بُت يديو أف العقوبات النفسية أخرل،مواضع 

نفعا مع اٟتدث يكوف من ا١تناسب بدال من تقرير العقوبة السالبة للحرية عليو أف يٌقـو من خالؿ عقوبة 
:  اٞتلد العقوبة السالبة للحرية باستبداؿ كيتناكؿ اٟتديث ُب ىذا ا١تطلب بدنية،

:  كما عيرؼ اٞتلد  بأنو.   أليب حنيفة أف اٞتلد ىو ضرب مؤٓب غَت جارح كال مهلك
كيعرب الفقهاء عن الضرب ().كـو عليو بالسوط كالدرة ك٨تو٫تاا١تح يصيب جلد الذمالضرب 

 .أشد اٟتدكد ضربا حد الزنا:الكاسا٘ب باٞتلد قاؿ 

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ : تعأب ُب التعزير قاؿ مشركعة عقوبة كىو

 بضرب األكالد ُب  أمر الرسوؿ  قرب منو داللة على موضوعناكأ .(ّْ:النساء) ژ ڦ     ڦ
 عليها وىم واضربوىم ،مروا أوالدكم بالصالة وىم أبناء سبع سنين):  قاؿ عندماأمر الصالة 
 ٓب قبل إ٘تاـ العشر ألنو يضربفال  ().ق ركاه أبو داككد ُب سنن(المضاجع بينهم في وفرقوا ،أبناء عشر

 األمة على كجوبو ُب كبَتة ال توجب اٟتد أك كأٚتعت ، أىم أمر كىو الصالةُبيشرع ضربو قبل العاشرة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: الركمي البابرٌببن ٚتاؿ الدين ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمود أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ مشس الدين البابرٌب،  (ُ)
 (ُِٗ، ٓ)، دار الفكر، دط،دت، العناية شرح ا٢تداية

 العربية ا١تملكة، جدة هتامة، كالسنة، الكتاب ضوء ُب كأىدافها ةالتفويضي العقوبات: الصرىيد اللهييب، ()
 َُّ ص ىػ،َُْْالسعودية،

دار الكتب العلمية ،  بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع:أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاسا٘ب،  (ِ)
 (َٔ، ٕ)، َُْٔ،  ِط

: احملقق داكد، أيب سنن: الس ًجٍستا٘ب األزدم عمرك بن شداد بن بشَت بن إسحاؽ بن األشعث بن سليماف داككد، أبو ()
حسن : ،قاؿ األلبا٘بْٓٗ رقم (ّّ ،ُ) دت، دط، بَتكت،،صيدا العصرية، ا١تكتبة  اٟتميدف عبد الدين ٤تيي ٤تمد

 ْٓٗصحيح ،صحيح أيب داككد برقم 
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 قاؿ األخرل الطرؽ ١تعاقبة اٟتدث باٞتلد إال بعد استنفاذ يلجأ كال ()،جناية ال توجب اٟتد
 ().( يعدؿ ٔتن دكف ذلك إٔب الضربٍب):ا١تاكردم
 يكوف بالضرب ما التعزير كمن: اهلل الفقهاء ُب مقدار اٞتلد قاؿ شيخ اإلسالـ رٛتو اختلف ك 

 بقدر نو يفعل ـفهذا:  كاف الضرب على ذنب ماض جزاء ٔتا كسب كنكاال من اهلل لو كلغَتهكإف
 : أما أكثر التعزير ففيو ثالثة أقواؿ ُب مذىب أٛتد كغَته،اٟتاجة فقط كليس ألقلو حد

. عشر جلدات: أحدىا
. دكف أقل اٟتدكد؛ إما تسعة كثالثوف سوطا؛ كإما تسعة كسبعوف سوطا: كالثا٘ب
.   قوؿ كثَت من أصحاب أيب حنيفة كالشافعي كأٛتدكىذا

 كىو قوؿ أصحاب مالك كطائفة من أصحاب الشافعي ،أنو ال يتقدر بذلك. كالثالث
 ().كأٛتد كىو إحدل الركايتُت عنو

 يراه اإلماـ أك ما بو ُب أنظمة ا١تملكة العربية السعودية أف مقدار اٞتلد يرجع إٔب كا١تعموؿ 
كال ٕترد ثيابو . اإلسالـ يتفق مع رأم شيخ كىذا ()،من ينيبو كما يتفق مع ا١تصلحة كيردع اٞتا٘ب

 كال يربط إذا ٓب ٭تتج إٔب ، بل ينزع عنو ما ٯتنع الضرب، من اٟتشايا كالفراء ك٨تو ذلك،كلها
ضرب ت كال ().( قاتل أحدكم فليتق الوجوإذا): قاؿ ذلك، كال يضرب كجهو، فإف النيب 

فإف ا١تقصود تأديبو ال قتلو، كيعطى كل عضو حظو من الضرب، كالظهر كاألكتاؼ . مقاتلو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بن حسُت بن حملمد الرائق البحر تكملة آخره كُب الدقائق كنز شرح الرائق البحر: ا١تصرم ٤تمد بن إبراىيم بن الدين زين ٧تيم، ابن ()
 .(ْٔ ،ٓ) دت، ،ِط اإلسالمي، الكتاب دار ، عابدين البن ا٠تالق منحة باٟتاشية القادرم اٟتنفي الطورم علي

 (ّْْ ،ُ) السلطانية، األحكاـ: ا١تاكردم ()

 لطباعة فهد ا١تلك ٣تمع قاسم، بن ٤تمد بن الرٛتن عبد احملقق الفتاكل، ٣تموع: اٟتليم عبد بن أٛتد تيمية، ابن ()
 .(بعدىا كما َُٕ ،ِٖ) ىػ،ُُْٔالسعودية، العربية ا١تملكة النبوية، ا١تدينة الشريف، ا١تصحف

  ىػُّٕٗ/ ٖ/ ِٓ ُبُّٓ رقم األعلى، القضاء جمللس الدائمة ا٢تيئة قرار ()

 رقم ،(َُِٔ ،ْ) ، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إٔب العدؿ عن العدؿ بنقل ا١تختصر الصحيح ا١تسند: مسلم ()
ُِِٔ. 
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. ()كالفخذين ك٨تو ذلك
 فكار ُب ظل األمالءمتها اٞتلد مشكلة العقوبات البدنية بصفة عامة كمدل عقوبة كتثَت

 كعلم النفس فيستنكركف العقاب الًتبيةاٟتديثة اليت يطرحها بعض ركاد علـو اإلجراـ كالعقاب ك
باٞتلد كيسمونو بأنو عقوبة بربرية من العصور القدٯتة ال تناسب ىذا العصر، كتؤذم معنويات 

 كتبدك ىذه االعًتاضات بشكل أكثر كضوحا ُب تنفيذ اٞتلد على األحداث لصغر سنهم ،احملكـو
 .كقلة ٖتملهم

 اٞتلد سائدة ُب أغلب األنظمة، ك٢تا كبة االعًتاضات فال زالت عقق كعلى الرغم من ىذ
 اٞتلد عقوبة مباشرة ال تتطلب تكاليف ألفأنصارىا كدعاهتا من الباحثُت نظرا لزيادة اٞترائم، ك

مادية، كال تعطل احملكـو عن ٦تارسة حياتو الطبيعية، كتقيو سلبيات السجن كأضراره الصحية 
  () .كالنفسية كاالجتماعية كاالقتصادية

 ، أوالدكم بالصالة وىم أبناء سبع سنين مروا) :  ؿ اهلل  ُب قوؿ رسوا١تتأمل كإف
 يصدر حديثو ال الذم كىو ()( وفرقوا بينهم في المضاجع،واضربوىم عليها وىم أبناء عشر 

يدرؾ أف األمر  (ْ-ّ: النجم )  ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ : أب تعقاؿعن ىواه 
 كحي من اهلل الذم يعلم ٥تلوقو كما قاؿ بضرب األبناء على ترؾ الصالة بعد بلوغهم العاشرة 

 كاآلية دليل عقلي على علم اهلل (ُْ، ُّ:ا١تلك) ژڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ژ :  عن نفسو

الذم لطف  ژٺ   ٺ  ٿ     ژ !  خلق ا٠تلق كأتقنو كأحسنو، كيف ال يعلمو؟فمنعز كجل؛ 

ں  ڻ        ژ  كىو الذم كالغيوب،علمو كخربه، حىت أدرؾ السرائر كالضمائر، كا٠تبايا كا٠تفايا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كزارة الشرعية، السياسة: ٤تمد بن القاسم أيب بن اهلل عبد بن السالـ عبد بن اٟتليم عبد بن أٛتد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن ()
 .ٓٗص ىػ،ُُْٖ ،ُط السعودية، العربية ا١تملكة -كاإلرشاد كالدعوة كاألكقاؼ اإلسالمية الشئوف

 َُّص كالقانوف، الشريعة ضوء على-السجن-للحرية السالبة التعزيرية للعقوبات اإلصالحي االٕتاه: رشيد آؿ ()

 ْٓٗ،قاؿ األلبا٘ب حسن صحيح ،صحيح أيب داككد برقم ْٓٗ رقم (ّّ ،ُ) داكد، أيب سنن: داككد أبو ()
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كمن معا٘ب اللطيف، أنو الذم يلطف بعبده ككليو، فيسوؽ إليو الرب كاإلحساف من حيث  ژڻ  
ال يشعر، كيعصمو من الشر، من حيث ال ٭تتسب، كيرقيو إٔب أعلى ا١تراتب، بأسباب ال تكوف 

 كإف(). باؿ، حىت إنو يذيقو ا١تكاره، ليتوصل هبا إٔب احملاب اٞتليلة، كا١تقامات النبيلةعلىمن العبد 
 كعليو فإف ضرب اٟتدث عقوبة ،فعلهااشتهر جلد من ارتكب احملرمات من األحداث ىابوا 
. مناسبة ٘تاما لقدراتو ك٢تا فوائدىا الغالبة على مضارىا

 من العقوبات رل أخنوعيات ضمن تعزيرية على الصغار ىو خيار عقوبةؾاٞتلد  أف مع
 كُب غَته من العقوبات التعزيرية مندكحة عنو التعزير،كاألمر ليس مقتصرا على اٞتلد التساع نطاؽ 

 كما نلحظ العديد من الضوابط اليت حرص عليها فقهاء الشريعة عند ذلك،إف رأل القاضي 
 ،تطبيق عقوبة اٞتلد  كنص عليها النظاـ السعودم لتؤدم ا٢تدؼ منها دكف مساس بكرامة احملكـو

/ ٔ/ ُِٓب ِِٕٖ/ ُّكمنها تعميم معإب رئيس ىيئة التحقيق كاالدعاء العاـ رقم ىػ 
من الالئحة التنفيذية من قواعد األحكاـ اٞتزائية ا١تتعلقة  (ِِِ)كماأشارت إليو ا١تادة.ىػُُِْ

  كمن ،التحقق بواسطة طبيب ٥تتص من اٟتالة الصحية للمحكـو عليو قبل التنفيذ:باٞتلد مثل 
 بسوط، أك خيزراف كسط ال جديد اٞتلد كتنفيذ ،ا١ترأة احملكـو عليها قبل التنفيذ بعدـ كوهنا حامال

 ٕتريد احملكـو عليو من ا١تالبس كعدـ ، تنفيذ اٞتلد ُب هنار رمضاف على الصائمُتكعدـ ،قدٙب كال
 جلد يكوف كال ،٤تددةاتقاء مواضع   جالسة مشدكدة عليها ثياهبا١ترأة الرجل كاقفا، كاكجلد ،مطلقا

 علنا مآب تقض يكوف أالإذا صدر اٟتكم بضرب اٟتدث تعزيرا فيالحظ )اٟتدث بشكل علٍت 
. ()( فينص عليو القاضي ُب حكموذلك ٓتالؼا١تصلحة 

 كال ، أك نقصانو حسب اٞتـرتو زيادٯتكن حيث من أساليب التعزير اليت تناسب األحداث كاٞتلد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 معال بن الرٛتن عبد ٖتقيق ا١تناف كالـ تفسَت ُب الرٛتن الكرٙب يسَت: اهلل عبد بن ناصر بن الرٛتن عبد السعدم، ()
 (ٕٖٔ ،ُ) ىػ، َُِْ ،ُط الرسالة، مؤسسة اللو٭تق،

 ُب ت/ِ/ْٔ رقم الداخلية كزير تعميم) ،"أحداث" األلف حرؼ (ُِْ ،ُ) العدؿ، كزارة لتعاميم ا١توضوعي التصنيف ()
 ىػُّٖٗ/ ْ/ ِٗ
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 بيئة مساكئ من العدكل اٞترمية اليت قد يتعرض ٢تا اٟتدث ُب السجن كرراشك أف اٞتلد أقل ض
. ةطبيعي صورة حياتو االجتماعية ب١تمارسةبعده  اٟتدث كيعود ، اليت سبق ذكرىالسجنا

 عقوبة اٞتلد مطبقة ُب ا١تملكة العربية السعودية كجزء من نظامها القائم على الشريعة كالتزاؿ
 ُب ا١تملكة مع كضع ضوابط دقيقة لتطبيقو اٞترائم ك٢تا تأثَتىا ا١تلحوظ ُب التقليل من اإلسالمية،

. ()ُب ٣تاؿ األحداث

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 َُّص كالقانوف، الشريعة ضوء على-السجن-للحرية السالبة التعزيرية للعقوبات اإلصالحي االٕتاه: رشيد آؿ  ()
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 بنوعيات أخرى من البدائلاستبدال العقوبة السالبة للحرية : الرابع المطلب
 

 الحدث في منزل وليو مدة معينة  حجز / أوال
 اٟتدث ُب منزؿ كليو عقوبة جائزة ُب كحجز() ق، كفو كمنعأم األمر عن حجز فالنا يقاؿ

 بعض النصوص الدالة على أف كلوركد تربيتو كتقوٯتو بغرض عقوبة تعزيرية ك من حيث قسالـاإل
 كىو نوع من السجن باعتبار تعريف السلف ()، السجنالُبيكوف حبس اٟتدث ُب بيت أبيو 

 أك كاف مسجد،للسجن بأنو تعويق الشخص كمنعو من التصرؼ بنفسو سواء كاف ُب بيت أك 
 تقييد ىوؼ ()، أسَتابتوكيل نفس ا٠تصم أك ككيل ا٠تصم عليو كمالزمتو لو ك٢تذا ٝتاه الرسوؿ 

 من كمسئوليتو كاٟتبس ا١تنزٕب للحدث ٖتت كفالة الوٕب أك الوصي ،  ٢تامالللحرية كليس سلبا كا
 اآلخرين ا١تتمرسُت حداثألحداث ففيو ٛتاية ٢تم من االختالط باألؿأنفع بدائل عقوبة السجن 

  () .ُب اإلجراـ
 نشاطات ٔتغادرتو لللو كاليسمح ُب منزؿ كالديو اٟتدث ٔتوجب ىذه العقوبة اإلبقاء على يتم

 أداء من كال ، من مواصلة دراستو٭تـر ينبغي أف ال إال أف اٟتدث ،ك٨توىاكاألماكن العامة 
.  الضركرةد ارتياد ا١تؤسسات الصحية عنأك ، ا١تساجد مع ٚتاعة ا١تسلمُتُبالصلوات ا١تفركضة 

 كرعايتهما ليبقى ٖتت رقابة كالديو هبا اٟتدث اٞتربية اليت ألـز لإلقامةعدا ذلك فيعترب خرقا ماأما 
 كحفظا لو من أف يتعرض لألذل من جانب اجملٍت عليو كأىلو كمراعاة الناسكليكف أذاه عن 

. حريتو١تشاعرىم فال يركنو يتمتع بكامل 
 حالة كاف السلوؾ اجملـر الذم ُب إلزاـ اٟتدث بعدـ مغادرة منزؿ كليو إجراء مناسبا كيعترب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (ُٕٓ،ُ) الوسيط، ا١تعجم :كآخركف ابراىيمالزيات، ()

 ٖٓ ص ىػ،ُِْٓ دط، اإلسالمي، الفقو ُب السجن أحكاـ ُب ا٠تالصة: نايف بن علي الشحوذ، ()

 (ّٖٗ ،ّٓ ) الفتاكل، ٣تموع: تيمية ابن ()

 ٕٖ ص السجن ، عقوبة لبدائل الشرعية النظرة: الذيايب ()
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 يشبو السجن ُب الدكر العقابية ما إٔب يرأدين بو نإتا عن اختالطو باجملتمع كاٟتي احمليط بو فيص
 أف يتعرض كدكف من كالديو ا١تعنيُت أساسا بًتبيتو كحسن تقوٙب سلوكو، كمسمعكلكن على مرأل 

  .مضار من ذلك يكتنف كماللسجن ُب الدكر العقابية 
 ضمن عقوبات األحداث ُب مسودة مشركع العقوبات البديلة كاقًتاح  ىذا البديل كردكقد

 السعودم اٞتديد كا١تقدـ من كزارة العدؿ كالذم يدرس حاليا ُب اٞتهات التنظيمية ُب ا١تملكة
 اإلفادة كٯتكن . عدـ مغادرة ا١تنزؿ مدة معينة ٖتت كفالة الوٕب أك الوصي كمسئوليتوّ-ب  (ْ)ـ

من ا١تركز الوطٍت للمعلومات با١تملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتجهيزات التقنية لتنفيذ اإلقامة 
 (). ا١تنزلية

 ٯتكن اٟتيلولة دكف ال نوف برامج التواصل االلكًتكنية أصبحت متاحة بيسر بالغ فإإ كحيث 
كلذا فإف الباحثة تقًتح توجيو ىذا األمر كجهة إ٬تابية بتحديد مواقع ، ا٦تارستو التواصل من خاللو

 خال٢تا من لتفاعل كامعهالكًتكنية تربوية ٭تددىا القاضي كيلـز اٟتدث بالتواصل اكحسابات 
 كحسابات أب الواتس كبرنامج الصوتية الغرؼ عرب الدكرات:الكًتكنيا ٔتعدؿ ساعتُت يوميا مثل 

 ٤تتول ىذه يعد التقنية من فرص مشاهبة تتجدد باستمرار شريطة أف تتيحو ماكاستغالؿ ...توتَت
 فريق ا رؤية متكاملة كيشرؼ عليوكفقا١تواقع على أيدم مؤسسات تربوية كاجتماعية متخصصة 

متخصص مشهود لو بالكفاءة ا١تهنية كحسن السَتة كينتمي أفراده لوزارٌب الشئوف االجتماعية ك 
 الوٕب ف ليس لو كٕب يشرؼ عليو أك كواٟتدث اللجوء ٢تذه العقوبة ُب حاؿ كوف ٯتكن كال ،العدؿ

.  ا١تستقيمىو سبب ا٨ترافو عن الطريق 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .با١تملكة للسجوف العامة ا١تديرية رؤية ٯتثل مقًتح – السجن لعقوبة البديلة التدابَت مدكنة ()
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  من ارتياد أماكن معينة أو ممارسة أعمال معينةالمنع /  انيا
 من كالبدريتو بح ا١تتعلقة لو ببعض القيود ا٠تاضع اٟتدث تدبَت مقيد للحرية ألنو يلـز كىو

 فيكوف اٟتدث حرا طليقا ُب بيئتو الطبيعية ك٭تظر عليو ارتياد ،٤تددةاتباعها خالؿ فًتة زمنية 
 اإلنًتنت؛ كمقاىي السينما:  مثلاٟتدث عالقة باستفحاؿ السلوؾ اجملـر عند ٢تاأماكن معينة 

 كتدريبو عمليا على عدـ التواجد ُب اٟتدث تقوية كدعم القيم ا١ترغوب تكوينها عند بغرض كذلك
 كمثلو أف ،توجيهوأماكن قد تضر بو كإخضاعو إلشراؼ أشخاص أك ىيئات يتوجب عليها حسن 

ذا ق زاكلتو مىت تبُت أف جنوحو راجع ٓبمعينة عماؿ٭تظر قاضي األحداث على اٟتدث مزاكلة أ
  (). ُب ا١تقاىيا٠تدمة أك التسوؿ: مثلالعمل 
 ك٭تضر كلما طلب سنوات ا١تراقبة من سنة إٔب ٜتس مدةتقًتح بعض الدراسات أف تكوف ك

 بيئتو الطبيعية ٖتت مراقبة ُب االجتماعي كاٟتياة كيف كيتيح ىذا البديل للحدث الت،ذلكمنو 
 ا١توحد لألحداث بدكؿ ٣تلس القانوف"للنظاـ "من كثيقة أبو ظيب  (َُ) كُب ا١تادة().تربوية ىادفة

ك مزاكلة عمل معُت ْتكم أالتعاكف لدكؿ ا٠تليج العربية يكوف ا١تنع من ارتياد اٟتدث ألماكن معينة 
 ٭تضر عليو اليتك األعماؿ أمن ٤تكمة األحداث ٭تدد فيو األماكن اليت ٯتنع اٟتدث من ارتيادىا 

.  ثالث سنواتتتجاكزشهر كال أ تقل عن ثالثة الف يكوف ا١تنع ١تدة أمزاكلتها كشركط ا١تنع، على 
 

 القضائي العفو /  الثا
 فال ().ا احملكـو عليو من تنفيذ العقوبة كلها أك بعضوإعفاء نظاـ العفو القضائي ُب يتمثل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ْٖص ، األحداث رعاية: كىداف ()

 ـ،ََِٖاٞتزائر، جامعة ماجستَت، رسالة ا١تنحرفُت، األحداث لدل بالعود الًتبية إعادة مراكز عالقة: زبرة بو سوسن، ()
 ٖٓص

 ىػ،َُْْ ،ِط جدة، اٟتديثة، ا٠تدمات الوضعي، كالقانوف اإلسالمي الفقو ُب العقوبة عن العفو: السيد سامح جاد، ()
 ٕٓص



 

-127- 

 

.  الذم تثبت إدانتو ُب جرٯتة خطورهتا ضئيلة، مع األمر باإلفراج عنوٟتدث بعقوبة االقاضي ينطق
 جرائم القصاص ُب كيقصر العفو اٟتدية، عن العقوبة ُب اٞترائم العفو اإلسالـ حُت ٭تـر كُب

كالذم تندرج ٖتتو عقوبات  -عزيرية فإنو ٬تيزه ُب اٞترائم اليت تكوف عقوباهتا تاٟتق صاحب على
 أف رجال جاء ركم  () ، اتفق فقهاء ا١تسلمُت على جواز العفو عن عقوبة التعزيرفقد–األحداث 
،ٍب إ٘ب لقيت امرأة فأصبت منها دكف أطأىا، فأعرض عنو رسوؿ اهلل :  كقاؿ لو إٔب الرسوؿ

 اهلل لقد لقيت امرأة فأصبت منها دكف أف رسوؿيا : أقيمت الصالة فصلى مع الرسوؿ ٍب قاؿ
 حديث أيب أمامة أليس حيث خرجت من بيتك كُب ،  أليس قد صليت معناأطأىا، فقاؿ 

:  قاؿ  ُب ركاية مسلم، قاؿ نعمالة قاؿ ٍب شهدت معنا الص،توضأت فأحسنت الوضوء قاؿ بلى
  ().( غفر لك قد)

 احملكمة إٔب ىذا العفو عندما ترل أف اٟتكم كتلجأ ، من ينيبو اٟتكم بالعفوك األمر ألوٕبؼ
 فالعفو القضائي من اختصاص السلطة القضائية كبصفة ،مالئمبأية عقوبة أخرل يصبح أمرا غَت 

جوازية كىو هبذا ٮتتلف عن العفو عن العقوبة الذم ىو من اختصاص السلطة التنفيذية، كتقرره 
 ().أغلب القوانُت لرئيس الدكلة

 القضائي عن موانع العقاب ألنو بينما يتم العفو القضائي بناء على ثبوت عدـ العفوٮتتلف ك
 إف كجد مانع من موانع عقاب اٟتدث قخطورة اٟتدث على اجملتمع كبطريقة جوازية للقاضي، فإف

 ().بالرباءة كمكجب اّب
 الصادر بالعفو القضائي كاٟتكم الصادر برباءة اٟتدث، ٟتكم ينبغي ا٠تلط بُت اال كما

فاٟتدث ُب اٟتالة األكٔب تثبت إدانتو كلكن القاضي يرل عدـ مالءمة توقيع أم عقوبة العتبارات 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ٔٔص ، اٟتديثة، ا٠تدمات الوضعي، كالقانوف اإلسالمي الفقو ُب العقوبة عن العفو: جاد ()

 ِِٖٔ، (ُّْ ،ُِ) البخارم ، صحيح شرح البارم فتح: حجر ابن ()

 ٖٗص ا١تعاصرة، اٞتنائية كاالٕتاىات التعزير: خضر (ْ)
 َٗ ص ا١تعاصرة، اٞتنائية كاالٕتاىات التعزير: خضر (ُ)
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 عليو كـو كعلى ذلك يكوف اٟتدث ا١تح،اإلدانة بينما يستند حكم الرباءة لعدـ ثبوت ،يقدرىا
 ُب مركز اآلخر بينما فقط،بالعفو القضائي مذنبا كقد حكم باإلدانة كلكنو أعفي من تنفيذ العقوبة 

 ().الربمء
: حيث من العفو عن العقوبة عن العفو الشامل كٮتتلف

 ُب حُت أف العفو ، عن العقوبة ذا صفة شخصية فهو مقتصر على اٟتدث احملكـوالعفو/ أ
. ا١تسا٫تُت ٚتيع عفوالشامل يتعلق بالفعل نفسو فيستفيد من اؿ

من كٕب األمر أما العفو الشامل فإنو يصدر بنظاـ أك ٔترسـو ف العقوبة يصدر عالعفو / ب
. قانوف
 ُب حُت يهدؼ العفو عن العقوبة اليت االجتماعيةالعفو الشامل يهدؼ إٔب التهدئة / ج

صدرت ْتكم بات إٔب التخفيف من صرامة العقوبة أك تشجيع احملكـو على سلوؾ الطريق 
. ()القوٙب

 تقرر احملكمة ا١تنجزففي العفو  ، مشركطا القضائي إما أف يكوف منجزا أك أف يكوف كالعفو
 ا ُب العفو ا١تشركط فإنوأما عنو هنائيا بغَت قيد أك شرط، فرجأنو رغم ثبوت إذناب ا١تتهم فإهنا ت

الشرط على كٕب اٟتدث تقدٙب مبلغ :تقرر اإلفراج عنو كيكوف  قرارىا باإلفراج مقًتنا بشرط ما مثل 
أك الشرط بتقدٙب ،  يقـو مقامو لضماف حسن السلوؾ خالؿ فًتة معينةمامعُت من ا١تاؿ أك 

 النوع من  ٢تذا التطبيقات ا١تميزة كمن( )،االعتذار للمجٍت عليو أك ٦تثل االدعاء عند عدـ كجوده
 التشريعات اليت كمن- كسيتم إفراده أل٫تيتو– العفو ا١تشركط ْتفظ القرآف الكرٙب أك أجزاء منو 

 ىذا كيعترب ،()أخذت بالعفو القضائي ا١تشركط قانوف اإلجراءات كاحملاكمات اٞتزائية الكوييت
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 َٗص ا١تعاصرة، اٞتنائية كاالٕتاىات التعزير: خضر ()

 بعدىا كما ٕٓص الوضعي، كالقانوف اإلسالمي الفقو ُب العقوبة عن العفو: جاد ()

 ُٗص ا١تعاصرة، اٞتنائية كاالٕتاىات التعزير: خضر (ُ)

 بعدىا كما ٖٗص، ا١تعاصرة اٞتنائية كاالٕتاىات التعزير: خضر ()
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النوع ٦تا يتناسب كقضايا األحداث ألنو يشعر اٟتدث أنو استحق العقوبة فعال كلكن القاضي 
.   سلوكو ُب قادـ األياـ لئال يستحق العقاب حسن أف يعمل على إثبات كعليوأعطاه فرصة العفو 

 من خادـ يصدر ٮتتلف عن عفو كٕب األمر السنوم الذم كىو القاضي، يصدر من كالعفو
 عن سجناء اٟتق العاـ كفق الضوابط ا١تقررة كالعفو ()اٟترمُت الشريفُت فيما ٬توز فيو العفو،

/ ِّ كتاريخ ب،ـ / ََُّْ كرقم ىػ،َُّْ/ ّ/ ُٗـ ب كتاريخ / ِِّٓباألمرين رقم 
. ىػَُّْ/ ُِ

اإلعفاء من التدابَت (أ)٬توز للمحكمة تبعا ٟتالة اٟتدث  (ُٕ)ُب كثيقة أبو ظيب مادةرد ك
 إذا  ثبت صالح اٟتدث كعدـ ا١تتخذإهناء التدبَت  (ج) يربر ذلك مابقرار معلل إذا كجدت 

من تلقاء نفسها أك بناء على طلب  ( العاـاالدعاء) العامة٬توز للنيابة  (ْٕ)كا١تادة. اٟتاجة ١تتابعتو
 احملكـو عليو باٟتبس كفقا ا١تنحرؼاٟتدث ا١تنحرؼ أكمن كٕب أمره اإلفراج ٖتت شرط عن اٟتدث 

كذلك بشرط أف يكوف ىذا اٟتدث قد أمضى نصف ا١تدة احملكـو  (القانوف)ألحكاـ ىذا النظاـ 
هبا عليو، كأف يكوف قد سلك سلوكا حسنا خالؿ الفًتة اليت قضاىا ُب ا١تؤسسة العقابية، ككاف من 

كيكوف اإلفراج ٖتت شرط للمدة الباقية من . ا١تتوقع أف يسلك سلوكا حسنا بعد اإلفراج عنو
أف تشًتط إلزاـ اٟتدث ا١تفرج عنو أف يسلك ( االدعاء العاـ) للنيابة العامة (ْٖ)ا١تادة . العقوبة

 حسنا بعد اإلفراج عنو، ك٢تا أف تضع ىذا اٟتدث ٖتت إشراؼ األخصائي االجتماعي كفقا لوكاس
. للشركط اليت تعينها

 ألغي اإلفراج يهاإذا ساءت سَتة اٟتدث ا١تفرج عنو خالؿ ا١تدة اليت أفرج عنو ؼ (ْٗ)ا١تادة
كأعيد اٟتدث إٔب ا١تؤسسة العقابية ليمضي ا١تدة اليت كانت  ( العاـاالدعاء) العامةبقرار من النيابة 

 مدتو؛إذا ٓب يلغ اإلفراج ٖتت شرط حىت انقضاء  (َٓ)ا١تادة.  عنوجباقية من اٟتكم يـو اإلفرا
. أصبح اإلفراج هنائيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ُّصدراسة مقدمة بناء على طلب من اٞتهات ا١تختصة،  البديلة، العقوبات مشركع على مالحظات: ياسر البلوم، ()
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: المشروط بحفظ القرآن الكريمالعفو / رابعا
 كاجتياز اختبار منو، حفظو لكتاب اهلل أك أجزاء رط العقوبة عن احملكـو بشإسقاط كىو

 ا١تشركط ْتفظ القرآف الكرٙب من اإل٧تازات العظيمة العفوك  ()،٬ترل لو من قبل اٞتهة ا١تختصة
 (ىػُُْٗ:الشامخ)دراسةاليت توصل إليها علم العقاب ا١تعاصر من منظور إسالمي فقد أثبتت 

 : ىذه النتائجكمن التفريد التنفيذم العقايب منالعديد من النتائج ا١تشجعة التباع ىذا األسلوب 
، السكينة ُب نفس إ٬تاد -  كحب ا٠تَت اإلٯتاف، كشعوره بقوة ، كالتزامو بأكامر اهلل كنواىيواحملكـو

 الشعور بعظم الذنب كاألمل ُب القرآف، تالكة لكأىلو، كاحملافظة على الصالة، ا١تداكمة عل
 .كا١تغفرةالتوبة 

على حفظ كتاب اهلل داخل السجن كخارجو بشهادة ين  ا١تقبلالسجن سلوؾ نزالء ٖتسن -
 اٞترائم،القائمُت على التنفيذ فالقرآف عالج لضعف الوازع الديٍت الذم يقف كراء العديد من 

 . كيعزز مراقبة اهلل عز كجل ُب نفس ا١تسلم
 بل كتولوا كظائف بعد ، داخل السجنالكرٙبٓب يعد إٔب السجن أم سجُت حفظ القرآف  -

 كالغرك فا١تفاضلة بُت الصحابة بقدر ، يتوالىا عادة إال من شهد لو بالصالحالخركجهم 
. حفظهم لكتاب اهلل

ألكؿ مرة ُب العآب - التفريد العقايب مطبق ُب سجوف ا١تملكة العربية السعودية كىذا
عفو عن نصف باؿىػ َُْٖ/ ِ/ٕ كتاريخ ٖ/ َُٕٔتوجب األمر السامي رقم – اإلسالمي 

/ ِٕـ كتاريخ/َُِٖ/ ْالعقوبة ١تن ٭تفظ كتاب اهلل كامال داخل السجن، كاألمر السامي رقم 
 بالعفو عن جزء من عقوبة السجن ١تن ٭تفظ جزأين من كتاب اهلل فأكثر م كالقاضػقُُُْ/ ُُ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الرياض، العبيكاف، مكتبة السجوف، داخل منو أجزاء أك الكرٙب القرآف ْتفظ ا١تشركط العفو: العزيز عبد عيسى الشامخ، ()
 ِّص ىػ،ُُْٗ ،ُط
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 ().داخل السجن
يرجى -أك السنة- مقابل حفظ شيء من القرآف ىذا النوع من العفو على األحداث كتطبيق

عاما؛ ( َِ) على سجناء  تبدأ أعمارىم من ١تطبقةامنو اٟتصوؿ على نتائج تفوؽ النتائج السابقة 
 تكوين القيم كالًتبية اليت لن حلة مركُب  اٟتدث مازاؿ ُب مرحلة الصغر اليت يسهل فيها اٟتفظ،ألف
 من بالقرآف كالتخلق اإلصالح يتحقق حيث   كسنة رسولو  من كتاب اهللأعظم يصقلها ما ٕتد

ٺ  ٺ   ژ : قاؿ اهلل عنو الذم كحي اهلل عز كجل بتأثَت كتاب اهلل شيئا فشيئا  حفظخالؿ 

 النوع من العفو ٦تا يعمل بو قضاة األحداث ُب كىذا .(ٗ:اإلسراء) ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
. ا١تملكة 

 

 العقوبة تنفيذ وقف/ خامسا
 نظاـ إصالحي يرمي إٔب إصالح اٞتناة ا١تبتدئُت أك ضئيلي ا٠تطورة فال يقصد بو معاملة ىو

 حيث يعطي القاضي إنذارا للمحكـو ،السجنعقابية خاصة كإ٪تا ٕتنيب اٞتا٘ب مساكئ عقوبة 
 كإال فإنو ،عليو بأنو يتعُت عليو أف يسلك سلوكا قوٯتا على األقل خالؿ فًتة معينة ٭تددىا النظاـ

 تنفيذ العقوبة تعليق كيتم () ،سيتعرض لتنفيذ العقوبة السابقة باإلضافة إٔب عقوبة اٞتـر اٞتديد
 قضايا ُب تنفيذ العقوبة كقف لإلماـ أكمن ينيبو ك٬توز ،النظاـعلى شرط مدة ٤تددة ٭تددىا 

 لوٕب األمر سلطة ُب ٖتديدىا نوعا كمقدارا اليت بالعقوبات التعزيرية يتعلقاألحداث ألف األمر 
 مع أحكاـ يتعارضيقاؼ العقوبة ُب قضايا األحداث ال إماداـ مستندا إٔب ا١تصلحة،فنظاـ 

 نظاـ تأخذ بو بعض الدكؿ باعتباره بديال للسجن لتفادم أضراره،كلذا ٯتكن كىو () ،الشريعة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ِٕ،ِّ ،ُِص، السجوف داخل منو أجزاء أك الكرٙب القرآف ْتفظ ا١تشركط العفو: الشامخ ()

 العامة، اإلدارة ٔتعهد كاالستشارات البحوث إدارة السعودية، العربية ا١تملكة ُب العقوبة تنفيذ كقف: الفتاح عبد خضر، ()
 بعدىا كما ٓص دط،،ىػَُْْالسعودية، العربية ا١تملكة الرياض،

 كمابعدىا ُِٔص، السجن بدائل: الذيايب ()
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 كقع من اٞتـر ظهر أف فإذااالستفادة منو كنموذج من العقوبات البديلة ُب قضايا األحداث 
 الزلة أك الغلط، أك ٨تو ذلك ؛ فإف القاضي يوقف تنفيذ العقوبة مدة معينة سبيلاٟتدث على 

 تنفذ ال بة العقوفإف السَتة ٤تموديعرؼ من خال٢تا حسن حاؿ اٟتدث فإف استمر ُب ىذه ا١تدة 
 ارتكب جرٯتة خالؿ ا١تدة احملددة حكم إف على يقُت أثناء ذلك أنو اٟتدثعليو بعد انتهاء ا١تدة ك

.  يرجى معو أف يستقيم سلوؾ اٟتدث ٦تا اٞتديدةكبعقوبة للجرٯتة  عليو بالعقوبة ا١توقوفة
 تنفذ ُب اجملتمع كليس ُب داخل باعتبارىا بديلة ٣تتمعية عقوبة تنفيذ العقوبة ككقف

 ُب ا١تملكة العربية السعودية قد أخذ بإيقاؼ القضاءك ().ا١تؤسسات العقابية ا٠تاصة باألحداث
  ().تنفيذ العقوبة ُب بعض القضايا التعزيرية

 

 إلى العالج الطبي أو النفسي أو االجتماعي  الحدث إحالة/ سادسا
 اٟتدث بإحدل ا١تؤسسات العالجية إذا تبُت أف حالتو الصحية تستدعي ذلك، كأنو يلحق

 عقلي،أك إذا أصيب بذلك بعد ضعفإ٪تا ارتكب اٞترٯتة ٖتت تأثَت مرض عقلي أك نفسي  أك 
 كلديو اإلرادة كحرية االختيار، فعلو ارتكابو اٞترٯتة حىت كلو كاف كقت ارتكابو اٞترٯتة مدركا ٠تطورة

 قسم  إٔب بلغ الثامن عشرة ككانت حالتو تستدعي استمرار عالجو نقل ُب ا١تؤسسة العالجيةكإف
 أك ينقل ١تؤسسة عالجية ٥تتصة بعالج البالغُت،كينتهي ىذا البديل بشفاء اٟتدث أك زكاؿ ،الكبار

 فالتقارير الدكرية اليت يرفعوهنا عن اٟتدث ٭تدد ،خطورتو على اجملتمع كتقدير ذلك مًتكؾ لألطباء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ُِٗص السجن، بدائل: الذيايب ()

 الداخلية كزير إٔب ا١توجو ىػ،َُُْ/َُ/ُٖكتاريخ (ُِّٕٓ/ ىػ/ٕ) رقم الوزراء ٣تلس رئيس نائب خطاب على بناء ()
 رئيس خطاب على بناء ىػَُُْ/ٗ/َِبتاريخُُُ رقم الوزراء ٔتجلس ا٠ترباء شعبة مذكرة من األكؿ البند على كا١تبٍت
 كما ٤تددة، جرائم ُب ىػَُُْ عاـ التنفيذ كقف نظاـ على با١توافقة ىػَُُْ/ٔ/ِٗ كتاريخ (ٖٓ)رقم ا١تظآب ديواف
 .التنفيذ كقف على ىػَُْٗ لسنة (َُٗ)رقم الوزراء ٣تلس قرار من (ِّ) ا١تادة نصت
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من مشركع نظاـ العقوبات  (ب/ْ)كرد ُب ـ ().هناءهإالقاضي ٔتوجبها استمرار ىذا البديل أك 
اإلحالة على العالج  (ِ)البديلة ا١تقًتح العقوبات البديلة لعقوبة السجن على صغار السن فقرة

 حداث تبُت حملكمة األإذا (ُْ)كرد ُب كثيقة أبو ظيب ا١تادةالطيب أك النفسي أك االجتماعي، كما 
 لال٨تراؼ تستدعي الرعاية أك العالج ا١تعرضأف اٟتالة الصحية أك النفسية للحدث ا١تنحرؼ أك 

 ة صحية مناسبة ٢تذا الغرض للمدة اليت تستدعي حالتو الصحيةيداعو مؤسسإ تقرر فالطيب فلها أ
 أف على كاالجتماعية، الطيب ا١تطلوب كفقا للتقارير الطبية شراؼأك النفسية البقاء فيها ٖتت اإل

 جاكز السن كإذا. بذلك اٟتالة الصحية تسمح فيعاد النظر ُب ىذا البديل إذا تبُت للمحكمة أ
 حدٔب أإ تستدعي استمرار عالجو نقل حالتو ككانتاليت تسمح ا١تؤسسة العالجية ببقائو فيها 

.  ا١تستشفيات ا١تخصصة لعالج الكبار
 

 االختبار القضائي نظام / ابعسا
 النطق باإلدانة مع تعليق نطق القاضي بالعقوبة على ا١تتهم على نتيجة ما يأمر بو من كيعٍت

كضع اٞتا٘ب ٖتت اإلشراؼ الشخصي كا١تباشر لضابط اختبار قضائي تعينو احملكمة للمدة اليت 
 فال عليو اليت فرضت لاللتزامات (اٟتدث) فإف انتهت ا١تدة احملددة دكف ٥تالفة القاضي،٭تددىا 

 أما إذا كاف قد نطق بالعقوبة مع إيقاؼ التنفيذ ،اٞتا٘بينطق القاضي بالعقوبة اليت كانت تتهدد 
 فإهنا تنفذ العقوبة اليت التزامات أخفق ُب الوفاء ٔتا فرض عليو من كإذا ، هنائيايصبح ىذا اإليقاؼ 

 احملكمة ٢تيئة كتعهد ، ىدد هبا سواء كانت على شكل تعليق النطق هبا أك تعليق لتنفيذىا
 .التنفيذمتخصصة اإلشراؼ على 

فهما ،  من حيث ا٢تدؼ كالطبيعة العقوبة القضائي كإيقاؼ تنفيذ االختبار نظاـ كيتشابو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .بعدىا كما ُُٓص ، األحداث رعاية: كىداف ()

 نايف أكادٯتية اٞترٯتة، مكافحة ُب اجستَتـ ْتث، التعزيرية العقوبة تنفيذ كقف: العزيز عبد بن السالـ عبد التو٬ترم، (ُ)
. بعدىا كما ٗٓص ىػ،ُُْٗ الرياض، العليا، الدراسات معهد األمنية، للعلـو العربية
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 أف كل منهما نظاـ كما الفرصة ليصحح مساره، كمنحو إٔب ٕتنيب اٟتدث مضار السجن دفافيو
 كامتثل فإف استقاـ ، النوع من العقوبة ُب إصالحوذإترييب يطبق على اٟتدث لتقدير جدكل ق

: كمن الفركؽ بُت النظامُت. ( كنفذت عليو العقوبة السالبة للحريةألغي كإال
 يعمل بو إال بعد نطق القاضي ْتكم اإلدانة كبالعقوبة مع مشوؿ الأف نظاـ إيقاؼ التنفيذ /  أ

 القضائي فيكوف مقصورا على النطق باإلدانة دكف االختبارأما نظاـ ،  التنفيذاٟتكم بإيقاؼ 
. العقوبة
 ٤تددة التزامات ٮتضع طيلة مدة اإليقاؼ ألم ال عقوبة ٮتضع احملكـو عليو مع كقف تنفيذ اؿال/ ب

مثل عدـ ارتكاب جرٯتة أخرل أثناء فًتة اإليقاؼ بعكس الواقع ٖتت االختبار القضائي حيث يكوف 
.  القضائياالختبار معينة من قبل القاضي كٖتت إشراؼ ضابط اللتزاماتاحملكـو خاضعا 

 كمىت ألغي اإليقاؼ نفذ العقاب الذم سبق ،  التنفيذ يصب على التنفيذ كحدهكقف/ ج
 ٖتت االختبار القضائي فإف ا١توقوؼ فراج إٔب عقوبة أشد،أما اإلالعقوبة تغيَت كالٯتكن ، النطق بو

 ال أف  باعتبار القضائي أفضل ُب حق اٟتدث االختباركاإلفراج ٖتت ،  كالتنفيذبالعقوبةىو النطق 
 ارتكبو مناسبو للسلوؾ ا١تنحرؼ الذم عقوبة حكم عليو بأم فراج ألغي اإلكمىت، عقوبة عليو

 ُب ا١تؤسسات اعتقا٢تم ا١تناسبة لقضايا األحداث حيث ٭توؿ دكف بدائلككقف تنفيذ العقوبة من اؿ
ٔتراقبة سلوؾ اٟتدث ا٠تاضع – ا١تدرب تدريبا خاصا -  القضائي االختباركيقـو ضابط ، العقابية 

 التواجد ُب عدـ عدـ قيادة اٟتدث للسيارة أك مثلللمراقبة للتحقق من كفائو ٔتا فرضو القاضي 
 بذلك تقارير دكرية يقدـ ك، ُب برنامج معُتانتظامو أك معينُت، مرافقة أشخاص كأأماكن معينة 

 كما يقدـ ؟الللقاضي تبُت مدل التقدـ ُب سلوؾ اٟتدث كىل يناسبو ىذا النوع من العقوبة أـ 
ضابط االختبار القضائي ا١تساعدة للحدث بقصد تربيتو كتوجيهو مثل إرشاده إٔب أماكن مناسبة 

 مسح نتائج يشجع على تطبيق ىذا النوع من بدائل السجن لألحداث ك٦تا. الفراغلقضاء كقت 
عاـ -لوكىي من أكائل الدكؿ ا١تطبقة -إ٧تلًتا ُبأجرم ١تعرفة نتائج ىذا النوع من العقوبة 

 كأجرل ا١تسح قسم علم اإلجراـ بكلية اٟتقوؽ ّتامعة كمربدج بالتعاكف مع كزارة ،ـُْٖٗ
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بالنسبة %ُ,ٖٓحالة اختبار قضائي فسجل البحث ٧تاحا بنسبة  (ُِٕٖ) على الداخلية
 معتربا أف معيار النجاح أف يكمل ا٠تاضع لالختبار ا١تدة احملددة من القاضي بصورة لألحداث،

 ().مرضية مع عدـ ارتكاب جرٯتة جديدة خالؿ ثالث سنوات من انتهاء االختبار
 

 المهني يب الحدث بالتدرإلحاق /  امنا
 أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن ما):  فقد قاؿلألرض ُب اإلسالـ عبادة كعمارة العمل

 كقاؿ ابن ().(يأكل من عمل يده، وإن نبي اهلل داود عليو السالم، كان يأكل من عمل يده
 عينو مفتوحة إٔب صنعة من الصنائع رألفإف ):  ينفعوماالقيم ُب معرض حديثو عن تعليم الصيب 

 كىذا ٦تا يتفق مع ا١تعرفة ().(مستعدا ٢تا قابال ٢تا كىي صناعة مباحة نافعة للناس فليمكنو منها
 من) ا١تتوسطة اليت تقرر أف الفرد ُب السن ا١توافق للدراسة النفس كعلمالبشرية ُب ٣تاالت الًتبية 

ٯتتلك  (عاماُٖ-ُٔمن ) كُب السن ا١توافق للدراسة الثانوية ا١تهٍت،يقدر العمل  (عامآُ-ُّ
 ().مهارات العمل ا١تهٍت

ا١تراكز ا١تخصصة لذلك أك إٔب أحد  أف تعهد احملكمة باٟتدث إٔب أحدلبديل  ىذا اكفحول
 مع ة نافعكمهنة اٟتدث بتعلم حرفة إشغاؿ ك() ،ا١تصانع أك ا١تتاجر أك ا١تزارع اليت تقبل تدريبو

 كينمي شعوره ، يزيد تقديره لذاتو كمهاراتوناجع تقوٯتي أسلوبمراعاة ميولو كصفاتو اٞتسمية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نايف أكادٯتية اٞترٯتة، مكافحة ُب اجستَتـ ْتث، التعزيرية العقوبة تنفيذ كقف: العزيز عبد بن السالـ عبد التو٬ترم، ()
 بعدىا كما ٗٓص ىػ،ُُْٗ الرياض، العليا، الدراسات معهد األمنية، للعلـو العربية

  َِِٕ، حديث رقم(ٕٓ، ّ) ، كأيامو كسننو اهلل رسوؿ أمور من ا١تختصر الصحيح ا١تسند اٞتامع: البخارم ()

 كتبة األرناؤكط، القادر عبد ٖتقيق ا١تولود، بأحكاـ ا١تودكد ٖتفة: سعد بن أيوب بن بكر أيب بن ٤تمد اٞتوزية، قيم ابن ()
 (ِْْ ،ُ) ىػ،ُُّٗ ،ُط دمشق، البياف، دار

 ،ِط كالتوزيع، للنشر ا١تريب دار اٞتامعة، بعد ما إٔب الرضاعة من اإلسالمية الشخصية بناء منهج ٪تاء ا١تريب، مؤسسة ()
 ُٕ ص ىػ،ُُّْ

 ّّٗص ا١تنحرفُت، لألطفاؿ اٞتنائية ا١تسئولية: عثماف ()
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 كتأىيلو كإعداده كاستثمار مواىبو فيما ينفعو كينفع ٣تتمعو استصالحو ُب كيسهم ، باإل٬تابية
 يشغل كما ، مع تقلص فرص التوظيفالسيما ،لسوؽ العمل من خالؿ الربامج الصناعية كالتقنية

:  عن أصدقاء السوء كصدؽ القائلبعيدا فراغو كقت
 للمرء أم مفسدة مفسدة             ٞتدة الفراغ كالشباب كاإف

 كيشمل ٚتيع أنواع ،الطرؽ اٟتديثة اليت هتدؼ إٔب بناء القول البشرية حدأ ا١تهٍت كالتدريب
 كيهدؼ إٔب إعداد اٟتدث مهنيا لكي يتؤب كعلى األخص التقٍت منو،التدريب الدراسي كالعملي 

العمل الذم يتفق مع استعداداتو كميولو، كما يعمل على ٖتقيق ٣تموعة من األىداؼ االجتماعية 
 ، كيوفر ٢تم تقدير الذات كاٞتدية كا١تسؤكلية كاألمانةاال٨تراؼ ٭تمي األحداث من فهوكاالقتصادية 

.  كيساعدىم الستثمار قدراهتم كمهاراهتم كٖتويلها إٔب طاقات تضيف لإلنتاج القومي
 مع ٚتاعة التدريب اليت البد أف تكوف ٥تتارة بعناية تفاعلتاحة الفرصة للحدث للإ ك٬تب

 كتقوية اٞتماعة االنتماء ٢تذه شعورسواء الطالب أك ا١تعلمُت أك ا١تشرفُت، كييعمل على تقوية 
 ().با١تؤسسةالصالت بُت اٟتدث كا١تشرفُت كالعاملُت 

 الصادر القاصرين من القانوف العريب ا١توحد لرعاية ّٓ ا١تادة نصت عليو ما مع فق يتكىذا
تضع الدكلة قواعد عدـ تشغيل القاصر إال ما كاف )عن اجمللس التنفيذم جمللس كزراء العدؿ العرب 

. (مهٍتلغرض تعليم حرفة أك تأىيل 

 العامة للمنفعة العمل/ تاسعا
 ٠تدمة اجملتمع يقصد بو إلزاـ احملكـو بأف يؤدم أك بالعمل للمنفعة العامة التكليف بالعقاب

 ُب أكقات فراغو على أف يستكمل مقابل كبدكف ُب عمل مفيد للمجتمع الساعاتعددا معينا من 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العلمية الندكة أْتاث اإلصالحية، ا١تؤسسات ُب اٞتا٨تُت األحداث معاٞتة أساليب: جامعة نايف العربية للعلـو األمنية ()
 األمنية، للدراسات العريب با١تركز النشر دار ىػ،َُْٓ/ ْ/ِ – ّ/َّ من الفًتة ُب عقدت كاليت الثانية ا٠تاصة

 بعدىا كما ُُٕص ىػ،َُُْ ،ُط بالرياض،
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 كاف):  سائغ شرعا كرد ُب مسند أٛتدأمر كالعمل للمنفعة العامة () ،العمل خالؿ مدة ٤تددة
   فداءىم أف يعلموا أكالد اهللناس من األسرل يـو بدر ٓب يكن ٢تم فداء، فجعل رسوؿ 

ضربٍت معلمي : ما شأنك؟ قاؿ: فجاء غالـ يوما يبكي إٔب أبيو، فقاؿ: قاؿ" األنصار الكتابة 
 ().(اا٠تبيث، يطلب بذحل بدر كاهلل ال تأتيو أبد: قاؿ

 العقوبة ُب اإلسالـ  اليت جعلها اهلل حفظا ١تصاّب كمقاصد ىذا النوع من العقوبة كيتفق
 العامة ُب التعازير كأهنا مفوضة لوٕب األمر عدة جائزة بناء على القاكىيالعباد كجلبا للنفع ٢تم،

 فهي كاقعة ُب ٣تاؿ السياسة الشرعية اليت تستند ىنا إٔب سد ، ٗتالف مقاصد الشريعةالمادامت  
 كقد نص عليو مشركع نظاـ العقوبات ()، فهي تسد ذريعة ا١تضار اٟتاصلة بسجن اٟتدث،الذرائع

أداء بعض األعماؿ ُب ا١تؤسسات االجتماعية أك   (ٓ)فقرة (ب/ْ) ا١تادةالبديلة السعودم اٞتديد
 .ا١تؤسسات اليت تضررت من اٞترٯتة

 ا١تعاصر ُب بداية القرف التاسع بالشكل اإللزاـ بالعمل للمنفعة العامة عقوبة نشأت كقد 
.  سابقةعشر ا١تيالدم، ك٢تا جذكر تارٮتية 

 كمن أمثلتو العمل لفائدة ا١تصلحة العامة ، القضائيباالختبار اٟتكم بو مقًتنا كٯتكن
 للفتيات العمل ١تصلحة دكر ا١تسنات، األقساـ النسائية ةكبالنسب. كاإلسعاُبباٞتمعيات ا٠تَتية 

 () .األمية ك٨تو ذلك ا٠تَتية كمكاتب دعوة اٞتاليات كمدارس ٤تو للجمعيات

 ٭تتفظ بسَت حياتو العادية مع أف للحدث فوائد عقوبة العمل ذم النفع العاـ أهنا تتيح كمن
 ٯتارس عمالن مفيدان ال كأف،  على االلتزاـ كٖتمل ا١تسئولية كإدارة الوقت كاإل٬تابيةشجعو كم،أسرتو

 بدكر ىذا النوع من البدائل أف يقـو اجملتمع ، كما أف من مزايايذكريكلف خزينة الدكلة شيئان 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ُِٕص القاىرة، كأسرتو، عليو احملكـو على ا١تدة القصَت للحبس االجتماعية آلثارا: مهنا ()

 ُِِٔ رقم حديث ،(ِٗ ،ْ)  مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل،:حنبل ابن ()

 ُُٖص ، السجن بدائل: الذيايب ()

 كمابعدىا ٓٗص، العاـ للنفع بالعمل التعزير: الطرٯتاف  ()
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  نسبة من الوظائف كٗتصيصألحداثالء ا األعماؿ ا١تناسبة ٢تؤمكافحة اٞترٯتة بإ٬تادإ٬تايب ُب 
 (). ٖتت إشراؼ اجتماعي كحوافز عملية كمادية ُب جو أخالقي طيب نفسي متكامل٢تم

كقد . اٟتبسكُب حالة عدـ تنفيذ احملكـو عليو اٟتكم الصادر ْتقو يهدد ٔتا حاكؿ ٕتنبو كىو 
طبق ىذا البديل كأثبت ٧تاحو ُب مصر حيث عمل اجملتمع على تشغيل األحداث اٞتا٨تُت 

كأسلوب عالجي ٣تتمعي مع منحهم حوافز عملية كمادية مناسبة ساعدت على اندماجهم ُب 
 التنفيذية ىات دكرات تأىيلية مناسبة، كاِبستقطبةمقار العمل بعد أف نفذت ٢تم اٞتهات آب

 مع اٞتهات القضائية تقـو باحتضاف أعداد معينة من األحداث حسب نسب مدركسة ا١تتعاكنة
من األحداث الذين ٖتدد استصالحهم هبذه النوعية من األعماؿ ، مع توفَت بيئة عمل إ٬تابية 

 كيكوف ذلك ٖتت ، الراقية  كا٠تربات ا١تتنوعةسانيةتتوافر فيها القدكات الصاٟتة كالعالقات اإلف
  .()اشراؼ اجتماعي مدركس

 يقل عمره أال منها اـ ٭تكم عليو بعقوبة العمل ذم النفع العفيمن بد من توافر شركط كال
 يكوف من كأال ، يكوف معرضان لعقوبة قصول تفوؽ ا٠تمس سنوات سجنان كأال ،عن ستة عشر عامان 

ذكم السوابق ا٠تطرة أم ال يكوف قد حكم عليو بأربعة أشهر سجن على األقل نافذان خالؿ 
صالحية اٟتدث للعمل، كمناسبة  كما يشًتط أيضان للحكم بعقوبة العمل ،ا٠تمس سنوات ا١تاضية

، امة يكوف ُب ىذا العمل ىدر لكرال أف كذلك العمل لقدراتو، ىذه  على يًتتب كال احملكـو
 فضح ا١تذنب أبلغ ُب األثر كعدـرٔتا كاف تنفيذىا مع السًت منها، ك  ىو أعظم ماالعقوبة  

، اإلصالحي  للقاضي اٟتكم بالعمل للنفع العاـ ٔتردكد مادم للمحكـو كاجملتمع كٯتكن للمحكـو
 لكي ٭تتفظ -كىذا ماتؤيده الباحثة- أف يكوف العمل بال مقابل مادماألكٔب كإف رأل ذلك  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ا١تؤسسات ُب اٞتا٨تُت األحداثب ،الثانية ا٠تاصة العلمية الندكة أْتاث: جامعة نايف العربية للعلـو األمنية()
 .ٖٔص.اإلصالحية

 ا١تؤسسات ُب اٞتا٨تُت األحداثاب ،الثانية ا٠تاصة العلمية الندكة أْتاث: جامعة نايف العربية للعلـو األمنية()
 .ٖٔص.اإلصالحية
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. العقابيةبقيمتو 
من حكم عليو هبذه العقوبة ينبغي أف يتمتع بالضماف االجتماعي كبالتأمُت ١تواجهة ما ك

سن ّبضماف ق هبذه العقوبة كرضا كما أف موافقة اٟتدث(). ٯتكن أف يتعرض لو من حوادث
 الدكليةرتو اتفاقيتا منظمة العمل ظ حالذم ىذا اٞتزاء ٦تاثال للعمل اإلجبارم يكوفالتنفيذ ك لئال 

 ا١تهم عند العمل هبذا النوع من  كمن().فكاإلعالف العا١تي ٟتقوؽ اإلنسا (َُٓ، ِٗ رقما)
 أنو ٭تظر عمل األحداث مراعاة كللحدث، ا١تهنية كالسالمة ضمانات الصحة توفَت العقايب يدالتفر

 كٔتعدؿ التعليم، ُب  اٟتدث انتظاـمع كأال يكوف العمل ُب أكقات تتعارض ا٠تطرة،ُب األعماؿ 
 نظاـ العمل السعودم تنص ا١تادة ُب. ا١تدرسيةمقًتح ساعتُت يوميا أك ُب أكقات اإلجازات 

 لو بدخوؿ يسمح كال قال ٬توز تشغيل اٟتدث الذم ٓب يتم الثالثة عشر من عمر)على أنو  (ُّٔ)
. كلوزير العمل أف يرفع ىذه السن ُب بعض الصناعات أك ا١تناطق بقرار منو. أماكن العمل

.  العمل كفًتات الراحةساعات (ُْٔ) ا١تادةكحددت 
 األحداث مع ضركرة يلُب ٖتديد السن الدنيا لتشغاألخرل اختلفت الدكؿ ا٠تليجية ك

 ُب حدثمالحظة أنو ليس للفظ األحداث ُب قوانُت العمل ا٠تليجية عالقة بالتعريف اإلجرائي لل
 يطلق قطر، الكويت البحرين،اإلمارات، :  أنظمة كقوانُت العمل لكل منُبىذا البحث فاٟتدث 
 مسمى األحداث أك األكالد كُب نظاـ يطلق كُب قوانُت العمل العمانية ،ٔتفهـو الفىت أك الصيب

 ().العمل السعودم األحداث ا١تراىقُت
 الـ أنو َُٖٗ  لسنة َِا١تادة /ٖ العربية رقم مارات االٖتادم لدكلة اإللعمل قانوف اينص

.  قبل إ٘تاـ سن ا٠تامسة عشرةٞتنسُت٬توز تشغيل االحداث من ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،موقع كزارة العدؿ الصغار على البديلة العقوبات :السعيد ()

 ِِٕص ، القاىرة كأسرتو، عليو احملكـو على ا١تدة القصَت للحبس االجتماعية آلثارا: مهنا ()

 َُٗص ـ،َُِِ دط، اٞتديدة اٞتامعة دار، األحداث لتشغيل القانو٘ب التنظيم: علي علي صالح، حسن ()
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 من عمره رة القانوف العما٘ب تشغيل من ٕتاكز الثالثة عشرة كٓب يبلغ السادسة عشكأجاز
 كأجاز استثناء من ٓب يبلغ ، معينةكقواعد بُت الذكور كاإلناث كىؤالء ٬توز تشغيلهم بشركط كالفرؽ

 خاص يعطى من كزارة الشؤكف ذفإالثالثة عشرة من عمره دكف ٖتديد اٟتد األدٗب ٔتوجب 
 كبعد بياف نوع اٟترؼ التعليميةعلى ضوء مناىج ا١تؤسسات ،  الصحةككزارة كالعمل االجتماعية

 ().كشركطوكالصناعات كساعات العمل 
 حظر تشغيل األحداث الذين علىـ ُْٔٗسنةؿ من قانوف العمل الكوييت ُٖ ةكتنص ا١تاد -

 كىذا اٟتد الذم كضعو القانوف الكوييت يتفق اٞتنسُت من ةتقل سنهم عن أربع عشر
 دكلة الكويت ٓب تصدؽ على االتفاقيات الدكلية ف على الرغم أالدكلية،كمستويات العمل 

 .ٗب لسن تشغيل االحداثد بوضع حد أا١تتعلقة
 كالعربية ُب الدكليةنو يتماشى مع مستويات العمل إ ؼ، ُب قانوف العمل ُب ٦تلكة البحرينماأ

 فقد حظر النظاـ البحريٍت من تقل سنهم عن ،لألحداث بالنسبةٖتديد السن األدٗب لسن العمل 
 ىذه السن عن كىو حظر مطلق استهدؼ ٘تكُت من تقل أعمارىم ،أربعة عشر سنة من اٞتنسُت

 قانوف العماؿ القطرم نصت كُب ().حداثأل من التعليم كٛتاية اأدٗبمن اٟتصوؿ على قدر 
 كال ، ٬توز تشغيل من ٓب يبلغ السادسة عشرة من العمر ُب أم عمل من األعماؿالأنو ( ٖٔ)ادةآب

. العمليسمح لو بدخوؿ أم من أماكن 
 الصادر عن اجمللس التنفيذم القاصرين العريب ا١توحد لرعاية القانوفمن (ّٔ)ا١تادة كتنص 

كما  . سنة كاملةرة ٬توز تشغيل القاصر دكف سن ا٠تامسة عشال أنوجمللس كزراء العدؿ العرب 
العتبار الضوابط اليت حددهتا ُب ا األخذ  عند العمل هبذا النوع من العقوبات البديلة٬تب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ىػُّٕٗ لسنة ّْ رقم العما٘ب العمل قانوف من ٕٗ-ٕٔ-ٕٓ ا١تواد ()

  ُُٕص ،األحداث لتشغيل القانو٘ب التنظيم: حسن(ُ) 
 .كمابعدىا ُُِص ،األحداث لتشغيل القانو٘ب التنظيم: حسن ()
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: ١تنظمة لتشغيل األحداث منعا لتعريضهم للخطر البد٘ب أك النفسي كمنهاااالتفاقيات 
 . اليت ٖتظر عمل من ٓب يتم الثالثة عشر من عمرهـُٔٗٗلسنة  (ُٖ) العربية رقماالتفاقية

كاليت تربط اٟتد األدٗب لسن القبوؿ ُب االستخداـ  ـُّٕٗلسنة  (ُّٖ)كاالتفاقية الدكلية رقم
 ().(اإلبتدائي كا١تتوسط )بسن استكماؿ التعليم اإللزامي

 ففي قانوف إ٧تلًتا ككيلز تًتاكح ،  ُب ٖتديد ساعات العمل االستفادة من التجارب العا١تيةكٯتكن
 السابعة عشر بلغ ساعة كحد أقصى  ١تن ٓب مَُِ ساعة كحد أدٗب، كَْساعات العمل مابُت 

 ساعة ١تن بلغ سن السابعة َِْ كيرتفع اٟتد األقصى لعدد ساعات العمل ليصل إٔب اٞتناة،من 
  ().عشر من عمره

 قضايا األحداث عدـ توافر ُب من بدائل السجن لنوعا العوائق اليت تبطئ سَت ىذا كمن
 إنسانية كاجتماعية ضركرة أنو رغم ،اآلليات كاإلمكانات ا١تادية كالبشرية كالبيئة ا١تناسبة للتنفيذ

 اٞتمعية العامة لألمم ا١تتحدة ُب االتفاقية :كىذا ما أكدت عليو ا١تنظمات الدكلية مثل. كتنموية
الدكلية ٟتقوؽ الطفل كا١تنظمة الدكلية لإلصالح اٞتنائي ُب ٣تاؿ العدالة اإلصالحية لألحداث 

كاليت تنطلق من ا١تبادئ الدكلية اليت ًب اعتمادىا على الصعيد العا١تي، مثل اتفاقية حقوؽ الطفل، 
. ()كمبادئ الرياض، كمبادئ ىافانا

 

  االلكترونية المراقبة تحت الوضع/ عاشرا
 كانت اٞتوالت التفتيشية ا١تفاجئة كا١تتتابعة ىي الوسيلة احملكـو توظيف التقنية لغرض مراقبة قبل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ُُِص األحداث، لتشغيل القانو٘ب التنظيم: حسن (ّ)

 ُِِص كبدائلها، ا١تدة القصَتة للحرية السالبة العقوبات: الزيٍت ()

 ىػُُّْ رمضافُّ اإلثنُت الرياض،صحيفة  كتنموية، كاجتماعية إنسانية ضركرة األحداث عقوبات: إبراىيم الزبن، ()
 ََُْٓ العدد
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  ()، ا١تكاف ا١تقرر لو ا١تكوث فيوُبكأ ،قضاء عقوبتو ُب ا١تنزؿعليو ب من التزاـ احملكـو للتأكد
 مبتكر كبديل للسجن، كقد يدمج معو بقاء احملكـو ُب منزلو، أك ٖتديد أسلوب اإللكًتكنية كا١تراقبة

 كىذاسفل ساقة،أك أ السوار مثبت ُب معصمو ك الساعة أيشبوٖتركاتو بنطاؽ معُت ك مراقبتو ّتهاز 
 عن بعد كٯتكن من خاللو التأكد اإللكًتكنية ا١تراقبة يتيح الوزف كغَت ضار بالصحة خفيفالسوار 

 كٮتزف ( ) قضائي،اٟتكم ٔتوجب إلقامتو غياب الشخص عن ا١تكاف ا١تخصص كمن كجود أ
 نسبة ا١تنبهات قياس بعضها بتقنية ٘تكن من زكدصورة اٟتدث كصوتو ُب ملف إلكًتك٘ب، كقد 

 ٯتكن معرفة ا١تواقع ،كما( للصالةائو للتأكد من أدتوظيفهاٯتكن ) ١تراقبة اٟتركةالكحوؿ،ك٣تساتك
 ا١تنتجة تيطور ىذه األجهزة كات أف يرتادىا اٟتدث على الشبكة،كالشر ٯتكن اليتاإللكًتكنية

 ().بشكل متواصل كتسوقها كتدرب على كيفية اإلفادة منها
 التقليدية، السوار اإللكًتك٘ب ٭تقق كل غايات العقوبة ف أاألمريكية بعض الدراسات أشارت

 أنو إال اٟتدث، من االعًتاضات باعتباره تقييدا ٟترية األسلوب ىذا يواجوف أ ٯتكن ماكرغم 
 ك ،مضار السجن ٔتا يتبع ذلك السجن من ُب ق حريتو بالكامل بإيداعسلبويبقى أفضل من 
 كالقواعد الطبيعية كالتعليمية للحدث فرصة ٦تارسة حياتو االجتماعية  يتيحنظاـ ا١تراقبة ىذا

 ُب فرنسا اليت ٕتيزه ُب قضاء اقبة ىذا النوع من ا١ترا كمن الضوابط اليت قيد بو،٢تاا١تنظمة 
 :  األحداث

 يكوف عمر اٟتدث بُت الثالثة عشرة كالثامنة عشرةأف . 
 ٔب الشركط العامة مثلإ باإلضافة ، كٕب أمر اٟتدث كاٟتدث نفسوموافقة: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -بَتكت كالقضائية، القانونية للبحوث العريب ا١تركز العربية، الدكؿ جامعة البديلة، العقوبات ُب ٤تاضرة: كالس إيلي، ()
 ـَُِّ-أيار لبناف،

 ٣تلة ُب منشور ْتث الفرنسية، العقابية السياسة ُب (اإللكًتكنية السوار) االلكًتكنية ا١تراقبة ٖتت الوضع: صفاء أكتا٘ب، (ْ)
. كمابعدىا َُّص ـ،ََِٗ،األكؿ العدد ،ِٓ اجمللد كالقانونية، االقتصادية للعلـو دمشق جامعة

 .مادة كثائقية مصورة، ٚتع قاضي ٤تكمة تبوؾ الشيخ ياسر البلوم (ُ)
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 -لكًتكنيةإلا ا١تراقبة ٖتت الوضع خالؿ األقل على مستقر إ٬تار أك ثابت إقامة مكاف كجود. 
 (إنًتنت أك إٓب ٣تيب) ملحقات أم دكف ثابت ىاتفي خط كجود .
 السوار كضع مع تتوافق الصحية الشخص حالة أف تؤكد طبية شهادة االقتضاء، عند 

. لكًتكنيةإلا
 عدا ما منزلو، غَت ُب الشخص إقامة كانت إذا العقار مؤجر أك مالك موافقة على اٟتصوؿ 

 . () كاف ا١تكاف عاماماحالة إذا 
 أك ُب مرحلة اإلفراج مستقلة، ٖتت ا١تراقبة اإللكًتكنية قد يقرره القاضي عقوبة كالوضع

 مثإب فيما لو كىو ،ذلك ىاالشرطي أك كمساند ُب أم نوعية عقوبة أخرل تستلـز ظركؼ تنفيذ
يوضع اٟتدث ٖتت ا١تراقبة االجتماعية   حيث،قرر القاضي كضع اٟتدث ٖتت ا١تراقبة االجتماعية

شراؼ كتوجيو األخصائي االجتماعي كذلك ْتكم من احملكمة ٭تدد فيو إُب بيئتو الطبيعية ٖتت 
 فشل اٟتدث عيرضى األمر ذاإؼف ال تتجاكز السنتُت، أ كمدة ا١تراقبة على اهتاالشركط الواجب مراع

من  (ُٖ) ككرد ذكر ىذا البديل ُب ا١تادة ()، ماتراه مناسبا من التدابَت األخرلالٗتاذعلى احملكمة 
مشركع نظاـ العقوبات البديلة السعودم اٞتديد ا١تقًتح عند تطبيق عقوبة تقييد اٟترية خارج 

 مثل كضع القيد ، كمناسب ٬توز للقاضي اآلمر اٗتاذ التدابَت ا١تناسبةدد نطاؽ مكا٘ب محُبالسجن 
 القوانُت ا٠تليجية األخرل، إال أف تطبيقو ليس عسَتا نظرا ُب ُب معصمو،كٓب يرد ذكره إللكًتك٘با

 يتعلق باستصالحهم كما توليو من رعاية لألحداث كما ا٠تليج لدكؿللوضع ا١تادم اٞتيد 
 كهتذيبو كفاءة مراقبة سلوؾ اٟتدث كمن ٍب تقوٯتو دة يتيح ىذا النظاـ من زياك١تا، كمصاٟتهم

 .ا٠تاصكٖتقيق الردع 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ٣تلة ُب منشور ْتث الفرنسية، العقابية السياسة ُب (اإللكًتكنية السوار) االلكًتكنية ا١تراقبة ٖتت الوضع: صفاء أكتا٘ب،  ()
 كمابعدىا َُّص ـ،ََِٗ،األكؿ العدد ،ِٓ اجمللد كالقانونية، االقتصادية للعلـو دمشق جامعة

 ُُ مادة العربية، ا٠تليج لدكؿ التعاكف ٣تلس بدكؿ لألحداث ا١توحد القانوف "للنظاـ"ظيب  أبو كثيقة ()
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 معينة بواجبات التكليف/ حادي عشر
 عمل حيث مي ، عقوبة مفتوحة من حيث نوعية الواجبات اليت ٯتكن تكليف احملكـو هباكىي 

 يتعلق هبا ٍب يكلف ما اٟتالة كظركؼ اجملتمع كظركؼ الواقعة ككل لفالقاضي فكره مستفيدا من ـ
 العناية بتقوية الوازع الديٍت السيما –كإصالحواٟتدث بواجبات معينة تصب ُب ىدؼ تقوٯتو 

تنفيذه للتكليف، كيشجع بعض ك٭تدد القاضي للحدث الكيفية اليت يثبت هبا -لدل اٟتدث 
 الصغَتة اليت ٖتصل من ٞتنح على اعقوبة تطبيق اإللزاـ باألعماؿ التطوعية ٮتصصا١تتخصصُت أف 

     ()،األحداث
 ُب التطبيق، كقلة التكلفة ا١تادية، كالنفع ا١تتعدم، ا١تركنة ٯتيز ىذا النوع من بدائل السجن ك٦تا

 الفطرة اليت معكا١تخالطة الصاٟتة، كاالندماج مع اجملتمع العاـ، كألفة أعماؿ ا٠تَت كاإلحساف، كالتوافق 
:   تكليف اٟتدث بو بدال من حبسولقاضي ٯتكن ؿما أمثلة كمن .()تدعوا للخَت كأعمالو ا١تتنوعة

خصوصا مع ما تشَت لو الدراسات من ا٩تفاض ،  إهناء مرحلة دراسية معينة كبتفوؽطلب
.التحصيل الدراسي للغالبية العظمى من األحداث (( 

 للسلوؾ ا١تنحرؼ لعالجي ذات ا١تغزل اكاأللبومات ا١تواد الصوتية ف معُت ـعدد تفريغ طلب -1
 .بوالذم أدين 

 .   كتب معينة تعاِب مشكلة اٟتدث، ٍب تلخيصهاقراءة -2
 ا١تقصود مساندة اٟتدث ا١تنحرؼ دكرات تدريبية ٤تددة ذات أىداؼ عالجية للسلوؾ حضور -3

 بر الوالدين، ا١تراىق اإل٬تايب، شرح بعض ا١تشاعر،التحكم ُب )للتخلص منو مثل دكرات 
 كمهارة االتصاؿ ُب اٟتوار، كبالنسبة للفتيات تضاؼ ، ُب السلوؾاأٝتاء اهلل اٟتسٌت كتطبيقاتو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اإلسالمية، سعود بن ٤تمد اإلماـ جامعة من بتنظيم،عقدت (التعزيرية العقوبات ُب التطوعية باألعماؿ اإللزاـ) حلقة  ()
 .اٞتامعة ٔتقر ىػُُّْ/ ْ /ٓ بتاريخ

  .اإلسالمية سعود بن ٤تمد اإلماـ جامعة التعزيرية، العقوبات ُب التطوعية باألعماؿ اإللزاـ حلقة ()

 .ُُْأثر التفكك األسرم ُب عودة األحداث لال٨تراؼ، ص: الركيس ()
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كٔتا أف السوؽ التدرييب نشط ُب دكؿ ا٠تليج العريب فيمكن التخطيط  (دكرات ا٠تياطة ك٨توىا
 . لدكرات ذات أىداؼ عالجية ٤تددة توجو ٢تذه الفئات ٖتت إشراؼ كمتابعة قضائية

 من ك٨توىا األكلية اإلسعافات كالتدرب على كالسباحة، ، دكرات لتعليم ركوب ا٠تيلحضور -4
 خارج الدكر تنفيذىا فيتمالدكرات ا١تفيدة اليت تنفذ اآلف لألحداث داخل دكر ا١تالحظة 

 .العقابية
 . العالقة ذات ىات ٤تاضرات دينية كتربوية ٤تددة بالتنسيق مع اِبحضور -5
حقوؽ العماؿ :  اجملـر مثالالسلوؾ موضوع حوؿ (ْتث ٥تتصر) مادة علمية موثقة ٚتع -6

كا٠تدـ، رقابة اهلل على العبد، تطوع الشباب، االحًتاـ، االستخداـ اإل٬تايب للتقنية، مضار 
كمن ٍب ٖتويل ا١تادة العلمية إٔب عرض تقدٯتي كيطلب من  (...التحرش، ا١ترأة ُب اإلسالـ 

اٟتدث تقدٙب العرض للجنة ٤تدكدة العدد كمناقشتهم حولو مناقشة علمية مستندة إٔب األدلة 
 . كالقيم ا١ترغوبة إٔب نفس اٟتدثالقناعاتالنقلية كالعقلية، كمن ٙتار ىذا األمر تسرب 

 مستشفى النقاىة، ا١تسنات، مؤسسات معينة بقصد العظة كالعربة مثل دكر ا١تسنُت كزيارة -7
 . األيتاـدكر مغاسل ا١توتى، ،السجوف

 .  أك ٥تيمات التفطَتا١تركر، ُب تغليف كجبات تفطَت الصائمُت كتوزيعها عند إشارات ا١تسا٫تة -8
 : ُب اجملتمع مثلا٠تَتية ا١تؤسسات مع بعض التعاكف -9

 العمالة ا١تسلمة كيفية الوضوء بتعليما١تكاتب التعاكنية للدعوة كاإلرشاد كتوعية اٞتاليات  / أ
.  كبعض اآلداب اإلسالميةالصحيحتُت،كالصالة 

 أثناء الوضع تصفيف الكتب كاستقباؿ الزكار كتنظيم ُبمراكز األحياء التعاكف / ب
. االجتماعات كالضيافة ك٨توىا

اٞتمعية ا٠تَتية لتحفيظ القرآف الكرٙب كالدكر النسائية لتحفيظ القرآف الكرٙب بالنسبة / ج
 . كاألعماؿ ا١توٝتية، كالتنظيماإلصدارات،للفتيات ُب أعماؿ الطباعة كإعداد 

 ك١تدة معينة كاحملافظة على صالة بانتظاـ ا١تسجد كالعناية بو كٔتلحقاتو كتطييبو تنظيف -10
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 .اٞتماعة
 من العقوبات اجملربة كذات كىذه ، ا١تدرسة ١تدة فصل دراسي كاملصلى ُب ـاٟتضور -11

 .تقوٙب توجهات الطالباٞتدكل العميقة ُب 
 تقدٙب معينة،، زيارة ا١ترضى لفًتة الشارع تنظيف مثل ٤تددة ١تدد أخرل خدمات تقدٙب -12

 االىتماـ باٟتدائق ،كتسليتهم كالقياـ بتمريضهم ،خدمات للمسنُت مثل شراء حاجياهتم
 مربع مزركع مسبقا كاحملافظة على سقيا بو، أك كالعناية معُت تشجَت مكاف أك شارع ()العامة،
 كا١تركر كالعناية بالشجرة، أك البيئة ا٠تاصة بنظافة كاألسابيع اٟتمالت ُب كا١تشاركة ،نظافتو

 مثل قطف طقة متاح ُب ا١تنىو ىذه األعماؿ تكيف ما كبعض ، كا١تنتزىات الربيةالشواطئ
 .() كإرشاد اٟتجاج كا١تعتمرين ُب مكة ا١تكرمةكداللةأشجار الزيتوف ُب منطقة طريف، 

 تكوين حيث ٯتكن تكليف اٟتدث ب، من انتشار شبكة االنًتنت كاألجهزة احملمولةاإلفادة -13
 ٨تو ك تويًتمدكنة شخصية على اإلنًتنت، أك تكوين صفحة على الفيس بوؾ،أك حساب ُب 

اليت يساعد توجيهها ذاتيا بدافع من ك (ٖتمل اٝتو الصريح )ذلك من الوسائط اإللكًتكنية 
 بإضافات مفيدة كمتخصصة  لغرس الوعي كاإل٬تابية  يومياتغذيتها على االىتماـ الشخصي 

:  فإف كانت قضيتو عقوؽ مثال فيتخصص ُب ٚتع مواد متنوعة مثال،حسب قضية اٟتدث
 اضرات من ا١تحمؤثرةصوتية  ٥تتارات فديو، مقاطع قصص،٪تاذج من بر السلف كا٠تلف، )

 .الشرعيةشرط خلوىا من احملاذير   (اْب... ملخصات حملاضرات حضرىا صورالدعوية، 
 التجارب اٞتيدة ماذكره تقرير اليونسيف عن الشاب جبسوف ُب كيب تاكف ّتنوب كمن 
 كالذم غَت نفسو خالؿ أربع سنوات من لص صغَت إٔب قدكة ٣تتمعية من خالؿ فريقياإ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العدد ىػُِّْ/ صفر/ ٗ ا٠تميس الرياض، جريدةعقوبة بديلة للسجن تنسجم مع الشريعة اإلسالمية، ُْ، خنُت ابن ()
ُّْٓٓ. 

 .ُٗٗص ،العاـ للنفع بالعمل التعزير: الطرٯتاف ()
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 كمن الًتبوية ا١تتخصصة لكتب من ااإلفادة كيتعُت()،دردشة ا٢تاتف احملموؿ كالفيس بوؾ
 اإلسالمية صية٪تاء منهج بناء الشخ) كتاب الصددالكتب اليت تقدـ مساعدة نوعية ُب ىذا 

 من عدة لباحثُت ٚتاعي سي على عمل مؤسبٍت حيث ()( بعد اٞتامعةمامن الرضاعة إٔب 
 بناء على معايَت كا١تراجع ٍب يقًتح األنشطة ا١تناسبة ، معايَت كل سن كمؤشراتو٭تدددكؿ عربية 
 بتقرير أسبوعي من عميد االستعانة النوعية من العقوبات ٯتكن ىذه كُب ،كمؤشراتوىذه السن 

٭تدد ُب ضوئو استمرار تلك -مناسبامىت ما كجد ذلك – األسرة أك من جار يقدر ا١تسؤكلية 
من كثيقة أبو ظيب يكوف اإللزاـ  (ُِ) ُب ا١تادةككرد ()،العقوبة أك إيقافها أك رفع مستواىا

 با١تواظبة ك أمعينة، ىيئات أك شخاص أماـبواجبات معينة بفرض اٟتضور ُب أكقات ٤تددة أ
ك اإلٟتاؽ بدكرات أ العامة،عماؿ ا٠تدمة أ بأداء لزاـ أك اإلالتوجيهية، بعض االجتماعات على

ٌب ٖتدد بقرار من ؿ غَت ذلك من القيود اك أمناسبة،ك اجتماعية أ رياضية كأك ثقافية أمهنية 
كيكوف اٟتكم الصادر هبذا التدبَت ١تدة ال تقل عن  (الوزير ا١تختص)كزير الشؤكف االجتماعية 

 .سنوات ثالث ٕتاكز كال شهرثالثة أ
 : العقوبات البديلة للسجنطار إومن التجارب العالمية المتميزة في-  -

 كىي أماكن توجو ا١تخالفُت للقياـ باألنشطة ا١تقررة مثل إزالة ،مراكز بدائل السجوف بأمريكا/ أ -
 كما يقوموف بالعمل داخل ا١تركز خالؿ ،القاذكرات من مداخل ا١تدينة أك صيانة ا١تبا٘ب العامة

 ٭تضر الشخص للمركز يرفع فيو تقرير كيرسل للمحكمة ُب اليـو ال كعندما ،فًتة العمل الرٝتية
 .ا٘بالث

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ّٕص ، ـَُُِ العآب ُبطفاؿ األ كضع اليونسيف تقرير  ()

 .ىػُِّْ ،ِط الدكيش، ٤تمد. د بإشراؼ ا١تشركع -الباحثُت من ٣تموعة -ا١تريب مؤسسة كطباعة إعداد من ()

 السجن عقوبة بدائل ندكة ُب مشاركة السجن، عقوبة لبدائل األخرل الدكؿ ٕتارب: العزيز عبد بن اهلل عبد اليوسف، ()
 كما ّٕ ص ىػ،ُِْٕ/القعدة ذك ُٗ األحد يـو-الرياض –بالسعودية االنساف ٟتقوؽ الوطنية اٞتمعية عقدهتا كاليت

 بعدىا
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برامج العالج الربية ا٠تاصة بالشباب كالفتيات الذين قاموا ٓترؽ القانوف أك ا١تعرضُت /  ب -
كيطور ىذا الربنامج  flinders operation (عملية فليندرز)٠تطر ا٠ترؽ كيسمى مشركع 

 من د كًب تقييم عد،كالتعاكف كالثقة ازشخصية اٟتدث من خالؿ ا٠تربة كالتجربة كعناصر اإلنج
 كاقًتحت النتائج أف مدة التنفيذ عامل حاسم للنجاح كُب أمريكا دكليا، العالج ُب الربية برامج

 ُٕ-ُِ شهرا  لألحداث اليت أعمارىم مابُتُْ دؿ شهرا كٔتعُٖ-ٖٯتتد الربنامج من 
  كيتألف ا١تعسكر من أربع مناطق القتل، بُت ا٢ترب من ا١تدرسة إٔب ما كتًتاكح جرائمهم عاما

 كيهدؼ الربنامج إٔب توفَت الرعاية ،  مشاركاُِمعيشية مستقلة حيث تضم كل منطقة 
 كٔتجرد مغادرة ا١تشاركُت يقـو ،كالعالج ُب ٤تيط غَت عقايب كالعناية بعناصر األماف كالتعليم

أحد العاملُت ُب الربنامج بتقدٙب أنواع الدعم ا١تناسبة لألسرة ١تدة ستة أشهر كقد ظهر أف 
 . يعودكف لإلجراـ خالؿ ستة أشهر من إهناء الربنامجالمن ا١تشاركُت % ٖٓ

 اسًتالية ٥تصصة لعالج اجملرمُت الشباب ٕتربةغرب اسًتاليا  (أحواض السباحة)برامج /ج
 فيطلب منهم العمل ٠تدمة اجملتمع من خالؿ ، كالسرقةللممتلكات بالتخريب ا١تتعمد ا١تدانُت

 النتائج مشجعة ككانت ،صيانة أحواض السباحة كإعطاء أجر أسبوعي ١تن ينفذ عملو بإتقاف
بُت عامي % َٖ كالسرقة ٔتعدؿ للممتلكاتحيث ا٩تفضت جرائم التخريب ا١تتعمد 

ـ، كقاؿ أحد ا١تشاركُت  ُب خدمة اجملتمع أف جرائم ُّٗٗ-ُِٗٗـ ك ُِٗٗ- َُٗٗ
 أصدقائو كغَتىم التوقف عن من كالسرقة ا٩تفضت ألنو طلب للممتلكاتالتخريب ا١تتعمد 

القياـ بذلك داخل نطاؽ ٣تمع األحواض، كنتيجة ٢تذه الربامج فإف الشباب كانوا يستخدموف 
 .()األحواض كيقوموف بصيانتها ككأهنا ملك ٢تم

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .بعدىا كما ِٔص ، السجن عقوبة لبدائل األخرل الدكؿ ٕتارب: اليوسف ا ()
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  الثانيالمبحث
.  في المملكة العربية السعوديةاألحداثتطبيق العقوبات البديلة على 

واقع العقوبة البديلة في المملكة العربية السعودية :  األولالمطلب
 

 التشريع اٞتنائي اإلسالمي كونت كمركنة اإلسالمية، الشريعة من مستمدة السعودية األنظمة
كرٔتا أثار ىذا تعجب -السجن لبدائل دعمو سرعة استيعابو كُب القضاء اٞتزائي السعودم كقفـ

 احملفزات كمن.  أم تدخل تشريعي أك مبضع تغيَتم أك تطويرم لألنظمة اٞتزائيةدكف-كثَتين
/ ُلرئيس ٣تلس الوزراء رقم /الواضحة ُب ىذا الشأف تعميم صاحب السمو ا١تلكي النائب الثا٘ب 

ـ ب / ِّّٗٓ / ٓ/ُىػ اإلٟتاقي لتعميم ٝتوه الكرٙب رقم َُّْ/ُريخ اس كتِ/ ِّْٕٓ/ ٓ
/ ّ/ ُٗـ ب ُب /ِِٓٓىػ كصدكر األمر السامي الربقي ذك الرقم َُّْ/ ْ/َُكتأريخ 
ىػ ا١توجو لصاحب السمو ا١تلكي النائب الثا٘ب كزير الداخلية الداعي إٔب تشجيع األخذ َُّْ

 كالذم يعترب مستندا نظاميا للحكم بالعقوبات ،ببدائل عقوبة السجن ا١تالية كالبدنية كاالجتماعية
البديلة كالتدابَت ا١تقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض كغَتىا ٦تا ٯتكن تطبيقو من البدائل من قبل 

 العاـ على مرتكيب ا١تخالفات ألكؿ مرة أك القضايا الدعاءاحملاكم كجهات القبض كالتحقيق كا
  ().البسيطة اليت ال تشكل خطرا على اجملتمع

 العربية السعودية ملتقى االٕتاىات اٟتديثة ُب ١تملكةىػ نظمت كزارة العدؿ باُِّْ عاـ كُب
ىػ بالرياض كالذم ُِّْ/ُُ/ُٗ-ُٕ السبتالعقوبات البديلة كالذم عقد ُب الفًتة من 

تفعيل العقوبات البديلة ُب القضاء السعودم، كما أف مشركع خادـ ُب يعكس رغبة أكيدة 
اٟترمُت الشريفُت ا١تلك عبد اهلل لتطوير القضاء يدعم التوجو للحكم ببدائل السجن كتطوير 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 االٕتاىات ١تلتقى مقدمة عمل كرقة البدائل، ُب السعودية العربية ا١تملكة ُب القضاء ٕتربة: صاّب بن ياسر البلوم،  ()
 ٖٗ،ص  ىػُِّْ القعدة ذم ُٗ-ُٕ من  ُب اٟتديثة
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 األعلى اجمللس رئيس كنلمس ىذا التحفيز كذلك ُب توجيو ٝتاحة ،ستيعابواألنظمة القضائية ال
 إصدارىم ُب للقضاة كاسع كخيار السجوف بدائل باعتماد ٛتيد بن صاّب الدكتور الشيخ للقضاء

. ()مصلحي مقاصدم بوعي يشي ٦تا بالقبوؿ القضاة تلقاه كقد لألحكاـ
 االستبداؿ الصادر با١ترسـو ا١تلكي نظاـ:  األنظمة اليت تقرر العقوبات البديلة للسجنكمن

 كبات كنظاـ أمن اٟتدكد، كنظاـ العق، اٞتمارؾكنظاـ ىػ،َُّٖ/ٖ/ِٔ كتاريخ ِِرقم 
 األنظمة ا٠تاصة با١تخالفات العسكرية العقوبات كتستخدـ .()العسكرم، كنظاـ مكافحة التزكير

 أنواعا من العقوبات البديلة ارسالبديلة على نطاؽ كاسع، كما يوجد جهات تنفيذية ُب ا١تملكة ًب
كما أف ىناؾ نصوص نظامية بشأف العديد -غَت ٤تصورة ُب إدارات السجوف كإمارات ا١تناطق-

: من العقوبات البديلة ُب ا١تملكة كىي
 حكم استبداؿ ا١تخففة، اٞتزاءات السلك الوظيفي كالوظيفة العامة، ف ا١تؤبد ـالطرد

 الدائمة أك اإلقامة اإلقامة القيد الوظيفي، طي الطرد ا١تؤقت كالطرد ا١تؤبد من الوظيفة، جزاءْتكم،
يوجد أنظمة تنص على ك كاٟتكم مع تأجيل التنفيذ، منع احملاكمة،التنفيذ مع اٟتكما١تؤقتة، 

الغرامات ا١تالية،  ا١تصادرة، النفي ا١تؤقت، النفي الدائم، توقيف : نوعيات أخرل من البدائل ىي 
الراتب، اإلتالؼ، ا١تنع من الًتقية كالعالكة كميزات كظيفية، ا١تنع من السفر استبداؿ الغرامة 

باٟتبس، اٟتبس االحتياطي عند االمتناع عن تطبيق حكم مكتسب القطعية، السىوؽ كاإلحضار 
إٔب احملاكم االكتفاء بالتعهد،التشهَت، سحب الرخصة، الكشف الطيب، اإلبعاد عن البالد، 
 إلغاء ،تقسيط الديوف كاٟتسم من ثلث الراتب، التعويض، اشًتاط الصلح كالتنازؿ عن اٟتق ا٠تاص

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اإلثنُت ، األكسط الشرؽ جريدةمن ا١تفرج عنهم إٔب السجن، % َّٞتأنا إٔب العقوبات البديلة بعد عودة: البلوم،ياسر ()
 ُُِٕٔ العدد ـََِٗ أكتوبر ُِ ا١توافق ىػ،َُّْ شواؿ ِّ

 العقوبات ُب اٟتديثة االٕتاىات) ملتقى ُب هبا شارؾ عمل كرقة البديلة، بالعقوبات العمل ضوابط: متوٕب رضا كىداف،  ()
 العدؿ كزارة أقامتو كالذم. العلمية ا١تراحل – القضاء مرفق لتطوير العزيز عبد بن اهلل عبد ا١تلك مشركع ضمن (البديلة
 . ىػُِّْ/ُُ/ُٗ-ُٕ من الفًتة خالؿ
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 من ا٠تدمات ا١تدنية، اإلٟتاؽ الوظيفي للعمل ٔتنطقة كالنقل ١تصلحة العمل، تعهد ا١تنعالًتاخيص ك
كٕب األمر باحملافظة على أبنائو،العفو عن جزء من ٤تكومية بالعرض على ٞتنة العفو كفق اشًتاطات 

 .()انتهاء اٟتقوؽ ا٠تاصة، كحفظ أجزاء من القرآف ، كاضحة منها حسن السَتة كالسلوؾ 
 ، البدائل تطبيقا اٞتلدكأكثر ا١تملكة كاقع ملموس ُب للسجن البديلة العقوبات اٟتكم بإف.

 كاؼ غَت بشكل أما البدائل األخرل ؼ().كبالنسبة ألحكاـ ديواف ا١تظآب فوقف تنفيذ العقوبة
:  من أسباب ذلككلعل

 البديلة لينة كغَت لعقوبات بالسجن باعتبار أف ااٟتكم ر القضاة يعطوف األكلوية إلصدااليزاؿ 
 . كافية

 السجن إرثا قضائيا يثق بو القضاة العتماد السجوف على بنية تنظيمية مكتملة عقوبة أضحت 
كناجحة كونو جزء من النظاـ اٞتنائي الرٝتي للدكلة بينما تفتقر العقوبات البديلة ١تثل ىذا 

 .التنظيم
 ال يشجع تطبيقو الذم يكتنف ىذا التوجو اٞتديد نسبيا، كعدـ الوضوح ُب آليات اٞتدؿ 

 .القضاة على التوسع فيو
 -فإف اٟتكم بو يضمن ا١تساكاة ،يرل القضاة أف السجن عالكة على أنو عقوبة سهلة التنفيذ 

 يتوافر ُب حاالت العمل للمنفعة العامة الذم ال كيتضح فيو اإليالـ كاالنتقاـ ٦تا احملكومُتبُت 
 () .تنفيذهتتؤب اٞتهات االجتماعية 

 ٖتتقر العمل ا١تهٍت كا٠تدمة اجملتمعية فيضطر احملكـو لرفض اٟتكم االجتماعية األعراؼ بعض 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٕتربة القضاء ُب ا١تملكة العربية السعودية ُب البدائل، كرقة عمل مقدمة ١تلتقى االٕتاىات اٟتديثة : البلوم، ياسر بن صاّب ()
 بلو راديسوف بقاعة ىػُِّْ  ذم القعدةُٗ ػ ُٕللعقوبات البديلة الذم نظمتو كزارة العدؿ السعودية ُب الفًتة من 

 ُُ، صبالرياض

 األمنية، للعلـو العربية نايف ألكادٯتية مقدمة ماجستَت رسالة: احملسن عبد بن سليماف بن احملسن عبد الضبعاف، ()
 ِٔٓص ىػ،ُِِْ

 ُْٔك ُْٓص للحرية ، السالبة للعقوبات كبدائل اجملتمعية التدابَت: اليوسف   ()
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 .االجتماعيةالبديل كالرضوخ للضغوط 
 كاٞتلد قد تؤثر سلبا ُب السجن كقسوة لإليالـ أف اٟتكم بالعقوبات البديلة اليت تفتقر االعتقاد 

 .القضاءىيبة 
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 واقع تطبيق العقوبة البديلة على األحداث:  الثانيالمطلب
  في المملكة العربية السعودية

 

 آثار من حبسهم ىم أكثر الفئات حاجة لتطبيق العقوبات البديلة عليهم ١تا ُب األحداث 
 على ييشجع إتاه بدائل السجن عليهم كتطبيق  ،نفسية كاجتماعية كتربوية ضارة عليهم

 إلصدار ا١تؤيد اٟتكومي التوجوتطبيقو ُب ا١تملكة بناء على رؤية شرعية كتطويرية  بدعم من 
 ٣تلس الوزراء قرار ُب قضايا األحداث على كجو ا٠تصوص كٯتثل ىذا التوجو البديلة العقوبات

/ مادة) ا١تنظم إليداع األحداث ُب دكر ا١تالحظة االجتماعية ػقُِْٗ/ٔ/ُٗ ُب ُٗٔرقم 
التأكيد على جهة التحقيق بالعمل على حل ٚتيع قضايا األحداث بشكل عاـ، كمن ىم  (ْ

 ا١تالحظة دكر، كإهنائها دكف إحالة اٟتدث إٔب صدكف سن الثانية عشرة بشكل خا
/ مادة)ىػ  ُُِْ/ ُ/ ِٔكتاريخ  (ِٓ)االجتماعية كفقا ١تا قضى بو قرار ٣تلس الوزراء رقم

كبشكل خاص من ٓب يتم سن الثانية – على اٞتهة اليت تتؤب االدعاء ُب قضايا األحداث  (ٓ
 كنصت ().أف تطلب من القضاء النظر ُب اٟتكم بعقوبات أخرل بديلة عن السجن-عشرة

 على الرابعة ا١تادة/مسودة مشركع كزارة العدؿ ُب ا١تملكة العربية السعودية للعقوبات البديلة 
اإلنذار كالتوقيع على عقد أخالقي : ىي ٜتس نقاط ُب السن لصغار البديلة ا١تالئمة العقوبات

بالتوقف عن السلوؾ، كاإلحالة إٔب العالج الطيب أك النفسي أك االجتماعي، كعدـ مغادرة 
ا١تنزؿ مدة معينة ٖتت كفالة الوٕب أك الوصي كمسؤكليتو، كا١تشاركة ُب أنشطة تعليمية أك 

 ().تنموية، إضافة إٔب أداء بعض األعماؿ التطوعية أك االجتماعية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ُب ُٗٔ الرقم ذم الوزراء ٣تلس قرار ٔتوجب صدرت االجتماعية، ا١تالحظة دكر ُب األحداث إليداع ا١تنظمة الضوابط ()
 ،(َْ) العدد العدؿ، ٣تلة ىػ،ُِْٗ/ ٕ/ ُٔ ُب/ ِّْٔ/ ت/ ُّ الرقم ذم العدؿ كزارة كتعميم ىػُِْٗ/ ٔ/ ُٗ

 ِْٔ ص ىػ،ُِْٗ شواؿ

 ـَُِِ/ ٔ/ ِْ بتاريخ (ٔ) َِّ العدد- ا١تطبوعة الشرؽ صحيفة ()
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 كزارة العدؿ ضمن نظمتو الذم االٕتاىات اٟتديثة ُب العقوبات البديلة ملتقى خصص كقد 
 ذك ُٗ كحىت ُٕ اريخمشركع ا١تلك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء بالرياض بت

 لإلعالـ كالراصد ، ٤تاكره ١تناقشة العقوبات البديلة على الصغاربعضىػ ُِّْالقعدة عاـ 
 كما توٕب ٚتعية ،عقوباتيلحظ احتفاء هبذا النوع من اؿ-  كاٟتديثالتقليدم–السعودم 

حقوؽ اإلنساف با١تملكة العربية السعودية عناية لألخذ ببدائل عقوبة السجن، كيدعو لو 
 على دراسات علمية أٙترت عن كوف العقوبات كا١تبٍتاالىتماـ العا١تي بقضية جناح األحداث 

.  البديلة ىي األفضل من حيث نتائجها
 ا١تملكة العربية ُبمن القضاة % ٖٗ كزارة العدؿ، فإف أكثر ُب قاض دراسة أعدىا ككفق 

 إلغاء عقوبة السجن أك التساىل مع اٞتا٨تُت حسب دكفالسعودية يؤيدكف العقوبات البديلة 
 فالنظاـ القضائي اٟتإب ال يلـز القضاة هبذه للتنفيذ، كاضحة بآليةالدراسة، إال أهنم يطالبوف 

 قد كا،األحكاـ ك٭تتاج لتعديل يلزمهم هبا ُب قضايا التعزير ُب اٟتق العاـ لألحداث باشًتاطاتو
كرصدت   ٚتعية حقوؽ اإلنساف عدة مالحظات على بعض دكر ا١تالحظة اليت زارهتادكنت

 .()أحكاما بالسجن لفًتات طويلة كاٞتلد ُب قضايا ٯتكن أف يتم فيها إصدار أحكاـ بديلة
 كُب تطبق بعض البدائل بشكل كبَت كاٞتلد كالغرامة فإف البدائل األخرل أقل استخداما، بينما 

 ُب ا١تملكة ًب ُب اآلكنة األخَتة رصد عدة القضائيتطور نوعي كإ٬تايب على صعيد النظاـ 
 أصدر بعض حيث قضايا األحداث كالشباب ُب أخرلتطبيقات للحكم بعقوبات بديلة 

: ا التنفيذ كاالستعاضة عنها ببدائل أخرل منوكقفالقضاة أحكاما بالسجن كاٞتلد مع 
 على ا٠تركجإف . التكليفات الشرعية، كا٠تدمات االجتماعية، كا١تعاٞتة الطبية، كالغرامات ا١تالية

٪تطية اٟتكم بالعقوبات التقليدية سيشجع القضاة على التوسع ُب تطبيقات بدائل العقوبات 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ىػ ُّْْ/ُُ/َُالسبت تطبيق األحكاـ البديلة على األحداث كالفتيات مطلع العاـ ا١تقبل، :  عكاظصحيفة ()
 ْْٓٔالعدد_  ـ َُِّ  سبتمربٕ ا١توافق
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 يتقدمو كال ٖتدث إف كيسكت يده يقبل لوالده كتوقَت للمحكمة كاحًتاـ كتواضع جم أدب
 ضعف ٟتظة ُب نفسو على مقتصران  خطأ كاف كالذم ٓتطئو معًتفان  مقران  كذلك كاف ك،با١تشي
 كالنظاـ الشرع ماداـ لسجنو فقرر القاضي اٟتكم عليو بعقوبة بديلة ، توبتو كأعلن ففعلها

 الثانوية الدراسة ُب االجتهاد كمن ٍب حكم عليو بالعفو مشركطا باٟتكم، ذلك اٟتق ُب ٯتنحاه
كما حكم القاضي . ()هبا يفتخر اليت النماذج من اآلف كىو السجن، أك بنجاح كالتخرج

 ().آؿ عبد الكرٙب على مراىق طعن زميلو بتنظيف ٚتعية القرآف الكرٙب
العقوبات البديلة منها ماكردت فيو نصوص شرعية، كمنها مابٍت جوازه على القاعدة العامة ُب 
التعازير كأهنا مفوضة لوٕب األمر مادامت الٗتالف مقاصد الشريعة فهي كاقعة ُب ٣تاؿ السياسة 

 كمن ىنا ().الشرعية اليت تستند إٔب سد الذرائع فهي تسد ذريعة ا١تضار اٟتاصة بسجن اٟتدث
 ُب اٟتكمتتيح - ا١تستمدة من الشريعة- ٯتكننا القوؿ أف األنظمة ُب ا١تملكة العربية السعودية

 : بإحدل العقوبات البديلة التاليةقضايا األحداث 
 اٟتدث إٔب كٕب أمر التسليم. 
 كالتوجيو كالنصحالوعظ . 
 التوبيخ. 
 التهديد. 
 با١تاؿالتعزير . 
 اٞتلد. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العدد،  األكسط الشرؽ من ا١تفرج عنهم إٔب السجن، صحيفة% َّٞتأنا إٔب األحكاـ البديلة بعد عودة: البلوم ()
ُُِٕٔ 

ىػ ُّْْ/ ربيع األكؿ/ ٖنسعى إللزاـ القضاة باألحكاـ البديلة ، صحيفة سبق اإللكًتكنية : اٟتارثي، علي بن حسُت()
 ـ َُِّ/ ُ/ َِا١توافق

 ُُٖبدائل السجن دراسة مقارنة ، ص: الذيايب ()
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 اٟتدث ُب منزؿ كليو مدة معينةحجز . 
  من ارتياد أماكن معينة أك ٦تارسة أعماؿ معينةا١تنع . 
 القضائيالعفو . 
 ا١تشركط ْتفظ القرآف الكرٙبالعفو . 
 االختبار القضائينظاـ . 
 اٟتدث إٔب العالج الطيب أك النفسي أك االجتماعيإحالة . 
 تنفيذ العقوبةكقف . 
 اٟتدث بالتدريب ا١تهٍتإٟتاؽ . 
 للمنفعة العامةالعمل . 
 بواجبات معينةالتكليف  .
 اإللكًتكنيةا١تراقبة . 

 .كقد سبق اٟتديث عن كل منها
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 :الثالث المبحث
 األحداث في دول مجلس التعاون الخليجي علىواقع العقوبات البديلة 

 األحداث ىعل البديلة العقوبات واقع: األول المطلب
 .المتحدة العربية اإلمارات في

 

 كا١تشردينـ ُب شأف األحداث اٞتا٨تُت ُٕٔٗلسنة  (ٗ) رقم االٖتادم األحداث قانوف
 كقد نص على التدابَت ،البديلة للحرية كالعقوبات بةيفرض ُب قضايا األحداث العقوبات الساؿ

 ارتكب ذاعلى أنو إ (ٕ)حيث نصت ا١تادة - بتنفيذىايتعلق ُب شأف األحداث كما ا١تتخذة
 قانوف اٞتزاء أك ُب معاقب عليها جرٯتةاٟتدث الذم أًب السابعة كٓب يبلغ السادسة عشرة من عمره 

 ارتكب اٟتدث الذم أًب إذا (ٖ) كا١تادة ، ما يراه من التدابَتباٗتاذ لقاضيأم قانوف آخر حكم ا
 اف م قانوف اٞتزاء أك أم قانوف آخر جاز للقاضُبالسادسة عشر من عمره جرٯتة معاقبا عليها 

.  ا١تقررةعقوبات ىذا القانوف بدال من اؿُب يراه من التدابَت ا١تنصوص عليها ما٭تكم باٗتاذ 
: على التدابَت اليت ٬توز اٗتاذىا ُب شأف اٟتدث كىي (ُٓ) ا١تادةكنصت

. التوبيخ -1
. التسليم -2
.  القضائياالختبار -3
.  ارتياد أماكن معينةمنع -4
.  ٦تارسة عمل معُتحظر -5
.  بالتدريب ا١تهٍتاإللزاـ -6
.  األحواؿ ُب مأكل عالجي أك معهد تأىيل أك دار للًتبية أك معهد لإلصالح حسباإليداع -7

 .  عن البالداإلبعاد -8
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 . ا١تصادرة كغلق احملل (ُُ) ا١تادةذكرت كما-
فأجازت كقف تنفيذ التدابَت عدا   (ِٔ)أما كقف تنفيذ ىذه التدابَت فقد تطرقت لو ا١تادة 

 .التدبَت الذم يقضي بإبعاد اٟتدث غَت ا١تواطن، كٓب يرد شركط لوقف التنفيذ
على أف للمحكمة من  (ّٓ)كاإلشراؼ على التدابَت موكوؿ للمحكمة حيث نصت ا١تادة

تلقاء نفسها بعد االطالع على التقارير اليت تقدـ إليها أك بناء على طلب اٟتدث أك من لو 
الوالية عليو أك ا١تسئوؿ ْتسب األحواؿ تعديل التدبَت احملكـو بو على اٟتدث أك كقفو أك 

 . كيكوف اٟتكم غَت قابل للطعن كال٬توز ٕتديد الطلب قبل انقضاء ثالثة أشهر. هناؤه
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 .البحرين في األحداث عل البديلة العقوبات تطبيق: الثاني المطلب
 

 الثا٘ب الباب/ ُب شأف االحداث ـ ُٕٔٗلسنة  (ا١تادة)ُٕمرسـو بقانوف رقم كرد ُب 
 اٞتا٨تُت كا١تعرضُت داث تصدرىا ٤تكمة األحداث بشأف األحاليتا٠تاص بالتدابَت كالعقوبات 

 كىو السن  سنةُٓف اٟتدث ُب القانوف البحريٍت يقتصر على من ٓب يبلغ أمع مالحظة )للجنوح 
 :(األصغر ُب األنظمة ا٠تليجية

:   على اٟتدث الذم يرتكب جرٯتة ما بأحد التدابَت اآلتية٭تكمعلى أنو   (ٔ) ا١تادة نصت  
 .التوبيخ .1
. التسليم .2
 ُب اٞتهات اليت يصدر بتحديدىا قرار من كزير العمل كالشئوف ىٍت بالتدريب آبااللتحاؽ .3

. ةاالجتماعي
. ة بواجبات معُتاإللزاـ .4
.  القضائياالختبار .5
.   اٟتكومية أك ا٠تاصةاالجتماعية ُب إحدل مؤسسات الرعاية اإليداع .6
 . ا١تتخصصة ُب إحدل ا١تستشفيات اإليداع .7

 .ٓب ٕتز كقف تنفيذ التدابَت السابقة(ُٕ)ا١تادة
 من ُِ، ٗ، ٖ تعذر تنفيذ التدابَت ا١تشار إليها ُب ا١تواد إذافذكرت أنو  (ُْ)أما ا١تادة

ا١تراكز ا١تخصصة للتدريب ا١تهٍت أك مؤسسات الرعاية ىذا القانوف لعدـ كجود 
 اٟتدث، ككذلك إذا فشل استالـ أك ا٠تاصة أك لعدـ كجود من يقبل اٟتكومية االجتماعية

 العاشرة من ىذا ا١تادةاٟتدث ُب االختبار القضائي أك ٓب يقم بالواجبات ا١تفركضة عليو ٔتقتضى 
 تدبَت آخر بدال منها يعرض األمر على احملكمة لتأمر بإيداعو مركز رعاية اٗتاذالقانوف كتعذر 

.   الداخليةاألحداث التابع لوزارة
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أف التقارير ا١تتعلقة بتنفيذ التدابَت تقدـ  لقاضي ٤تكمة  (ّٓ)كُب حُت ذكرت ا١تادة  -
حددت اٞتهة ا١تختصة بوزارة الداخلية لإلشراؼ على تنفيذ (ّٔ )األحداث ، فإف ا١تادة

التوبيخ من التدابَت اليت ٯتكن للمحكمة اهناءىا أك  (ّٖ)كما استثنت ا١تادة. التدابَت
 . تعديل نظامها أك إبدا٢تا
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 عمان في األحداث عل البديلة العقوبات واقع: الثالث المطلب
 

 الرٝتية اٞتريدة،كا١تنشورب ـََِٖ/ َّ رقم سلطا٘باؿ رسـو الصادر بآباألحداث مساءلة قانوف
 :التدابَت كالعقوبات منو الفصل الثا٘ب تناكؿ .  ٖٗٓ العدد

: تدابَت الرعاية / (ُٓ)مادة
 اٟتدث إٔب أم من اآلٌب ذكرىم ٦تن تتوافر فيو الضمانات األخالقية كاستطاعة القياـ تسليم - أ

 :برعايتو
 . أك أحد٫تاأبويو -
. من لو كالية أك كصاية عليو -

. أحد أفراد أسرتو أك أقاربو- 
. أسرة بديلة تتعهد برعايتو- 
. دار توجيو األحداث أك أية جهة معتمدة لرعاية األحداث- 

. توبيخ اٟتدث كٖتذيره-ب
.  ػ منع اٟتدث من ارتياد أماكن معينةج
. منع اٟتدث من مزاكلة عمل معُت-د

 من تدابَت الرعاية على أال يتجاكز مدة التدبَت أكثر٭تكم بتدبَت أك ذكرت أنو (ُٖ)ا١تادة
 ُب شأف اٟتدث الذم ٓب يبلغ التاسعة إال يطبقكال.بلوغ اٟتدث ا١تعرض للجنوح الثامنة عشرة

. التسليم أك التوبيخ كالتحذير 
:  ىيكتدابَت اإلصالح حددت  (َِ) ا١تادة

 . ُب دار إصالح األحداثاإليداع-  أ 
 . الوضع ٖتت االختبار القضائي- ب 
. اإلٟتاؽ بالتدريب ا١تهٍت - ج
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. اإللزاـ بواجبات معينة  -د
. اإليداع ُب مؤسسة صحية -ىػ

كفيما عدا ا١تصادرة كإغالؽ احملل ال٬توز اٟتكم بعقوبة أك تدبَت : (ِٕ)مادة ُب ككرد
 .منصوص عليو ُب أم قانوف آخر

 .ال ٬توز تنفيذ عقوبة إقامة الغرامة بالنسبة ٢تمأنو  (َُ) مادةكذكرت 
 تتؤب دائرة شئوف األحداث اٞتا٨تُت أك ا١تعرضُت للجنوح قأف (ْ) ا١تادةُب حُت حددت 

كتقدٙب تقارير عنهم كما تتؤب اإلشراؼ كالتنفيذ بشأف متطلبات االختبار القضائي كاإلفراج 
الشرطي كاإلفراج النهائي كإجراءات الرعاية الالحقة باإلضافة إٔب ما يسند إليها من اختصاصات 

. أخرل ٭تددىا الوزير
أسندت للمحكمة إعادة النظر ُب اٟتكم أك األمر الصادر بأحد التدابَت بإهناءه  (ّْ)ا١تادة

أك تعديلو بناء على طلب من االدعاء العاـ أك اٟتدث أك كالديو أك كليو أك كصيو أك ا١تؤ٘تن 
عليو ،على أف يرفق هبذا الطلب تقارير ا١تالحظة الصادرة عن اٞتهات ا١تختصة برعاية 

. األحداث
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 قطر في األحداث على البديلة العقوبات واقع: الرابع المطلب
 

 كالعقوبات السجن اثيفرض ُب قضايا األحد (ُْٗٗ/ُ) القطرم بشأف األحداث القانوف
 العقوبات اليت ٬توز ُْٗٗلسنة  (ُ)من قانوف األحداث رقم  (ٖ) حددت ا١تادة حيث ،البديلة

إذا "توقيعها على اٟتدث، كىي عقوبات ٗتتلف عن تلك اليت توقع على البالغُت، فنصت على أنو 
ارتكب اٟتدث الذم ٓب يتجاكز عمره أربع عشرة سنة جناية أك جنحة، فال ٬توز اٟتكم عليو 

ك٭تكم عليو بأحد فيما عدا ا١تصادرة كإغالؽ احملل، بالعقوبات أك التدابَت ا١تقررة لتلك اٞترائم 
 :التدابَت اآلتية

. التوبيػػخ (أ) 
. التسليػػم (ب) 
.  بالتدريب ا١تهٍتاإلٟتاؽ (ج) 
.  بواجبات معينةااللتزاـ (د) 
.  القضائياالختبار (ػى ) 
.  ُب إحدل الدكر ا١تخصصة لإلعداد االجتماعياإليداع (ك) 
.  ُب مؤسسة صحيةاإليداع (ز) 

 
من قانوف  (ُٓ)ك (ُْ)ك (ُّ)ك (ُِ)ك (ُُ)ك (َُ)ك (ٗ)ك (ٕ)حددت ا١تواد ك 

كقد حٌتمت ىذه ا١تواد مراعاة . األحداث كيفية تنفيذ ما قد يوقع على اٟتدث من تدابَت كعقوبات
ما ٭تدث من تغيَت ُب حالتو إ٬تابان أك سلبان؛ كبناء على ىذا التغيَت، ٯتكن إعادة النظر ُب العقوبة 

 األخذ بوقف تنفيذ ىذه التدابَت ٬توزأنو ال (ُٕ) كرد ُب ا١تادةكما.بتخفيضها أك تغيَتىا
. من ىذا القانوف (ٖ)ا١تنصوص عليو ُب ا١تادة

ُب غَت اٞترائم اليت تكوف عقوبتها اإلعداـ - حملكمة األحداث ك٬توز ...(ُٗ) ُب ا١تادة ككرد
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أف ٖتكم على اٟتدث بأحد التدابَت -أك اٟتبس ا١تؤبد بدالن من توقيع العقوبات الواردة هبذه ا١تادة 
-ْٓ) كاد نصت آبكما. ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة الثامنة من ىذا القانوف عدا التوبيخ كالتسليم

. على اإلفراج الشرطي عن اٟتدث كأحكامو (ْٕ -ْٔ
إٔب قاضي ٤تكمة  األحداث زيارة مراكز التدريب ا١تهٍت كا١تؤسسات  (ُْ )كأسندت ا١تادة

الصحية كغَت ذلك من اٞتهات اليت تتعاكف مع ٤تكمة األحداث كذلك كل ثالثة أشهر على 
فذكرت أف للمحكمة أف تعيد النظر ُب التدبَت الصادر منها بشأف اٟتدث (ِْ)أما ا١تادة. األقل

بإهنائو أك إبدالو بناء على طلب االدعاء العاـ أك من لو الوالية عليو أك من سلم إليو، إذا تبُت من 
 .تقارير ا١تالحظة أف ىذا التدبَتٓب يعد مالئما ٟتالة اٟتدث
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 الكويت في األحداث عل البديلة العقوبات واقع: الخامس المطلب
 

– البديلة العقوبات العقوبات السالبة للحرية كاث الكوييت يفرض ُب قضايا األحدالقانوف
-  تقوٯتية اؿتدابَتاؿ

 رقممن قانوف  (ُٗ)ك (ُْ)ك (ُُ)ك (َُ) ك (ٗ)ك (ٖ)ك  (ٕ(ك (ٔ) ا١تواد نصت
 على األحكاـ اليت تصدرىا ٤تكمة األحداث بشأف األحداث األحداثُب شأف  (ُّٖٗ/ّ)

 سنوات ٕ الذم أًب اٟتدث ارتكب إذا: (ٔ)اٞتا٨تُت كا١تعرضُت للجنوح كىي كما ٠تصتها ا١تادة
-أ:  القاضي باٗتاذ التدابَت اآلتية ُب شأنوامر جناية أك جنحة ق سنة عند ارتكابُٓكٓب يتم 
 -ىػاإليداع ُب مؤسسة لرعاية األحداث، -د القضائي،االختبار -ج ،التسليم-ب ،التوبيخ

. كاإليداع ُب مأكل عالجي
 يعاقب اٟتدث بالغرامة سواء اقًتنت ىذه العقوبة باٟتبس أك ٓب ال: (ج /ُْ) ا١تادة كذكرت 

 ذكرت كما. تقًتف إال ٔتا ال ٬تاكز نصف اٟتد األقصى للغرامة ا١تقررة للجرٯتة اليت ارتكبها اٟتدث
على أف للمحكمة اليت أصدرت اٟتكم  (ّّ)كنصت ا١تادة.   اإلفراج ٖتت شرط (ْْ)ا١تادة 

على اٟتدث أف تعيد النظر ُب أم كقت ُب اٟتكم أك الصادر منها بإهنائو أك تعديلو،بناء على 
طلب نيابة األحداث مىت رؤم أف التدبَت احملكـو بو ال يالئم حالة اٟتدث، كال٬توز عند إعادة 

 (). النظر اٟتكم بغَت التدابَت الواردة ُب ىذا القانوف
 

عند النظر في قوانين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشأن : تعليق -
 :٧تد أهنااألحداث 

 . ٕتمع بُت العقوبات البديلة كالعقوبات السالبة للحرية ُب حق األحداث- -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ىػَُّْالثا٘ب ربيع َُ ُب السيف بقصر صدر الكويت، بدكلة األحداث شأف ُب ـُّٖٗ لسنة ّ رقم قانوف ()



 

-166- 

 

يتضح من ا١تقارنة بُت ىذه القوانُت أف ىناؾ عقوبات بديلة على األحداث مشًتكة بُت - -
: ٚتيع دكؿ ا٠تليج كعقوبات كردت عند دكؿ دكف أخرل فالبدائل ا١تشًتكة بُت اٞتميع ىي

 .التوبيخ، كالتسليم، كاالختبار القضائي، اإليداع ُب مأكل عالجي
 ُب حُت كرد ا١تنع عن ارتياد أماكن معينة كحظر ٦تارسة عمل معُت ُب قوانُت اإلمارات  -

كٓب . ككرد ذكر التدريب ا١تهٍت ُب قوانُت اإلمارات كالبحرين كعماف كقطر. كعماف كالكويت
ككرد اإللزاـ بواجبات معينة ُب قوانُت . يذكر اإلبعاد عن البالد إال ُب القانوف االٖتادم

. ككرد اإلفراج الشرطي ُب القانونُت القطرم كالكوييت. البحرين كعماف كقطر كالكويت
 .كا١تصادرة كإغالؽ احملل ُب القانونُت القطرم كالعما٘ب

 بدكؿ ٣تلس التعاكف قسمت القانوف ا١توحد لألحداث"للنظاـ " ظيب أبوكثيقة كما أف -  -
 (ٕ، ٔ)التدابَت إٔب ماذكر ُب ا١تادتُت

التوبيخ كالتحذير، التسليم، منعو من ارتياد أماكن معينة،منعو من مزاكلة : تدابَت الرعاية (ٔ)ـ 
. عمل معُت

االختبار )تدابَت اإلصالح كضع اٟتدث ٖتت ا١تراقبة االجتماعية ُب بيئتو الطبيعية  (ٕ)ـ 
 أك اجتماعية رياضية معينة كإٟتاقو بدكرات مهنية أك ثقافية أك ات إلزاـ اٟتدث بواجب،(القضائي

 الذكرت أنو  (ِٓ) مادة ك. أك عالجهمحداث ُب مؤسسة ٥تتصة بإصالح األيداعمناسبة، اإل
مىت  (ْٕ)كحددت ا١تادة.احملل غلق كٮتضع اٟتدث للعقوبات التبعية أك التكميلية، عدا ا١تصادرة أ

 . باٟتبسيو احملكـو علا١تنحرؼث داإلفراج ٖتت شرط عن اّب ( العاـاالدعاء) العامة٬توز للنيابة 
 إذا تبعا ٟتالة اٟتدث االعفاء من التدابَت بقرار معلل للمحكمة  أجازت (ُٕ) ادةكآب
 ذاإ إهناء التدبَت ا١تتخذ ، أكبدالو بآخرإك أ أكثر كأ فرض تدبَت كاحد  أك يربر ذلكماكجدت 

. ١تتابعتوثبت صالح اٟتدث كعدـ اٟتاجة 
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باالستناد للتقارير ا١تقدمة ٢تا من مكتب ا٠تدمة  – للمحكمةب ذكرت أف / (ِْ) ا١تادة
تعديل التدابَت ا١تتخذة من قبلها كلما رأت موجبا لذلك ضمن الشركط كاألحواؿ -االجتماعية

 () .(القانوف)ا١تبينة ُب ىذا النظاـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .العربية ا٠تليج لدكؿ التعاكف ٣تلس بدكؿ لألحداث ا١توحد القانوف "للنظاـ "أبو كثيقة ()
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 الرابع المبحث
 األحداث قضايا في البديلة العقوبات تفعيل

 البديلة العقوبات تفعيل آليات: األول المطلب
. التنظيمي المستوى على األحداث قضايا في

 

 ؛كاحمللي ُب قضايا األحداث على ا١تستول العا١تي البديلة اٟتاجة لتفعيل العقوبات برزت
 اليت أثبتتها التجارب كالدراسات ١تصاّب ؿاستيفاء ك،لتالُب مفاسد عقوبة السجن على ىذه الفئة

.  كاحمللية ُب ىذا ا١تضمارلعا١تيةا
 فعالية العقوبات البديلة على األحداث ُب ٖتقيق أىدافها تتطلب الوضوح كالدقة على إف

: ا١تستول التنظيمي كمن آليات ذلك ما يلي
تشكيل برنامج تأسيسي على ا١تستول القضائي كاجملتمعي لطرح العقوبات البديلة كالسَت هبا  .ُ

 كتوظيف ىذا التوجو اٞتديد ككضعو ُب إطار ، ٖتقيق نظاـ جنائي أكثر إنسانيةهبدؼ
 قضائية تنظيمات صدكر ك().اسًتاتيجي موسع إلصالح العدالة اٞتنائية ُب كافة مستوياهتا

 لو سلطة التنظيم، لتكوف منظمة ٢تذا النوع من العقوبات تنفيذا كنوعا، لضماف ٦تنمتكاملة 
انتظاـ األحكاـ القضائية ا١تتعلقة هبذا النوع من العقوبات كضماف تقارهبا ُب التطبيق بُت 

تنشأ ُب كزارة العدؿ ككالة تسمى ككالة الوزارة لشؤكف  (َّ) ادةآب ُب كرد كقد ().ةالقضا
 ().العقوبات البديلة

القضاء،ىيئة )بإصدار ىذا النوع من العقوبات على األحداث ٖتديد اٞتهات ذات العالقة  .ِ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -بَتكت كالقضائية، القانونية للبحوث العريب ا١تركز العربية، الدكؿ جامعة البديلة، العقوبات ُب ٤تاضرة: كالس إيلي، ()
 ـَُِّ-أيار لبناف،

 ِْٖكَِٕ ص ىػُُّْ-شواؿ-ْٖ العدد،  العدؿ ٣تلة التعزيرية، لألحكاـ السجن عن البديلة العقوبات:ابن خنُت ()

 .التنظيمية اٞتهات ُبليا حا يدرس كالذم العدؿ كزارة من ا١تقدـ اٞتديد السعودم البديلة العقوبات نظاـ مشركع ()
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جهات الدراسة كالبحث، جهات ،  مقار التنفيذالتنفيذ،التحقيق كاإلدعاء العاـ، جهات 
 مشركع العقوبات البديلة بوزارة من(ُّ) ا١تادة أبانت  كقد(...التنظيم كإصدار التعليمات 

 بقرار من كزير  يتم ٖتديد اٞتهات األمنية ذات العالقة بتنفيذ العقوبات البديلةأفالعدؿ 
. الداخلية

 الشرطة ضباط من التعامل مع العقوبات البديلة ُب قضايا األحداث دائرة ُب ينالعاملتزكيد  .ّ
 على كا١تشرفُت كمعاكنيهم كالقضاة العاـ االدعاء كأعضاء كا٠ترباء االجتماعيُت كاألخصائيُت

 ٚتيعنا يزكدكا – كالتأىيل الالحقة الرعاية برامج عن كا١تسؤكلُت الًتبوية كالتدابَت العقوبات تنفيذ
 ما"ك" ٭تسن ما "إٔب الفئات ىذه أعضاء ٚتيع لًتشد يتبٌت معايَت ا١تعاملة مع األحداث بدليل
 – كمهامو دكره حسب كل – األحداث مع التعامل ُب" يتخذ كيف" ك" ٬تب ما" ك" ينبغي

 لألحداث اٞتنائية العدالة إقرار كىو ا١تشًتؾ ا٢تدؼ سبيل ُب كالتعاكف التناسق ضماف مع
 ا١تدكنة تلك أك اإلجرائي الدليل ىذا أف ُب شك منكليس . للحدث الفضلى ا١تصلحةكٖتقيق 

 القوانُت كإنفاذ تطبيق ُب بواجباهتا تقـو أف كالكوادر الفئات تلك ٞتميع تيسر النموذجية
 ().ذلك على الرقابة كمتابعة كمداكمة ا١تنصفة ا١تعايَت كإعماؿ

 القضاة بعدـ اللجوء كمطالبة ، عقوبة بديلة ُب قضايا األحداثصدار إلقصول أكلوية إعطاء .ْ
. () مراعاة مصلحة الضحية كذلكمع. إٔب اٟتكم بسجن اٟتدث ماداـ ىناؾ مندكحة عنو

 كاالستفادة من ٕتارب ، العقوبات البديلة ا١تتاح تطبيقها على األحداثبنوعياتكضع قوائم  .ٓ
 اٞتديدة من البدائل اليت بوشر بتطبيق أسسها منذ ستينات القرف كاأل٪تاطالدكؿ األخرل 

 ٖتديد دكف كاٞتديدة، لتقليديةا١تاضي ُب العآب الغريب ْتيث يشمل ىذا النص النوعيات ا
عقوبة ٤تددة لكل جرٯتة كللقاضي السلطة التقديرية ُب اختيار العقوبة األكثر فعالية ُب ضوء 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  الشبكة على متوافر ،َُص لألطفاؿ، اٞتائية العدالة: ٛتيد علي العولقي   ()
http://www.dsyemen.org/PDF./ 

 ُِٕ ص ىػُُّْ-شواؿ-ْٖ العدد –العدؿ ٣تلة التعزيرية، لألحكاـ السجن عن البديلة العقوبات ()
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 ، ٣تاالت أعماؿ النفع العاـ كاألعماؿ االجتماعية أك التطوعيةكٖتديد () .ةدراستو ١تلف اٟتاؿ
 كيكوف للقاضي سلطة تقديرية ُب اختيار ،كٯتكن ٖتديد حد أقصى كحد أدٗب لكل عقوبة

 ().األنسب ْتسب اٟتاؿ
 الالزمة لتطبيق كل عقوبة بديلة بشكلها لضوابط توضح مساندة توضيحيةتزكيد القضاة بلوائح  .ٔ

 كقوائم با١تخالفات كاٞتنح كاٞترائم اليت ٯتكن تطبيق ىذه العقوبات البديلة على الصحيح
 كٖتديد ٣تاالت أعماؿ النفع العاـ كاألعماؿ االجتماعية أك التطوعية باالتفاؽ بُت ().مرتكبيها

. () ككزارة الشئوف االجتماعية، ككزارة ا٠تدمة ا١تدنيةالعدؿ،كزارة 
 بالعقوبات البديلة اليت تفرض على األحداث يتبع فيو نظاـ التدرج الكمي ا٠تاص النظاـ .ٕ

كالنوعي كيوسع فيو ٣تاؿ التخفيف أك التشديد تبعان للظركؼ ا١توضوعية كالشخصية ا٠تاصة 
 . مع ترؾ مساحة كافية الجتهاد القاضي.()باٟتدث

 نفسيان  ا١تؤىلُت القضاة من كاؼ بعدد كتزكيدىا باألحداث خاصة مستقلة ٤تاكم إنشاء .ٖ
 دكرات كإعطائهم األحداث، مع التعامل ُب الكافية ا٠تربة لديهم تتوافر ك٦تن كاجتماعيان،

 على كالعمل. عليها ا١تعايَت اٟتديثة إلدارة احملاكم كتطبيق ().اجملاؿ ىذا ُب متخصصة تدريبية
 ().توفَت القناعة التامة لدل القضاة حوؿ جدكل ىذه البدائل، حىت يثػقوا هبا كّتدكاىا

 تنظيمية لتفعيل نصوص من العقوبات البديلة السعودم اٞتديد نظاـ ُب مشركع كرد ٦تا اإلفادة .ٗ
 :  ٣تاؿ األحداث منهاُب بتكييفها البديلةالعقوبات 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 َْٖص كبدائلها، ا١تدة القصَتة للحرية السالبة العقوبات: الزيٍت ()

 .للسجوف العامة ا١تديرية رؤية ٯتثل مقًتح- السجن لعقوبة البديلة التدابَت مدكنة ()

 ُِٕ ص ىػُُّْ-شواؿ-ْٖ العدد –العدؿ ٣تلة التعزيرية، لألحكاـ السجن عن البديلة العقوبات: ابن خنُت ()

  .العدؿ كزارة من ا١تقًتح اٞتديد السعودم البديلة العقوبات نظاـ مشركع من  (ِٗ) مادة ()

 موقع كزارة العدؿ الصغار، على البديلة العقوبات: السعيد ()

 ُّٖ، ص األحداث جرائم ُب القضاء: ا١تاضي ()

  . البديلة العقوبات ُب اٟتديثة االٕتاىات ملتقى فالكبار على تطبق اليت البديلة العقوبات أنواع: الشنقيطي ()
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 كالتخصص اٞتودة معايَت عالية كٖتديد ، قضائية متخصصة ُب قضايا األحداثجهة ٖتديد/ أ
.  فيها من القضاة كغَتىمؿ١تن يعم

 كعلمتتكوف ٞتاف دراسة حالة اٟتدث من ٥تتصُت ُب الشريعة كاألنظمة كعلم االجتماع / ب
النفس كا٠تدمة االجتماعية كطبيب نفسي لدراسة حالة اٟتدث كاقًتاح العقوبة ا١تناسبة كيكوف 

.   رأم اللجنة اسًتشاديا
 إذا كاف ُب تنفيذ اٞترٯتة مساس :ال يسمح بتطبيق العقوبة البديلة ُب اٟتاالت التالية/ ج

 أب ا١تساس ؤدم أك كاف تطبيقها مسالح، ُب اٞترٯتة استعملجسيم بكرامة الضحية، أك 
. ()باألمن

 أك الدعول، إجراء التسوية بُت اٟتدث كا١تدعي بناء على طلب من أحد أطراؼ ٬توز/د
. باقًتاح من القاضي كيًتتب على ذلك كقف الدعول

 كعند العمل لصاّب جهة عامة اٟتدث، تتعارض أم عقوبة بديلة مع دراسة أال كيراعى/ ىػ
 .يكوف اٟتدث ُب حكم ا١توظف العاـ ُب ىذه اٞتهة فيما يتعلق ٔتسؤكليتو

 كمناقشة بدائل لدراسة كتنظم كالتوصيات ككرش العمل اليت نظمت األْتاث من اإلفادة .َُ
ككذلك اإلفادة ٦تا نصت عليو ا١تواثيق الدكلية ُب ىذا الشأف . الشرعي اإلطار كفقالعقوبات 

  : اٟتنيف، كمن ىذه ا١تواثيقالشرعمآب يتعارض مع 
 معاقبتو بعدـ تعذيب الطفل أك تلـزأ كاليت /ّٕ ا١تادةـ ُٖٗٗ حقوؽ الطفل اتفاقية: أوال

،  سنةُٖعقوبة ال إنسانية، كعدـ فرض عقوبة اإلعداـ أك السجن مدل اٟتياة على من ٖتت 
 الطعن ُب كاٟتق قانونية مساعدة على بسرعة اٟتصوؿ ُب اٟتق حريتو من ٤ترـك طفل لكلد يكوف  /ّٕ
 الطفل احًتاـ تعزز بطريقة حق الطفل الذم انتهك القانوف يعامل ُب (َْ)ا١تادة. منو حرمانو شرعية ُب

 ُب بناء بدكر كقيامو الطفل اندماج إعادة تشجيع كاستصواب ،لطفلا سنٟتقوؽ اآلخرين كتراعي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  اٞتديد السعودم البديلة العقوبات نظاـ مشركع انظر ()
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 ، كاالختباركا١تشورة كاإلشراؼ، كاإلرشاد الرعاية أكامر :مثل ٥تتلفة ترتيبات تتاح ْ/َْ، اجملتمع
 األطفاؿ معاملة لضماف ا١تؤسسية، الرعاية بدائل من كغَتىا ا١تهٍت كالتدريب التعليم كبرامج كاٟتضانة،

 ().كجرمهم ظركفهم مع كتتناسب رفاىم تالئم بطريقة
 

 بكُت،قواعد -األحداثقواعد األمم ا١تتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤكف قضاء /  انيا
 أكصى باعتمادىا فاعتمدهتا اٞتمعية ٌبكقدمت إٔب ا١تؤ٘تر السابع ١تنع اٞترٯتة كمعاملة اجملرمُت اؿ

ـ كىي تؤكد على أف إيداع اٟتدث ُب مؤسسة سيكوف ُٖٓٗ/ ُُ/ ِٗالعامة لألمم ا١تتحدة ُب 
 كتدعو إٔب تشجيع البحوث كالتخطيط ككضع ٦تكنةدائما ٔتثابة مالذ أخَت كألقصر مدة 

 باألحداث،نظرا لتنوع االحتياجات ا٠تاصة اليت ذكرت أنو  (ٔ)دةالقاعك ،السياسات كتقييمها
 التقديرية ُب ٚتيع مراحل اإلجراءات، السلطات ٯتنح قدر مناسب من ا١تتاحة،كلتنوع التدابَت 

 ٔتا فيها التحقيق كاحملاكمة كإصدار اٟتكم ،كعلى ٥تتلف مستويات إدارة شؤكف قضاء األحداث
كمتابعة تنفيذ اٟتكم، على أف تبذؿ اٞتهود لضماف ٦تارسة ىذه السلطات التقديرية، بقدر كاؼ 

كأف يكوف الذين ٯتارسوف السلطات التقديرية مؤىلُت . كا١تستوياتمن ا١تسؤكلية ُب ٚتيع ا١تراحل 
 ().لذلك تأىيال خاصا كمدربُت على ٦تارستها ْتكمة كفقا ١تهامهم ككالياهتم

اليت  (مبادئ الرياض التوجيهية- مبادئ األمم ا١تتحدة التوجيهية ١تنع جنوح األحداث)/  الثا
 ا١تركز رئيسكاف -  كالتدريب منيةأعدت ُب اجتماع  ٠ترباء دكليُت  عقده ا١تركز العريب للدراسات األ

 اٞتمعية العامة لألمم ا١تتحدة اعتمدهتا كللمركز، ك٦تثالن  ا١توضوع هبذا ا٠تاصة الدكلية ا٠ترباء ٞتنة ُب عضوان 
 اٞتهود من ٥تتلف كبذؿ ، طرؽ الوقاية ا١تبكرة كاٟتمايةٔبـ، كتركز ا١تبادئ عَُٗٗ/ ُِ/ ُُْب 

 اٞتمعية العامة لألمم ا١تتحدة عند اعتمادىا ٢تذه ا١تبادئ  الدكؿ األعضاء كدعت ا٢تيئات االجتماعية،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ـَُٗٗ سبتمرب أيلوؿ ِ: النفاذ بدء تاريخاتفاقية حقوؽ الطفل الصادرة عن ا١تفوضية السامية ٟتقوؽ اإلنساف  ()

 ا١تتحدة األمم ١تعايَت كافية خالصة ُب" بكُت قواعد-األحداث قضاء شؤكف إلدارة الدنيا النموذجية ا١تتحدة األمم قواعد "()
 بعدىا كما َِْ ص
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 عمل تقنية كعلمية، كمشاريع ٕتريبية كإرشادية بشأف األمور العلمية لقات  بتنظيم حـ االىتماإٔب
كا١تسائل ا١تتعلقة بالسياسات ذات الصلة بتطبيق أحكاـ ا١تبادئ التوجيهية، كبوضع تدابَت ملموسة فيما 

 () .يتعلق با٠تدمات اجملتمعية الرامية إٔب االستجابة الحتياجات الناشئة كمشاكلهم كاىتماماهتم
 

 عدـ على كأكدت ،قواعد األمم ا١تتحدة بشأف ٛتاية األحداث اجملردين من حريتهم/ رابعا
 ٦تكنة، كتطبيق القواعد على ٚتيع األحداث ةمد اللجوء لسجن اٟتدث إال كمالذ أخَت كألقصر

 كعى اٞتمهور بأف رعاية زيادةك باألحداث، كدفع التعويضات عندما يلحق األذل ٘تييزدكف 
 احملتجزين كهتيئتهم للعودة إٔب اجملتمع يشكالف خدمة اجتماعية بالغة األ٫تية، كٖتقيقا ألحداثا

 م٢تذا الغرض ينبغي اٗتاذ خطوات فعالة إل٬تاد اتصاالت مفتوحة بُت األحداث كاجملتمع احملل
 (). الثامنة عشر من العمردكفكحددت سن األحداث ٔتا 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 األكؿ كانوف ُب ا١تؤرخ ْ/ ُُِ ا١تتحدة لألمم العامة اٞتمعية قرار ٔتوجب ا١تأل على كنشرت اعتمدت ()
 ـَُٗٗ(ديسمرب)

/ ُُّ ا١تتحدة لألمم العامة اٞتمعية قرار ٔتوجب ا١تأل على كنشرت اعتمدت اإلنساف، حقوؽ مكتبة مينسوتا، جامعة  ()
 ـَُٗٗ(ديسمرب) األكؿ كانوفُْ ُب ا١تؤرخْٓ
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 البديلة العقوبات تفعيل آليات: الثاني المطلب
 القضائي المستوى على األحداث قضايا في

 

 منحت كاليت دائرة العقوبات التعزيرية ٖتت البديلة ُب قضايا األحداث تندرج العقوبات
:   ُب تفعيل الدكر القضائي ما يلييسهمك. تقديرىا سلطة كاسعة ُب القاضي اإلسالمية الشريعة

 القضائي على طرؽ كضوابط استخداـ السلطة التقديرية ُب ٣تاؿ العقوبات ب بالتدرماالىتماـ .ُ
 التطبيقية كالعملية كالعلـو ُب ىذا اجملاؿ، أساليب يستجد من تطبيقات كما كعلى() ،البديلة

. () تساعد القاضي على أداء عملو، كتسريعواليت كالتكنلوجيا
 لعدـ االستعانة كالتربير ، القاضي اختياره اٟتكم بالعقوبة السالبة للحرية على اٟتدثتسبيب .ِ

 عقوبات أخرل غَت اٟتبس أكثر ة توجد ٍبال حىت ٯتكن االطمئناف إٔب أنو مناسبةبعقوبة بديلة 
 إعماؿ يسهم ُب ٦تا (). على أف ٮتضع ذلك للرقابة القضائية األعلى،دثاّبمالءمة ٟتاؿ 

 على التوسع ُب تطبيق البدائل ك٭تد من معدالت إدخاؿ األحداث كيشجعبدائل العقوبات 
.   السيما ُب مرحلة البدايات،للسجوف

 كالقيود النظامية إليو ضوء ملف اٟتالة ا١تقدـ على يتم اٟتدث على القضائي للعقوبة التفريد .ّ
 : تقدير العقوبة التعزيرية كمنهاكابط ضككفق ،احملددة

 على اعث، كالب( لو سوابقىل) كرتبتو ،أىليتو: اٞتا٘ب اٟتدث باعتبار العقوبة التعزيرية تقدير/ أ
، كتوبتورتكابوا  .( اٞتـر

 .( كرتبتو، كعفوه عن اٟتدثأىليتو،: عليوتقدير العقوبة التعزيرية باعتبار اجملٍت / ب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ٕص ،يلةالبد بالعقوبات العمل ضوابط: كىداف  ()

ا١تركز العريب للبحوث القانونية كالقضائية، ٣تلس كزراء : ا٠تطة العربية الشاملة لتطوير إدارة العدالة :  جامعة الدكؿ العربية ()
 َُالعدؿ العرب،بَتكت ،لبناف، ص

 ِٖٔص، القاىرة كأسرتو، عليو احملكـو على ا١تدة القصَت للحبس االجتماعية آلثارا: مهنا ()
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 التداخل ُب اٞترٯتة اٞترٯتة،حجم ): باعتبار اٞتنايةاٟتدث  العقوبة التعزيرية على تقدير/ ج
 .()( زماف اٞترٯتةاٞترٯتة، مكاف ، آلة اٞترٯتة،ارتكاب اٟتدث جرائم متعددة من نوع كاحد)
 عالية ٞتاف القاضي برؤية د ليسًتش؛ القضائيةت الشخصية متطلب مسبق لإلجراءاملف .ْ

 كمن ا١تهم االستفادة من مرئيات ، حوؿ العقوبة ا١تزمع اٟتكم بو على اٟتدثا٠تربةالتأىيل ك
كقد كرد ُب مسودة مشركع كزارة العدؿ ()ا١ترشد الطاليب ُب ا١تدرسة إذا كاف اٟتدث طالبا،

 ا١تادة السابعة من النظاـ إصدار العقوبة البديلة على صغار السن كربطت)للعقوبات البديلة 
من النظاـ اليت جاء  (ِٖ)بضركرة عرض احملكـو عليو على اللجنة ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 

 بقرارو من كزير العدؿ ُب ا١تناطق ٞتافه تيكىوَّقف من ٥تتصُت ُب الشريعة، كاألنظمة، تيشكَّقل)فيها 
كعلم االجتماع، كعلم النفس، كا٠تدمة االجتماعية، كطبيب نفسي؛ لدراسة حاؿ احملكـو 

، ك٬توز تشكيلها ُب اعليو، كإبداء الرأم ُب العقوبة البديلة ا١تناسبة، كيعترب رأيها اسًتشادم
 اختصاصاًت اللجنة، كمهامَّقها كإجراءاًت عمًلها لتنفيذيةاحملافظات عند اٟتاجة كٖتد د الالئحةي ا

  (ُّ)ا١تادة ككرد ُب كثيقة أبو ظيب ().(...ككيفيةى ترشيح األعضاء كمكافأهتم
 مكتب ا٠تدمة االجتماعية هتيئة ا١تلف االجتماعي للحدث بناء على طلب احملكمة، يتؤب. أ

 .احملكمة القياـ بأعماؿ اإلرشاد كا١تراقبة االجتماعية كتنفيذ ا١تهاـ اليت تكلفو هبا كيتؤب
 ىذا ا١تكتب من مرشدين كأخصائيُت اجتماعيُت سواء كانوا من العاملُت ُب يتألف. ب

الدكلة أك ُب القطاع األىلي ا١تعتمد رٝتيا 
 القاضي للحدث ككليو العقوبة البديلة احملكـو هبا، كالغرض منها، كاآلثار اإل٬تابية اليت يشرح .ٓ

 عدـ تنفيذ البديل بالصورة حالةتعود من تنفيذىا، ككذلك العواقب اليت سيتحملها ُب 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بغزة، اإلسالمية اٞتامعة ماجستَت، رسالة التعزيرية، العقوبات تقدير ُب القاضي سلطة: إبراىيم ٤تمد سليم النجار، ()
 بعدىا كما ُٗص ـ،ََِٕ

 َُِقضاء األحداث، ص: عوين(ِ)

 ـَُِِ-ٔ-ِْ بتاريخ (ٔ) صفحة )(َِّ) رقم العدد ا١تطبوعة الشرؽ صحيفة ()
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 كقد كرد ُب مسودة ،اٟتكم كيكوف التنفيذ كفقا للضوابط ا١تنصوص عليها ُب ().ا١تطلوبة
يلـز القاضي بالتدكين ُب دفًت الضبط بعد  (ِٔ)مشركع كزارة العدؿ للعقوبات البديلة ا١تادة 

 تنبيوي احملكـو عليو، كأخذ توقيعو على أنو ُب حاؿ اإلخالؿ لبديلة،األمر بتطبيق العقوبة ا
سم منها ما مضى من  ٔتقتضيات العقوبة البديلة؛ فإف العقوبة احملكـو هبا ستوٌقع عليو بعد أف ٭تي

 ().عقوبة بديلة
فالٯتكن للقضاء أف ينفذ حكما بديال اقًتحو التكامل بُت اٞتهات القضائية كالتنفيذية،  .ٔ

كأبعاده كنتائجو كاٞتهات اليت ، اٟتكم ااالدعاء مآب يكن لدل القاضي تصور كاضح كدقيق ٢تذ
 كآلية يا كاؼاكوف لدل ىذه اٞتهات استعدادم أنو البد أف كماتسهم ُب تنفيذه على اٟتدث،

 كبالتإب ٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة بكفاءة عالية ،منظمة لتكوف مكانا مناسبا لتنفيذ اٟتكم
 ().كمصداقية

 
القاضي ا١تشرؼ على ) إطالؽ مصطلح ٯتكن ك،يسند للقاضي اإلشراؼ على تنفيذ العقوبة .ٕ

يف ؼ كُب ذلك تخالعقوبة،على القاضي ا١تختص باإلشراؼ على متابعة تطبيق  (تنفيذ العقوبة
 فالتكلفة ا١تطلوبة ر؛ أف ٭تتج بالتكلفة ا١تادية ٢تذا األـينبغي كال اٟتكم،للعبء عن قاضي 

 ىذا النمط من القضاء ا١تتخصص تقل كثَتا عن تكلفة اٞترائم اليت يقًتفها األحداث شاءإلف
  ().لو فشلت العقوبة البديلة ُب ٖتقيق أىدافها كعاد األحداث لدرب اٞترٯتة ٣ترمُت ٤تًتفُت

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ِِِص كبدائلها، ا١تدة القصَتة للحرية السالبة العقوبات: الزيٍت ()

 .ـَُِِ-َٔ-ِْ) بتاريخ (ٔ) صفحة )(َِّ) رقم العدد ا١تطبوعة الشرؽ صحيفة ()

 . كمابعدىاِْٖالعقوبات البديلة عن السجن لألحكاـ التعزيرية، ٣تلة العدؿ، ص : ابن خنُت ()

 ْٔٗ ك ِْٗكبدائلها،ص ا١تدة القصَتة للحرية السالبة العقوبات: الزيٍت ()
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 األحداث قضايا في البديلة العقوبات تفعيل آليات: الثالث المطلب
 التنفيذي المستوى على

 

 التنفيذ تعترب من أىم مراحل العقوبة البديلة على اٟتدث حيث من خال٢تا تتحقق مرحلة
 ينتهي عند إصدار العقوبة كما كاف ال كدكر قاضي األحداث البديلة،األىداؼ التقوٯتية للعقوبة 

 بل يستمر أيضا ُب مرحلة التنفيذ ٟتماية حقوؽ اٟتدث احملكـو كضماف تطبيق العقوبة ٔتا ،سائدا
: يأٌب ُب ا١تستول التنفيذم ما كيراعى،٭تقق األىداؼ اليت فرضت ألجلها 

خضوع احملكـو عليو خالؿ فًتة تنفيذ العقوبة البديلة إلشراؼ قضائي من قبل قاضي -ُ
 القضائي ىو ضمانة لتنفيذ جيد للعقوبة البديلة كٖتديد مدهتا فاالشراؼ ()٥تتص باألحداث،

 ضوئها يقرر ما إذا كانت العقوبة قد لكموعد انقضائها بناء على التقارير اليت ترفع للقاضي كعل
 كثيقة أبو ظيب كُب() .حققت أىدافها  أك أهنا ْتاجة إٔب تبديل بنوع أكثر مالءمة كإطالة ا١تدة

٬ترم تنفيذ األحكاـ الصادرة عن ٤تكمة األحداث ٖتت إشراؼ اٞتهة القضائية  (َْ)ا١تادة
 .  من قواعد األمم ا١تتحدة إلدارة شؤكف قضاء األحداث (ِّ) كقد أقرت ىذا  القاعدة .ا١تختصة
 كيناط بالقاضي ، اٟتالةعن عن التنفيذ القاضي بتقارير دكرية ة اٞتهات ا١تسؤكؿتواُب-ِ

 ُب اٟتكم ليهافحص ىذه التقارير كالتأكد من صحتها، كُب حالة عدـ فعالية العقوبة ا١تنصوص ع
 ، لتحقيق األىداؼ ا١تطلوبة، أك عدـ تنفيذ اٟتدث لاللتزامات ا١تفركضة عليو ٔتقتضى تلك العقوبة

 كإعداد ملف جديد ٟتالتو للفحص،فيجب على القاضي حينئذ أف يأمر بإعادة إخضاع اٟتدث 
 استحاؿ االستمرار ُب العقوبة البديلة فيجب أخذ رأم كإذا. () العقوبةكتعديلكمن ٍب تغيَت 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ِْٖص كبدائلها، ا١تدة القصَتة للحرية السالبة العقوبات: الزيٍت ()

 ِٖٗص ، (التدابَت-اٞتزائية ا١تسئولية – اال٨تراؼ عوامل) ا١تنحرفوف األحداث: جعفر ()

 ِْٖص كبدائلها، ا١تدة القصَتة للحرية السالبة العقوبات: الزيٍت ()
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 .()من ىذا النظاـ قبل إصدار قرار بإكماؿ عقوبة السجن (ِٖ)اللجنة ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة
 عن تطور كمة االجتماعية تقريرا دكريا للمحدمةيرفع مكتب اْب/ أ  (ِْ) كثيقة أبو ظيب كُب

 . يربرىاما كٗتتصر ىذه ا١تدة ُب حاؿ توافر أشهر،سلوؾ اٟتدث كل ثالثة 
تعديل -باالستناد للتقارير ا١تقدمة ٢تا من مكتب ا٠تدمة االجتماعية –  للمحكمة ب

 االتدابَت ا١تتخذة من قبلها كلما رأت موجبا لذلك ضمن الشركط كاألحواؿ ا١تبينة ُب ىذ
. (القانوف)النظاـ 

 االجتماعي مهمة ا١تتابعة كالتقوٙب لربنامج العقوبة البديلة من خالؿ باألخصائي تناط -ّ
 ُب كزارة التنفيذ قاضي إٔب للجهات للحدث التقارير الشهرية عن سَت عملية العقوبة البديلة رفع

 ٤تاكم تزكيد ينبغي ك٢تذا ().كينتهي أمر اإلشراؼ بتقدٙب تقرير هنائي ييضم ١تلف اٟتدث().العدؿ
كل حدث تزكيد ملف ؿ تأىيال عاليا ا١تؤىلُت ا١تتخصصُت كا٠ترباءاألحداث بأعداد كافية من 

إ٧تازاتو  اٟتدث كإمكاناتو كشخصيةتطور  عنمقننة كمبنية على معايَت علمية مستمرة ك ٔتعلومات 
 .ُب تنفيذ ماحكم بو

جهاز :  بُت ٚتيع األجهزة كا٢تيئات اليت يتعلق هبا قضاء األحداث مثلكالتواصل تعاكفاؿ-ْ
 كجهاز مراقيب السلوؾ الذم يتؤب مراقبة سلوؾ اٟتدث أثناء ،دراسة شخصية اٟتدث قبل اٟتكم

تنفيذ البديل بقصد إصالحو كُب قياـ كل منهم بدكره ما ٮتفف العبء عن قاضي األحداث 
لكًتكنيا ليتاح إ التنفيذ كٗتزينها ا١تلفات كإدراج ا١تطلوب، ٖتقيق األىداؼ بالشكل ُبكيساعده 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اٞتهات ُب حاليا يدرس كالذم العدؿ كزارة من ا١تقدـ اٞتديد السعودم البديلة العقوبات نظاـ مشركع من (ُٗ)مادة ()
 .التنظيمية

 ذم، السبت،الرياضصحيفة  ، البدائل االجتماعية للسجوف ضركرة اجتماعية أـ موضة حضارية :العواد،ناصر بن صاّب ()
 ُُٖٖٓ مالعددَُُِ،أكتوبر ، ُٓ ا١توافق ىػُِّْ، القعدة

 األردنية ا١تملكة ُب األحداث كقضاء اٞتا٨تُت األحداث حوؿالتقرير الدكرم الرابع :  ا١تركز الوطٍت ٟتقوؽ اإلنساف باألردف()
 .ـََِٕ لعاـ
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 .بينهمالتكامل 
 حالة امتناع اٟتدث كُب اٟتدث احملكـو عليو بتنفيذ كافة متطلبات العقوبة البديلة يلتـز -ٓ

 أك عدـ تأديتها كما ىو مطلوب منو فيمكن للقاضي أف يأمر بزيادة العقوبة،احملكـو عن تنفيذ 
  ().العقوبة تغيَتالفًتة عند الضركرة، أك 

 حدث سواء ُب مرحلة إعداد ملف اٟتالة أك ُب اختيار القاضي قد خطأ ما أف إذا اتضح -ٔ
 ىو استبداؿ القاضي للعقوبة ا١تنصوص عليو حدث طريقة إلصالح ما كأنسب ،لنمط أك مقدار العقوبة

.بأخرل مناسبة بناء على إعادة دراسة ا١تلف كمالحظات ا١تراقب القضائي () 
 ا١تركر كحوادث ا٠تفيفة كا١تشاجرات ،البسيطة القضايا بعض إجراءات إهناء على العمل -ٕ

 كإف ٓب ٯتكن القضائية، النزاع دكف عناء ا١تواجهة كتسوية كقوعها فور التحقيق جهات قبل من
 الوعظ، لوليو، اٟتدث تسليم) األكليةفيكتفي قاضي األحداث فيها ٔتا يقرره من العقوبات 

 اٟتكم باٞتلد ينفذ كعند فيها، كالبت األحداث قضايا ُب النظركمراعاة سرعة . ( التهديد،التوبيخ
 العطل ُب مناكبُت قضاة إ٬تاد مع التنفيذ،ُب حينو دكف إيداع اٟتدث دار ا١تالحظة النتظار 

 .()الرٝتية
 كٓب يستكمل مدهتا لو ا٠تيار باستكماؿ ا١تدة للحرية يقضي عقوبة سالبة الذم اٟتدث -ٖ

 بعقوبة بديلة يقدرىا للحريةا١تتبقية من عقوبة السجن أك استبداؿ ا١تدة ا١تتبقية من العقوبة السالبة 
. ()السجنالقاضي على أف ٭تتسب لو كل يـو من أياـ عقوبة 

ٖتت إشراؼ قاضي األحداث كذلك  (ضابط التنفيذ) على التنفيذ شراؼ اإليتؤب -ٗ
 :لالعتبارات التالية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ِِِص كبدائلها، ا١تدة القصَتة للحرية السالبة العقوبات: الزيٍت ()

 ِْٖص كبدائلها، ا١تدة القصَتة للحرية السالبة العقوبات: الزيٍت ()

 ِّٓص ، األحداث جرائم ُب القضاء: ا١تاضي ()

 ْٕٓص كبدائلها، ا١تدة القصَتة للحرية السالبة العقوبات: الزيٍت ()
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.  أشد إٟتاحا منو ُب قضايا الكبارألحداث بالعقوبات البديلة ُب ا١تعاملة اٞتنائية ؿاٟتكم/ أ
 األمر تعديل يقتضيعملية اإلشراؼ القضائي على التنفيذ امتداد لعملية اٟتكم فقد /ب

 (). كما يستجد ُب ملف الشخصية للحدثالقاضي، كقفها أك تغيَتىا كفق تقدير كالعقوبة أ
 مثل،  تفريد األحكاـ كالتنفيذموضوع يتفق مع توصيات ا١تؤ٘ترات الدكلية اليت تناكلت كىذا 

ـ كالذم جاء ُب توصياتو أف ُْٓٗ ُب انفرس سنة ١تنعقد الدكٕب الثالث للدفاع االجتماعي اا١تؤ٘تر
مراحل التنفيذ تعترب من أىم مراحل الدفاع االجتماعي كفيها ٬تب العمل على ٖتقيق أىداؼ 
الدفاع االجتماعي فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات أك التدابَت االحًتازية، كما ْتثت ىذا ا١توضوع 

 الدكٕب العاشر كا١تؤ٘تر، (ـُُٔٗليوف سنة ) االجتماعي دفاعالدكرة العاشرة لألمم ا١تتحدة لل
 الثامن ٠ترباء الشئوف االجتماعية العرب ا١تنعقد ُب كا١تؤ٘تر ، ـُٗٔٗ سنة كرمالقانوف العقوبات ب
 ُب كلقانوف األحداث اإلماراٌب ٕتربة جيدة ،ـُْٔٗ مايو سنة ُْ- ٗالقاىرة ُب الفًتة من 

. ()األحداثتنظيم مسا٫تة القضاء ُب اإلشراؼ على تنفيذ البدائل احملكـو هبا على 
تدريبو - أك يكوف ضمنها-  البديلة على اٟتدثالعقوبةتنفيذ  الباحثة أف يسبق تقًتح- َُ

 كمنها ا١تهارة ، حيث يعا٘ب األحداث اٞتا٨توف من قصور مهارات اٟتواراٟتوارعلى مهارات 
 كُب ()كالصراع،الرئيسة االستماع اٞتيد ليتمكنوا من التفاىم مع اآلخرين بدال من عالقات الشك 

ا١تملكة العربية السعودية تعترب الربامج التدريبية اليت ينظمها مركز ا١تلك عبد العزيز للحوار الوطٍت 
 الذممهارات االتصاؿ ُب اٟتوار، كاحملاكر الناجح : برنا٣تي، خصوصا كفيلة بتحقيق ىذا ا٢تدؼ

 .()إكساب الشباب كالفتيات مهارات اٟتوارإٔب يهدؼ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .بعدىا كما ُِٕص ـ،َُُِ ،ُط الشارقة، الشرطية، العلـو أكادٯتية األحداث، رعاية: أٛتد كىداف، ()

 بعدىا كما ُِٓص ـ،َُُِ ،ُط الشارقة، الشرطية، العلـو أكادٯتية األحداث، رعاية: أٛتد كىداف، ()

 ُِٗ ص التعاكف، ٣تلس دكؿ ُب اٞتا٨تُت األحداث رعاية دليل: حجازم ()

 إعداد من تدريبيتاف حقيبتاف ،  الناجح احملاكرك ،اٟتوار ُب االتصاؿ مهارات ٪تيةت: مركز ا١تلك عبد العزيز للحوار الوطٍت ()
 .ىػُّّْك ىػُِّْ،با١تركز العلمي الفريق
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 خطة للعقوبات البديلة فيذمف يرافق مسَتة العمل التنظيمي كالقضائي كالنتأمن ا١تهم -ُُ
 بعض تطبيقات العقوبات البديلة فجدة البديلة ١تسار العقوبات كتفقد ،مستمرةتقييمية تقوٯتية 

ف يكوف الكل متجاكبا مساندا لسد ىذه أ كالبد ،على األحداث قد تواجو ٖتديات عند التطبيق
 ().ثالفجوات كترقية العمل القضائي ا١توجو لألحدا

 كسائل اإلعالـ ا١تختلفة أف تقـو بدكر إ٬تايب دؤكب ُب نشر الوعي اجملتمعي على-ُِ
 إ٬تابياهتا العلماء حو٢تا، كتسليط الضوء على كفتاكلٔتفهـو العقوبات البديلة، كمشركعيتها، 

 ُب ٖتقيق األمن العميق من خالؿ كدكرىا ،بالنسبة لألحداث مقارنة بسلبيات السجن عليهم
 النجاح لإلسهاـ كمؤشراتمعاٞتة دكافع اٟتدث كإعادة تأىيلو، كالتجارب الناجحة ٤تليا كعا١تيا، 

 التوجو ُب عقوبات األحداث هبذا موضوعية لدل الرأم العاـ قناعةبتكوين قبوؿ اجتماعي، ك
 ة باٞتهود اٟتكومياالكتفاءكطمأنتو، كتوعية اجملتمع للدكر ا١تطلوب منو الستصالح أبنائو كعدـ 

 لألحداث كنشر ٕتارهبا، االجتماعية ا١تؤسسات االجتماعية لتتيح فرصة ا٠تدمة كتشجيع ،الرٝتية
.  كحث اجملتمع على تقبل اٟتدث بعد تنفيذ العقوبة البديلة حىت ال يتكوف لديو الشعور بالنبذ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القانونية للبحوث العريب ا١تركز العرب، العدؿ كزراء ٣تلس العدالة، إلدارة الشاملة العربية ا٠تطة: جامعة الدكؿ العربية ()
 .لبناف-بَتكت،  كالقضائية
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 الخالصة والنتائج والتوصيات
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 :الخالصة: أوال
 يظهر من ىذه الدراسة ُب كامل فصو٢تا أ٫تية تطبيق العقوبات البديلة ُب قضايا األحداث، 

كحاجة األنظمة ُب ا١تملكة العربية السعودية كدكؿ ٣تلس التعاكف لدكؿ ا٠تليج العريب الستيعاب 
كافة أنواع البدائل ككضع التنظيمات كآليات التنفيذ الكفيلة بالتوسع ُب ىذا االٕتاه، كقد جاءت 

: ىذه الدراسة ُب ٜتسة فصوؿ
 فصل ٘تهيدم احتول على مشكلة الدراسة كأبعادىا كتساؤالهتا كأىدافها :الفصل األول

. منهجها كمصطلحات الدراسةحدكدىا كأ٫تيتها ك
 ماىية العقوبات السالبة للحرية كالعقوبات البديلة كقضايا األحداث كقد :الفصل الثاني

تطرقت ُب ا١تبحث األكؿ كبشمولية إٔب العقوبات السالبة للحرية من : اشتمل على ثالثة مباحث
حيث مفهومها كمزاياىا كعيوهبا، كُب ا١تبحث الثا٘ب تطرقت إٔب العقوبات البديلة من حيث 

مفهومها كمزاياىا كعيوهبا، كُب ا١تبحث الثالث تطرقت إٔب قضايا األحداث من حيث ا١تفهـو 
كتطبيق العقوبة السالبة للحرية  

 تطبيق العقوبات البديلة على األحداث كقد تناكلت ُب ا١تبحث األكؿ :الفصل الثالث
مربرات تطبيق العقوبة البديلة على اٟتدث سواء من الناحية الشخصية أك تلك ا١تتعلقة بالظركؼ 

تطبيق العقوبات النظامية كاالجتماعية ؿضوابط اؿاألسرية كاالجتماعية، كتناكلت ُب ا١تبحث الثا٘ب 
كتناكلت ُب ا١تبحث الثالث خصوصية األحداث اإلناث ُب تطبيق العقوبة . حداثالبديلة على األ

. دينيةاؿتكوينية كمن الناحيتُت اؿالبديلة 
 كقد ذكرت ُب ا١تبحث  ككاقعهاالعقوبات البديلة ُب قضايا األحداثأنواع  :الفصل الرابع

األكؿ أنواع العقوبات البديلة على األحداث، كُب ا١تبحث الثا٘ب تطبيق العقوبات البديلة على 
األحداث ُب ا١تملكة العربية السعودية كُب ا١تبحث الثالث كاقع العقوبات البديلة على األحداث ُب 

دكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي كل دكلة على حدة، كُب ا١تبحث الرابع آليات تفعيل العقوبات 
. البديلة ُب قضايا األحداث على ا١تستويات التنظيمي كالقضائي كالتنفيذم

. اختتمت فيو البحث با٠تالصة كذكر أبرز النتائج كالتوصيات: الفصل الخامس
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النتائج :  انياً 
: من أىم النتائج اليت توصلت ٢تا الباحثة من خالؿ ىذا البحث ما يلي

 استصالحو كتقوٙب مساره؛ كُب اإلسالـ قُب قضايا األحداث  اتا٢تدؼ األساسي من العقوب .ُ
  .ألنو من أىل التأديب

أضرار العقوبات السالبة للحرية على األحداث نفسية كصحية كاجتماعية كاقتصادية، كىذه  .ِ
ُب حُت ٓب تشر اإلحصائيات إٔب دكر فاعل . األضرار تتعدل اٟتدث إٔب األسرة كاجملتمع

 .للسجوف ُب خفض نسبة اٞترائم

يشًتؾ األحداث ذكورا كإناثا ُب التضرر من سلبيات عقوبة السجن، كتزيد اإلناث تضررا من  .ّ
 .السجن؛ نظرا ٠تصوصيتها التكوينية، باإلضافة إٔب طبيعة اجملتمعات احملافظة

 السجن عقوبة تعزيرية لألحداث لو مثالب كثَتة، كعلى الرغم من ذلك فهو األنسب ُب  .ْ
. قضايا معينة كليس ا١تراد االستغناء عنو

مكثت النظم العقابية البشرية أزمنة طويلة حىت تصل إٔب تشريع ٬تيز مبدأ العقوبة البديلة، أما  .ٓ
 . التشريع اإلسالمي فإنو يقر مبدأ العقوبة البديلة ُب نوعيات معينة من اٞترائم

٣تاؿ تطبيق العقوبات البديلة على األحداث ىو العقوبات التعزيرية اليت يرجع تقديرىا إٔب  .ٔ
 . القاضي حسب ما ٭تقق مقاصد العقوبة كأىدافها

اختلف الفقهاء ُب ٖتديد سن ا١تسئولية اٞتنائية للحدث، كاعتمدت األنظمة السعودية سن  .ٕ
 ُب الذكور، اٟتنفي ُب الذكور كاإلناث، كللمذىب مالثامنة عشرة كىو موافق للمذىب ا١تالك

القانوف ا١توحد لألحداث بدكؿ ٣تلس التعاكف لدكؿ ا٠تليج "للنظاـ "كما يوافق كثيقة أبو ظيب 
 .العربية ، كاالتفاقيات الدكلية

اختلفت دكؿ ٣تلس التعاكف لدكؿ ا٠تليج العريب ُب ٖتديد السن األدٗب كاألقصى للمسئولية  .ٖ
. اٞتنائية لألحداث

اٟتاجة ماسة لتطبيق العقوبات البديلة على األحداث نظرا لطبيعة ا١ترحلة العمرية، ككوف  .ٗ
، سجناٟتدث غَت مسئوؿ جنائيا، كلدمج اٟتدث ُب النسيج اجملتمعي، ككقايتة من سلبيات اؿ

 .إٟتاحاك اٟتاجة لتطبيق بدائل السجن على الفتيات أكثر 
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العقوبات البديلة ُب قضايا األحداث توجو حديث نسبيا ُب السياسة اٞتنائية كالبد من توافر  .َُ
.  ٚتلة من الضوابط النظامية كاالجتماعية لتطبيقو بنجاح

فهي ال - كإف كانت ال تقارف بعيوب السجن– للعقوبات البديلة على األحداث عيوب  .ُُ
تناسب بعض أ٪تاط اٞترائم، كال تكفي لردع بعض األحداث، كما أف عدـ توافر األساليب 

التنفيذية، كقلة ا١تؤىلُت علميا كعمليا لإلشراؼ على تنفيذىا،  كعدـ كجود آليات تنفيذ 
باإلضافة إٔب أهنا تتطلب إ٬تابية احملكـو ُب التعاطي مع . كمتابعة كاضحة ٖتد من فاعليتها

 .العقوبة ا١تقررة عليو

ضركرة تفريد العقوبات البديلة على األحداث ُب ضوء ملف اٟتالة كبالنظر إٔب اٟتدث اٞتا٘ب  .ُِ
 . كاجملٍت عليو كاٞتناية

ملف الشخصية متطلب مسبق لإلجراءات القضائية تعده ٞتنة دراسة حالة اٟتدث كا١تكونة  .ُّ
من ٥تتصُت ُب الشريعة كاألنظمة كعلم االجتماع كا٠تدمة االجتماعية كالطب النفسي 

السيما علم النفس اٞتنائي الذم يعٌت باألساليب كالطرائق ا١تختلفة إلصالح اٞتا٘ب كيهتم 
باألسباب كالدكافع ا١تختلفة اليت تدفع الفرد الرتكاب الفعل اإلجرامي، كيقًتح الوسائل 

.  كيكوف رأم اللجنة اسًتشاديا.الكفيلة لعقابو، أك عالجو، أك إصالحو
كليو، الوعظ كالتوجيو إٔب تسليم اٟتدث :  لعقوبة السجن على األحداث ىيعنويةالبدائل آب .ُْ

ىي عقوبات تناسب القضايا البسيطة كٖتقق ىدؼ االستصالح ككالنصح، التوبيخ، التهديد 
 .للحدث بفعالية مىت طبقت ُب ٤تلها

ا١تصادرة كالغرامة كاإلتالؼ كىي من :  األحداث ىيُب قضاياالبدائل ا١تالية لعقوبة السجن  .ُٓ
 كتقي اٟتدث التعرض ١تضار السجن ا١تتعددة كال ،العقوبات اجملدية ُب قضايا األحداث

 .تكلف الدكلة نفقات باىظة

اٞتلد بديل بد٘ب لعقوبة السجن على األحداث كىو عقوبة مشركعة ١تن فوؽ العاشرة، كتأثَته ُب  .ُٔ
تأديب اٟتدث قد يفوؽ غَته من العقوبات، كما أف من إ٬تابياتو أنو يتدرج مع نوع السلوؾ اجملـر 

 .  اٞترميةكجسامتو، كيقي اٟتدث سلبيات السجن السيما تعرضو للعدكل

٦تا يقيد حرية اٟتدث بشكل جزئي حبسو ُب منزؿ كليو، كمنعو من ارتياد أماكن معينة أك  .ُٕ
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٦تارسة أعماؿ معينة كمن ميزات ىاتُت العقوبتُت أهنما تتيحاف للحدث البقاء ُب بيئتو 
مع عدـ التواجد ُب أماكن قد تضر بو كإخضاعو . كمتابعة دراستو كا١تعتاد (األسرة)الطبيعية 

 .لإلشراؼ كا١تراقبة

 العفو القضائي عن اٟتدث كإعفاؤه من تنفيذ العقوبة كلها أك بعضها كاألمر باإلفراج عنو  .ُٖ
يشعر اٟتدث أنو استحق العقوبة فعال كلكن القاضي أعطاه فرصة العفو كعليو أف بديل 

.  يعمل على إثبات حسن سلوكو لئال يستحق العقاب
من بدائل العقوبة اليت توصل إليها علم العقاب من منظور إسالمي العفو ا١تشركط ْتفظ  .ُٗ

القرآف الكرٙب أك أجزاء منو أك أجزاء من السنة ا١تطهرة، كاجتياز اختبار ٬ترل للحدث، 
. كالقرآف الكرٙب خَت ما يعُت على االستقامة كيهدم لليت ىي أقـو

كقف تنفيذ العقوبة اليت نطق هبا القاضي على اٟتدث عندما يظهر للقاضي أف اٞتـر كقع منو  .َِ
على سبيل الزلة، فإف استمر اٟتدث ٤تمود السَتة؛ فإف العقوبة ال تنفذ عليو بعد انتهاء 

ا١تدة، كاٟتدث على يقُت أثناء ذلك أنو إف ارتكب جرٯتة خالؿ ا١تدة احملددة حكم عليو 
 .بالعقوبة ا١توقوفة، كبعقوبة للجرٯتة اٞتديدة ٦تا يؤمل معو أف يستقيم سلوؾ اٟتدث

نظاـ االختبار القضائي قريب من كقف تنفيذ العقوبة على اٟتدث من حيث ٫تا نظاماف  .ُِ
كىذا – ٕتريبياف إال أف نظاـ االختبار القضائي يقتصر على النطق باإلدانة دكف العقوبة 

كيكوف اٟتدث خاضعا اللتزامات معينة من -أفضل ُب حق اٟتدث باعتبار أف ال عقوبة عليو
كإف ٓب يؤد اٟتدث . قبل القاضي كٖتت إشراؼ كمساعدة ضابط االختبار القضائي

كحكم عليو بأم عقوبة مناسبة، كىذا النظاـ كذلك ٭توؿ  اإلفراج االلتزامات ا١تطلوبة ألغي
. دكف اعتقاؿ اٟتدث

إحالة اٟتدث إٔب العالج الطيب أك النفسي أك االجتماعي ىو بديل مناسب ُب حق اٟتدث  .ِِ
  أنوالذم يتبُت أنو ارتكب اٞترٯتة ٖتت تأثَت مرض عقلي أك نفسي أك ضعف عقلي، أك

 حىت يشفى كيعاد النظر ُب ىذا البديل إذا تبُت للمحكمة ،أصيب بذلك بعد ارتكابو اٞترٯتة
. أف اٟتالة الصحية تسمح بذلك

إٟتاؽ اٟتدث بالتدريب ا١تهٍت يشغل اٟتدث بتعلم حرفة كمهنة نافعة مع مراعاة ميولو  .ِّ
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كصفاتو اٞتسمية، كىو أسلوب تقوٯتي ناجع يزيد تقدير اٟتدث لذاتو كمهاراتو كينمي شعوره 
باإل٬تابية كيسهم ُب استصالحو كاستثمار مواىبو ككقتو فيما ينفعو كينفع ٣تتمعو كيؤىلو 

. لسوؽ العمل، مع مراعاة الضوابط النظامية ُب ىذا الشأف
التكليف بالعمل للمنفعة العامة أك ٠تدمة اجملتمع عقوبة بديلة يقصد هبا  إلزاـ اٟتدث بأف  .ِْ

يؤدم عددا معينا من الساعات ُب عمل مفيد للمجتمع كبدكف مقابل ُب أكقات فراغو، 
. كالبد من توافر ضوابطو ليعطي نتائجو ا١ترجوة

ا١تراقبة االلكًتكنية أسلوب مبتكر كبديل للسجن حيث يتم مراقبة اٟتدث ّتهاز يشبو الساعة  .ِٓ
ك أسفل ساقو، كقد يستخدـ ٔتفرده أك مع بديل آخر كىذا أأك السوار مثبت ُب معصمو 

.  البديل يتيح للحدث أف ٭تيا حياتو الطبيعية، كال تقارف مضاره ٔتضار السجن
توجد أنظمة عديدة ُب ا١تملكة تقرر أنواعا من العقوبات البديلة، كىناؾ العديد من احملفزات  .ِٔ

، (ْ)ىػ مادةُِْٗ/ٔ/ُٗ ُب ُٗٔالواضحة ُب ىذا الشأف السيما قرار ٣تلس الوزراء رقم 
كيتبٌت مشركع خادـ اٟترمُت الشريفُت لتطوير القضاء تطبيق العقوبات البديلة عموما كعلى 

 .األحداث خصوصا

مشركع نظاـ العقوبات البديلة خطوة رائدة ُب االٕتاه الصحيح إل٬تاد اآلليات الصحيحة  .ِٕ
. لفعيل العقوبات البديلة على األحداث

التسليم، كاإلىانة، : كرد ُب األنظمة السعودية بشأف األحداث العقوبات البديلة التالية .ِٖ
كاٞتلد، العفو ا١تشركط ْتفظ القرآف الكرٙب، كُب مشركع العقوبات البديلة السعودم 

اإلنذار كالتوقيع على عهد أخالقي بالتوقف عن السلوؾ، كاإلحالة : كرد ذكر (ا١تقًتح)اٞتديد
عدـ مغادرة ا١تنزؿ ١تدة معينة ٖتت كفالة الوٕب . إٔب العالج الطيب أك النفسي أك االجتماعي

أك الوصي كمسئوليتو ا١تشاركة ُب أنشطة تعليمية أك تنموية، كأداء بعض األعماؿ التطوعية أك 
االجتماعية ُب ا١تؤسسات االجتماعية أك ا١تؤسسات اليت تضررت من اٞترٯتة، كاألنظمة 

السعودية تعطي القاضي صالحية كاسعة ُب التعزير ٘تكنو من تطبيق أم نوع من أنواع البدائل 
 .إذا ما توافرت ضوابطو

كرد ذكر التوبيخ كالتسليم كاالختبار القضائي كالتدريب ا١تهٍت كاإليداع ُب مأكل عالجي  .ِٗ
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كبدائل مشًتكة ُب ٚتيع القوانُت ٣تلس التعاكف لدكؿ ا٠تليج العريب، كٓب يرد ذكر ا١تراقبة 
. كاٟتاجة ماسة الستيعاب ٚتيع البدائل. اإللكًتكنية، كتفاكت ذكر باقي البدائل

عند ا١تقارنة بُت نصوص قوانُت دكؿ ا٠تليج األخرل ٧تد أف ىناؾ عقوبات بديلة على األحداث  .َّ
التوبيخ، كالتسليم، كاالختبار القضائي، اإليداع ُب مأكل : مشًتكة بُت ٚتيع دكؿ ا٠تليج كىي

ُب حُت كرد ا١تنع عن ارتياد أماكن معينة كحظر ٦تارسة عمل معُت ُب قوانُت االمارات . عالجي
كٓب يذكر . ككرد ذكر التدريب ا١تهٍت ُب قوانُت االمارات كالبحرين كعماف كقطر. كعماف كالكويت

ككرد اإللزاـ بواجبات معينة ُب قوانُت البحرين كعماف . اإلبعاد عن البالد إال ُب القانوف االٖتادم
كا١تصادرة كإغالؽ احملل ُب . ككرد اإلفراج الشرطي ُب القانونُت القطرم كالكوييت. كقطر كالكويت

  .القانونُت القطرم كالعما٘ب

القانوف ا١توحد لألحداث بدكؿ ٣تلس التعاكف لدكؿ ا٠تليج "للنظاـ "أقرت كثيقة أبو ظيب  .ُّ
 عاما كتدابَت ُٓ-ٕعلى األحداث ما بُت عمر (تدابَت الرعاية أك تدابَت اإلصالح)العربية 

التسليم، التوبيخ كالتحذير، ا١تنع من ارتياد اٟتدث الماكن معينة اك مزاكلة عمل : الرعاية ىي
كضع اٟتدث ٖتت ا١تراقبة االجتماعية ُب بيئتو الطبيعية، : أما تدابَت اإلصالح فهي. (معُت

إلزاـ اٟتدث بواجبات معينة كإٟتاقو بدكرات تدريبية مهنية أك ثقافية أك رياضية أك اجتماعية 
كما كرد اإلفراج ٖتت . مناسبة، اإليداع ُب مؤسسة ٥تتصة بإصالح األحداث أك عالجهم

 شرط للمدة الباقية من العقوبة

لتفعيل بدائل السجن على األحداث ٚتلة من ا١تتطلبات على ا١تستويات التنظيمي كالقضائي  .ِّ
 .كالتنفيذم البد من استيفائها 

 

 التوصيات:  الثاً 
 :ُب ضوء ماًب التوصل إليو من النتائج، فإف ىناؾ ٚتلة من التوصيات توصي هبا الباحثة كىي

اٟتد من معدالت إدخاؿ األحداث إٔب السجوف كحث أصحاب الفضيلة قضاة األحداث  -ُ
على إعماؿ بدائل السجن ُب قضايا األحداث، كتسبيب القاضي اختياره اٟتكم ْتبس 
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اٟتدث حىت ٯتكن االطمئناف إٔب أنو ال توجد ٙتة عقوبات أخرل غَت اٟتبس أكثر مالءمة 
. ٟتاؿ  اٟتدث

ا١تناداة بتفعيل بدائل السجن على األحداث بوصفها بديال عن سجن اٟتدث، كليس بديال  -ِ
 .  لسجنعن جزء من مدة ا

االستفادة من ك، ٣تلس التعاكف لدكؿ ا٠تليج العريبالتكامل بُت الوزارات ا١تعنية ُب دكؿ  -ّ
التجارب كاحملاكالت اٞتيدة اليت تثبت ٘تيزىا ُب دكؿ ٣تلس التعاكف نظرا للتشابو ُب التحوالت 

. كالبنية الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية
 كلبناء قناعات ،عقد دكرات تدريبية كحوارات مع القضاة ١تناقشة البدائل ا١تناسبة كضوابطها -ْ

ٔتشركعيتها كفاعليتها، كللتغلب على التحفظ الذم قد يصطدـ بو تنفيذ العقوبات البديلة على 
. األحداث

مراجعة األنظمة ا٠تاصة بالعقوبات البديلة على األحداث ُب كافة دكؿ ٣تلس التعاكف لدكؿ  -ٓ
 كتوسيع ،ا٠تليج العريب ٔتا فيها مشركع الئحة العقوبات البديلة ُب ا١تملكة العربية السعودية

دائرة العقوبات البديلة لتشمل ٚتيع العقوبات اليت كرد ذكرىا ُب البحث كتوفَت كل ما يساعد 
. على اٞتودة العالية للتفعيل على ا١تستويات التنظيمية كالقضائية كالتنفيذية

إنشاء قاعدة بيانات لألحداث، كتوفَت مستلزماهتا، كربط ٚتيع اٞتهات ا١تعنية هبا، كتشكيل  -ٔ
كالتصدم لتحدم . فريق للرقابة على مدل فاعلية ككفاءة العقوبات البديلة على األحداث

. نقص ا١توارد ا١تالية كالبشرية كالفنية، الذم ٭تد من تطبيق العقوبات البديلة
.  مهارات اٟتوارنشر ثقافة اٟتوار لدل األحداث ، كتدريبهم على  -ٕ
كتكوين مدكنة قضائية . تيسَت تبادؿ ا٠تربات بُت القضاة الذين ينظركف قضايا األحداث -ٖ

 كتقـو كزارة العدؿ ،القضايا اليت حكم فيها بعقوبات بديلة على األحداثٕتمع خاصة 
 . بتعميمها على القضاة
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 توصيات أخرى
زيد من الدراسات كالبحوث ُب ٣تاؿ العقوبات البديلة على األحداث؛ إجراء آبدعوة إٔب اؿ -ُ

أل٫تية ىذا ا١توضوع لألحداث كأسرىم كاجملتمع بأسره كألف ىناؾ احتياجا كاضحا ُب 
 .ا١تكتبة العربية ُب ىذا الشأف

العناية بإجراء دراسات ميدانية مسحية للتجارب اٞتيدة ُب دكؿ العآب كاإلفادة من  -ِ
. خرباهتا

 
 أف تفرد العقوبات البديلة على األحداث اإلناث بدراسة مستقلة -ّ

 
ينفع بو اإلسالـ كا١تسلمُت، كأف يعفو عن أف أسأؿ اهلل عز كجل أف يتقبل ىذا العمل، ك

آمُت . تقصَتم، كأف ٬تعلو دافعا ٕب ١تزيد من البحث كالتزكد من العلم
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 المراجع
 

 ،للثقافة الوطٍت اجمللس عن صادر ا١تعرفة، عآب النفس، كعلم اإلنساف: الستار عبد إبراىيم 
 .ـُْٖٗدط، بالكويت، كالفنوف

 اعتمدت- ا١تتحدة باألمم االنساف ٟتقوؽ السامية ا١تفوضية عن الصادرة الطفل حقوؽ اتفاقية 
 الثا٘ب تشرين َِ ُب كا١تؤرخ ْْ/ ِٓ العامة اٞتمعية قرار ٔتوجب كاالنضماـ للتوقيع كعرضت

 .ْٗ للمادة ،كفقاَُٗٗ سبتمرب/ أيلوؿ ِ :التنفيذ بدء تاريخ ُٖٗٗ نوفمرب/ 

 ،الثقافية، ا١تكتبة القَتكا٘ب، زيد أيب رسالة شرح الدا٘ب الثمر: اآليب السميع عبد صاّب األزىرم 
 .ت د ط، د بَتكت،

 الكتاب الطالب،دار ركض شرح ُب ا١تطالب أسٌت: زكريا بن ٤تمد بن األنصارم،زكريا 
 .دت اإلسالمي،دط،

 ،العقابية السياسة ُب (اإللكًتكنية السوار) االلكًتكنية ا١تراقبة ٖتت الوضع: صفاء أكتا٘ب 
 العدد ،ِٓ اجمللد كالقانونية، االقتصادية للعلـو دمشق جامعة ٣تلة ُب منشور ْتث الفرنسية،

 .ـََِٗ،األكؿ

 ،للبحوث العريب ا١تركز العربية، الدكؿ جامعة البديلة، العقوبات ُب ٤تاضرة: كالس إيلي 
 ـَُِّ-أيار لبناف، -بَتكت كالقضائية، القانونية

 ،اهلل رسوؿ أمور من ا١تختصر الصحيح ا١تسند اٞتامع: اهلل عبد أبو اٝتاعيل بن ٤تمد البخارم 
 بإضافة السلطانية عن مصورة النجاة طوؽ دار الناصر، ناصر بن زىَت ٖتقيق كأيامو، كسننو
. ىػُِِْ ،ُط الباقي، عبد فؤاد ٤تمد ترقيم

 ،ا١تعارؼ، منشأة اجملرمُت، كتقوٙب االجراـ عوامل استقصاء ُب ا١تعاصرة االٕتاىات: حاًب بكار 
. ـُٖٗٗاإلسكندرية،

 ٕتربة القضاء ُب ا١تملكة العربية السعودية ُب البدائل، كرقة عمل : البلوم، ياسر بن صاّب
مقدمة ١تلتقى االٕتاىات اٟتديثة للعقوبات البديلة الذم نظمتو كزارة العدؿ السعودية ُب الفًتة 

 بالرياض بلو راديسوف بقاعة ىػُِّْ ذم القعدة ُٗ ػ ُٕمن 

 من ا١تفرج عنهم إٔب السجن، % َّٞتأنا على االحكاـ البديلة بعد عوة : البلوم، ياسر
 العدد ـََِٗ أكتوبر ُِ ا١توافق ىػ،َُّْ شواؿ ِّ اإلثنُت ، األكسط الشرؽصحيفة 
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ُُِٕٔ 

 ،كزارة البسيط، اٞتنوح أزمة كتطويق صد ُب الزجرم الردع آليات فشلت كيف :يوسف بنباصر 
  .ـََِٔ/ ٓ/ ُٔ كتاريخ ،ٕٓٓ عدد خطاب ٔتوجب قضائية ا١تغربية،دراسة العدؿ

 ،ِط القاىرة، الشركؽ دار اإلسالمية، الشريعة ُب اٞتنائية السياسة: فتحي أٛتد هبنسي، 
 .ـُٖٖٗ

 شئوف دائرةصادر عن : ـََُِ العاـ ُب األحداث اقًتفها اليت القضايا عن التفصيلي البياف 
 .ْٖٖٔ العدد ـَُُِ/ّ/ٓ الشبيبة، جريدة بعماف، االجتماعية التنمية بوزارة األحداث

 ـَُِْ العدؿ ٣تلة إصدار ،ُِّ ص األكؿ، اجمللد العدؿ، كزارة لتعاميم ا١توضوعي التصنيف 

 اٞتمعية عن الصادر السعودية العربية ا١تملكة ُب اإلنساف كؽؽح أحواؿ عن الثا٘ب التقرير 
. ىػُِْٗاالنساف، ٟتقوؽ الوطنية

 األمم صندكؽ ا١تراىقة مرحلة الفرص،ـ،َُُِ العآب ُب األطفاؿ كضع اليونسيف تقرير 
. ةللطفوؿ ا١تتحدة

 موقع اٞتمعية ،تقرير زيارة اٞتمعية الوطنية ٟتقوؽ اإلنساف ١تؤسسة رعاية الفتيات بالرياض 
 ـَُِّ/ِ/ْىػ ا١توافق ُّْْ/ّ/ِْالوطنية ٟتقوؽ اإلنساف، 

 ،مقدـ ْتث تطبيقية، دراسة التعزيرية العقوبة تنفيذ كقف: العزيز عبد بن السالـ عبد التو٬ترم 
 للعلـو العربية نايفجامعة  اٞترٯتة، مكافحة ُب ا١تاجستَت على اٟتصوؿ ١تتطلبات استكماال

 .ىػُُْٗ الرياض، العليا، الدراسات معهد األمنية،

 أيب بن اهلل عبد بن السالـ عبد بن اٟتليم عبد بن أٛتد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن 
 ابن ٚتع ،(الرابع اجمللد الكربل الفتاكل ضمن مطبوع) الفقهية االختيارات: ٤تمد بن القاسم
 ا١تعرفة، دار، اٟتنبلي الدمشقي البعلي عباس بن ٤تمد بن علي اٟتسن أيب الدين عالء اللحاـ،
. ىػُّٕٗ دط، لبناف، بَتكت،

 أيب بن اهلل عبد بن السالـ عبد بن اٟتليم عبد بن أٛتد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن 
 العلمية، الكتب دار اإلسالمية، اٟتكومة كظيفة أك اإلسالـ، ُب اٟتسبة: ٤تمد بن القاسم

 .ت د ،ُط

 أيب بن اهلل عبد بن السالـ عبد بن اٟتليم عبد بن أٛتد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن 
 -كاإلرشاد كالدعوة كاألكقاؼ اإلسالمية الشئوف كزارة الشرعية، السياسة: ٤تمد بن القاسم
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 .ىػُُْٖ ،ُط السعودية، العربية ا١تملكة

 بن الرٛتن عبد احملقق الفتاكل، ٣تموع: اٟتليم عبد بن أٛتدتقي الدين أبو العباس  تيمية، ابن 
 العربية ا١تملكة النبوية، ا١تدينة الشريف، ا١تصحف لطباعة فهد ا١تلك ٣تمع قاسم، بن ٤تمد

 .ىػُُْٔالسعودية،

 مذىب على  ُب الفقواحملرر: اٟترا٘ب  ٤تمدبن ا٠تضر بن اهلل عبد بن السالـ عبد تيمية، ابن 
. ىػَُْْ ،ِالرياض،ط ا١تعارؼ، مكتبة حنبل، بن أٛتد اإلماـ

 ،ا٠تدمات الوضعي، كالقانوف اإلسالمي الفقو ُب العقوبة عن العفو: السيد سامح جاد 
 .ىػَُْْ ،ِط جدة، اٟتديثة،

 الفقهية اٞتمعية ٣تلة ُب ْتث اٟتدكد، ُب الطفل أحكاـ: ٤تمد بنت فاطمة اهلل، اٞتار 
 ٤تمد اإلماـ جامعة تصدرىا -ىػُّّْ/ ىػُِّْ ٤تـر/شواؿ عشر، اٟتادم العدد السعودية،

 .الشريعة كلية-اإلسالمية سعود بن

 ا١تركز العرب، العدؿ كزراء ٣تلس العدالة، إلدارة الشاملة العربية ا٠تطة: جامعة الدكؿ العربية 
 ا١تنحرفوف األحداث: ٤تمد علي  جعفر،.لبناف-بَتكت –كالقضائية القانونية للبحوث العريب

 للدراسات اٞتامعية ا١تؤسسة مقارنة، دراسة (التدابَت-اٞتزائية ا١تسئولية – اال٨تراؼ عوامل)
 .ىػَُْٓ ،ُط لبناف، بَتكت، كالتوزيع، كالنشر

 معاٞتة أساليب الثانية ا٠تاصة العلمية الندكة أْتاث:جامعة نايف العربية للعلـو األمنية 
 ُب األمنية للعلـو نايف األمَت ّتامعة ا١تنعقدة اإلصالحية، ا١تؤسسات ُب اٞتا٨تُت األحداث

 ،ُط، الرياض، كالتدريب األمنية للدراسات العريب ركزآب، ىػَُْٓ/ْ/ِ – ّ/َّ من الفًتة
 .ػقَُُْ

 ،من ٚتاعة كصححو ضبطو التعريفات، كتاب: الشريف الزين علي بن ٤تمد بن علي اٞترجا٘ب 
 .ىػَُّْ ،ُط لبناف، بَتكت، العلمية، الكتب دار الناشر بإشراؼ العلماء

 ا١تدينة غياب اإلشراؼ القضائي أعاؽ األحكاـ البديلة ، صحيفة: اٞتعفرم، أٛتد بن عبد اهلل 
 ُِِٖٕٗ العدد ـ،ََُِ/ ِ/ ٔ تالسب ،

 بأقواؿ علو معلقا ا١تتحدة العربية االمارات دكلة ُب االٖتادم العقوبات قانوف: اٞتندم، حسن 
 ـََِٗ ،ُط ىرة،االق العربية، النهضة دار األكؿ الكتاب القضاء كأحكاـ الفقو

 العدد كالنوازؿ األصوؿ النوازؿ،٣تلة مع التعامل ُب السلف منهج: حسُت بن اٞتيزا٘ب،٤تمد 
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. ىػَُّْ ٤تـر،األكؿ
 رسالة السعودم، النظاـ ُب للطفل اٞتنائية ا١تسئولية سن: سعد سعود العزيز اٟتارثي،عبد 

 .ىػُّّْ األمنية، للعلـو العربية نايف جامعة، ماجستَت

 ٖنسعى إللزاـ القضاة باألحكاـ البديلة، صحيفة سبق االلكًتكنية : اٟتارثي،علي بن حسُت /
 ـَُِّ/ ُ/ َِىػ ا١توافقُّْْ/ ربيع األكؿ

 دار الفكر، دمشق، سورية، ط القاموس الفقهي:حبيب، سعدم ، ِ ،َُْٖ. 

 ا١تكتب إصدار التعاكف، ٣تلس دكؿ ُب اٞتا٨تُت األحداث رعاية دليل:  مصطفى،حجازم 
 العربية ا٠تليج لدكؿ التعاكف ٣تلس بدكؿ االجتماعية كالشئوف العمل كزراء جمللس التنفيذم

. ـََِٓ ،ُط البحرين، ٦تلكة ،(ْْ) كالعمالية االجتماعية الدراسات سلسلة ضمن
 عبد فؤاد ٤تمد ترقيم البخارم، صحيح شرح البارم فتح: العسقال٘ب علي بن أٛتد حجر، ابن 

 .ىػُّٕٗ بَتكت، ا١تعرفة، دار باز، بن اهلل عبد بن العزيز عبد العالمة تعليق الباقي،

 ،ْتث كالنظاـ، الفقو ُب كأثرىا األحداث تأديب طرؽ: دحياف بن سليماف بن إبراىيم اٟتريب 
 العإب، القضاء معهد-السالمية سعود بن ٤تمد اإلماـ جامعة ا١تاجستَت، درجة لنيل تكميلي
 .ىػُُْٗ

 أبو أٛتد علي بن أٛتد بن سعيد ،  . احمللى ،ا١تطبعة ا١تنَتية،مصر،دط،دت:ابن حـز

 ابن ،  بَتكت،،اٟتديثة اآلفاؽ دار، األحكاـ أصوؿ ُب اإلحكاـ: سعيد بن أٛتد بن علي حـز
 الكتب بدار احملفوظتُت ا٠تطيتُت النسختُت على كمقابلة ا٠تطية النسخة من ٤تققة طبعة

 اٛتد حققها اليت النسخة على قوبلت كما األصوؿ علم من  ُّكُُ كا١ترقمتُت ا١تصرية،
 .شاكر ٤تمد

 دط، اٞتديدة اٞتامعة دار، األحداث لتشغيل القانو٘ب التنظيم: علي علي صالح، حسن 
 .ـَُِِ

 بن ٤تمد اإلماـ جامعة من بتنظيم (التعزيرية العقوبات ُب التطوعية باألعماؿ اإللزاـ) حلقة 
 .اٞتامعة ٔتقر ىػُُّْ/ ْ /ٓ بتاريخ اإلسالمية، سعود

 ،القاىرة، العربية، النهضة دار اإلرشادية، كحاجاهتا ا١تراىقة الفتاة مشكالت: أٛتد منَتة حلمي 
 .ـُٓٔٗ

 ،ىػُُّْ ،ُط الرياض، اٟتميضي، مطابع آمنة، مراىقة ٨تو: ٤تمد بن فهد اٟتمداف 
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  اٞتامعة ٣تلة الشرعية، ا٠تلوة ُب السجُت حق : علياف يوسف اٟتافظ عبد ٛتيدة، أبوٛتيدة 
. ـَُِِ-يناير  األكؿ العشركف،العدد اجمللد اإلسالمية، للدراسات اإلسالمية

 بن أٛتد اإلماـ مسند: الشيبا٘ب أسد بن ىالؿ بن ٤تمد بن أٛتد اهلل عبد أبو حنبل، ابن 
 احملسن عبد بن اهلل عبد كإشراؼ كآخركف مرشد، عادؿ -األرناؤكط شعيب ٖتقيق حنبل،
 .ىػ ُُِْ ،ُط الرسالة، مؤسسة الًتكي،

 ،دار كا١تراىقُت، لألطفاؿ االنفعالية أك السلوكية االضطرابات خصائص ٤تمد، غالب اٟتيارل 
 .ػقُّّْ ،ُط األردف، عماف، الفكر،

 ،مقدمة دراسة كا١تأموؿ، الواقع بُت للحرية السالبة العقوبات بدائل: علي بن اهلل عبد ا٠تثعمي 
 األمنية، للعلـو العربية نايف جامعة ا١تاجستَت، على اٟتصوؿ ١تتطلبات استكماال

 .ىػُِْٗ،الرياض

 صحيفة ا١تدينة، اٞتمعو حقوؽ اإلنساف تطالب بقائمة للعقوبات البديلة: ا٠تثالف، صاّب ، ٓ 
 ُُْٖٓالعدد .  ـََُِ يوليو ُٔ ىػ ا١توافق  ُُّْشعباف 

 ،للطباعة الفكر دار للخرشي، خليل ٥تتصر شرح: اهلل عبد بن ٤تمد ا٠ترشي ،
 .بَتكت،دط،دت

 ،ٔتعهد كاالستشارات البحوث إدارة ا١تعاصرة، اٞتنائية كاالٕتاىات التعزير: الفتاح عبد خضر 
 .دط دت، السعودية، العربية ا١تملكة الرياض، العامة، اإلدارة

 ،البحوث إدارة السعودية، العربية ا١تملكة ُب العقوبة تنفيذ كقف: الفتاح عبد خضر 
 .دط،ىػَُْْالسعودية، العربية ا١تملكة الرياض، العامة، اإلدارة ٔتعهد كاالستشارات

 كالتدريب، األمنية للدراسات العريب ا١تركز ككظيفتو، السجن مفهـو تطور: الفتاح خضر،عبد 
 النظر كجهة من كعيوهبا كمزاياىا السجوف األكٔب العلمية للندكة مقدـ ْتث، ىػَُْْ،ُط

. اإلصالحية
 ،االنساف ٟتقوؽ الدكلية ا١تواثيق ألحكاـ كفقا السجناء حقوؽ: ٤تمد سعدل ا٠تطيب 

 كٛتاية السجوف كتنظيم كالعقوبات اٞتزائية احملاكمات أصوؿ كقوانُت العربية كالدساتَت
. دط،دت اٟتقوقية، اٟتليب منشورات األحداث،

 ،الثامنة الطبعة عن) األزىر شباب، الدعوة مكتبة الفقو، أصوؿ علم: الوىاب عبد خالؼ 
. ـُِْٗ ،(القلم لدار
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 ا٠تميس الرياض، ريدة،ج عقوبة بديلة للسجن تنسجم مع الشريعة اإلسالميةُْ:  خنُت ابن 
 ُّْٓٓ العدد ىػُِّْ/ صفر/ ٗ

 العقوبات البديلة عن السجن لألحكاـ التعزيرية، ٣تلة العدؿ، : ابن خنُت، ٛتد بن عبد اهلل
 .ىػ السنة الثانية عشرةُُّْالعدد الثامن كاألربعوف، شواؿ 

 العامة الرئاسة عن تصدر دكرية ٣تلة، اإلسالمية البحوث ٣تلة: ابن خنُت، عبداهلل بن ٤تمد 
 الوقائع ، على األحكاـ تنزيل ْتث، كاإلرشاد كالدعوة كاإلفتاء العلمية البحوث إلدارات

 .ىػُِْٕ عاـ اآلخرة ٚتادل إٔب األكؿ ربيع من كالسبعُت، العددالثامن

 العدد القضائية، ٣تلة التعزيرية، العقوبة تقدير ضوابط: سعد بن ٤تمد بن اهلل عبد خنُت، آؿ 
 .ىػُِّْ-٤تـر -األكؿ

 الس ًجٍستا٘ب األزدم عمرك بن شداد بن بشَت بن إسحاؽ بن األشعث بن سليماف داكد، أبو :
 دط، بَتكت،،صيدا العصرية، ا١تكتبة  اٟتميدف عبد الدين ٤تيي ٤تمد: احملقق داكد، أيب سنن
 .دت

 ،مقدمة عمل اإلنساف،كرقة ٟتقوؽ الدكلية ا١تعايَت ُب األحداث عدالة مفهـو: علي الدباس 
 آب ُِ-َِ" األطفاؿ أجل من عدالة" األطفاؿ عدالة حوؿ الوطٍت للمؤ٘تر
 .ـ،عماف،األردفَُِّ

 ،سعود بن ٤تمد اإلماـ جامعة ماجستَت، ْتث السجن، بدائل: عائض بن حجاب الذيايب 
 .ىػُُِْ للقضاء، العإب ا١تعهد اإلسالمية،

 ،بدائل ندكة ُب مشاركة السجن، عقوبة لبدائل الشرعية النظرة: عايض بن حجاب الذيايب 
 األحد يـو-الرياض –بالسعودية اإلنساف ٟتقوؽ الوطنية اٞتمعية عقدهتا كاليت السجن عقوبة

 .ىػُِْٕ/القعدة ذك ُٗ

  ،الدار النموذجية، العصرية، ا١تكتبة ، ٥تتار الصحاح،٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادرالرازم 
ىػ َُِْ، ٓطصيدا،  بَتكت،

 ،نصر مطبعة ا١تعاصرة، اٞتنائية السياسة منظور من األحداث ا٨تراؼ: حامد راشد 
 .ـُٔٗٗ، ُاإلسالـ،ط

 دار رجب، البن القواعد : السىالمي اٟتسن، بن أٛتد بن الرٛتن عبد الدين زين رجب، ابن 
 .،دط،دتالعلمية الكتب



 

-197- 

 

 على- السجن-للحرية السالبة للعقوبات اإلصالحي االٕتاه: سعود بن اهلل عبد رشيد، آؿ 
 .ىػُِِْ  األمنية، للعلـو العربية نايف أكادٯتية ماجستَت، دراسة كالقانوف، الشريعة ضوء

 ،عدالة نظم لوضع مقارف ٖتليل العربية الدكؿ ُب االحداث عدالة نظم تقييم: فواز رطركط 
-َِ من كا١تنعقد األحداث عدالة حوؿ األكؿ الوطٍت ا١تؤ٘تر على مقدمة عمل كرقة األطفاؿ،

 .األردف-عماف –ـَُِّ/ٖ /ُِ

 أثر التفكك األسرم ُب عودة األحداث لال٨تراؼ، رسالة : الركيس، فهد بن عبد اهلل بن فايز
 .ىػُُِْ ، الرياض األمنية للعلـو العربية نايفماجستَت ، جامعة 

 ،جامعة ماجستَت، دراسة، للجرٯتة بالعود كعالقتو االجتماعي الوصم: ٤تمد بن سعود الركيلي 
. ىػُِْٗ األمنية، للعلـو نايف األمَت

 ،اإلثنُت الرياض،صحيفة  كتنموية، كاجتماعية إنسانية ضركرة األحداث عقوبات: إبراىيم الزبن 
 .ََُْٓ العدد ىػُُّْ رمضافُّ

 ىػُِّٗ،دط الكويت، حكومة العركس،مطبعة تاج: اٟتسيٍت مرتضى ٤تمد،الزبيدم .
 ،لتطورات كاجتماعية كعاطفية كعقلية كجسدية نفسية دراسة ا١تراىقة خفايا: معركؼ زريق 

 دمشق، الفكر، دار الًتبوية، العالجات أحدث مع كا١تراىقات ا١تراىقُت عند كمشاكلها ا١تراىقة
 .ػقَُْٔ ،ِط

 ،أسباهبا-كالشباب ا١تراىقُت عند كالدراسية كالسلوكية النفسية ا١تشكالت: ٤تمد أٛتد الزعيب 
 .ىػُِْٗ ،ُط دمشق، الفكر، دار مواجهتها، كأساليب

 مصر ا١تد٘ب، مطبعة العريب، الفكر دار اإلسالمي، الفقو ُب كالعقوبة اٞترٯتة : ٤تمد زىرة، أبو ،
. ـُٖٗٗدط،

 الدار السعودية للنشر كالتوزيع،السعوية، اإلسالـ، ظل ُب اإلنسا٘ب اجملتمع، ٤تمد زىرة، أبو
. ىػ َُُْ ،ِ ط الرياض،

 ،ىػُُِْ،ُط القاىرة، ا٠تا٧تي، الكبَت،مكتبة الطبقات: منيع بن سعيد بن ٤تمد الزىرم. 

  ،ٖتقيق الوسيط، ا١تعجم:٤تمد ؛ كالنجار، حامد ،؛كعبد القادر أٛتد مصطفى ابراىيمالزيات 
 .،دار الدعوة ،القاىرة، دط،دتالعربية اللغة ٣تمع

 بن غيهب بن ٭تِت بن عثماف بن بكر بن اهلل عبد بن ٤تمد بن اهلل عبد بن بكر زيد، أبو 
. ىػُُْٔ ، ُ،طالرسالة مؤسسة النوازؿ، فقو: ٤تمد
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 للطباعة الكتب دار كالعقاب، القانو٘ب كاالجتماع اإلجراـ علم ُب ا١تعجم: ٤تمود زيد، أبو 
 دت دط، القاىرة، كالنشر،

 ،ـَُٖٗالقاىرة، كالنشر، للطباعة الثقافة العقاب،دار كعلم اإلجراـ علم: ابراىيم ٤تمد زيد .
 ،العربية، النهضة دار كبدائلها، ا١تدة القصَتة للحرية السالبة العقوبات: رمضاف أٯتن الزيٍت 

 .ـََِٓ ،ِط القاىرة،

 ،العربية ا١تملكة من بكل االجتماعي كالفاع األمنية التدابَت سياسات نظمي، عزيز ٤تمد سآب 
 .ـ،دطُٔاٞتامعة، شباب العربية،مؤسسة مصر كٚتهورية السعودية

 ،الرٛتن عبد بن منصور عسكر، بن؛ كااهلل عبد بن ٤تمد ا١تطوع،؛ كاهلل عبد بن ٤تمد السحيم :
 األمر ٢تيئة العامة بالرئاسة كالدراسات البحوث مركز كعالجو، كآثاره أسبابو الفتيات ىركب

 .ىػَُّْ الرياض، ا١تنكر، عن كالنهي با١تعركؼ

 ،كالدراسة. ِٗص ىػ،ُُْٗ ،ُط اٞترٯتة، إٔب العودة أسباب: ناصر بن اهلل عبد السدحاف 
 جمللس العامة باألمانة اإلعالمية الشئوف عن تصدر كاليت احملكمة التعاكف ٣تلة ُب منشورة
، ،ِْ العدد العربية، ا٠تليج لدكؿ التعاكف جمللس ا٠تليجي التعاكف  .ىػ٤ُُْٕتـر

 ىػُِِْ، َُ جامعة دمشق، ط منشورات) ،قانوف العقوبات؛ القسم العاـ: سراج، عبود .
 ،ـُٖٔٗ دط،،القاىرة، العا١تية ا١تطبعة مقارنة، دراسة القضائي االختبار: فتحي أٛتد سركر .
 ،ٓط اٞتوزم، ابن دار القرآف، تفسَت ُب ا١تناف الكرٙب تيسَت: ناصر بن الرٛتن عبد السعدم، 

 .عمراف آؿ سورة تفسَت-األكؿ اجمللد ىػ،ُُِْ

 ،ُب اٟتديثة االٕتاىات) ملتقى ُب،كرقة عمل  الصغار على البديلة العقوبات:  كامل السعيد 
 ا١تراحل – القضاء مرفق لتطوير العزيز عبد بن اهلل عبد ا١تلك مشركع ضمن (البديلة العقوبات

 .ىػُِّْ/ُُ/ُٗ-ُٕ من الفًتة خالؿ الرياض ُب العدؿ كزارة أقامتو كالذم. العلمية

 عمل كرقة العريب، ا٠تليج دكؿ ُب ا١تقًتحة البديلة العقوبات: العزيز عبد بن اهلل السعيد،عبد 
. دت للحرية،دط، السالبة العقوبات بدائل لندكة مقدمة

 اٞترٯتة مكافحة السجوف،مركز نزالء ألسر كاالقتصادم االجتماعي الوضع:اهلل السعيد،عبد، 
 .ـُٔٗٗالسعودية،الرياض، العربية با١تملكة الداخلية كزارة

 ،األناـ،دار مصاّب ُب األحكاـ قواعد:السالـ عبد العزيزبن عبد الدين عز ٤تمد أبو السلمي 
 .لبناف بَتكت، العلمية، الكتب
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 ،ماجستَت، رسالة ا١تنحرفُت، األحداث لدل بالعود الًتبية إعادة مراكز عالقة: زبرة بو سوسن 
 .ـََِٖاٞتزائر، جامعة

 ٖتقيق عبد اٟتميد  األعظم، كاحمليط احملكم: ا١ترسي إٝتاعيل بن علي اٟتسن أبو ،سيده ابن
 .ىػُُِْ ،ُط لبناف،،بَتكت، العلمية الكتبىنداكم، 

 ،اٞتامع إٔب الزيادة ضم ُب الكبَت الفتح: بكر أيب بن الرٛتن عبد الدين جالؿ السيوطي 
 .ىػُِّْ ،ُط لبناف، بَتكت، الفكر، دار النبها٘ب، يوسف ٖتقيق الصغَت،

 األشباه كالنظائر ُب النحو، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف:  الدينؿالسيوطي، جال .
 ،ا١تطبوعات دار األحداث، قضاء لتنظيم ا١تتحدة األمم قواعد: اهلل عبد فتوح الشاذٕب 

  .ـََِٔ دط، اإلسكندرية، اٞتامعية،

 مناؼ عبد بن ا١تطلب عبد بن شافع بن عثماف بن العباس بن إدريس بن الشافعي،٤تمد 
. ىػَُُْا١تعرفة،بَتكت،دط، األـ،دار:ا١تطليب

 ،السجوف، داخل منو أجزاء أك الكرٙب القرآف ْتفظ ا١تشركط العفو: العزيز عبد عيسى الشامخ 
 .ىػُُْٗ ،ُط الرياض، العبيكاف، مكتبة

 ،ىػُّّْ ،ِط اإلسالمي، الفقو ُب السجن أحكاـ ُب ا٠تالصة: نايف بن علي الشحود .
 كما ُْٕٗ لسنة ٕ رقم السلطا٘ب ا١ترسـو ألحكاـ كفقا العاـ القسم العما٘ب اٞتزاء قانوف شرح 

. ـََِٕ ،ُط العربية،القاىرة، النهضة دار ٭تِت، عادؿ: تعديالت من عليو طرأ
 ،كرقة الكبار، على تطبق اليت البديلة العقوبات أنواع: ٤تمدف كلد اهلل عبد ٤تمد الشنقيطي 

 با١تملكة العدؿ كزارة نظمتو كالذم البديلة العقوبات ُب اٟتديثة االٕتاىات ملتقى ُب عمل
 ػقُِّْ/ُُ /ُٗ-ُٕ السبت من الفًتة ُب السعودية العربية

 ،ا١تعارؼ، منشأة: ا١تصرم كالقانوف اإلسالـ ُب األحداث رعاية: البشرم الشورّتي 
. ـُٖٓٗدط، اإلسكندرية،

 ،الصبابطي،دار الدين عصاـ ٖتقيق األكطار، نيل:اهلل عبد بن ٤تمد بن علي بن ٤تمد الشوكا٘ب 
. ىػُُّْ ،ُمصر،ط اٟتديث،

 ،من قضائية تطبيقات مع كنظاما فقها القضائية الطفل حقوؽ: إبراىيم بن ٤تمد الصائغ 
 رجب،(ٕ) اإلصدار،العدؿ ٣تلة إصدارات إحدل قضائية ثقافة ٨تو الشرعية، احملاكم

. ىػُُّْ
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  ذك  َّت ُب  تقريرنعن الفوضى كالشغب كاالشتباكات اليت حدث،اإللكًتكنيةسبق صحيفة 
  .ىػُِّْ اٟتجة

  ديسمرب ا١توافق ىػ ُّْٓ/َِ/َٓ  اإلثنُتأنقذكا شبابنا بالعقوبات البديلة: عكاظصحيفة َُِّ 
 .ْٖٓٓ: العدد /ـ

 ،حبيب ٖتقيق ا١تصنف،: اليما٘ب اٟتمَتم نافع بن ٫تاـ بن الرزاؽ عبد بكر أبو الصنعا٘ب 
 .ػقَُّْ ،ِط بَتكت، اإلسالمي، ا١تكتب األعظمي، الرٛتن

 ،ا١تلك جامعة اٞتزائي، للنظاـ العامة األحكاـ: مصطفى الفتاح عبد الصيفي 
. ىػُُْٔ سعود،الرياض،السعودية،دط،

 ،العربية نايفٞتامعة  مقدمة ماجستَت رسالة: احملسن عبد بن سليماف بن احملسن عبد الضبعاف 
. ىػُِِْ األمنية، للعلـو

 ٣تلس قرار ٔتوجب صدرت االجتماعية، ا١تالحظة دكر ُب األحداث إليداع ا١تنظمة الضوابط 
/ ت/ ُّ الرقم ذم العدؿ كزارة كتعميم ىػُِْٗ/ ٔ/ ُٗ ُب ُٗٔ الرقم ذم الوزراء

 .ىػُِْٗ شواؿ ،(َْ) العدد العدؿ، ٣تلة ىػ،ُِْٗ/ ٕ/ ُٔ ُب/ ِّْٔ

 ،ـُٖٗٗ ،ُط الرياض، الزىراء، دار اإلصالحية، كا١تؤسسات كالعقوبة اٞترٯتة: أحسن طالب .
 ،القرآف، تأكيل ُب البياف جامع: اآلملي غالب بن كثَت بن يزيد بن جرير بن ٤تمد الطربم 

 .ىػَُِْ ،ُالرسالة،ط مؤسسة

  الطحطاكم، حاشية الطحطاكم على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار ُب مذىب اإلماـ أيب
. ىػُِِٖحنيفة النعماف،ا١تطبعة ا١تصرية ،بوالؽ ،دط،  

 ،نايف جامعة دكتوراه، أطركحة العاـ، للنفع بالعمل التعزير: ٤تمد بن الرٛتن عبد الطرٯتاف 
 .ىػُّْْ األمنية، للعلـو العربية

 احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار مع تكملة ابن در: ابن عابدين، ٤تمد أمُت 
 .ىػُِّْ،ضعابدين، دار عآب الكتب، الريا

 العريب، الكتاب دار مطبعةرسالة دكتوراة،  اإلسالمية، الشريعة ُب التعزير: العزيز عبد عامر 
. ـُٕٓٗ ،ّط القاىرة،

 االلتحاؽ عن السجوف نزالء عزكؼ: البحث كفريق أٛتد ا١تنعم عبد حاًب اللطيف، عبد 
 الفٍت التقرير ،بالسعودية كالتدريب التعليم ١تعوقات الشامل البيئي ا١تنظور من دراسة با١تدارس
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. َُّْالثا٘ب، اٞتزء- ا١تنقح النهائي
 ملتقى إٔب  مقدـ ْتث ا١تقارنة، األنظمة ُب كأنواعها العقوبة مفهـو: فؤاد ا١تنعم، عبد 

 لتطوير العزيز عبد بن اهلل عبد ا١تلك مشركع ضمن (البديلة العقوبات ُب اٟتديثة االٕتاىات)
 خالؿ السعودية العربية با١تملكة العدؿ كزارة أقامتو كالذم العلمية، ا١تراحل – القضاء مرفق
 .ىػُِّْ/ ُُ/ ُٗ- ُٕ من الفًتة

 ،ـُٕٗٗ ،ْط العريب، الفكر دار القضائي، التشريع من العاـ القسم مبادئ: رؤكؼ عبيد .
 ،القاىرة، جامعة مقارنة، دراسة ا١تنحرفُت لألطفاؿ اٞتنائية ا١تسئولية: سلطاف أٛتد عثماف 

 .ـََِِ القاىرة،

 البدائل االجتماعية للسجوف ضركرة اجتماعية أـ موضة حضارية :العواد، ناصر بن صاّب
 العدد-ـَُُِ-أكتوبر –ُٓ ا١توافق ىػُِّْ-القعدة ذم-ُٕالسبت –الرياضصحيفة 
ُُٖٖٓ 

 ،مؤسسة العربية، التشريعات ُب اال٨تراؼ ٓتطر ا١تهدد أك ا١تنحرؼ اٟتدث: مصطفى العوجي 
 .ـُٖٔٗ ،ُط،نوفل،بَتكت

 العريب، الكاتب دار الوضعي، بالقانوف مقارنا اإلسالمي اٞتنائي التشريع :  القادر عبد، عودة 
 .ُِٗٗلبناف، بَتكت،

 ،با١تركز النشر دار اإلسالمي، اجملتمع ُب اٞتنائية اٞتزاءات بدائل: الدين ٤تيي ٤تمد عوض 
 دط، الرياض، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية،كالتدريب، األمنية للدراسات العريب

 .ىػُُُْ

 الشبكة على متوافر ، لألطفاؿ، اٞتائية العدالة: ٛتيد علي العولقي 
http://www.dsyemen.org/PDF./ 

 ،كدار كالتوزيع للنشر الدكلية العلمية الدار ،(مقارنة دراسة) األحداث قضاء: أٛتد زينب عوين 
 .ـََِّ ،ُط عماف، كالتوزيع، للنشر الثقافة

 للندكة مقدـ ْتث سلوكو، على كتأثَتىا كحاضره ماضيو ُب السجُت بيئة: حسن، عيسى 
 للدراسات العريب ا١تركز.اإلصالحية النظر كجهة من كعيوهبا كمزاياىا السجوف األكٔب العلمية
 .ىػ َُْْ ،ُ،طكالتدريب األمنية

  ،األحد ، عكاظالتوسع اليعٍت ا٠تركج عن النص، صحيفة : ٤تمد بن عبدالكرٙبالعيسى
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. ّّٕٕالعدد ،ـَُُِ أكتوبر ُٔىػ ا١توافق ُِّْ/ُُ/ُٖ
 ىػُُِْاألمنية ، للعلـو العربية نايفجامعة  اإلصالحية، ا١تؤسسات فكرة: اهلل غاٖب،عبد. 

 ُط، الكويت،ا١تنار مكتبة اإلسالـ، ُب السجناء كمعاملة السجن أحكاـ:،حسنةغد أبو، 
. ىػَُْٕ

 ،إبراىيم ٤تمود أٛتد ٖتقيق –ا١تذىب ُب الوسيط: الطوسي ٤تمد بن ٤تمد حامد أبو الغزإب 
 .ىػُُْٕ ،ُط القاىرة، السالـ، دار ٤تمد، ك٤تمد

 اآلخر ربيع الثا٘ب، العدد العدؿ، ٣تلة ا١تملكة، ُب األحداث قضاء: ٤تمد الرٛتن عبد ،الغزم 
 .ىػَُِْ

 كفصلو الكتاب،حققو شرح ُب اللباب: إبراىيم بن ٛتادة بن طالب بن الغٍت الغنيمي،عبد 
 .لبناف ، بَتكت العلمية، اٟتميد،دط،دت،ا١تكتبة عبد الدين ٤تيي ٤تمد حواشيو كعلق كضبطو

 ٤تمد السالـ عبد ٖتقيق اللغة، مقاييس معجم: الرازم القزكيٍت زكريا بن أٛتد فارس، ابن 
. ىػُّٗٗالفكر،دط، دار ىاركف،

 مؤسسة سلطاف، احملسن عبد زىَت ٖتقيق اللغة، ٣تمل: زكريا بن فارس بن أٛتد ،ابن فارس 
. ىػََُْالرسالة،

  ،دار كتاب العُت،: البصرمأبو عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد بن عمرك بن ٘تيم الفراىيدم 
. ا٢تالؿ، دط، دتكمكتبة 

 األقضية أصوؿ ُب اٟتكاـ بصرةت: اليعمرم الدين برىاف ٤تمد بن علي بن إبراىيم فرحوف، ابن 
 .ىػَُْٔ ،ُط األزىرية، الكليات مكتبة األحكاـ، كمناىج

 ،سعود بن ٤تمد اإلماـ ماجستَت،جامعة اٟترية،رسالة مفهـو:أٛتد بن حسُت بن علي فقيهي 
. ىػُِّْاإلسالمية،

 مكتب ٖتقيق الًتاث ُب مؤسسة :  ٖتقيق،٣تد الدين أبو طاىر ٤تمد بن يعقوب، الفَتكزآبادم
– مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت ،٤تمد نعيم العرقسيوسي: بإشراؼ،الرسالة

 . ىػُِْٔ، ٖ، طلبناف

 السجوف تنظيم قانوف، الكوييت اٞتزاء قانوف 
 ـ/السادس الفصل، ىػُّٔٗ األكؿ ربيع ُٗ بتاريخ الصادر البحريٍت، العقوبات قانوف 

 .ْٓكِٓ
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 ىػُّٕٗ لسنة ّْ رقم العما٘ب العمل قانوف  

 ُب السيف بقصر صدر الكويت، بدكلة األحداث شأف ُب ـُّٖٗ لسنة ّ رقم قانوف َُ 
 .ىػَُّْثا٘ب اؿ ربيع

 د ط، د القاىرة، مكتبة ا١تغٍت، ا١تقدسي، ٤تمد بن أٛتد بن اهلل عبد الدين موفق قدامة، ابن 
 .ت

 ىػُّٕٗ/ ٖ/ ِٓ ُبُّٓ رقم األعلى، القضاء جمللس الدائمة ا٢تيئة قرار  

 اإلسالمي، العرب دار خبزة، بو ٤تمد ٖتقيق الذخَتة،: إدريس بن أٛتد الدين القراُب،شهاب 
. ـُْٗٗ ،ُط بَتكت،

 ،الدين مشس ا٠تزرجي األنصارم فرح بن بكر أيب بن أٛتد بن ٤تمد اهلل عبد أبو القرطيب :
 الكتب دار أطفيش، كإبراىيم الربدك٘ب أٛتد  ٖتقيق القرطيب، تفسَت = القرآف ألحكاـ اٞتامع
 .ىػُّْٖ  ،ِط القاىرة،، ا١تصرية

 دار الفقهاء، لغة معجم:  معجم لغة الفقهاء: قلعجي، ٤تمد ركاس؛ ك قنييب، حامد صادؽ 
. ىػَُْٖ،  ِطبَتكت، النفائس،

 خالصة ُب" بكُت قواعد-األحداث قضاء شؤكف إلدارة الدنيا النموذجية ا١تتحدة األمم قواعد 
. ا١تتحدة األمم ١تعايَت كافية

 عبد ٖتقيق ا١تولود، بأحكاـ ا١تودكد ٖتفة: سعد بن أيوب بن بكر أيب بن ٤تمد اٞتوزية، قيم ابن 
 .ىػُُّٗ ،ُط دمشق، البياف، دار كتبةـ األرناؤكط، القادر

 ،٤تمد منشورات الشرائع، ترتيب ُب الصنائع بدائع: مسعود بن بكر أيب الدين عالء الكاسا٘ب 
 .ىػَُْٔ ،ِط لبناف، العلمية،بَتكت، الكتب دار بيضوف علي

 ،لدل الشخصية متغَتات كبعض اٞتسم صورة: ٛتدأ مايسة النياؿ، ك؛ الدين عالء كفاُب 
 .ـُٓٗٗ،ُط مصر، السويس، اٞتامعية، ا١تعرفة دار ا١تراىقات، عينات

 ك ٖٖٔ رقم الوزراء ٣تلس بقرار كالصادرة الفتيات رعاية ١تؤسسة ا١تنظمة األساسية الالئحة 
   ىػُّٓٗ/ٕ/ُٗ تاريخ

 كتاريخ ُُٔ رقم الوزراء ٣تلس بقرار الصادرة االجتماعية ا١تالحظة دكر الئحة ُّ /ٓ /
  ىػُّٗٔ

 ىػَُُّ، ِالفتاكل ا٢تندية، دار الفكر، ط: ٞتنة علماء برئاسة نظاـ الدين البلخي . 
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 ،جدة هتامة، كالسنة، الكتاب ضوء ُب كأىدافها ةالتفويضي العقوبات: الصرىيد اللهييب ،
 .ىػَُْْالسعودية، العربية ا١تملكة

 ا١تريب دار اٞتامعة، بعد ما إٔب الرضاعة من اإلسالمية الشخصية بناء منهج ٪تاء ا١تريب، مؤسسة 
 .ىػُُّْ ،ِط كالتوزيع، للنشر

 ،جامعة نايف  ماجستَت، دراسة األحداث جرائم ُب القضاء: ٛتد بن ٤تمد بن ٛتد ا١تاضي
 .ىػُُْٓ،العربية للعلـو األمنية

 نظاـ ُب لإلصالح كنموذج للحرية السالبة العقوبات من التحرر: العزيز عبد أٯتن: ا١تالك 
 .ىػُّّْ ،ُط الرياض، كالتوزيع، للنشر الصميعي دار اٞتنائية، العدالة

 ،ىػُِْٕ،ُط الفضيلة،الرياض، كالغرب،دار اإلسالـ بُت القيم:علي بن ٤تمد بن مانع ا١تانع .
 ا١تتحدة لألمم ا٠تاص كا١تقرر اإلنساف حقوؽ عن ا١تدافع االسًتإب احملامي نواؾ مانفريد 

. ا١تتحدة لألمم قدمو تقرير ُب اإلنسانية كغَت الوحشية ا١تعاملة من األخرل كاألشكاؿ للتعذيب
 ،دط، القاىرة، اٟتديث، دار السلطانية، األحكاـ: حبيب بن ٤تمد بن ٤تمد بن علي ا١تاكردم 

 .دت

 األساسية ا١تبادئ ،(التوجيهية الرياض مبادئ) األحداث جنوح ١تنع ا١تتحدة األمم مبادئ. 

 اللقاء ُب للمشاركة عمل كرقة اٟتدث، على السجن لعقوبة السلبية اآلثار: عائض بن ٤تمد 
 العقوبات) بعنواف ا١تكرمة مكة ٔتنطقة االجتماعية للشؤكف العامة ا١تديرية نظمتو الذم العلمي
 .ىػَُّْ/ ِ/ُ الثالثاء اٞتا٨تُت، لألحداث البديلة

 ،مركز السعودية، العربية ا١تملكة ُب األحداث جناح ظاىرة مالمح تطور: جالؿ مدبوٕب 
 .ىػَُْٔ الرياض، سعود، ا١تلك ّتامعة البحوث

 با١تملكة للسجوف العامة ا١تديرية رؤية ٯتثل مقًتح – السجن لعقوبة البديلة التدابَت مدكنة. 

 اٟتوار ُب االتصاؿ مهارات ٪تيةلربنامج ت ا١تشارؾ دليل: مركز ا١تلك عبد العزيز للحوار الوطٍت 
 .ىػُّّْك ىػُِّْ،با١تركز العلمي الفريق إعداد، الناجح احملاكر ا١تشارؾ كدليل

 ا١تملكة ُب األحداث كقضاء اٞتا٨تُت األحداث حوؿ: ا١تركز الوطٍت ٟتقوؽ اإلنساف باألردف 
 .ـََِٕ لعاـ األردنية

 ،العريب با١تركز النشر دار العربية، كالتشريعات القوانُت ُب األحداث رعاية: رضا ا١تزغٍت 
 ىػَُُْ الرياض، كالتدريب، األمنية للدراسات
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 ،العلم دار، األكٔب ٟتركفها كفقا مفرداتو رتبت عصرم لغوم معجم الرائد: جرباف مسعود 
. اٟتاء،اٟترية حرؼ ـ،ُِٗٗ ،ٕط، للماليُت،بَتكت،لبناف،

 ،للمجتمع، ا١تضاد بالسلوؾ كعالقتها السجن ثقافة: سعد بن اهلل عبد بن العزيز عبد ا١تسعود 
. ـَََِ األمنية،الرياض، للعلـو العربية نايف أكادٯتية،ماجستَت دراسة

 ،عن العدؿ بنقل ا١تختصر الصحيح ا١تسند النيسابورم، القشَتم اٟتجاج بن اٟتسن أبو مسلم 
 الًتاث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد ٤تمد ٖتقيق كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إٔب العدؿ
 .،دط،دتبَتكت،العريب

 ُب لياحا يدرس كالذم العدؿ كزارة من ا١تقدـ اٞتديد السعودم البديلة العقوبات نظاـ مشركع 
 .التنظيمية اٞتهات

  شرح قانوف العقوبات؛ القسم العاـ، دار النهضة العربية، القاىرة، ط : مصطفى، ٤تمود ٤تمود
. ـُّٖٗ، َُ
 ،دط ىػ،َُّْغريب،القاىرة، الصغار،دار ا٨تراؼ: سعد ا١تغريب. 

 ،من ا١تاجستَت شهادة لنيل ٗترج مذكرة العقايب، التنفيذ على القضائي اإلشراؼ: ياسُت مفتاح 
 .ـََُِ اٞتزائر، ٠تضر، اٟتاج جامعة

 األطفاؿ معاملة أساليب: عالء اهلل، فتح ك عمراف،مناؿ رئيسا، باحثا بسطامي ٤تمود،مليجي 
 منظور من ا١تؤسسية كا١تعاملة التشريعي التنظيم األكؿ التقرير للخطر كا١تعرضُت ا١تنحرفُت
 الطفولة،دار ْتوث مشركع –كاٞتنائية االجتماعية للبحوث القومي ا١تركز عن الصادر األطفاؿ
 .ـََُِ القاىرة،دط، القبس،

 ،العابدين زين بن علي بن العارفُت تاج بن الرؤؼ بعبد ا١تدعو ٤تمد الدين زين ا١تناكم 
 .ىػُّٔٓ ،ُمصر،ط الكربل، التجارية ا١تكتبة الصغَت، اٞتامع شرح القدير فيض: اٟتدادم

 دار الداية، رضواف ٤تمد ٖتقيق التعاريف، مهمات على التوقيف: الرؤؼ عبد ا١تناكم،٤تمد 
. ىػَُُْ ،ُا١تعاصر،بَتكت،ط الفكر

 ـََِٖ/ ِ رقم اٞتنائي اإلصالح تقرير- اٞتنائي لإلصالح الدكلية ا١تنظمة 
  ،اإلفريقيأبو الفضل ٚتاؿ الدين األنصارم الركيفعى  ٤تمد بن مكـر بن علىابن منظور :

. ىػُُْْ،ّبَتكت، ط صادر،دار لساف العرب، 
 ،القومي ا١تركز كأسرتو، عليو احملكـو على ا١تدة القصَت للحبس االجتماعية اآلثار: عطية مهنا 
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. ـُٗٗٗ دط، القاىرة، اٞتنائية، ا١تعاملة ْتوث قسم كاٞتنائية، االجتماعية للبحوث
 ،ُب مقارنة دراسة لألحداث اٞتنائية كا١تعاملة اٞتا٨تة الطفولة قانوف: سليماف ٤تمود موسى 

 .ـََِٔدط، اإلسكندرية، ا١تعارؼ، منشأة الدكٕب، كالقانوف الوطنية التشريعات

 ىػُّْْ/ّ/ِْ بتاريخ الرياض منطقة ُب الزيارة ٘تت اإلنساف، ٟتقوؽ الوطنية اٞتمعية موقع 
 ـَُِّ/ِ/ْ ا١توافق

 العاـ /السنوم اإلحصائي الكتاب السعودية، العربية با١تملكة االجتماعية الشئوف كزارة موقع 
 .(ُِ) رقم جدكؿ ىػ،ُّّْ/ُِّْ

 ،ماجستَت، رسالة التعزيرية، العقوبات تقدير ُب القاضي سلطة: إبراىيم ٤تمد سليم النجار 
 .ـََِٕ بغزة، اإلسالمية اٞتامعة

 آخره كُب الدقائق كنز شرح الرائق البحر: ا١تصرم ٤تمد بن إبراىيم بن الدين زين ٧تيم، ابن 
 ا٠تالق منحة باٟتاشية القادرم اٟتنفي الطورم علي بن حسُت بن حملمد الرائق البحر تكملة

. دت ،ِط اإلسالمي، الكتاب دار ، عابدين البن
 دار النعماف، حنيفة أيب مذىب كالنظائرعلى األشباه :ابراىيم بن العابدين زين ٧تيم، ابن 

 .ىػَُْٓ لبناف،،بَتكت،العلمية الكتب

 ،السيوطي الدين جالؿ اٟتافظ بشرح النسائي سنن: ْتر بن علي بن شعيب بن أٛتد النسائي 
 ،ْط حلب، اإلسالمية، ا١تطبوعات مكتب غدة، أبو ترقيم السندم اإلماـ كحاشية
. ىػُُْْ

 ،اصطالحات ُب العلـو جامع=العلماء دستور: األٛتد الرسوؿ عبد بن النيب عبد نكرم 
 .ىػُُِْالعلمية،بَتكت،لبناف،ط، الكتب لفنوف،دار

 معاٞتة ُب كاسهاماهتا العاـ كاالدعاء التحقيق ىيئة: ٤تمد بن اهلل خلف بن النمرم،خالد 
 .ىػُِْٗ القرل، جامعةأـ،ا١تاجستَت درجة لنيل مكمل ْتث اٞتا٨تُت، األحداث مشكالت

 ،األحد االقتصادية، صحيفة البديلة، للعقوبات نظاـ لصدكر الوقت حاف أما: خالد النويصر 
 .ٕٗٓٔ العدد َُُِ أكتوبر ُٔ ا١توافق. ىػ ُِّْ القعدة ذك ُٖ

 ،بَتكت، العريب، الكتاب دار الصحيحُت، على ا١تستدرؾ اٟتاكم، اهلل عبد أبو النيسابورم 
. دت دط، لبناف،

 األبيارم،عبد السقا،ابراىيم مصطفى النبوية،ٖتقيق السَتة : ا١تعافرم ا١تلك عبد ىشاـ، ابن 
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 .شليب،دط،دت اٟتفيظ

 ،ٖتقيق الفوائد كمنبع الزكائد ٣تمع: سليماف بن بكر أيب بن علي الدين نور اٟتسن أبو ا٢تيثمي 
 .ىػ ُُْْ دط،، القدسي،القاىرة مكتبة القدسي، الدين حساـ

 ا٠تليج لدكؿ التعاكف ٣تلس بدكؿ لألحداث ا١توحد (القانوف) للنظاـ ظيب أبو كثيقة 
 ىػُِْٔ/ٔ/َِ ُبِّٖٔ/ت/ُّ الرقم ذك العدؿ كزير معإب تعميم ُب كالواردة،العربية

 .ىػ٤ُِْٕتـر ِٗكتاريخ ِٗ العدد العدؿ ٣تلة ُب كا١تنشورة

 الكويتية،دار الفقهية ا١توسوعة : بالكويت اإلسالمية كالشئوف األكقاؼ كزارة 
 .(ىػُِْٔ- ىػَُْْ من) ،ِالسالسل،الكويت،ط

 ،ـَُُِ ،ُط بالشارقة، الشرطية العلـو أكادٯتية األحداث، رعاية: أٛتد كىداف. 

 ،ملتقى ُب هبا شارؾ عمل كرقة البديلة، بالعقوبات العمل ضوابط: متوٕب رضا كىداف 
 لتطوير العزيز عبد بن اهلل عبد ا١تلك مشركع ضمن (البديلة العقوبات ُب اٟتديثة االٕتاىات)

-ُٕ من الفًتة خالؿ العدؿ كزارة أقامتو كالذم. العلمية ا١تراحل – القضاء مرفق
 . ىػُِّْ/ُُ/ُٗ

 ا١تعجم ا١تفصل ُب اٞتموع، دار الكتب العلمية بَتكت لبناف، الطبعة : يعقوب، إميل بديع
.  ىػُِْٓاألكٔب 

 ،مركز للحرية، السالبة للعقوبات كبدائل اجملتمعية التدابَت: العزيز عبد بن اهلل عبد اليوسف 
 .ُط ،ىػُِْْ،،الرياض األمنية، للعلـو نايف جامعة، كالبحوث الدراسات

 ،ُب مشاركة السجن، عقوبة لبدائل األخرل الدكؿ ٕتارب: العزيز عبد بن اهلل عبد اليوسف 
-الرياض –بالسعودية نسافإلا ٟتقوؽ الوطنية اٞتمعية عقدهتا كاليت السجن عقوبة بدائل ندكة

 .ىػُِْٕ/القعدة ذك ُٗ األحد يـو

المراجع المترجمة : انيا
Games' Kauffman & timotilylandrum 

 دار كا١تراىقُت، لألطفاؿ االنفعالية أك السلوكية االضطرابات خصائص٤تمد، غالب، : ترٚتة
  .ىػُّّْ ،ُالفكر،عماف،األردف،ط

 باريس،- بَتكت عويدات، منشورات عبده، أنطواف ترٚتة اٞتا٨تة، الطفولة: جاف ،شازاؿ 
 َُص قُّٖٗ ،ّط


