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 جنائٌا الخطرٌن المسجلٌن معاملة   

 
 

 عبدالجٌد سعد أحمد محمد
 قانونً باحث

 والقانونٌة الجنائٌة العدالة برنامج
 

 
 مقدمة

 
 آثر  إلزالة اإلنسان حقوق مجال فً بها نعمل التً الملفات اهم من الجنائً التسجٌل ان

 والعرٌ  سرتق ا اال دلرً الحالرة لمسراددة وكرلل  للسرجن خر  أ م ة والعودة الج ٌمة
 خطر  المسرجلٌن ددرد وأصرب  تواجههرا مخراط  اي مرن وخالٌة ومطمئنة آمنة حٌاة فً
 درن العرام مرناأل لقطرا  تق ٌ  اخ  فى ولل  خط  مسجل لؾأ 521 الحالً الوقت فى

 الجر ائم زادت حٌر  الج ٌمرة معردالت زٌرادة بسرب  ولل  مص  فى الج ٌمة معدالت
 .  الج ٌمة معدل فى ةالزٌاد نسبة%  202 بنسبة دموما
 الحدٌثرة الجنائٌة السٌاسة أسس من مهما أساسا االج امٌة الخطو ة من التوقى وأصب 

 ، انسرانا بصفته انسانٌة نظ ة الٌه والنظ ة ، بالمج م االهتمام مؤش ات من ومؤش ا ،
 األمرر  وٌقتضررى ، مجتمعرره مرر  التكٌررؾ دلررى القررد ة افتقررد حٌرر  مررن متعررددة ألسرربا 

 . جدٌررررررررررد مررررررررررن المجتمرررررررررر  مرررررررررر  توافقرررررررررره ٌسررررررررررتعٌد حتررررررررررى , مسرررررررررراددته
 ، للمجتمر  تهدٌرده ٌشكل بادتبا ه المج م الى نظ  واالجتمادى العقابى الفك  كان والا
 انهرا بادتبرا  ،  اكبر اهتماما االج امٌة الخطو ة فك ة اولت قد الحدٌثة التش ٌعات فان
 المتحردة الوالٌات فى ظه ت دش  التاس  الق ن ففى.  االج ام فى أدمق مستو  تمثل

 المجر مٌن مرن معٌنرة فئرات لمواجهرة وللر   المردة محرددة ؼٌ  العقوبة فك ة االم ٌكٌة
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 القر ن مطلر  وفرى ، لاتهرا االج امٌرة الخطرو ة فكر ة وضرو  دون ، خطو تهم لعالج
 والسرٌما التشر ٌعى المٌردان فرى االج امٌرة الخطرو ة لفكر ة تطبٌقات ظه ت العش ٌن
 االجرر ام المعتررادٌن المجرر مٌن حرراالت دلررى نرر  الررل  لن وٌجررىا العقوبررات قررانون

 ﴾5﴿" . جنائٌا خط ٌن"   بادتبا هم الشوال والمج مٌن
 للرر  وظهرر  ، الوضررعى القررانون نطرراق فررى ترردخل االج امٌررة الخطررو ة فكرر ة برردات ثررم

 ٌمكرن والترى ، العرالمٌتٌن الحر بٌن برٌن مرا الفتر ة فرى ظه ت التى القوانٌن فى واضحا
 . شخصى واالخ  ، موضودى أحدهما:  اتجاهٌن أخلت انها القول
 ترىال الشر وط تحدٌرد دلرى القرانون اقتصرا  فرى ٌظهر :  القاانونى الموضوعى االتجاه
 ومثرال ، دلٌره االحت ازٌرة التردابٌ  تطبٌرق المكران خر اآل الشخ  فى تتواف  أن ٌج 
 الررلٌن االجر ام ىدلر المعترادٌن ادتقرال ازاء 5421 سررنة نٌوٌرو   قرانون مسرل :  للر 
 . االبعاد نظام دلى ن  الل  الف نسى القانون وكلل  ، م ات ا ب  ادانتهم سبق
 ضروء دلرى المجر م شخصرٌة تقردٌ  دلرى ٌعتمرد فهو ، االجرامى الشخصى االتجاه أما

 ال ام خطر ا ٌعتب  المج م كان الا فٌما بالبح  القاضى القانون ٌكلؾ ، العلمى الفح 
 فرالا ، تحكمى نحو دلى تحدٌدها سبق مج دة قانونٌة ش وط طبٌقت ددم افت اض م  ،

:  بررلل  أخررلت التررى التشرر ٌعات ومثررال ، االحترر از  الترردبٌ  توقٌرر  لرره أجٌررز للرر  أقرر 
 لرد  دمرا تنبر  حالرة الخطرو ة ادتب  حٌ  ، 5490 الصاد  االٌطالى العقوبات قانون

 نرر  لتع ٌفهررا وافر د ،  الج ٌمررة ا تكرا  نحررو احتمرال أو اج امررى مٌرل مررن الشرخ 
 كمررا ،"  لالجرر ام الشررخ  اسررتعداد" انهررا فررى الخطررو ة وجررزتأ التررى منرره 29 المررادة
 الجر ائم ا تكرا  نحرو المجر م مٌرل م ادراة ضر و ة القاضى دلى القانون هلا اشت ط
 . تدبٌ ا او دقوبة كان سواء ، الجنائى الجزاء لتوقٌ  التقدٌ ٌة سلطته مما سته دند

 حالة"   نهابأ الخطو ة د ؾ والل  ، 5490 دام الصاد  الب ازٌلى اتالعقوب وقانون
 جدٌردة لج ٌمرة ا تكابه احتمال الى ةالج ٌم ا تكا  له سبق الل  الشخ  لد  تتواف 
 " مستقبال

 واالتجراه الشخصرى االتجراه مرن بكرل االخرل فرى تأ جحرت فقد ، العربٌة التشرٌعات اما
 قررانون لهرر  ، المثررال سرربٌل فعلررى.  ج امٌررةاال بررالخطو ة التع ٌررؾ فررى الموضررودى
 خطر ا ٌعرد" انره إلرى منره 255/9 المرادة فى 5499 سنة فى الصاد  اللبنانى العقوبات

 ٌقردم ان منره ٌخشرى كران الا ج ٌمرة اقت فرت معنوٌرة وهٌئرة شخصرا كرل المجتمر  دلى
 " . القانون دلٌها ٌعاق  خ  أ افعال دلى
 حٌر  ، الوسرٌطة المردا س مبراد  5414 لسرنة 555  قرم الع اقرى القانون انتهج بٌنما
 ، وماضرٌه ،  احوالره مرن ٌتبرٌن الرل  المجر م حالرة هرى االج امٌرة الخطو ة ان ادتب 

 دلررى القدامرره جرردٌا احتمرراال هنررا  أن ، وبوادثهررا  الج ٌمررة ظرر وؾ ومررن وسررلوكه،
 الوضررعى االتجرراه بررٌن التوفٌررق اللٌبررى التشرر ٌ  حرراول وقررد ، خرر  أ ج ٌمررة اقترر اؾ
 اسرراس االج امٌررة الخطررو ة جعررل دلررى وقررام ، المصرر   القررانون تبنرراه الررل  الحرردٌ 

                                                           
مون العائدون ، المجمة  الجاائةة  المومةة  ، المةا،رة ، المجمةد ال ةامس د/أحمد عمى المجدوب ،المجر  1

 . 1641عشر ، العدد الثالث ،المركز المومى لمبحوث االجتماعة  والجاائة  ، اوفمبر 
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 المررواد وكررلل  ، دقوبررات(  519 ـررـ 591) المررواد خررالل مررن وللرر  القضررائٌة الترردابٌ 
 . اللٌبى االج اءات قانون من(  129ــ 155)

 دنجر ، االج امٌرة الخطرو ة مرن يالمصار المشار  موقا  دلرى التع ؾ ا دنا ما والا
 اد  ممرا ، العقوبات قانون اصدا  وقت الحدٌثة التقلٌدٌة الجنائٌة بالمد سة  تاث  قد انه
 هرلا ان ؼٌر .  االج امٌرة الخطو ة دلى ن   فٌه ٌ د ان دون القانون هلا صدو  إلى

 تنفٌرل وقؾ بشان 11 المادة ن  منها متف قة نصو  فى الٌها االشا ة تضمن القانون
 تطبٌررق بشرران 5429 لسررنة 59  قررم القررانون مررن بعرردها ومررا 2  المررادة نرر  ، العقوبررة
 لسررنة 914  قررم السررجون قررانون مررن 12 المررادة نرر   ، الصررؽا  دلررى الواقٌررة الترردابٌ 
 مررن  بشرران القررانون لات مررن 53 المررادة ونرر  ، شرر ط تحررت االفرر اج بشرران 5411
 تهٌررىءو ، اإلفرر اج أوان حلررول قبررل السررجن قٌررود فٌهررا تخفررض انتقررال فترر ة السررجٌن
 اإلجرر اءات قررانون مررن بعرردها ومررا 191 المررادة ونرر  ، حرر  نصررؾ وسررطا للسررجٌن
 بحسر  والمقردا  النو  فى العقا  تف ٌد نظام دن وفضال ، االدتبا   د بشان الجنائٌة
 وفقررا التقدٌ ٌررة لسررلطته القاضررى مباشرر ة فررى ٌرردخل ممررا ، اإلج امٌررة الخطررو ة د جررة
 المرواد كرلل  المخففة القضائٌة بالظ وؾ خاصةال العقوبات قانون من 52 المادة لن 

 . مشدد كظ ؾ العود صدد فى بعدها وما 94
 المصر   المشر   بهرا تراث  الترى االج امٌرة الخطو ة بمد  االدتداد فبٌل من ٌعد كما

 الترى العقوبات قانون من 53 المادة  لن  وفقا الجزاء تنفٌل دلٌه ٌج   الل  األسلو 
 ٌطلر  ان شرهو  الثالثرة تتجاوز ال لمدة البسٌط بالحبس دلٌه محكوم لكل"  بان تقضى
 بقرانون القٌود من تق   لما طبقا السجن خا ج تشؽٌله دلٌه الحبس دقوبة تنفٌل من بدال

 .االختبا  هلا من ح مانه دلى الحكم ن  الا اال(  الجنائٌة  اإلج اءات) 
 االج امٌرة الخطرو ة ةبنظ ٌر 5411 لسرنة المص   العقوبات قانون مش و  ث تأ وقد
 ج ٌمرة اقتر اؾ دلرى  المجر م إلقردام الجدي االحتمال"  بأنها 501 لمادةا فى فع فها ،

 وادتب هرا ، منره 510 المرادة فرى االحتر از  التدبٌ  لتطبٌق تواف ها واستلزم"  جدٌدة
 وفضرال ، 31 المرادة فرى الم تكبرة الج ٌمرة إلرى باالضرافة ، العقوبرة لنفال الزما ش طا

 وبوادثهرا الج ٌمرة ظر وؾ"  بانهرا المرادتٌن هاتٌن فى دنها الكاشفة االما ات ددد هان
 نررو  حسرر  الجررزاء بتنررو  المشرر و  واخررل ،"  واخالقرره وماضررٌه المجرر م واحرروال
 المجنررون نصرؾ صرردد فرى الجنرائى الجررزاء وحردة بمبرردأ ٌعمرل لرم انرره ؼٌر  ، الخطرو ة
 بررٌن فصررل قررد المشرر و  هررلا ان للرر  الررى وٌضرراؾ االجرر ام دلررى المعترراد وللمجرر م
 المخففررة االدررلا  منرره 594 المررادة فررى فحرردد المشررددة والخطررو ة البسررٌطة الخطررو ة
 ا تكررا  فررى الوحشررٌة ومنهررا ، لرره المشررددة الظرر وؾ حرردد 11 المررادة وفررى  ، للعقررا 
 .  دلٌه المجنى بجثة والتمثٌل الج ٌمة

 الحراالت بعض دلى لمص يا العقوبات قانون مش و  من 12 المادة نصت وقد ، هلا
 الحراالت وهرله ، ج ٌمرة ا تكابه دده  ؼم اجتمادٌا الشخ   خطو ة فٌها تظه  التى
 :  تضم
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 فقرردان هررو خطررو تهم ومعٌررا  جسررٌم نفسررى او دقلررى برراختالل او بجنررون المصررابٌن*
 . الؽٌ  وسالمة سالمتهم دلى منه ٌخشى بحٌ  ، تص فاتهم فى التحكم دلى القد ة

 . فٌهم والمشتبه المتش دٌن* 
 ﴾5﴿" . االج ام دلى المعتادٌن" الٌهم المش   اضاؾ كما* 
  ا تكرا قبرل الج ٌمة مكافحة نحو المص   الجنائى االمن  لمفهوم تطوٌ  ودن ، هلا

 فع فررت ، االج امٌررة الخطررو ة بنظ ٌررة العررام مررناأل مصررلحة ادترردت وبعرردها الج ٌمررة
 وٌرنم القرانون ٌج مهرا افعرال فى اشت   او اتى الل  الشخ : "  بانه الخط  الشخ 

 مصررد ا المشرر ودة ؼٌرر  الوسررائل نمرر واتخررل ، العررام االمررن تهرردد اج امٌررة نزدررة دررن
 " . والعٌ  كس لل

 ، االج امٌرة برالخطو ة اهتمرت قرد الجنائٌرة التشر ٌعات معظرم ان الرى تقدم مما نخل 
 المعاملرة واسلو  نائىالج الجزاء تحدٌد فى للقاضً التقدٌ ٌة للسلطة ضابطا هاوجعلت
 مستفٌضرة دلمٌرة لد اسرة اخضراده مرن البرد كران االهمٌرة هله له وموضو  ، العقابٌة
 قضاٌاه سائ  وبمناقشة ، ابعاده كافة ولتؽطٌة ، دناص ه بمختلؾ لاللمام ولل  نٌةومتأ

   االج امٌرة الخطرو ة فرى االول البعد:  اساسٌٌن بعدٌن فى تتجلى االج امٌة والخطو ة
 الترى االجتمادٌرة الظر وؾ خطرو ة أو ا تكابهرا فرى اسرلوبهم او ج ائمهم تب زها ىالت

 داخررل معهررم هررله الخطررو ة حالررة باسررتم ا  الثررانى البعررد بٌنمررا.  اطا هررا فررى ٌعٌشررون
 خاصرة معاملرة معراملتهم تفتر ض والترى ، االفر اج دق  خا جها او العقابٌة المؤسسة

 هرله سرةبد ا قمنرا ولرلا جدٌرد مرن المجتمر  مر  التكٌرؾ دلرى خاللهرا من تساددهم حتى
 . منهررررررررا الحررررررررد او مواجهتهررررررررا سررررررررالٌ أ دلررررررررى للوقرررررررروؾ وللرررررررر  المشرررررررركلة
 ــ: التالى النحو دلى ولل  ، وخاتمة فصول خمس الى الحالى البح  وٌنقسم

                                                           
عالء سمةمان ، التفاعة  االجتمةاعى بةةن السةجااء المفةرج عةامج والمجتمةة ،دراسة  مةدااةة  عمةى  - 1

  مكةة  المكرمةة  ،رسةةال  ماجسةةتةر ، كمةةة  االداب ، عسةةج االجتمةةاع ، امةةط الو ةةج واتائجةةن فةةى ماطمةة
 . 1664جامع  الما،رة ، 
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 الفه س
 

 والمجرررر مٌن االج امٌرررة الخطررررو ة مرررن المصررر ي القررررانون موقرررؾ:  االول لفصرررلا
 3          ...الخط ٌن
 50    دناص ها وتحلٌل االج امٌة الخطو ة ماهٌة:  االول المبح 
 29  المص   التش ٌ  فى الخط ٌن المج مٌن صو  اهم:  الثانى المبح 
 23     الخط ٌن المج مٌن معاملة أسالٌ :  الثانى الفصل
 العقابٌررة المؤسسررات دلررى دلررٌهم المحكرروم الخطرر ٌن توزٌرر  أسررس:  االول المبحرر 

 24         (  والتصنٌؾ الفح )
 91    جنائٌا الخط ٌن مواجهة فى الالحقة ال داٌة دو :  الثانى المبح 
 99       خط  المسجلٌن ظاه ة مواجهة:  الثال  الفصل
 91      االج امٌة للخطو ة االجتمادٌة المواجهة:  االول المبح 
 10      االج امٌة للخطو ة األمنٌة المواجهة:  الثانى المبح 
 19      االج امٌة للخطو ة الجنائٌة المواجهة:  الثال  المبح 
 11    .  االج امٌة للخطو ة الدولٌة المواجهة:  ال اب  المبح 
 المجتمعٌرة للعدالرة ابردا لمبراد ة المنتمٌن من جنائٌا المسجلٌن من نمالج: ال اب  الفصل
 13         االنسان وحقوق
 12          والتوصٌات الخاتمة
 11        الم اج 
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 الخط ٌن والمج مٌن االج امٌة الخطو ة من المص   القانون موقؾ:  االول الفصل
 ــ:

 فررى الج ٌمررة كابررها ت احتمررال فررى المتمثررل الشررخ  حالررة هررى االج امٌررة الخطررو ة
 نالقروانٌ ؼالبٌرة د فرت وقرد ، تالٌرة لج ٌمرة المج م ا تكا  احتمال هً أو ، المستقبل
 . الجنائى الجزاء فى نتائج دلٌه و تبت االج امٌة، للخطو ة المعنى هلا الوضعٌة
 الٌهررا ٌنتمررى التررى الفئررة تحدٌررد:  همررا مرر ٌنأ دلررى الجنررائً الجررزاء تنفٌررل اسررلو  وٌقرروم
 المالئرم العقابٌرة المعاملرة نو  تحدٌد لل  ٌلى ثم ، المختلفة المج مٌن فئات بٌن المج م
 الرى ؼٌر ه مرن اكثر  تنفٌرله ٌرؤد  ان ٌتوقر  والرل  ، المتعددة اءاتالجز  انوا  بٌن من
 . االج امٌة الخطو ة ازالة ا  ، المستقبل فى الج ٌمة تك ا  خط  ازالة

 ، الج ٌمرة ا تكابره سرابقة من تستخل  قد ما شخ  فى الكامنة االج امٌة والخطو ة
 احٌانرا ٌعبر ون  ولرلل ، بعرد ج ٌمرة ٌ تكر  لرم الرلي الشرخ  حالة من تستخل  وقد
 ٌكرون التى الخطو ة صو  لكل ٌتس  الثانى المفهوم فهلا ، االجتمادٌة بالخطو ة دنها
 دلرى الجدٌرد االجتمرادً الردفا  وٌجر   ، المجتمر  دلرى منهرا وٌخشى الشخ  دلٌها

 بالترردابٌ  ٌسررمى مررا الحالررة هررله دلررى  ترر  وقررد ،"  الخطرر ة الحالررة"  دبررا ة اسررتخدام
 ﴾5﴿. االحت ازٌة
 ، الشرخ  فرى الكامنرة االج امٌة الخطو ة لمواجهة ش دت انما االحت ازٌة فالتدابٌ 
 اجرر اءات ولكنهررا ، وقعررت التررى الج ٌمررة مقابررل االٌررالم برره ٌرر اد جررزاء لٌسررت فهررى

 مفعولهرا تجنر  او الخطر ة الحالة دلى القضاء بها ٌ اد وقائٌة او دالجٌة او اصالحٌة
. 

 تع ٌفررا االحت ازٌررة الترردابٌ  تع ٌررؾ فررى القررانون ل جررا نبررٌ قائمررا الخررالؾ ٌررزال وال
 مرر  برره تخررتلط مررا العناصرر  مررن تجمرر  الترردابٌ  مررن كثٌرر ا ان ال العقوبررات دررن ٌمٌزهررا
 ترزال ال التشر ٌعات من وكثٌ  لها المقٌدة او للح ٌة السالبة التدابٌ  سٌما وال العقوبات
 ﴾2﴿. عقوباتال اسم تحت معا وتضعهما ، والتدابٌ  العقوبات بٌن تخلط

 القروانٌن ؼالبٌرة بهرا اخرلت والترى االجتمرادى الردفا  د فهرا التى االحت ازٌة والتدابٌ 
 االج امٌررة الخطررو ة نررز  هررو منهررا الؽرر ض الخطرر ٌن المجرر مٌن لمواجهررة الوضررعٌة
 اصرالحه ط ٌرق درن سروٌا انسرانا المجتمر  الرى ٌعرود بحٌ  ، المج م نفس فى الكامنة
 المجر مٌن كحالرة ، للج ٌمرة الالحقرة الخطو ة لمواجهة دابٌ ت فهنا  وتاهٌله ودالجه

 ترردابٌ  هنررا  ان كمررا ، العائرردٌن والمجرر مٌن ، االجرر ام دلررى والمعتررادٌن ،  المحترر فٌن
 ، السرٌئة السرمعة لو  فرٌهم المشرتبه كحالرة ، الج ٌمرة دلرى السابقة الخطو ة لمواجهة
9﴿. الشوال للمج مٌن الخط ة والحالة

﴾ 

                                                           
 161، ص 1651،  1د/ محمد اةازى حتات  ، الدفاع االجتماعى ، ، المةا،رة ، مكتبة  و،بةن ، ط - 1
. 

 . 161د/ محمد اةازى حتاتن ،الدفاع االجتماعى ، المرجة السابق ، ص  -1

،  11سةةرور ، اظرةةة  ال طةةورة االجرامةةة  ،  مجمةة  المةةااون واالعت ةةاد ، السةةا  د/ أحمةةد فتحةةى  - 1
 . 211، ص  1651، الما،رة ، أكتوبر  1العدد 
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 : التالى الوجه على أساسٌٌن مبحثٌن الى الفصل هذا فى لدراسةا نقسم ولذا

 . عناصرها وبٌان االجرامٌة الخطورة ماهٌة:  االول المبحث
 . المصرى التشرٌع فى الخطرٌن المجرمٌن صور اهم:  الثانى المبحث
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 االول المبح 
 دناص ها وبٌان االج امٌة الخطو ة ماهٌة

 ث لترأ تبعرا اآل اء لل  فى واختلفت ، االج امٌة لخطو ةا فك ة حول الفقهى الجدل كث 
 الفكر ة هرله ان دلٌره المستق  من ولكن ، الحدٌثة والعقابٌة الفلسفٌة بالنظ ٌات منها كل
 الشرخ  فى الكامنة االج امٌة الخطو ة دلى للداللة الوضعٌة المد سة م  ظه ت قد

 ، المسرتقبل فرى ج ٌمرة  تكرا ا احتمال الى واالجتمادٌة الشخصٌة ظ وفه تشٌ  الل 
 ان برددو  الجنائٌرة المسرئولٌة محرل االجتمادٌرة المسرئولٌة المد سرة هله احلت وبلل 
 النره ؛ دنهرا المسرئول هو المجتم  ولكن ، المجتم  دلى خطو ة ٌمثل انما المج م هله

 ةوقائٌر تردابٌ  باتخال الخطو ة هله ٌزٌل نأ دلٌه وبالتالى الظ وؾ هله مثل ىف اوجده
 .االجتمادٌة الحٌاة إلى ل ده المج م قبل اصالحٌة او
 ٌمثرل بادتبرا ه الجرانى إلرى ٌنظر  صرب أ الحردٌ  االجتمرادً الدفا  افكا  ظهو  وم 

 بتوقٌرر  جنائٌررا دنهررا ٌسررال ج ٌمررة ا تكرر  بادتبررا ه ولاأل:  واحررد وقررت فررى وجهررٌن
 وقائٌرة لتردابٌ  اجهتهرامو فرى وتحتاج ؼالبا خط ة حالة ٌمثل انه والثانى ، دلٌه العقا 

 .المستقبل فى ج ائم ا تكا  احتماالت اما البا  لسد اصالحٌة او
 الفكر ة هرله برٌن فاصرلال الخرط دن البح  وج  ، االج امٌة الخطو ة مفهوم ولتحدٌد
 الخطرررو ة برررٌن التمٌٌرررز للررر  وٌقتضرررى لهرررا المشرررابهة االخررر   فكرررا األ بعرررض وبرررٌن

 والخطررررو ة ، الجنائٌررررة والمسررررئولٌة  امٌررررةاالج والخطررررو ة ، والخطرررر  االج امٌررررة
 البحر  ٌقتضرى االج امٌرة الخطرو ة تحلٌرل ان كما ، االجتمادٌة والخطو ة االج امٌة

 . لها وفقا المج مٌن وتصنٌؾ الخطو ة تل  دناص  فى
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 ـ:كالتالى أساسٌة بنود عدة الى المبحث هذا بتقسٌم سنقوم ولذلك
 . لها المشابهة األخ   فكا األ دن ٌةاالج ام الخطو ة تمٌٌز:  االول البند
 . االج امٌة الخطو ة دناص :  الثانى البند
 . االج امٌة الخطو ة د جات:  الثال  البند
 . االج امٌة الخطو ة فك ة ضوء دلى المج مٌن تصنٌؾ:  ال اب  البند

 
 ـ: لها المشابهة االخ   فكا األ دن االج امٌة الخطو ة تمٌٌز:  االول البند

 ـ: والخط  االج امٌة الخطو ة ــ5
 ان للر  صرحة فرى ٌرؤث  وال ،"  الممكرن الضر  "  نرهبأ الخطر  الش ا  ؼالبٌة ٌع ؾ
 احتمررال مررد  دلررى تتوقررؾ ال الخطرر  د جررة ان حٌرر  ، االحتمررال قلٌررل الضرر   ٌكررون
 موضررو  للحررق القانونٌررة القٌمررة اٌضررا تقرردٌ ها فررى ترردخل بررل ، فحسرر  الضرر   حررو 

 لحماٌتره ٌتردخل  المشر   فان المجتم  لد  كبٌ ة قٌمة لا الحق هلا كان فالا ، االدتداء
 ﴾5﴿. االحتمال قلٌل الض   حدو  كان ولو ٌتهدده خط  كل من

 تشررابها وان فهمررا ، االج امٌررة الخطررو ة وفكرر ة الخطرر  فكرر ة بررٌن الخلررط درردم وٌتعررٌن
 ٌلحررق ؾوصرر الخطرر  ان فررى ٌختلفرران ولكنهمررا ، الضرر   احتمررال وهررو ، واحررد بمعنررى
 وصرؾ فانهرا الخطرو ة بخرالؾ ، للج ٌمرة المراد  ال كن فى دنص ا تعد التى النتٌجة
 نفرررا ولرررلا  فٌهرررا دنصررر ا ٌعرررد وال الج ٌمرررة ترررواف  دلرررى ٌتوقرررؾ وال ، الفادرررل ٌلحرررق

 ىالتر الثانٌرة دلى تطلق الشخصٌة  ةوالخطو ولىاأل دلى تطلق الموضودٌة الخطو ة
 ﴾2﴿. المالئم دبٌ الت او العقوبة لتحدٌد مقت حا تعد

 التجر ٌم فلسرفة فرى النفعرى المبردأ تعتنق التى التقلٌدٌة د سةبالم ا تبطت الخط  وفك ة
 ، العقوبات قانون من الؽاٌة هما دنه والدفا  المجتم  حماٌة ان ادتبا  دلى ؛ والعقا 
 كرل مرن واالفر اد للمجتمر  ساسرٌةاأل للمصرال  الموضودٌة بالحماٌة تتحقق ؼاٌة وهى
 . دلٌها ٌق  داءادت
 وكانررت بالجررانى اهتمررت التررى الوضررعٌة بالمد سررة ا تبطررت فقررد الخطررو ة فكرر ة امررا

 نظرر ة دلٌهررا االدتررداء مررن واألفرر اد للمجتمرر  ساسررٌةاأل ل المصررا حماٌررة الررى نظ تهررا
 الفادررل خطررو ة ان حررٌن فررى ، وانتهررت وقعررت قررد الج ٌمررة أن ادتبررا  دلررى شخصررٌة،

 ﴾9﴿. ج ٌمته لتنفٌل افعال من الجانى به قام ما دهاوٌؤك دلٌها ٌدل ،وحالة قائمة
 اطالقها دلى الوضعٌة المد سة بتعالٌم تاخل لم العقابٌة التش ٌعات فان ، دامة وبصفة

 ، التقلٌدٌرة المد سة وضعتها التى المباد  فاستبقت ، ومؽاالة تط ؾ من الٌه تؤد  لما
 بادتبرا ه خطر  أو ضر   مرن تضمنهٌ بما للج ٌمة الماد  بالجان  االهتمام بٌنها ومن

                                                           
د/ سمةر الشااوى ، ال طر كأساس لمتجرةج والعماب ، المجمة  العربةة  لمةدفاع االجتمةاعى ، العةدد  - 1

 . 11، ص  1645الثامن ، الما،رة ، أكتوبر 

عبةةداا الشةةمتاوى ، موعةةا الشةةرائة الحدةثةة  مةةن ال طةةورة االجرامةةة  ، رسةةال  دكتةةورا  ، د/ محمةةد  - 1
 وما بعد،ا . 111، ص  1616كمة  الحموق جامع  عةن شمس  ،

 . 13د/ سمةر الشااوى ، ال طر كأساس لمتجرةج والعماب ، مرجة سابق ، ص  - 1
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 اشرت اط فرى تتضر  التى الوضعٌة باالتجاهات تأث ها ٌنفى ال لل  كان وان ، فٌها  كنا
 الخطر ة الظرواه  بعرض تجر ٌم الرى ٌرؤد  ممرا ، األحروال مرن كثٌ  فى الض   تحقق
 . اخ   ناحٌة من الخط  ج ائم نطاق اتسا  والى ناحٌة من

 : الجنائٌة مسئولٌةوال ج امٌةاال الخطو ة ــ  
 خررالل مررن ٌثبررت الررل  والفرر د الدولررة بررٌن تنشررا التررى ال ابطررة هررى الجنائٌررة المسررئولٌة
 مترى الٌره ما لج ٌمة مكون فعل اسناد صحة المش    سمها التى القضائٌة االج اءات

 ٌكتسر  حترى تواف هرا المشر   اوجر  الترى القانونٌرة العناصر  كافرة االسرناد هلا شمل
 النتررائج لتحمررل للمررتهم الجنائٌررة األهلٌررة هررى أخرر  بمعنررى او,  ﴾5﴿ ج ٌمررةال صررفة الفعررل

 . الج ٌمة أ كان تواف  دلى المت تبة القانونٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
 
 تتمثرل وقائٌرة اهرداؾ لتحقٌق اساسا ش دت فك ة هى االج امٌة ةالخطو  ان حٌن فى 
 النقراط فرى الجنائٌرة المسرئولٌة درن تختلرؾ ٌجعلهرا مرا وهرو ، مسرتقبال الج ٌمة من  فى

 ــ: التالٌة
 دررن ٌصررد  قررد مررا باحتمررال اال تتعلررق فررال ، المسررتقبل االج امٌررة الخطررو ة تواجرره ـررـ

 تتعلق ال ، الماضى تواجه الجنائٌة لمسئولٌةا ان حٌن فى ، مستقبال ج ائم من الشخ 
 . فعال ج ائم من وق  بما
 تترررواف  لرررم وان االحت ازٌرررة التررردابٌ  النرررزال وحررردها االج امٌرررة الخطرررو ة تكفرررى ـرررـ

 تررواف  اساسررا بهررا للحكررم ٌتعررٌن ال ، الجنائٌررة الجررزاءات بخررالؾ ، الجنائٌررة المسررئولٌة
 دون هرلا ، الجزاءات بهله للحكم وحدها طو ةالخ تواف  ٌكفى وال ، الجنائٌة المسئولٌة
 للحكررم للقاضررى التقدٌ ٌررة السررلطة منرراط هررى االج امٌررة الخطررو ة ان بادتبررا  اخررالل

 . االحت از  التدبٌ  او العقوبة صو ة الجزاء هلا اتخل سواء ، الجنائٌة بالجزاءات
 ان ٌنحررر فرررى ، الشرررخ  لرررد  الحررر ة اإل ادة ترررواف  الجنائٌرررة المسرررئولٌة تفتررر ض ـرررـ

 برٌن الخرالؾ  ؼرم انره لروحظ وقرد اال ادة هرله انتفاء م  تتواف  قد االج امٌة الخطو ة
 معرا تترواف ان فقرد ، بٌنهمرا تعرا ض ال فانره ، الجنائٌرة والمسئولٌة االج امٌة الخطو ة

 الجرزاء اسرلو  تحدٌرد فرى اث هرا للخطرو ة ٌكرون الحالة هله مثل وفى ، الشخ  لد 
 القاضرى ان كمرا ، االحتر از  بالتدبٌ  او بالعقوبة الجانى دلى مالحك فٌجوز ، الجنائى
  بد جرة االدترداد جانر  الرى الجرانى خطرو ة بمقردا  المناسر  برالجزاء  الحكرم فى ٌعتد

 دون وحرردها االج امٌررة الخطررو ة تررواف ت الا مررا بخررالؾ وللرر  ، الج ٌمررة جسررامة
االدا  ﴿ االحترر از  ترردبٌ ال النررزال اساسررا تعتبرر  قررد فانهررا ، الجنائٌررة المسررئولٌة

2
﴾ ، 

                                                           
جرامة  ، دراس  فى الدفاع االجتماعى دد د/ ةسر أاور ، الاظرة  العام  لمتدابةر وال طورة اال - 1

الجرةم  ، مجم  العموج المااواة  واالعت ادة  ، الما،رة ، السا  الثالث  عشر ، العدد االو  ، ةااةر 
 . 14، ص  1641

 . 211د/ أحمد فتحى سرور ، اظرة  ال طورة االجرامة  ، مرجة سابق ، ص  - 1
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 محررل المجنررون كرران الا ، العقلٌررة االمرر اض مستشررفى فررى ٌرردا اال حالررة فررى كمررا وللرر 
 للتردابٌ  صرو ة فهرى ، ا تكابهرا منره ٌخشرى كران وان ، بعرد ج ٌمرة ٌ تكر  لرم التدبٌ 
 ﴾5﴿. تق  ان قبل ما لج ٌمة ومنعا الخط  حالة الزالة تتخل التى
 دون السررن صررؽ  حرراالت فررى كمررا وتمتنرر  تنعرردم قررد الجنائٌررة ٌةالمسررئول ان لرروحظ كمررا

 السررك  او التخرردٌ  دررن الناشررئة والؽٌبوبررة ، العقلررى والمرر ض ، والجنررون ، السررابعة
 حراالت فرى كمرا تخفرؾ او تنقضى وقد المعنو  واالك اه ،  الض و ة وحالة ، القه  
 القضررراء لٌرررهد ٌطلرررق مرررا وهرررو ، المجرررانٌن نصررراؾوأ ال شرررد سرررن دون السرررن صرررؽٌ 

 توقٌر  فكر ة مر  تتنرافى ال المخففة المسئولٌة ان اال الجنائٌة المسئولٌة االنجلوسكسونى
 ولعالجهرا الجرانى شخ  فى تكمن التى الجنائٌة للخطو ة للتصد  االحت از  التدبٌ 
 ح ٌررة فضررعؾ ، مسررتقبال ج ٌمررة مررن دنرره ٌصررد  ان ٌحتمررل ممررا ، للمجتمرر  وقاٌررة

 الخطررو ة بنظ ٌررة ٌتعلررق وانمررا ، الجنائٌررة المسررئولٌة ظ ٌررةن فررى ٌرردخل ال االختٌررا 
 ﴾2﴿. لالج ام الشخ  استعداد مد  تصو  التى االج امٌة

 

 : االجتماعٌة والخطورة جرامٌةاال الخطورة ــ جـ
 تختلرؾ االج امٌرة الخطرو ة كانرت الا مرا حرول الجنائى القانون فقهاء بٌن التساؤل ثا 
 .﴾9﴿ واحدة حقٌقة أنها ام ، االجتمادٌة الخطو ة دن
 : اتجاهٌن الى المجال هلا فى المقا ن الفقه انقسم وقد

 دلررى واحردة حقٌقررة االجتمادٌرة والخطررو ة االج امٌرة الخطررو ة ٌعتبر :  ولاأل االتجااه
 وٌنتهرى ، اجتمادٌرا خطر ا ٌكرون ان ٌعردو ال مسرتقبال مرا ج ٌمة وقو  خط  ان اساس
االجتمادٌة﴿ الخطو ة جنس من نو  هى ةاالج امٌ الخطو ة ان الى  ال أ هلا

9
﴾. 

 دلرى او الزمنرى المعٌرا  أسراس دلى الخطو ة من النودٌن بٌن ف قفٌ:  الثانً االتجاه
 خطرو ة الج ٌمرة ا تكرا  دلرى السرابقة  الخطو ة ٌعتب  حٌ  ، الخطو ة محل ساسأ

 لخطرو ةا وتعتبر  للج ٌمرة تالٌرة كانرت مترى جنائٌرة الخطرو ة تكرون  بٌنمرا ، اجتمادٌة
 تعتبر  بٌنمرا ، اجتمادٌرة ؼٌر  فعراالأ الشخ  ال تكا  محتمال سببا كانت الا اجتمادٌة
الج ائم﴿ من ج ٌمة ال تكا  محتمال سببا كانت الا جنائٌة

1
﴾. 

                                                           
الجرامةةةةة  ،رسةةةةال  دكتةةةةورا  ، كمةةةةة  الحمةةةةوق ، جامعةةةة  د/ زكةةةةى اسةةةةماعة  الاجةةةةار ، ال طةةةةورة ا - 1

 . 16، ص  1643االسكادرة  ، 

د/ محمد عبداا الشمتاوى ، موعا الشرائة الحدةث  من ال طةورة االجرامةة  ، مرجةة سةابق ، ص  - 1
 وما بعد،ا . 114

 . 13د/ زكى إسماعة  الاجار ، ال طورة االجرامة  ، مرجة سابق ، ص  - 1

مةةن مشةةروع عةةااون العموبةةات الم ةةرى ،  24الفتةةاح م ةةطفى ال ةةةفى ، حةةو  المةةادة د/ عبةةد  - 1
 1635المجم  الجاائة  المومة  ، العدد االو  ، المجمد الحادى عشر ، العدد االو  ، الما،رة ، مةارس 

 . 66، ص 

 . 66د/ عبد الفتاح م طفى ال ةفى ، مرجة سابق ، ص  - 2
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  ــ: االج امٌة الخطو ة دناص :  الثانى البند
 مرن مجمرودتٌن بٌن العالقة دلى ؼٌ ه او االج ام نحو الشخصى السلو  اتجاه ٌتوقؾ

 فرى تسرهم الترى واالجتمادٌرة الشخصرٌة العوامرل:  همرا بالشرخ  تتعلق التى الظ وؾ
 الترى واالجتمادٌرة الشخصرٌة والعوامل االج امى السلو  نحو بالداف  ٌسمى ما تكوٌن
الداف ﴿ وجه فى تقؾ التى بالمقاومة ٌسمى ما تكوٌن فى تسهم

5
﴾ . 

 تط ا لما وفقا للتؽٌٌ  محل دائما هو  الشخ لد  المقاومة او الداف  ان لل  فى والعلة
 بررٌن التمٌٌرز مررن البرد وبالتررالً ، متؽٌر ة ؼٌرر  ثابترة قٌمررة لره ولٌسررت ظر وؾ مررن دلٌره

 لرد  مرا ٌالحظ ان فٌج  ، المتح كة وصو تها المقاومة او الداف  لهلا الثابتة الصو ة
 بٌررةاالٌجا المؤقتررة التؽٌرر ات مررن لرره ٌتعرر ض ومررا ، درراد  ثابررت دافرر  مررن الشررخ 
 اكرران سررواء ، معررٌن سررلو  مواجهررة فررى دادٌررة ثابتررة مقاومررة مررن لدٌرره ومررا ، والسررلبٌة
سلبٌة﴿ او اٌجابٌة مؤقتة تؽٌ ات من دلٌه تط أ وما ، إج امً ؼٌ  ام إج امٌا

2
﴾. 

 ٌمكرن ، تؽٌٌر  مرن ٌلحقهرا لمرا وفقرا لبلبرة مرن المقاومرة وأ الرداف  ٌعٌ  ما ضوء ودلى
 الزٌررادة مجرر د دلررى ت ترر  الا الشررخ  لررد  تتررواف  ةاإلج امٌرر الخطررو ة برران القررول
 كررال دلررى ت ترر  او ، لدٌرره المقاومررة فررى البسررٌط الررنق  او ، دنررده الررداف  فررى الطفٌفررة
 . الج ٌمة ا تكا  احتمال معا االم ٌن
 وانمرا ، فحسر  االج امٌرة الخطرو ة ترواف  فرى ال والمقاومرة الرداف  بٌرٌن العالقة وتفٌد
 مررد  بررٌن العالقررة ان ٌالحررظ كمررا ، الخطررو ة تلرر  جسررامة د مرر تقرردٌ  فررى اٌضررا تفٌررد

 خطرو ة مرد  اٌضرا  فرى اٌضا تفٌد قد الداف  قوة مد  وبٌن الم تكبة الج ٌمة جسامة
 . المج م
 وكلما ، المقاومة دلى الداف  قسمة حاصل اال  لٌست االج امٌة الخطو ة ان والواق 

 . الخطو ة جسامة زادت الناتج زاد

 تكرون ان وامرا ، ج ٌمرة ا  با تكرا  تنرل  دامرة تكرون ان امرا المعنى لابه والخطو ة
 خطرو ة تنشرا ثرم ومرن ، معٌن نو  من او ، معٌنة ج ائم با تكا  تنل  خاصة خطو ة
 .معٌن اج ام فى صاحبها ٌتخص  اج امٌة
   ــ: االجرامٌة الخطورة درجات:  الثالث البند

 الررل   االجتمررادى وأ الفرر د  الحررق ٌررةأهم بتفرراوت الشرردة حٌرر  مررن الخطررو ة وتتتفررا
 تنرل  اشد خطو ة توجد فكما ، الخط  الشخ  جان  من ادتداء محل ٌكون ان ٌحتمل
 او والقررلؾ السرر  مثررل طفٌفررة بجرر ائم تنررل  اخررؾ خطررو ة وجرردت ، جسررٌمة بجرر ائم

 .  المخالفات
 ل ةمنرر كانررت الا مررا ،وبٌرران الخطررو ة هررله د جررة لتقرردٌ  ٌصررل  الررل  المعٌررا  هررو فمررا

 ؟ طفٌفة ام جسٌمة بج ائم

                                                           
والتمةةوةج ةةةة االسةةموب االمثةة  لمكافحةة  االجةةراج ، االسةةكادرة  ،  د/ رمسةةةس بماةةاج ، عمةةج الوعاةةة  - 1

 . 31، ص  1653ماشأة المعارا ، 

 .     214د/ أحمد فتحى سرور ، اظرة  ال طورة االجرامة  ، مرجة سابق ، ص  - 1
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 كرل  كرز ، مختلفرة فر ق ثال  إلى لل  فى وانقسم ، التساؤل هلا دلى ال د الفقه حاول
 : التالى النحو دلى ولل  ، الموضو  زواٌا من معٌنة زاوٌة دلى ف ٌق

 :بالض   الخطو ة تهددها التى المصال  حٌ  من ــ5
 جسامة ان لىإ له  حٌ  ، جا وفالو ٌهالفق ضعٌةالو المد سة قط  الف ٌق هلا تزدم

 جسررامة ، الضرر   وقررو  نحررو االحتمررال جسررامة:  همررا لعرراملٌن وفقررا تتحرردد الخطررو ة
 . ﴾5﴿ المحتمل الض  
 ؼٌر  اخر  شرٌئا لرٌس المحتمرل الضر   ان اساس دلى القول هلا اخ  ف ٌق  فض وقد
 هررله لد جررة مقٌاسررا بلاترره االثرر  هررلا ٌعررد فكٌررؾ ، االج امٌررة للخطررو ة المسررتقبل االثرر 

 اجتمادٌة او ف دٌة ما مصلحة بان القول قبول المنطقٌة الناحٌة من ٌج  ال ، الخطو ة
 ، المصرلحة هرله دلرى ادترداء ج ٌمرة وقرو  احتمرال نظٌر  الضر   ٌصرٌبها ان ٌحتمل
 فران للر  ودلرى ، د جتهرا وتحدٌرد االج امٌرة الخطرو ة ترواف  اوال نؤكرد ان ٌج  فانه
 وبالترالى ، الضر   ٌصرٌبها ان ٌحتمرل التى المصلحة ٌسبق ام  و ةالخط د جة تحدٌد
 الخطرررو ة لد جرررة مقٌاسرررا تصرررل  ال المحتملرررة للج ٌمرررة الموضرررودٌة الجسرررامة فررران

 . االج امٌة

 : الج ٌمة ا تكا  نحو االحتمال مد  حٌ  من ــ2
 ا هبادتبرر الٌهررا العررودة او الج ٌمررة ا تكررا  نحررو االحتمررال دلررى  الثررانى الف ٌررق  كررز
 فرى االحتمرال مرد  همٌرةبأ التسرلٌم ضر و ة الرى ولهر  ، امٌرةاالج  الخطو ة جوه 
 ، االحتمرال د جرة زادت كلمرا الخطرو ة جسامة وبالتالى الخطو ة هله د جة احتسا 
 تتوقرؾ احتمرال ود جرة بعرده او االحتمرال هرلا لقر   وفقا تقل حٌ  ، صحٌ  والعكس
 الخلرل هرلا فرى الحدة مد  ودلى ، الشخ  تكوٌن به المشو  النفسى الخلل نو  دلى
 مرا ودلرى ، مكتسربا ام طبٌعٌرا ، د ضرٌا او دائمرا كران الا ودما ، وجوهه ددد ودلى ،
 برافت اض الخلل انوا  حٌ  فمن.  بٌئٌا ام مو وثا ام دضوٌا له المنش  العامل كان الا

 فرى مسراهمتها مرد  حٌر  مرن بٌنهرا فٌمرا تتفراوت فانهرا الكمٌرة حٌر  من بٌنها التساو 
 ٌصٌ  ما افضل الشخصٌة من العاطفٌة الدائ ة منها ٌصٌ  ما وٌعتب  ، االج ام انتاج
 فرى العاطفى الوجود وٌتمثل ، اال ادة دائ ة فى او ، اللهنٌة دائ تها فى الشخصٌة منها

 جهررة مررن األنانٌررة نررواز  فررى واالفرر اط ، جهررة مررن الخلقررً الررواز  نقصرران او انعرردام
 االنتقرررام مرررن كرررل االجررر ام ا ادة انعقررراد فرررى التررردخل فرررى منهرررا ٌؽلررر  والترررى ، خررر  أ

 جر ائم فرى والجشر  ، شرخا األ دلرى اءاالدترد جر ائم فى الجنسٌة والؽٌ ة والك اهٌة
 .﴾2﴿ الجنسٌة الج ائم فى الجام  والهو  ، االموال دلى االدتداء

 :  للخطو ة المنشئة العوامل حٌ  من ــ جـ
 دلررى ادتمررادا االج امٌررة الخطررو ة د جررة تحدٌررد الررى لفقهرراءا مررن الثالرر  الف ٌررق لهرر 

 : هى ثال  دوامل فى الوضعٌة المد سة حددتها التى الخطو ة لهله المنشئة العوامل

                                                           
 . 214د/ أحمد فتحى سرور ، مرجة سابق ، ص  - 1

 .   14، مرجة سابق ، ص  د/ رمسةس بمااج ، الاظرة  العام  لممجرج والجزاء - 1
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 اجتمرادى ودامرل ، المحرٌط الماد  الوسط من طبٌعى دامل ، شخصى دضو  دامل
 هرله برٌن لتفادرلا ولٌدة الج ٌمة المد سة هله وادتب ت ،  المحٌط ال وحى الوسط من

 الجرر ائم لتبرراٌن تبعررا منهررا كررل وجررود نسرربة فررى اخررتالؾ دلررى مجتمعررة الثالثررة العوامررل
 ، والخرا ج الرداخل برٌن التفادرل خالصة هى الج ٌمة فان وبالتالى شخا ،األ وتؽاٌ 
 . بٌنهما انفصال وال ، به المحٌط الخا ج وبٌن المج م دخٌلة بٌن
 :  الى المج مٌن الوضعٌة د سةالم فقهاء قسم فقد ، للل  وتبعا
 ، بطبٌعررتهم نالمجرر مٌ:  وهررم ، الداخلٌررة العوامررل الررى اجرر امهم ٌ جرر  نمج مررو ـررـ

 . العقل مختلو نوالمج مٌ ، بالعاطفة والمج مٌن
 ، بالصررردفة المجررر مٌن: مثرررل الخا جٌرررة العوامرررل إلرررى اجررر امهم ٌ جررر  نمج مرررو ـرررـ

 . المعتادٌن المج مٌن
 الررى  جودرره مررن اكثرر  الداخلٌررة العوامررل الررى  اجعررا االجرر ام كرران كلمررا بانرره قٌررل وقررد

 . د جة اشد االج امٌة الخطو ة كانت الخا جٌة العوامل
 ا  متخصصرة معٌنة ج ائم ا تكا  الى بصاحبها تدف  االج امٌة الخطو ة كانت والا

 بعكررس ، الخررا جى العامررل دلررى العضررو  الررداخلى العامررل ٌؽلرر  فهنررا الوجهررة محررددة
 هرله ت تكر  ان صراحبها لرد  ٌسرتو  حٌر  ، الوجهة محددة ؼٌ  االج امٌة ةالخطو 
 ٌمكرن الرل  االجر ام نو  ٌحدد الل  الخا جى العامل دو  ٌب ز فهنا ، تل  او الج ٌمة

 . الخطو ة تل  دنه تتمخض ان
 : االج امٌة الخطو ة فك ة ضوء دلى المج مٌن تصنٌؾ:  ال اب  البند

 العوامررل دلررى ت تكررز فئررات لررىإ المجرر مٌن تقسررٌم فررى عقررا وال جرر اماال دلمرراء ٌجتهررد
 جمٌر  وفى باح  كل نظ  وجهة حس  تقسٌماتهم بالتالى وتتعدد ، االج ام لىإ الدافعة
 واختالفهرا ، للمجر م ٌةاالج ام بالخطو ة ادتدادها فى التقسٌمات هله تشت   االحوال

 .  آلخ  مج م من
 ونرو  الخطرو ة د جرة حسر  فئرات لرىإ الخطر ون امنٌرا المج مرون ٌقسم ص م وفى

 : ٌلى فٌما نوضحه ما وهلا ، الج ٌمة

 :  والعقا  االج ام دلماء لد  المج مٌن تصنٌؾ ــ
 وت كٌزهررا االٌطالٌررة الوضررعٌة المد سررة ظهررو  مرر  المجرر مٌن بتصررنٌؾ االهتمررام برردأ
 ٌنقصرها العلمراء هرؤالء تقسرٌمات ان مرن الر ؼم ودلرى ، المجر م شخصٌة د اسة دلى
 العوامرل تقسرٌم دملٌرة تسرهل انهرا األولرى:  فائردتٌن دلى تنطو  فانها ، والشمول الدقة
 اسرتخال  دلرى تسرادد انهرا ، والثانٌرة ، منهرا كرل نصرٌ  وبٌران االجر ام إلرى الدافعة
 .﴾5﴿ مج م كل لحالة بالنسبة فعالٌة االكث  والعالج االصال  سبل
  mazger" مزجر " االلمرانى العرالم تصرنٌؾ االنتبراه تسرت دى الترى التصرنٌفات ومرن
 المج مرررون هرررى ولرررىاأل الطائفرررة:   ئٌسرررٌتٌن طرررائفتٌن ىالررر المجررر مٌن صرررنؾ الرررل 

                                                           

1  - Ditullio,Anthropologie : p,principe de criminology , Roma , 1954, 
les Recents travaux. 
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 الحٌراة فى لوؾالمأ سلوكهم م  العادة فى تتفق ال ج ائم ٌ تكبون وهؤالء ، الع ضٌون
 :هى ثال  فئات وهم ، الج ٌمة الى ٌعودون ما وناد ا ،
 . الص ا  هلا دلٌه ٌتؽل  ان بعد فقط الج ٌمة  تك ٌ وهو ، داخلى لص ا  مج م أــ
 الترى التطرو  م حلرة الى ساساأ سلوكه وٌ ج  ، والتطو  النمو لةم ح فى مج م ــ  
 ( شٌخوخة ، شبا  ، م اهقة)  بها ٌم 
 . بالصدفة مج م ــ جـ

 ، باالسررتعداد مجر م:  هرى اٌضرا ثرال  فئررات وهرم ، برالطب  مج مرون:  الثانٌرة الطائفرة
 حٌر  دائرم جر موم ، للج ٌمرة مٌرل الرى لدٌه االستعداد تحول اج امى اتجاه لو مج مو

 . وثابتة دائمة حالة لدٌه الج ٌمة تصب 
 قسررمٌن الررى المجرر مٌن   Jean pinatel"  بناتررل جررون"  الف نسررى العررالم وٌصررنؾ
 .﴾5﴿ المحددة ؼٌ  المج مٌن وفئات ، المحددة المج مٌن فئات:  كبٌ ٌن

 : ٌلى ما المحددة المج مٌن تفئا وتشمل*
 حالتره بران العقرول م ضى دن المطبو  المج م ٌتمٌز:  االج امى الطب  لو المج م ــ

 اضرط ا  مرن للر  ٌصراح  ومرا النفسرى االترزان انعدام فى وتتمثل ، ومستم ة دائمة
 محرددة االج امٌرة خطو تره فان وبالتالى ، مؤقتة فحالته العقل م ٌض اما السلو ، فى
 الررل  االج امررى الطبرر  ل  المجرر م بعكررس ، وقائٌررة  اجرر اءات مواجهترره فررى تتخررلو ،

 . للعدوان مٌل دائما لدٌه ٌوجد
 ، شخصرٌته مرن العراطفى الجانر  فى وكٌفى كمى بشلول وٌتمٌز:  المنح ؾ المج م ــ
 بالالمبررراالة والشرررعو  االحسررراس وانعررردام والخسرررة الؽرررد  د جرررات باقصرررى ٌتمتررر  ال

 السرربا  االنحرر اؾ وٌ جرر  خ ٌنبرراآل االضرر ا  دنررد بالسررعادة الحسرراسوا ، واالنانٌررة
 . الو اثة دن ناشئة تكوٌنٌة او اجتمادٌة او م ضٌة

 الحٌرراة مرر  تكٌفرره بصررعوبة المجرر م هررلا وٌتمٌررز:  العقررل ضررعٌؾ او المعترروه المجرر م ـررـ
 . داب  حاد  مج د حٌاته فى الج ٌمة ان اال االجتمادٌة

 . والمخد ات و الخم مدمنو المج مون ــ
:  المجرر مٌن مررن نررودٌن وتضررم ، المحررددة ؼٌرر  المجرر مٌن فئررات الثررانى القسررم وٌشررمل
 .بالصدفة او الع ضى والمج م ، المحت ؾ المج م

 : التالٌة الفئات الى الخط ٌن المج مٌن Garson" جا سون"  وقسم*
 . وجن  جناٌات ددة ا تكبوا اللٌن االج ام معتادو ــ
 جنحررا او جناٌررات سررٌ تكبون انهررم دلررى وسررٌ تهم اخالقهررم ترردل ٌنالررل االشررخا  ـررـ
 ..(، السكٌ ون ، المتش دون)
 ( . العقول م ضى) الج ٌمة ال تكا  بالفط ة المهٌأون االشخا  ــ
 :التالٌة الفئات الى الخط ٌن  De Asua" اسو د " وقسم* 

                                                           

1  -  Bouzat .p.pinatel .J,traite de droit penal et de criminology t.par 
J.pinatel Dalloz,paris 1975, p398 . 
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 القاصر ون ، انٌنالمجر المج مرون ، المحت فون المج مون ، الكٌ ون ، المتش دون ــ
. 

 ا تكرا  بردون حترى ، الخطر ة الحالرة مظراه  اشره  ان  solans" سروالنز"  وت  *
 ، والمخرد ات ، الخمو  وتعاطى ، والبؽاء ، التش د ج ائم م تكبى فى تتمثل ، ج ٌمة
 .﴾5﴿ واللواط

                                                           
جزائة  العام  ،الاظرةات العام  فى عااون العموبات السورى د / حومد عبد الو،اب ، الحموق ال - 1

 . 214ص  213،ص
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 :﴾5﴿ مص  فى العام االمن مفهوم فى الخط ٌن تصنٌؾ ــ
 مصرلحة مفهروم فرى وٌتنودرون ، همخطرو ت شردة جةد  حس  جنائٌا الخط ون ٌتد ج
 ادلرى الرى(  أ)  الطائفة ت مز ، طوائؾ ثال  لىإ الع بٌة مص  بجمهو ٌة العام األمن

 وهررى(  ج)  الطائفررة ثررم ، خطررو ة اقررل وهررى(   )  الطائفررة تلٌهررا ، الخطررو ة د جررات
 . خطو ة الفئات ادنى

 تسررجٌل برردء دنررد مصرر  فررى امالعرر مررناأل مصررلحة مفهرروم فررى الخطررو ة د جررة وتتحرردد
 : التالى النحو دلى خط ا الشخ 

 : التالٌة الفئات دلٌها ٌسجل(  أ)  الطائفة ــ
 . نشاطها نو  كان اٌا العصابات  ؤساء  ــ5
 . المخطوفٌن ادادة فى والتوسط االشخا  خطؾ ج ائم م تكبو  ــ2
 .  االشخا  خطؾ دلى أو القتل دلى ٌستأج ون من  ــ9
 . المخد ات بومه   ــ9
 . باالك اه الس قات ج ائم فى العصابٌة التشكٌالت أف اد ــ1
 : االتٌة الفئات دلٌها ٌسجل(   )  الطائفة ــ
 . النشاط نو  كان أٌا العصابٌة التشكٌالت أف اد ــ5
 . التهدٌد أو باإل ها  الؽٌ  دلى السٌط ة ٌف ضون من ــ2
 مكر  ا 952 ، 951 ، 959 ، 959 برالمواد ةالروا د)  الس قة جناٌات ٌ تكبون من ــ9

 ( . دقوبات وثانٌا اوال
 . المخد ات تجا  ــ9
 . اآلثا  مه بو ــ1
 . االختام او الدمؽة او الب ٌد وطواب  العملة مزٌفو او مزو و ــ1
 اج امٌرة انشرطة مرن اٌضراحه سربق مرا خالؾ الفئات كل دلٌها فتسجل(  ج)  الطائفة ــ
 لرم وان حترى ، ةالسرابق االج امٌرة نشرطةاأل ا تكرا  دنره اشرته  مرن دلٌهرا جلٌسر كما
 .  دلٌها تسجٌله المطلو  الج ائم احد  فى ٌتهم وأ دلٌه الحكم ٌسبق

 الا االدنرى الد جرة الرى(   )  و(  أ)  الطائفرة دلرى للمسرجل الخطرو ة د جرة وٌخفض
 دلررى ادرروام ةوثالثرر االقررل دلررى كامررل دررام لمرردة ا ادٌررا توقفررا االج امررى نشرراطه توقررؾ
 ــ: اآلتٌة الش وط تواف  للل  وٌلزم ، خٌ ةاأل الطائفة فى اد اجه تا ٌخ من  االكث
 المتابعرة نتائج من لل  وٌتض  ، فعلٌا توقفا توقؾ قد خط  المسجل نشاط ٌكون أن ــ أ

 . دنه الكشؾ ونتائج الشه ٌة

                                                           

ال ادر عن ادارة المعمومات الجاائة  ، م مح   1441( لسا  1راجة الكتاب الدورى رعج ) - 1
االمن العاج بوزارة الدا مة  الم رة   ؛ وراجة أةدا الجرةدة الجاائة  ، والمجرمون ال طرون ، العدد 

 . 11ةة  6ة ص ، ص ة 5
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 اال بمعنرى ، لخطر ا للشرخ  حر ة ا ادة مرن نابعرا ا  ـرـ ا ادٌرا التوقؾ ٌكون ان ــ  
 لجرروء مررن اال اد  التوقررؾ وٌسررتبان.  مررثال الح ٌررة تقٌٌررد نشرراطه توقررؾ سررب  ٌكررون

 . القوٌم الط ٌق وسلو  المش و  الكس  لىإ لخط ا
 . ادنى كحد كاملة سنة لمدة اال اد  الخط  نشاط توقؾ ٌستم  ان ــ جـ
 ــ: اآلتٌتٌن حالتٌنال فى االدلى الد جة الى خط  المسجل خطو ة د جة وت ف  ، هلا

 مررن وللرر  ، الجنائٌررة المتابعررة فترر ة خررالل ج ٌمررة  أ با تكررا  الخطرر  اتهررم الا ـررـ 5
  فر  اجر اءات تتخرل الحالة هله وفى ، االدلى الفئة دلى م تكبوها ٌسجل التى الج ائم
 . الج ٌمة لنو  تبعا الجدٌدة الفئة وتتحدد ، الج ٌمة ا تكا  تا ٌخ فو  خطو ته

 دلرى م تكبوها ٌسجل التى الج ائم من ج ٌمة(  ج)  الفئة دلى المسجل ا تك  ــالا 2
 . مباش ة الفئة هله الى خطو ته د جة  فعت ،(  أ)  الفئة

 : اآلتٌة الحاالت فى المسجلٌن دددا من الخط  وٌشط * 
 . الوفاة ــ 5
 او مرىاج ا نشراط  أل مباشر ته امكران دون ٌحرول الرل  ىالجزئر او الكلرى العجز ــ 2

 . فٌه االشت ا 
 ا ادٌرا التوقرؾ ٌكرون وان(  جرـ) الفئة دلى مسجال ٌكون ان بش ط:  النشاط توقؾ ــ 9

 او ، حكرم اخر  مرن دنره االفر اج ترا ٌخ مرن تحسر  متصرلة سنوات ثال  ولمدة وفعلٌا
 . اق   اٌهما اتهام اخ  تا ٌخ من

 بعرد اال(   )  أو(   أ)  ةالفئ من الخط  شط  ام  فى النظ  ٌجوز ال فانه ، لل  ودلى
 ( . جـ)  الفئة وهى الخطو ة د جات ادنى الى خطو ته د جة خفض
 ، االج امررى النشرراط مزاولررة الررى الخطرر ٌن دررداد مررن شررطبه سرربق شررخ  درراد والا

 . ٌلزم ما قبله لتتخل الم كز او بالقسم الخط ٌن شئون لجنة دلى ام ه ود ض
 بحسر  مصر  فرى العام مناأل مصلحة مفهوم فى الخط ٌن تقسٌم ان ، سبق مما ٌتض 
 الجر ائم انروا  الرى للر  وٌسرتند قلتهرا او توسرطها او شردتها حٌ  من خطو تهم د جة
 . لواتهم المج مٌن اشخا  فى النظ  دون ٌ تكبونها التى
 للخطررو ة مصرر  فررى منررىاأل المفهرروم ان السررابقة الطوائررؾ لتحلٌرر مررن ٌالحررظ  ولكررن

 . نؤٌده ما وهلا معا االجتمادٌة والخطو ة لجنائٌةا الخطو ة ٌشمل االج امٌة
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 الثانى المبح 
 المص   التش ٌ  فى الخط ٌن المج مٌن صو  اهم

  دهرا وٌمكن ، ص  الم الجنائً التش ٌ  فى الخط ٌن ج مٌنالم وانوا  صو  تتعدد
 ـ: هى ساسٌةأ فئات ثال  إلى

 فرررٌهم المشرررتبه) و هاصررر واكثررر  ، الج ٌمرررة ا تكرررا   قبرررل جنائٌرررا الخطررر ون ـرررـ 5
 (.والمدمنون

 ( .المحت فون المج مون) الج ٌمة ا تكا  بعد جنائٌا الخط ون ــ 2
 ( .العائدون المج مون) السجون من دنهم االف اج بعد جنائٌا الخط ون ــ 9
 ــ: التوالى دلى السابقة الفئات من فئة لكل وسنع ض* 
 ــ( :والمدمنون فٌهم مشتبهال) الج ٌمة ال تكا  قبل جنائٌا الخط ون ــ 5

 : فٌهم المشتبه ــ أ
 نهرابأ الربعض د فهرا صرفة وهرى ، تباهاالشر صفة به تلتصق من هو بالمشبوه المقصود
 الظنررون واحاطترره ، الشرربهات حولرره حامررت شررخ  كررل دلررى ٌطلررق قررانونى اصررطال 
 نامرر دلررى خطو ترره وظهرر ت ، الجنائٌررة وافعالرره العدوانٌررة ومٌولرره الخطرر ة التجاهاترره
 ادتٌرراد دنرره اشررته  او ، اكثرر  او معٌنررة ج ٌمرة فررى دلٌرره الحكررم سرربق سررواء ، المجتمر 
 .﴾5﴿ محددة معٌنة ج ٌمة فى دلٌه ٌحكم لم وان الج ائم ا تكا 
 خطر ا حرالتهم فرى  أ  معٌنرٌن باشرخا  القانون ٌلصقه ؾوص هو اخ  تع ٌؾ وفى
 اشررتها هم ومررا ، معٌنررة مجرر ائ فررى سرروابقهم تعرردد مررن امررا مسررتمدا ، العررام مررناأل ٌهرردد

 .﴾2﴿ ا تكابها دلى باالدتٌاد
 .﴾9﴿"  االج امى مسلكه وٌنشئها بالشخ  تلحق صفة" نهبأ النقض محكمة ود فته
 لسرنة 43  قرم بقرانون بالم سروم و د لمرا ووفقرا المصر   المشر   نظر  فى واالشتباه

 5439 لسرنة 541  قرم بالقانون ثم ، 5430 لسنة 550  قم بالقانون والمعدل ، 5491
 فرى مر ة مرن كثر أل دلٌره حكرم سرنة دشر ة ثمران دلرى  هدم ٌزٌد شخ  كل وٌعنى ،

 هررله بعررض ا تكررا  ادتراد بانرره مقبولررة سرربا أل دنره اشررته  او ، االتٌررة الجرر ائم احرد 
 :  وهى ، الج ائم

 . بلل  التهدٌد او المال او النفس دلى االدتداء ــ
 . المختلسة او المس وقة االشٌاء او فٌنالمخطو االشخا  ادادة فى الوساطة ــ
 . العامة المنفعة لات المخاب ات او المواصالت تعطٌل ــ
 . للؽٌ  تقدٌمها او المخد ات او السامة بالمواد االتجا  ــ

                                                           
د/ ةسر أاور عمى ، االرشتبا  او ال طورة االجتماعة  فى الفمةن والمدةاء الم ةرى ،مجمة  العمةوج  - 1

 . 115، ص  1634المااواة  واالعت ادة  ، ةولةو 

، ص  1646د/ رؤؤا  عبةد ، شةرح عةااون العموبةات التكمةمةى ، المةا،رة ، دار الفكةر العربةى ،  - 1
115 . 

 . 1114، ص  141، رعج  6، مجموع  االحكاج س  1625ةسمبر د 14امض  - 1
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 تررداولها الجررائز البنكنرروت او اق او الحكومٌررة النقررد او اق تزوٌرر  او النقررود تزٌٌررؾ ـررـ
 . لك  مما شىء ت وٌج او تقلٌد او البالد فى قانونا
 مكافحررة شرران فررى  5415 لسررنة 50  قررم القررانون فررى دلٌهررا المنصررو  الجرر ائم ـررـ

 . الددا ة
 مررن الثررامن البررا  فررى دلٌهررا المنصررو  الجنرراة واخفرراء المحبوسررٌن هرر و  جرر ائم ـررـ

 . العقوبات قانون من الثانى الكتا 
 . اللخائ  او االسلحة فى االتجا  ج ائم ــ
 نتٌجرة ج ٌمرة تقر  لرم وان ، ا تكابهرا دلرى ترد ٌبهم او الجر ائم ال تكا  ٌ الؽ ادداد ــ

 . التد ٌ  او االدداد لهلا
 . دلٌه السٌط ة ف ض او الؽٌ  تهدٌد بقصد القانون هلا الحكام فٌهم المشتبه اٌواء ــ

 الخطااورة حاااالت كاحااد االشااتباه بالغااا  العلٌااا الدسااتورٌة المحكمااة حكاام*
 :  االجرامٌة

حكمهرا﴿ 5449 درام فرى العلٌا الدستو ٌة المحكمة  تاصد 
5
 الحكرم بران قضرى الرل  ﴾

 ، دسرتو   ؼٌر  5491 لسرنة 43  قرم بقرانون الم سروم مرن الخامسة المادة فى الوا د
 هرلا مرن 51 و 52 و 1 المرواد وهرى بهرا الم تبطرة المرواد احكرام بسقوط اٌضا وقضت
 ، الج ٌمرة مقومرات لرىإ ٌفتقر  شرال ونىقران نظرام هرو االشرتباه ان الرى ونظ ا ، القانون
  كرن دلرى ت تكرز وال ، ملمروس خرا جى اطرا  لهرا لرٌس صفة دلى العقا  ٌتٌ  حٌ 
 حماٌرة برددو  الف دٌرة الح ٌرات دلرى افتئاتا ٌعد بلل  فهو ، ج ٌمة ٌشكل محدد ماد 

 خٌر  مرتهم بر اءة ان مر  ، ب اءتره فرى ٌشر  او ٌظرن قلٌرل ددد وخط  ش  من المجتم 
 .ب   ادانة من للبش ٌة موادظ
 مرن المسرتمدة مصر  فرى االج امٌرة الخطرو ة حالة تكون المحكمة هله حكم دلى وبناء
 القانونٌرة الخطرو ة احروال درداد فرى تعرد لرم وبالترالى ، وجرود لها ٌعد لم االشتباه قانون
 . والعقوبة الحكم اج اءات اتخال دلٌها بناء ٌجوز التى
 5422 لسرنة 92  قم بالقانون والمعدل ، 5413 لسنة 512  قم الطوا   قانون ان اال
 قر ا  وصردو  ، واحتجرازهم شرخا ألا دلرى القربض ٌجٌرز االن حتى به والمعمول ،

 ( . القانون هلا من الثالثة المادة) لالشتباه بادتقالهم

   ــ: المدمنون ــ ب
 لمتعراطٌنا جانر  مرن خطرو ة المسرك ة او المخرد ة المرواد تعراطى دلى االدمان ٌمثل
 الرى امرا مرنهم الكبٌ  بالعدد ؼالبا ٌنتهى االدمان هلا ان ال ، ج ٌمة دنهم ٌصد  لم وان

 ودصربٌا ونفسرٌا جسرمانٌا ٌتعراطون مرن ٌحطرم النره نظر ا ؛ الجنرون الرى واما الج ٌمة
 . ودقلٌا

                                                           
عدةائة  ةةة ااظةر االلفةى ، رمدةان ، اظرةة  ال طةورة االجرامةة  ، دراسة   14لسا   1المدة  رعج  - 1

 . 116ةة  113، ص ةة ص  1663ممارا  ، الما،رة ، دار الامد  العربة  ، 
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 ٌحتمررل حالررة دلررى ٌصررب  ان حٌرر  مررن ، للمرردمن اإلج امٌررة الخطررو ة تبرر ز هنررا ومرن
 .مستقبال للج ٌمة ا تكابه معها
 هرلا لترواف  والعالجٌرة الوقائٌرة بالتردابٌ  التح   فى الجنائٌة السٌاسة دو  ٌتض  وهنا

 نجرد ولرلل  اإلج امٌرة الخطرو ة ومجابهرة الج ائم ا تكا  نحو المستقبل فى االحتمال
 المرادة)  للعرالج مصرحة الرى المدمن  سالبإ تام  ان للمحكمة اجاز المص    المش 

 بشرران 5410 لسررنة 532  قررم للقررانون المعرردل 5434 لسررنة 522 قررم لقررانونا مررن 92
 ( . المخد ات مكافحة

 
 
 
 ــ( : المحت فون المج مون)  الج ٌمة ا تكا  بعد جنائٌا الخط ون ــ 2 

 ، االجر ام دلرى االدتٌراد صرو  مرن صرو ة المحت ؾ المج م ٌعد:  المحتر  المجرم
 وسرٌلة برل ، وحسر  متكر   سلوكا ال االج ام نم ٌتخل انه حٌ  من دنه ٌختلؾ ولكنه
 ٌكرون ان االجر ام احتر اؾ اثبرات فرى ٌكفرى وال الحٌراة فى خاصا ومنهجا للعٌ  كلل 
 هررله فررى ٌتعررٌن بررل ، مؽررنم او كسرر  دلررى الحصررول هررو الم تكبررة الجرر ائم مررن الهرردؾ
 كانرت وان حترى ، تعرٌ لل وسرٌلة ا تكابهرا مرن اتخل قد الجانى ان دلى تدل ان الج ائم
 . خ  أ وسٌلة لدٌه

 معررا فٌكونررون ، المحترر فٌن المجرر مٌن مررن ؼٌرر ه الررى دررادة المحترر ؾ المجرر م وٌنضررم
 مرا بكل لل  الى وٌتوسلون ، معٌنة قوادد تحقٌقه فى ٌتبعون ، منظما اج امٌا مش ودا
 النعردام واضرحا مثراال ٌعتب  القبٌل هلا من المحت ؾ فالمج م.  ومها ة لكاء من اوتوا
 . االج امى للنشاط الدقٌق بالتنظٌم المقت ن االجتمادى ٌؾالتك

  ــ( : العائدون المج مون)  دنهم االف اج بعد جنائٌا الخط ون ــ 9
 الترى الج ٌمرة هرى مرا شرخ  فرى االج امٌة الخطو ة وجود دن تكشؾ اما ة اهم ان

 شرىٌخ اخر   بج ٌمرة منرل ا ٌعتبر  مرا ج ٌمرة وقرو  ان حٌ  ، الشخ  هلا ٌ تكبها
 كانررت والا االجرر ام الررى بررالعود ٌسررمى دمررا وتررتمخض ، الفادررل نفررس مررن وقودهررا
 فران ، بمصرالحه وتضر  المجتمر  امرن  تهردد خطٌر ة ظراه ة لاتهرا فرى تعتبر  الج ٌمة
 تفصر  النهرا ؛ ادمرق جرلو ها ومشركلة ادظرم خطو ة تمثل االج ام الى العود ظاه ة
 .وتقوٌمه المج م  د  فى االصال  لٌ واسا العقابٌة المعاملة اسالٌ  جدو  ددم دن

 معاملرة ٌشرت ط ال فهرو ، سرابقٌه مرن اوسر  فهرو االج ام دلم فى العائد المج م ومفهوم
 ٌعتررد وانمررا ، سررابقة  ج ٌمررة فررى قضررائى حكررم او ادانررة وال سررابقة اصررالحٌة او دقابٌررة
 طائلرة حرتت اٌقعرو لرم الرلٌن برالمج مٌن وٌهرتم ، م ة من اكث  الج ٌمة ا تكا  بواقعة
 :الواس  المعنى هلا فى وٌدخل ، خطو ة اكث  ٌكونون قد النهم ؛ القانون

 ام الج ٌمرة هرله ثبتت سواء ، اخ   ج ٌمة فى دلٌه الحكم سبق الل  الشخ  حالة ــ
 . ال
 ، جر اماإل فرى السرقوط الرى ترؤد  ادمراال ٌرهدل الحكرم سربق الرل  الشرخ  باش  الا ــ

 . التش د كحالة ج ائم لاتها فى الاالدم هله تعتب  لم وان حتى
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 ولرلل  ، المجتمر  لحماٌرة اكبر  ضرمانا فٌهرا بران نظر هم وجهرة االجر ام دلمراء وٌب  
 الشرخ  ٌعتبر  بموجبره الرل  الموضرودى الظر ؾ"  بانره العود االج ام فقهاء ٌع ؾ
 " . ج ٌمة فى دلٌه الحكم سبق بعد ، خط ة حالة فى

 جمٌر  فرى االجر ام الرى للعرود بالنسربة المشرت   صر العن ان نجرد ، تقردم مرا دلى وبناء
 . اخ   ج ٌمة فى االدانة سبق بعد ج ٌمة ا تكا  هو التع ٌفات
 بعرض د جرت لرلا ، الوقرت لات فرى وخطر ا مرلنبا ٌعتبر  االجر ام إلرى العائرد فالمج م

 والمعترادٌن للعائردٌن بالنسربة العقوبرة الرى االحتر از  التردبٌ  اضرافة دلرى التش ٌعات
 الردفا  قرانون للر  ومثرال ، الوقرت لات فرى وخطر ٌن مرلنبٌن بادتبا هم االج ام ىدل

 . البلجٌكى
 ــ: الخط ٌن المج مٌن معاملة سالٌ أ:  لثانًا الفصل
 زٌادة بسب  ، العائد دلى فقط العقوبة تشدٌد حد دند تقؾ الماضً فى العود آثا  كانت

 لإلنررلا  السررجن وإٌدادرره دلٌرره مالحكرر سرربق بعررد العائررد تجاهررل دلررى المبنررى االلنررا 
 فٌره تثبرت اخرلت الرل  الوقت جاء ان إلى ، الج ٌمة سلو  دلى إلص ا ه او القضائً

 برالد مرن  الؽالر  فرى سرنوٌا العائردٌن نسر  تزاٌرد فرى الهائل الكم الجنائٌة اإلحصاءات
 . جمٌعها تكن لم ان ، العالم
 صرب  ، المراد  والتحلٌرل تج برةال دلى القائمة الموضودٌة الد اسات تطو  بعد لكنو

 تقرؾ اال ٌجر  االجر ام لرىإ العائرد المجر م معاملرة ان وهرو ، دلمى مدلول التزاٌد لهلا
 الرى المعاملرة هرله تمترد ان ٌجر  وانمرا ، ج ائم من منه صد  ما دلى مساءلته حد دند

 النظرر ة تلرر  وبفضررل المسرتقبل فررى جرر ائم مرن دلٌرره ٌقرردم ان ٌحتمرل ممررا منعرره محاولرة
 ، المجتمر  بفكر ة ٌعر ؾ ما الوجود الى ظه  ، الخط  المج م حالة لمعالجة لمتطو ةا

 او المسرئولٌة فكر ة دلى ال ، االج امٌة الخطو ة فك ة دلى تقوم ان ٌج  التدابٌ  وان
 . االلنا  زٌادة

 ، للمجر مٌن المستقبلٌة الخطو ة حالة دلى ٌقضى دالجى كاث  التدابٌ  فك ة وبظهو 
 المعاملرة نرو  فرى اختالفهرا بسرب  الحدٌثرة الوضرعٌة التش ٌعات فى كبٌ  تفاوت حد 

 هرلا فرى المتبعرة المعاٌٌ  وما ، دلٌهم تقدٌ ها وكٌفٌة ، الخط ٌن دلى تطبٌقها الواج 
 النحو دلى ولل  مباح  ثال  خالل من الفصل لهلا د استنا سنقسم هنا ومن ، التقدٌ 
 : التالى

 العقابٌررة المؤسسررات دلررى دلررٌهم المحكرروم طرر ٌنلخا توزٌرر  اسررس:  ولاأل المبحرر 
 ( . والتصنٌؾ الفح )

 . جنائٌا الخط ٌن مواجهة فى الالحقة ال داٌة دو :   الثانى المبح 
 . جنائٌا الخط ٌن مواجهة فى االحت ازٌة التدابٌ  دو :  الثال  المبح 

 
 ــ:لعقابٌةا المؤسسات دلى دلٌهم المحكوم الخط ٌن توزٌ  اسس:  االول المبح 

 

 : الفح  ــ أ
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 د اسرة بهدؾ ؛ مختلفة مجاالت فى اإلخصائٌٌن من مجمودة ٌتواله فنى دمل الفح 
 ، لتصررنٌفهم تمهٌرردا خطررو تهم مررد  لبٌرران متكاملررة د اسررة دلررٌهم المحكرروم شخصررٌة
 .الجنائى الجزاء من الؽ ض لتحقٌق الالزم العقابٌة المعاملة نو  واختٌا 
 ٌلرزم حٌر  العقابٌة للمؤسسة دلٌه المحكوم دخول بداٌة فى اض و ٌ الفح  كان والا

 ؼٌر  للتردبٌ  نهاٌرة لوض  اما ، الجنائى الجزاء تنفٌل اثناء كلل  ٌلزم قد فانه ، لتصنٌفه
 . الش طى االف اج لمٌزة واستحقاقه دلٌه المحكوم جدا ة مد  لبٌان او ، المدة المحدد

 او القضرائى الحكرم دلرى سرابقا ٌكرون قرد  والفحر ، ادا ٌرا او فنٌرا ٌكرون قرد والفح 
 . له الحقا

 الرى دخرل" القضرائى البحر "  دلٌه ٌطلق ان وٌمكن الحكم دلى السابق الفنى فالفح 
 تف ٌرد دلرى القاضرى لمسراددة وللر  ؛ االجر ام دلم ابحا  تاثٌ  تحت الحدٌثة الش ائ 
 دلرى ٌفر ض حكرمال دلرى السرابق والفحر  مرتهم كرل حالرة ٌناسر  بما الجنائى الجزاء
 والنفسرٌة والعقلٌرة البدنٌرة النرواحى مرن المرتهم حالة لفح  مخت  خبٌ  ند  القاضى

 بصرر  تحررت لٌوضرر  الفحرر  هررلا نتررائج دلررى ٌحتررو  ملررؾ ادررداد ثررم ، واالجتمادٌررة
 هرلا ٌرقتطب بردأ وقرد.  الفحر  موضو  للشخ  الجنائى للجزاء اختٌا ه دند القاضى
 اخرر   دول  تبعتهررا ثررم ،5425 سررنة مررن برردءا ٌررةم ٌكاأل الوالٌررات بعررض فررى الفحرر 
 المص   الطفل قانون اخل وقد ؛ 5413 ف نسا ، 5494 سوٌس ا ، 5490 بلجٌكا منها
 الفحرر  وٌشررمل ،  محاكمترره دلررى السررابق الطفررل فحرر  بنظررام 5441 لسررنة 52  قررم

 و 522 بالمرادتٌن الروا د التفصرٌل دلرى وللر  ، واالجتمادٌرة والعقلٌرة البدنٌة النواحى
 . القانون من 523

  دلٌره ٌطلرق ان وٌمكرن للح ٌرة سرالبة بعقوبرة االدانرة حكرم دلى الالحق الفنى والفح 
 ٌعررد الفحرر  وهررلا ، العقابٌررة االدا ة فررى الفنٌررٌن مررن درردد برره ٌقرروم" العقررابى الفحرر "

 المحكروم العقوبرة شخصرٌة ملرؾ نقرل ٌقتضرى ممرا ، الحكم دلى السابق للفح  امتدادا
 والفحرر  ؛ الفحر  هررلا براج اء المختصررٌن الرى المحاكمررة اثنراء ادررداده قالسراب دلٌره

 وقرد ، ح ٌتره سرل  بعرد دلٌره المحكروم تجراه دقابٌرة مؤسسة فى ٌتم الحكم دلى الالحق
 االفر اج نظام من استفادته باستم ا  جدا ته مد  لتحدٌد الح ٌة مطلق وهو تجاهه ٌتم

 . فٌلالتن اٌقاؾ او القضائى االختبا  او الش طى
 للرر  وٌررتم ، والحرر اس العقابٌررة االدا ة برره فتقرروم" التج ٌبررى" او االدا   الفحرر  أمررا

 ومرر  ، االدا ة مرر  تعاملرره حٌرر  مررن المؤسسررة داخررل دلٌرره المحكرروم سررلو  بمالحظررة
 ، لهررا الخاضرر  العقابٌررة المعاملررة بشرران جانبرره مررن والتعرراون التجرراو  ومررد  ، زمالئرره
 السررابقة للفحررو  تضرراؾ الفحرر  هررلا ونتٌجررة ؛  االتبررا الواجرر  المؤسسررة ونظررام
 دلٌره ٌظهر  الرل  التطرو  ومرد  ، دلٌره المحكروم شخصرٌة درن متكامرل بٌان الدطاء
 . العقوبة تنفٌل اثناء

 :   التصنٌؾ ــ  
 العقابٌرة بالمسائل المختصٌن فك  تشؽل التى الموضودات من دلٌهم المحكوم تصنٌؾ

 الدولٌرة المرؤتم ات مرن للعدٌرد ال ئٌسٌة داتالموضو ضمن وجاء ، الدول مختلؾ فى
 دلرٌهم للمحكوم هٌلالتأ ب نامج تنفٌل دلى مباش ة السابقة ال ئٌسٌة الم حلة ٌعد حٌ  ،
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 التصرنٌؾ لنظرام د اسرتنا خرالل ،ومرن الب نرامج هرلا توجٌره فرى ساسرىأ بردو  وٌقوم ،
 برٌن التصرنٌؾ فكر ة تطرو  اخر   ناحٌرة ومرن ، واهمٌتره مفهومه نبٌن ان لل  ٌستلزم
 . للتصنٌؾ المختلفة االنظمة بٌان وكلل  ، والماضى الحاض 

 ثررم ، المختلفررة العقابٌررة المؤسسررات دلررى دلررٌهم المحكرروم توزٌرر :  بالتصاانٌ  ٌقصااد
 كرل اخضا  بهدؾ ؛ ف ادهاأ ظ وؾ تتشابه فئات الى الواحدة ةالمؤسس داخل تقسٌمهم

 الخطروة ٌعرد الخطروة ٌعد النحو هلا دلى ٌؾوالتصن ، لها المالئمة العقابٌة للمعاملة فئة
 فضال ، دلٌه السابق الفح  نتائج دلى ٌعتمد وهو ، التأهٌل ب نامج تنفٌل دلى السابقة
 . دلٌها ٌقوم التى االسس دن

 الجرزاء مرن الؽر ض خاللهرا مرن ٌتحقق التى الوسٌلة انه فى تبدو : التصنٌؾ واهمٌة
 وجرررود ٌقتضرررٌان هٌرررلوالتأ فاالصرررال  ؛ المعاصررر ة عقابٌرررةال السٌاسرررة فرررى الجنرررائى
 ، معٌنرة الدتبرا ات وفقرا دلرٌهم المحكروم تتلقرى ومتخصصرة متنودة دقابٌة مؤسسات
 للمحكرروم المناسرربة العقابٌررة المعاملررة نررو  واختٌررا  ؛ التوزٌرر  هررلا اداة هررو والتصررنٌؾ

 ثم ، بتحدٌدها الفح  من التصنٌؾ ٌقوم التى شخصٌته معالم تحدٌد دلى بناء ٌتم دلٌه
 دلٌهررا ٌقرروم التررى لالسررس وفقررا ظ وفهررا فررى تتشررابه فئررات الررى دلررٌهم المحكرروم تقسررٌم

 . التصنٌؾ
 همٌررةأ المسررجونٌن لمعاملررة األدنررى الحررد قوادررد مجمودررة مررن 12 مررادةال بٌنررت وقررد

 : المسجونٌن تقسٌم اؼ اض تكون ان ٌج :  التالى النحو دلى ولل  ، التصنٌؾ
 بسرب  زمالئهرم دلرى سرٌ  تراثٌ  لهرم ٌكون ان ٌحتمل ٌنلال المسجونٌن هؤالء فصل ــ

 . اخالقهم فساد او االج امى ماضٌهم
 .االجتمادى هٌلهمتأ ادادة نحو ادؾاله دالجهم لتٌسٌ  فئات الى المسجونٌن فصل ــ

 العقررابى النظررام فررى دنرره ٌختلررؾ المعاصرر ة العقابٌررة السٌاسررة فررى التصررنٌؾ ومفهرروم
 مرن دلٌهرا طر أ وما منها والؽ ض العقوبة إلى النظ ة  دهم االختالؾ وهلا ، التقلٌد 
 الررى النظر  دون جسرامتها ومرد  الج ٌمرة دلررى االهتمرام ت كرز الماضرى ففرى ؛ تطرو 

 ؛ الر د  وتحقٌق دلٌه المحكوم اٌالم فى ٌتمثل العقا  ؼ ض وكان ، المج م شخصٌة
 الج ٌمررة نررو  حسرر  دلررٌهم المحكرروم تقسررٌم فررى ٌتمثررل كرران أنررلا  التصررنٌؾ فرران ولررلا

 الفصرل ٌرتم فكران ، لالخرتالط الضرا  ٌ التأث لتفاد  طوائفهم بعض وٌفصل ، الم تكبة
 طوٌلرة بعقوبرة دلرٌهم المحكروم وبرٌن ، والبرالؽٌن االحردا  وبرٌن ، والنساء ال جال بٌن
 بنراء ٌرتم ال  العرزل أو الفصرل هرلا وكران ؛ المردة قصرٌ ة بعقوبة دلٌهم والمحكوم المدة
 وبؽ ض ، الج ٌمة لطبٌعة وفقا بل ، دلٌهم للمحكوم االج امٌة الشخصٌة د اسة دلى
 . االختالط دن الناجم الضا  التأثٌ  من 

 ــ: العلمٌة المؤتم ات بها اوصت التى التصنٌفات أهم*
 الخطرر ٌن للمجرر مٌن بالنسرربة م اداتهررا ٌجرر  التررى الضرر و ٌة التصررنٌفات أهررم مررن

 .الخطو ة وبحس  ، العقلٌة او النفسٌة لصحةوا ، السن بحس  طوائؾ الى تقسٌمهم

 : السن بحسب التصنٌ  ــ
 خصصرت قرد الحدٌثرة التشر ٌعات جمٌر  فرى والعقابٌة القانونٌة النظم ان المع وؾ من

 فرٌهم الصاد ة والوقائٌة االحت ازٌة التدابٌ  لتنفٌل خاصة مؤسسات الجانحٌن لالحدا 
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 سرررن البرررالػ الحرررد  دلرررى ٌحكرررم نبرررأ للقاضرررً أجرررازت التشررر ٌعات اؼلررر  ان  ؼٌررر ،
 الجرر ائم بعررض ا تكرر  متررى المدنٌررة المسررئولٌة سررن ٌبلررػ أن دون الجنائٌررة المسررئولٌة
 . البالؽٌن دلى بالتنفٌل الخاصة المؤسسات فى تنفٌلها ٌتم ، مخففة بعقوبة
 سررن ٌبلؽرروا لررم الررلٌن الجررانحون هررؤالء ٌصررنؾ ان للتنفٌررل العلمٌررة الرردوادى ددررت وقررد
 وهرو الجتمرادىا ترأهٌلهم ادادة نحو الهادؾ دالجهم لٌتٌس  خاصة وائؾط الى دال ش
 مرؤتم ال اق هرا الترى المرلنبٌن لمعاملرة دنرىاأل الحرد قوادد من 12 القاددة الٌه ددت ما

 ةسرن بجنٌرؾ دقرد الرل  المرلنبٌن ومعاملة الج ٌمة لمكافحة المتحدة مملأل األول الدولى
 الرل  المرلنٌٌن ومعاملرة الج ٌمرة لمكافحرة لمتحدةا مملأل الثال  المؤتم  جاء ثم 5411
 وأطلررق المجمررودتٌن مررن الفئررة هررله دررزل دلررى لٌؤكررد 5411 سررنة اسررتكهولم فررى دقررد
 " .البالؽٌن صؽا " اسم دلٌهم

 :  والشواذ االسوٌا  بٌن العزل ــ
 دقلٌرٌن أطبراء وجرود ضر و ة الحدٌثرة العقابٌرة السٌاسرة فرى دلٌها المستق  االمو  من

 الصرحٌة حالتهم وتحدٌد النزالء دلى ،للكشؾ دقابٌة مؤسسة كل فى نفسانٌٌن ٌنومحلل
 والتوصرٌة ، للنزٌرل والعقلٌرة النفسرٌة الحالرة تحدٌرد االخصرائٌٌن هرؤالء مهمة وتكون ،

 . المعاملة هله به تنفل الل  واالسلو  المالئمة المعاملة بنو 
 درن ٌعزلروا أن صرالحهما ةضر و  تقتضرى الشروال المجر مٌن ان التجرا   اثبتت وقد

 دلررى تنفررل التررى العقوبررة صررالحٌة لعرردم ؛ العقابٌررة المؤسسررات فررى سرروٌاءاأل المجرر مٌن
 مرن اخرتالطهم درن تنرتج ان ٌمكرن الترى المضا  وبسب  جهة من دالجهم فى االسوٌاء

 مؤسسرات انشاء الى بٌنهم الفصل تحقٌق سبٌل فى الدول بعض د جت وقد اخ   جهة
 ومرن ، الجرانحٌن هرؤالء لمعاملرة خاصرة احكرام ىدل قوانٌنها ونصت ، بالشوال خاصة
 والمرادة ، الدانم كى العقوبات قانون من 20 الى 52 المواد به جاءت ما:  حكاماأل هله
 51 والمرواد ، البلجٌكرى الردفا  قرانون من 2 والمادة ، الٌونانى العقوبات قانون من 93
 . االٌسلند  العقوبات قانون من 12 الى

 :   االجرامٌة السوابق بحسب التصنٌ  ــ
 الجنراة فصرل ٌرتم حٌر  ، التصرنٌؾ دملٌرة فرى دو  لره دلٌره للمحكوم الجنائى الماضى
 ادرداد هرو التصرنٌؾ هرلا نمر والهردؾ ، االجر ام معتراد  ودرن العائدٌن دن المبتدئٌن
 ولرىاأل ةللمر  الج ٌمرة ا تكبوا اللٌن فالمبتدئون ؛ منهم فئة لكل مناس  تأهٌلً ب نامج
 بر امج لهرم فتعرد ، أقرو  ترأهٌلهم نجرا  وفر   ، لالصرال  ؼٌر هم مرن استجابة أكث 
 للمر ة لهرم بالنسربة العقوبرة تجرد لرم الرلٌن وهم العائدون اما ؛ شخصٌاتهم تناس  دقابٌة
 مرن هرد  دلى توض  وان ، الشدة من بقد  تتسم ان ٌج  العقابٌة معاملتهم فان االولى
 فقرد االجر ام معتراد  فئرة وأمرا ، السرجن داخرل ولرىاأل صرالحهما محاولرة فشرل اسبا 
 المد سة ظهو  منل الجنائٌة السٌاسة اتجهت فقد وللا ، اصالحهم فى العقوبة فشل ثبت

 ؛ لحرالتهم المالئمرة االحت ازٌرة للتردابٌ  إخضادهم نحو االن وحتى االٌطالٌة الوضعٌة
 مرا: التردابٌ  هرله أمثلرة ومرن  ؛ همفرٌ الكامنرة االج امٌرة الخطرو ة دلرى القضراء بهدؾ
 فرى المعتراد المجر م بشران المص   العقوبات قانون من 19 و 12 المادتان دلٌه تن 



26 
 

 

 العقوبرة مرن بردال احتر از  لتردبٌ  اخضراده دلى تنصان حٌ  ، موالاأل ج ائم مجال
 . العمل مؤسسات لحد  اٌداده فى ٌتمثل

 
 : المصرى القانون فى والتصنٌ  الفحص ــ
 هلا فى المش   خطة كانت وان ، والتصنٌؾ الفح  نظامى المص   القانون ع ؾٌ

 تقردٌ  ثرم النظرامٌن هرلٌن مالمر  د ض الى ٌددو وهلا ، تطوٌ  الى حاجة فى الصدد
 . بشانهما المش   خطة

 
 

 : الفحص نظام ــ
 تنظٌمرره دون الفحرر  مبرردأ للسررجون الداخلٌررة الالئحررة مررن 20و 51 المادترران وضررعت
 ٌتضرمن سرجل مسرجون لكرل ٌخص : " انه دلى تن  51 فالمادة ، مفصل حون دلى
 أو تحسرن مرن دلٌره ٌطر أ ومرا والنفسرٌة االجتمادٌرة النواحى من حالته دن شامال بحثا

 النحررو دلررى النفسررى االخصررائى واجبررات فحررددت 20 المررادة جرراءت وكررلل  ،" انتكرراس
 : التالى

 . كاملة د اسة المسجون شخصٌة د اسة ــ 5
 . المختلفة وقد اته لكائه قٌاس ــ 2
 . دنده والمزاجٌة االنفعالٌة النواحى دن والكشؾ واتجاهاته مٌوله مع فة ــ 9
 لهررا ٌصررل  التررى المهنٌررة للناحٌررة والتوجٌرره والعررالج المعاملررة لخطررة سٌاسررة  سررم ـررـ 9

 .  المسجون
 زٌرررةم ك كجهررة" والتوجٌررره االسررتقبال سرررجن" طرر ه بمنطقرررة 5419 سررنة أنشررر  وقررد

 أو السررجن أو الشرراقة شررؽالباأل دلررٌهم المحكرروم ٌسررتقبل حٌرر  ، والتصررنٌؾ للفحرر 
 او الطبٌرر  خاللهررا ٌفحصررهم ٌومررا ثالثررٌن فٌرره الٌمضررو سررنة دلررى تزٌررد لمرردة الحرربس

 التوجٌرره لجنررة الررى للرر  بعررد تقررا ٌ هم ٌقرردمون الررلٌن والرروادظ والمررد س االخصررائى
 . الم كزٌة او العمومٌة السجون احد او للٌماناتا احد دلى بتوزٌعهم فتقوم

 : التصنٌ  نظام ــ
 م كرز:  منهرا ، متعرددة المصر   العقرابى النظرام فرى دلرٌهم المحكروم تصرنٌؾ مظاه 
 دلرٌهم المحكروم تصرنٌؾ ٌتم كلل  ؛ والتصنٌؾ للفح  م كزا ٌعد حٌ  ط ه استقبال
:  لجررنسا أسرراس دلررى دلررٌهم المحكرروم بررٌن فٌفصررل ؛ المختلفررة التصررنٌؾ سررسبأ أخررلا

 العقابٌرة مؤسسراتهم الحدا فل : السن اساس دلى وكلل  ؛ والنساء ال جال بٌن فٌفصل
 ٌجمرر  فررال:  الصررحٌة الحالررة اسرراس ودلررى ، واللٌمانررات السررجون وللبررالؽٌن ، الخاصررة
( بالسرجون العمرل دلٌرل من 929 م) القوٌة البنٌة لو  من وؼٌ هم الضعٌفة البنٌة لو 
 م) ؛ سروٌا متشرابهة جر ائم فرى دلرٌهم المحكروم فٌوضر :  ةالج ٌمر نو  اساس ودلى ،

 احتٌاطٌررا فالمحبوسررون: االدانررة حكررم اسرراس ودلررى ؛( بالسررجون العمررل دلٌررل مررن 925
 تنظرٌم قرانون من 59 م) المسجونٌن من ؼٌ هم اماكن دن منفصلة أماكن لهم تخص 
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 مانررراتاللٌ دلرررى دلرررٌهم المحكررروم فٌررروز :  العقوبرررة نرررو  اسررراس ودلرررى ؛( السرررجون
 ( . السجون تنظٌم قانون من 9 الى 5 م)  الم كزٌة و العمومٌة والسجون

 5411 سرنة منرل شركلت الترى المسرجونٌن تصنٌؾ لجان:  كلل  التصنٌؾ مظاه  ومن
 مرن لجنرة كرل وتشركل ؛ فحسر  العقرابى العمرل مجرال فرى المسرجونٌن تصنٌؾ بؽ ض
 . والنفسى الجتمادىا واالخصائى الطبٌ  من كل ودضوٌة  ئٌسا السجن مدٌ 
 وٌقروم دلرٌهم المحكروم ٌسرتقبل تصرنٌؾ م كرز ٌوجرد ، االحردا   انحر اؾ مجرال وفى

 اسررراس دلرررى التصرررنٌؾ وٌرررتم ، بهرررم الخاصرررة المؤسسرررات دلرررى وتررروزٌعهم بفحصرررهم
 .﴾5﴿ العقلى والمستو  ود جته االنح اؾ وطبٌعة والسن الجنس حٌ  من اختالفهم

 : المصرى المشر  خطة تقدٌر ــ
 التفاصررٌل ان:  للرر  ومررن ، الكثٌرر  ٌنقصررها المجررال هررلا فررى المصرر   المشرر   ةخطرر

 ، الٌهررا ٌفتقرر  المصرر   النظررام زال مررا والتصررنٌؾ الفحرر  نظررامً لتطبٌررق الالزمررة
 دلٌهررا ٌنصرر  التررى الشخصررٌة جوانرر  تحرردد م كزٌررة تصررنٌؾ لجنررة توجررد ان فٌجرر 

 ، الفحررر  بعملٌرررة مللقٌرررا كفررراءاأل االخصرررائٌٌن مرررن مجمودرررة ترررواف   مررر ، الفحررر 
 الف دٌرة او الم كزٌرة سرواء التصرنٌؾ لجران فرى كرل فى القضاء ٌشا   ان وض و ة

 الرى ٌرددو وهرلا ، دلرٌهم المحكروم حقروق لضرمان مؤسسرة كرل فرى تواف هرا ٌج  التى
 التصررنٌؾ نظررام فرران واخٌرر ا ، التنفٌررل لم حلررة القضررائً اإلشرر اؾ بامتررداد المطالبررة
 التأهٌرل بر امج مرن دلٌره المحكوم ٌنتقل حٌ  ، المتد جة المعاملة نظام تطبٌق ٌقتضى

 . الش طى االف اج نظام لتطبٌق كلل  ض و ٌة الم اجعة وهله ،
 فٌهرا المطبقرة العقابٌرة لةماوالمع السجون نظام فى شامل دقابى اصال  الى ٌددو وهلا
 الررى عررودال وبررٌن بٌررنهم ٌبادررد الخطرر ٌن خاصررة دلٌرره للمحكرروم حقٌقٌررا تررأهٌال ا دنررا الا

 . اخ   م ة الج ٌمة
 
 

 ــ: جنائٌا الخطرٌن مواجهة فى الالحقة الرعاٌة دور:  الثانى المبحث
 برالػ دو ا منهم خط  المسجلٌن وخاصة السجون من دنهم للمف ج الالحقة لل داٌة ان

 خررر وج دلرررى التالٌرررة الفتررر ة الن وللررر  ؛ االج امٌرررة الخطرررو ة مواجهرررة فرررى االهمٌرررة
 دٌشرررا الفتررر ات أشرررد هرررى الخرررا جى المجتمررر  الرررى العقابٌرررة سرررةالمؤس مرررن المسررجون
 اجتازهرا فرالا واقتصرادٌة واجتمادٌرة نفسرٌة مشراكل ٌواجره وفٌهرا ، حٌاته فى وصعوبة
 ال المجتمر  درن خطو تره ود ء ، بعٌردا الج ٌمرة الرى دودتره احتمرال أصب  فقد بسالم
 .﴾2﴿ وشٌكا أصب  هدودت احتمال فان المشاكل مواجهة فى أخفق الا اما فٌها، ش 

 المعاملرة فان ، الحدٌثة العقابٌة السٌاسة فى الجنائى للجزاء هدفا التأهٌل اضحى فحٌنما
 السرالبة ةالعقوبر تنفٌرل انقضراء بمج د تنتهى ال الؽ ض هلا لتحقٌق الموضودة العقابٌة

                                                           
سات العمابة  واال الحة  ، المجم  الجاائة  د/ ةس الرفاعى، الرعاة  الالحم  ل رةجى المؤس - 1

 وما بعد،ا. 36، ص  1636المومة  ، ،

 . 311د/ محمود اجب  حساى ، مرجة سابق ، ص  - 1
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 االجتمادٌررة الحٌرراة مرر  دلٌرره المحكرروم تكٌررؾ ادررادة هررو هٌررلالتأ هرردؾ  الن ؛ للح ٌررة
 المؤسسررة مررن خ وجرره بعررد دنرره المفرر ج  داٌررة بوجررو  حلقاتهررا تكتمررل بررل ، سررلٌمةال

 أو لعملرره فقررده فررى تتمثررل التررى ،"  االفرر اج بصرردمة" ٌسررمى مررا ٌواجرره حٌرر  العقابٌررة
 ، العاجلرة احتٌاجاتره لتروفٌ  الالزم المال وجود وددم ، له مأو  وجود وددم ، وظٌفته
 ، لره الشر طة وتعقر  ، اسر ته وانهٌرا  ، دنره هأصردقائ وابتعراد ، منره المجتمر  ونفو 
 دنره ٌعبر  مرا وهرو ، الج ٌمرة الرى العودة فى حقٌقٌة خطو ة االزمة هله دلى وٌت ت 
 والمررأو  الخبررز السرر دة وجرره دلررى ٌجررد ال الررل  دنرره المفرر ج بررأن بررالقول الرربعض
 ٌقر  لعامةا والسلطة فالمجتم  ، الج ٌمة الى العودة خط  فى ٌق  االجتمادٌة وال داٌة
 السٌاسرة فرى درنهم المفر ج  داٌرة تطرو ت ولقرد ، درنهم المفر ج  داٌة واج  دلٌهما
 الرى ترددو بصو ة دلٌها القائمة الجهات وتعددت صو ها وتنودت المعاص ة العقابٌة
 : التالى النحو دلى ولل  المص   القانون فى ناحٌة من معالجتها

   ــ: المصرى القانون فى الالحقة الرعاٌة*
 الجهرات حٌر  مرن وتنظٌمهرا الالحقرة ال داٌرة باهمٌرة المص   العقابى النظام ٌعت ؾ
 : ال داٌة لهله المختلفة الصو  ، لها واالدداد ، دلٌها القائمة

 : الالحقة الرعاٌة شئون على القائمة الجهات*
 خاصرة جهرات أو ، االجتمادٌرة والشرئون الداخلٌرة وزا ترى فرى تتمثرل دامة جهات اما
 برروزا ة" الالحقررة ال داٌررة ادا ة" فتتررولى ، المسررجونٌن  داٌررة جمعٌررات فررى لتتمثرر

 للمسررجونٌن الالحقررة بال داٌررة تخررت  حٌرر  ، الالحقررة ال داٌررة جهررود توجٌرره الداخلٌررة
 لهرم الشر ٌؾ الكسر  فر   بتروفٌ  وللر  ، حكمهم فى ومن اشه  ستة دلى تزٌد لمدة

 ولل  ، االنح اؾ الى اٌعودو ال حتى اوخا جه بالوزا ة المعنٌة االجهزة م  بالتنسٌق
 وحردتٌن الالحقة ال داٌة ادا ة وتضم ، الج ٌمة تصادد من والحد المجتم  أمن ابتؽاء

 المفر ج  داٌرة وحردة والثانٌرة ، دلرٌهم للمحكروم المهنرى االدرداد متابعة وحدة االولى: 
 الترررى شررراكلالم وحرررل ، شررر ٌؾ دمرررل دلرررى الحصرررول فرررى بمعررراونتهم وللررر  ، درررنهم

 درن فضرال ، دنهم المف ج ل داٌة االجتمادٌة باالهمٌة العام ال أي واقنا  ، تعت ضهم
 . المجتمررر  فرررى انررردماجهم مرررد  لتحررر   درررنهم المفررر ج درررن دو ٌرررة تقرررا ٌ  ادرررداد
 فرى خٌ ٌرة جمعٌرات دردة تقروم ، االجتمادٌرة والشئون الداخلٌة وزا تً جهود وبجان 
  داٌرة جمعٌرة" قردمتهام فرى ، درنهم فر جالم المسرجونٌن ب داٌرة المحافظرات مرن ددد

 بال داٌررة وتقرروم 5419 سررنة القرراه ة بمحافظررة تأسسررت التررى" سرر هموأ المسررجونٌن
 ، واألسرركند ٌة ، الشرر قٌة بمحافظررات اخرر   جمعٌررات اٌضررا ، دررنهم للمفرر ج الالحقررة

 . سوٌؾ وبنى ، والجٌزة ، والبحٌ ة ، والمنصو ة

 :  الى الجمعٌات هذه وتهد 
 . لهم والثقافٌة واالجتمادٌة المادٌة سادداتالم وتقدٌم المسجونٌن اس   داٌة ــ
 . ش ٌفة حٌاة نحو لالتجاه ومساددتهم دنهم المف ج  داٌة ــ
 ناسربةمال التوصرٌات وتقردٌم ، الج ٌمرة بمشركلة المتعلقة االجتمادٌة بالد اسات القٌام ــ
 . المختصة الجهات الى
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 .﴾5﴿ دالجها فى لالسهام وددوته ، الج ٌمة بمشكلة لالهتمام العام ال ا  تهٌئة ــ
 5414 لسررنة 92  قررم القرر ا  االجتمادٌررة الشررئون وزا ة أصررد ت 5414 دررام وفررى
 : ٌستهدؾ والل  المسجونٌن  داٌة لجمعٌات النودى االتحاد بانشاء

 . الج ٌمة من والوقاٌة االجتمادٌة والتنمٌة ال داٌة ب امج تخطٌط ــ
 . الجمعٌات بٌن ونش ها دمله بمٌدان المتصلة والد اسات البحو  اج اء ــ
 .العامة السٌاسة نطاق فى تكلفتها وحدود الخدمات مستوٌات تحدٌد ــ
 . للجمعٌات الفنٌة المعونة تقدٌم ــ
 بالد اسرة ومواالتها نمولجٌة خدمٌة ب امج وض  ط ٌق دن ال ائدة بالتجا   القٌام ــ

 . الجمعٌات دلى نتائجها وتعمٌم والمتابعة
 . الجمعٌة جهود تقٌٌم ــ
 لهرررله النرررودى ولالتحررراد المسرررجونٌن  داٌرررة لجمعٌرررات المعلنرررة االهرررداؾ ان شررر  وال

 دجرز درن ٌكشرؾ الد اسرات تبر زه الل  الواق  ولكن ، طموحة اهداؾ هى الجمعٌات
 تقرردٌم فررى المنتظرر  بالرردو  القٌررام دررن ٌضرمها الررل  االتحرراد دررن فضررال الجمعٌررات هرله

 . س همأل او دنهم المف ج للمسجونٌن ٌقٌةحق  داٌة
 الالحقرة بال داٌة ودالقتها الملنبٌن هٌلتأ فى الحدٌثة االتجاهات حول  اسةد وتكشؾ

 : التالٌة االمو  دن 5440 دام
 الشرئون وزا ة مرن منهرا االكبر  الجانر  ٌرأتى حٌر :  الجمعٌات لهله المالٌة الموا د ــ

 ٌلةضرئ المروا د وهرله ، االدضاء واشت اكات التب دات بعض من والباقى االجتمادٌة
 امررا ، بهررا للعرراملٌن ومكافررات وم تبررات كررأجو  منهررا كبرر األ الجررزء وٌصرر ؾ ، جرردا
 . ضعٌفة فهى س همأل أو للمسجونٌن تقدم التى سادداتالم
 مررن محرردود درردد ؼٌرر  ٌوجررد ال حٌرر  ، العرردد قلٌررل:  بالجمعٌررات الرروظٌفى الجهرراز ـررـ

 . الوقت بعض ٌعملون اللٌن جتمادٌٌناال االخصائٌٌن
 دررنهم المفرر ج لحرراالت حقٌقررى تتبرر  الواقرر  فررى ٌوجررد ال:  دنرره المفرر ج حرراالت تتبرر  ـررـ

 . ال ام اخ   م ة االج ام لط ٌق ادادو قد  اكانو الا ما لمع فة
 

 ــ: الالحقة للرعاٌة االعداد*
 وقرد ، دلٌره المحكروم درن االفر اج قبرل فٌرةكا فتر ة خرالل الالحقرة لل داٌرة االدرداد ٌتم

 وزا ة اخطرا  السرجن ادا ة دلى: "  بقولها السجون تنظٌم قانون من 19 المادة نصت
 درن تقرل ال كافٌرة بمردة درنهم اإلفر اج قبرل دلرٌهم المحكروم بأسرماء االجتمادٌة الشئون
 مر  ، الخا جٌرة للبٌئرة وادردادهم اجتمادٌرا هملترأهٌ المردة هرله فى ٌتسنى لكى ، شه ٌن
 " . لهم الالزمة والتوجٌه ال داٌة اسبا  كل بلل

 المرادة فنصرت دنره االفر اج دلى السابقة الفت ة فى خاصة معاملة دلٌه المحكوم وٌلقى
 السرجن فرى دلٌره المحكوم بقاء مدة زادت الا: "  أنه دلى السجون تنظٌم قانون من 53
 " . انتقال بفت ة ٌم  ان دنه االف اج قبل وج  سنٌن ا ب  دن
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 بشره  للسرجون الداخلٌرة الالئحرة مرن 39 المرادة نر  دلرى بنراء الفتر ة هله تحدٌد تموٌ
 دلرى تزٌرد وال اشره  سرتة درن تقل ال بحٌ  ، الحكم سنٌن من كاملة سنة كل دن واحد
 تخررول التررى المزاٌررا بعررض دلررى الداخلٌررة الالئحررة تلرر  مررن 41 المررادة وتررن  ، سررنتٌن
 معاملة ومعاملته الح اسة متوسط سجن الى نقله منها ، الفت ة هله خالل دلٌه للمحكوم

 باجررازة لرره التصرر ٌ  وجررواز والم اسررلة، بالزٌررا ة ٌتعلررق فٌمررا احتٌاطٌررا المحبوسررٌن
 وزا ة اصد ت وقد ، المسافة موادٌد خالؾ سادة وا بعٌن ثمان مدتها السجن خا ج
 فرر اداال ضررمن درنهم المفرر ج طائفرة اد اج تضررمنت قرر ا ات دردة االجتمادٌررة الشرئون
 فررى االجتمادٌررة الم اقبررات فتتررولى ، االجتمررادى الضررمان قررانون دلررٌهم ٌسرر   الررلٌن
 ، درنهم للمفر ج السرجون ادا ة تح  ها التى المساددة اخطا ات وتتلقى البالد مختلؾ
 بالمشرر ودات الحرراقهم مثررل ، لهررم الالزمررة المسرراددات بتقرردٌم للرر  دلررى بنرراء وتقرروم
 . والتجا ٌة المهنٌة
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 ــ: الالحقة للرعاٌة المختلفة الصور*
 الالئحررة مررن 33 المررادة)  المجتمرر  فررى بهررا للظهررو  الالئقررة المالبررس دنرره للمفرر ج تقرردم

 مررن 95 المررادة)  لرره المسررتحق جرر األ نصررؾ الوقررت لات فررى لرره وٌمررن  ، ( الداخلٌررة
 بربعض والحاقره ، شر ٌؾ دمل دن البح  فى مساددته دن فضال ،(  الداخلٌة الالئحة
 . هٌلهتأ ط ٌق تعت ض التى المشاكل وحل ، لعملا جهات
 تنقصررها حٌرر  ؛ طلررو الم المسررتو  دون للمفرر ج الالحقررة ال داٌررة صررو  زالررت وال

 برلل ٌقتضرى وهرلا ، مجالهرا فرى المتخصصرون واالفر اد الالزمرة مروالواأل االمكانات
 ، همدرن للمفر ج الرالزم العرون كرل لتقردٌم واالهلرى ال سمى الصعٌدٌن دلى اكب  جهود
 وادرادة دلرٌهم المحكروم تأهٌرل فى المتمثل العقا  من الهدؾ المطاؾ نهاٌة فى لٌتحقق
 ط ٌرق الرى العرودة ٌنوبر بٌرنهم ٌبادرد نحرو دلرى السرلٌمة االجتمادٌرة  الحٌاة م  تكٌفهم
 . خ  أ م ة االج ام
 حجر  بمثابرة تعتبر  خطر  المسرجلٌن وخاصة دنهم للمف ج الالحقة ال داٌة أن والواق 

 ، شخصررٌتهم فررى الكامنررة االج امٌررة الخطررو ة مواجهررة أسررلو  اصررال  فررى سرراساال
 أن ٌنبؽرى برل ، مؤقتة ادانات أو م تبات دف  دلى فقط تقتص  ال هنا الالحقة وال داٌة
 بالعمرل بالحراقهم ، جدٌرد مرن المجتمر  فرى االنردماج دلرى الخطر ٌن مسراددة فرى تتمثل

 الهردؾ هرلا لتحقٌرق واسر  نطراق دلرى تقرام وز ادٌرة صرنادٌة مؤسسرات فى المناس 
 مواطنرا بوصرفه" جدٌرد من المجتم  حظٌ ة الى الخطٌ  المج م ادادة" وهو ، السامى
 االسرتفادة تمرت لو وحبلا ، س تهوأل له الش ٌؾ العٌ  سبل له تتا  أن حقه من صالحا
  للر ٌكرون أن دلرى ، لهرم تملٌكها م   الز ادٌة اال اضى اصال  فى التوس  فى منهم
 بواسررطة دلٌهررا االشرر اؾ ٌررتم مٌسرر ة م افررق لات متكاملررة جدٌرردة مجتمعررات شرركل فررى

 . السجون من دنهم المف ج  داٌة وادا ة جمعٌات

 : الالحقة ال داٌة فى المختصة السلطات دو  فى  والخالصة
 الد اسررات فررً الدا سررٌن اهتمامررات أكبرر  مررن السررجن داخررل بالمعاملررة االهتمررام ٌعررد

 فرو  ٌنتهٌران السرجٌن إلصرال  الهادفرة والمعاملرة اإلصرال  كران السابق وفً. العقابٌة
 كانررت فررإلا واضررحا ، تناقضررا ً طٌاترره فررً ٌحمررل االتجرراه هررلا أن ؼٌرر  حبسرره، مرردة انتهرراء

 فرً لالنردماج وإدرداده النزٌرل تأهٌل إدادة تستهدؾ السجن داخل اإلصالحٌة األسالٌ 
 المجتمر  مسرئولٌة تسرتم  أن فٌجر  مة،الج ٌ ال تكا  ٌعود ال حتى جدٌد من المجتم 
 الترً الصعوبات كافة دلى التؽل  من لٌتمكن دنه اإلف اج بعد حتى السجن نزٌل حٌال

 الرربعض دلٌرره ٌطلررق مررا للرر  فررً بمررا دودترره، درردم ٌضررمن بمررا خ وجرره بعررد تواجهرره
 مررر  ترررد ٌجٌا ً ٌنررردمج أن مرررن كرررلل  ولٌرررتمكن" اإلفررر اج  هبرررة" أو" اإلفررر اج صررردمة"

 تسررمى مررا هررً ومتطلباتهررا المسررئولٌة وهررله. صررالحا ً فرر دا ً لمجتمعرره ٌعررود و المجتمرر ،
  ."الالحقة ال داٌة"بـ
 فررً ممررثال ً كرران سررواء الحكررومً الجهرراز دلررى الالحقررة ال داٌررة تقتصرر  أن ٌجرر  وال

 الروزا ات فرً االجتمادٌرة خردماتها فرً أو السرجون، مصرلحة فرً اإلصالحٌة إدا اتها
 الخررا  القطرا  ٌترولى أن ٌجرر  حٌر  االجتمادٌرة، ونالشررئ وزا ة وخاصرة األخر  ،
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 تتبناهررا التررً التطودٌررة األنشررطة دلررى للرر  فررً معتمرردا ً ال داٌررة هررله فررً مهمررا ً دو ا ً
 .أس هم و داٌة دنهم المف ج المسجونٌن ل داٌة الحكومٌة ؼٌ  المنظمات

 ن،العشرر ٌ القرر ن بداٌررة منررل الؽ بررً العررالم فررً هررله ال داٌررة جمعٌررات نتشرر تأ ولقررد
 بٌنهرررا مرررن أخررر   ددٌررردة مجتمعرررات إلرررى المؤسسرررٌة الجمعٌرررات هرررله فكررر ة وانتقلرررت

  . الع بٌة المجتمعات
 مر  مت ابطة أسالٌ  ثالثة خالل من فادل بشكل دنهم للمف ج الالحقة ال داٌة وتتحقق
 تحقٌررق فررً سررلبا ً ٌررؤث  أحرردها ابتعرراد بررأن القررول ٌمكررن بحٌرر  هرردفها إلكمررال بعضررها
 نررزالء ب داٌررة األول األسررلو  وٌهررتم. الالحقررة ال داٌررة إلٌهررا ىتسررع التررً األهررداؾ
. درنهم اإلفر اج لحظرة إلرى للح ٌرة السرالبة العقوبرة لتنفٌرل األولرى اللحظرة منرل السجون
 اٌةال د هله وتمتد العقوبة، تنفٌل فت ة خالل النزالء أس  ب داٌة الثانً األسلو  وٌهتم
 بعررد دررنهم المفرر ج  داٌررة فهررو الثالرر  سررلو األ أمررا. النزٌررل دررن اإلفرر اج بعررد مررا إلررى

 مر  تكٌفره دنصر ي لتحقٌرق فٌره ٌعٌ  اللي المجتم  إلى ودودته العقوبة فت ة انقضاء
 للر  فرً مثلره مجتمعه وبناء نفسه بناء فً ٌسهم صالحا ً مواطنا ً فٌه واستق ا ه المجتم 

 أهمها من والتً المتوقعة التحدٌات مواجهة فً لمساددته وكلل . المواطنٌن باقً مثل
:  
 . والمزاٌا الحقوق لبعض السجٌن فقدان -ا
 الش طة م اقبة تحت الوض  - 
 . المادٌة المشاكل -ج
 . دمل دلى الحصول صعوبة -د
 . المحلً المجتم  تقبل ددم -ه
 . اإلج امٌة العناص  تأثٌ  -و

 المضررمون وبعرر ض الالحقررة ال داٌررة مجررال فررً الرردول بعررض جهررود وباسررتع اض
 نمررولج اسررتخال  ٌمكررن والمهنررً، السوسررٌولوجً بشررقٌه الالحقررة لل داٌررة مررًالعل

  : التالٌة العناص  وٌشمل االجتمادٌة الالحقة لل داٌة
 مرن خاصرة المجتم ، م  دنهم المف ج اندماج س دة تكفل التً القوانٌن مجمودةً-أ

 كومٌررةالح الجهررات وإلررزام األولررى السررابقة إلؽرراء مثررل مررنهم، خطٌرر ة جرر ائم ٌ تكرر  لررم
  مؤسسة بكل العاملٌن حجم جملة إلى دنهم المف ج من مئوٌة نسبة بتشؽٌل والخاصة

 المؤسسرات فٌها تلع  واألهلٌة الحكومٌة االجتمادٌة المؤسسات من متكامل نسقً-ب
   دنهم للمف ج الالحقة ال داٌة خدمات تقدٌم فً  ائدا دو ا ً الحكومٌة

 وتكثٌفهرا العقوبرة فت ة أثناء بداٌتها نتكو بحٌ  الالحقة، ال داٌة لب امج التخطٌطً-ج
 كرل تخرت  بحٌر  وأولوٌتهرا الالحقة ال داٌة خدمات لنودٌة تصنٌؾ  م  اإلف اج بعد

 بحٌر  الالحقرة، ال داٌرة خدمات من معٌنة بنودٌة المؤسسات من مجمودة أو مؤسسة
 األمر  نهاٌرة فرً ٌحصرلوا حترى وهكرلا.. أخر   خدمرة إلرى مؤدٌرة خدمرة من ٌستفٌدون

  . إلٌها ٌحتاجون التً المتكاملة الالحقة ال داٌة خدمات مجمودة لىد
 مؤسسررات بررٌن والتنسررٌق الالحقررة، ال داٌررة برر امج لتخطررٌط فعررال نسررق إٌجررادً-د

 اتخررال أجهررزة مختلررؾ بررٌن و بررط القٌمررة البحررو  وإجرر اء التنفٌررل ومتابعررة الخرردمات،
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 ومنفرلي مخططرً بجانر   اجاإلفر بعد والم اقبة واالحتجاز بالعقا  ٌتعلق فٌما الق ا 
  . الالحقة ال داٌة ب امج

 فعرال، الخدمرة ٌرؤدي اللي العنص  فهو الالحقة لل داٌة العلمً بالعنص  االهتمامً-ه
 هررلا وٌعتبرر .  دررنهم المفرر ج ٌفٌررد ملمرروس واقرر  إلررى والبرر امج الخطررط ٌحررول والررلي

 ٌنمرررً أن ٌجررر  لرررلل  الالحقرررة ال داٌرررة فرررً افتقرررادا ً العناصررر  أكثررر  حالٌرررا ً العنصررر 
 المحرر  هررو للرر  الن الالحقررة ال داٌررة( تكنولوجٌررة) تقنٌررة االجتمررادٌون األخصررائٌون

  . لفادلٌتها ال ئٌس
 المالئاام اإلعااداد اجاال ماان االعتبااار فااً أخااذها ٌلاازم التااً التاادابٌر بعاا  وهناااك (*)

 الالحقاة الرعاٌاة أعمال فً ٌنخرطون الذٌن أولئك وخاصة االجتماعٌٌن لألخصائٌٌن
 : ٌلً ما التدابٌر هذه مواه. 

 لها والوالء للمهنة االنتماء تحقٌق . 

 باإلدررداد القررائمٌن التررد ٌس هٌئررة أدضرراء مررن والكافٌررة المالئمررة الكررواد  إدررداد 
 . االجتمادٌٌن لألخصائٌٌن المهنً

  ٌالمسررائل حررول جنبررىاأل بررالت ا  األدمررى التقٌٌررد دون ةالد اسرر مقرر  ات تطررو 
  . ال اهن دص نا فً الحال هو كما ، تمادٌةواالج اإلنسانٌة والقضاٌا

  ٌاالجتمادً للباح  المٌدانً اإلدداد وأسالٌ  ط ائق تطو . 

 هررله اسررتحدا  بعررد وللرر  ، الوطنٌررة الثقافررة مررن نابعررة للمما سررة أسررالٌ  تبنررى 
 . وتطوٌ ها األسالٌ 

 االجتمادً العمل واست اتٌجٌات وط ائق أسالٌ  فً التكامل . 

 االجتمادً العمل مما سة فً التنمٌة وأهداؾ اٌاقض دلى الت كٌز . 

 االجتمادٌة بال داٌة للقائمٌن األساسٌة المها ات تنمٌة . 
  : مثل الالحقة الرعاٌة اخصائى فً توافرها ٌلزم التً المهارات بع  وهناك (*)

  ٌشررع  أن ودلٌرره ، االطمئنرران مشرراد  ومنحرره ، نفسرره فررً دنرره المفرر ج ثقررة برر 
  . له ناف  صدٌق أنه دنه المف ج

 االج ام ط ٌق دن بعٌدا ً استم ا ه بأهمٌة إقناده . 

 برالمجتم  إٌصراله وإدرادة دزلتره من الخ وج دلى مساددته تستهدؾ خطة  سم 
 . الٌه داد اللي الطبٌعً

 الجدٌدة بأدوا ه قٌامه أثناء نفسه دلى االدتماد دلى دنه المف ج مساددة . 

 لها الحلول إٌجاد ومحاولة دنه المف ج  ضتعت التً المشاكل أهم دلى التع ؾ. 

 هرله تحسرٌن أو بعائلتره دنره المفر ج دالقرة دلرى للمحافظة خاصة دناٌة ٌبلل أن 
 . العالقة

 ـر العمرل ـر المرأو )  اإلفر اج بعرد حٌاتره أمرو  ت تٌر  دلرى دنره المف ج مساددة 
  . له الالزمة والمستندات األو اق من وؼٌ ها ( الشخصٌة تحقٌق بأو اق تزوٌده

  وال ؤٌررة الكافٌررة بالبصررٌ ة دنرره المفرر ج باكتسررا  الرردو  هررلا ٌنتهررً أن وٌجرر 
  . فٌه وواجباته دو ه دلى والتع ؾ للمستقبل الواضحة



34 
 

 

 ٌتضررمن أن فٌجرر  الالحقررة ال داٌررة نمررولج أو.. الرردولً العنصرر  أخٌرر ا ً ٌررأتً ثررمً-و
 الالحقرررة اٌرررةبال د المعنٌرررة األجهرررزة مختلرررؾ برررٌن الخبررر ات لتبرررادل الررردولً التعررراون
 . مجتم  كل ٌالئم بما وتطبٌقها وتقنٌنها الناجحة الخب ات من لالستفادة

 
خطر﴿ المسجلٌن ظاهرة مواجهة:  الثالث الفصل

5
 ــ: ﴾

 أ  المشر   تردخل دلرى تقتصر  ال الشرخ  فرى الكامنرة االج امٌرة الخطو ة مواجهة
 محرل الموضرو  ان ا بادتبر للر  مرن أشرمل المواجهرة ان برل ، فقط القانونٌة المواجهة
 ترروازن دلٌهررا ٌقرروم التررى االجتمادٌررة للمصررال  الخطٌرر  المجرر م تهدٌررد وهررو البحرر 

 االجتمادٌررة الجهررود جمٌرر  تضرراف  ٌلررزم اجتمررادى موضررو  هررو المجتمرر  واسررتق ا 
 قرراد ة وأصرربحت الحدٌثررة التنقٌررة بفعررل تطررو ت قررد الج ٌمررة كانررت ولمررا ، لمواجهترره
 الدولٌررة الجهررود تتحررد أن ضرر و ٌا بررات فقررد ، لٌمٌررةاالق الحرردود تخطررى دلررى بسررهولة
 جمٌر  تتضراف  أن ٌنبؽرى ولرلا ، شاملة دولٌة مواجهة فى االج امٌة الخطو ة لمواجهة
 االمنرى القطرا  دلرى المواجهة تل  تقتص  فال ، مستقبال الج ٌمة لمن  الدولة قطادات
 ، واالقتصررراد  ، االجتمرررادى والقطرررا  ، القرررانونى القطرررا  أٌضرررا تشرررمل برررل ، فقرررط

 . المختلفة الدولة قطادات من وؼٌ ها ، والثقافى ، والتعلٌمى
  خطرر المسررجل اقترر اؾ احتمرراالت مررن تقلررل ال النحررو هررلا دلررى الشرراملة فالمواجهررة
 تنمرى أٌضرا برل ، فقرط الٌهرا المؤدٌرة االجتمادٌرة سربا لأل بمعالجتهرا مستقبال لللج ٌمة
 الكامنرة الخطو ة تنتز  وبالتالى ، الخطٌ   مالمج لد  والواج  بالمسئولٌة االحساس

 مباحر  ا بر  الى الفصل هلا وٌنقسم ؛ صالحا مواطنا المجتم  الى لٌعود شخصٌته فى
 ــ: التالى النحو دلى

 . االج امٌة للخطو ة االجتمادٌة المواجهة:   االول المبح 
 . االج امٌة للخطو ة الجنائٌة المواجهة:   الثانى المبح 
 . االج امٌة للخطو ة االمنٌة المواجهة:  الثال  المبح 
 . االج امٌة للخطو ة الدولٌة المواجهة:  ال اب  المبح 
 ــ: مبح  كل ش   تبادا وسنوالى
 ــ: االج امٌة للخطو ة االجتمادٌة المواجهة:  االول المبح 
 جمٌررر  فٌهرررا تتضررراف  الترررى تلررر  االج امٌرررة للخطرررو ة االجتمادٌرررة بالمواجهرررة ٌقصرررد
 تلر  تقتصر  فرال ، مسرتقبال الج ٌمرة لمنر  الجنرائى الخطر  مواجهة فى الدولة قطادات
 والقطررا  االقتصرراد  القطررا  اٌضررا تشررمل بررل ، فقررط االمنررى القطررا  دلررى المواجهررة
 . المختلفة الدولة قطادات من وؼٌ ها ، التعلٌمى والقطا  الثقافى
 المواجهرررة فكررر ة تق ٌررر  ىالررر المقا نرررة التشررر ٌعات مرررن طائفرررة بالفعرررل اتجهرررت وقرررد

 دلررى السررابقة الخطررو ة حرراالت لمواجهررة القرروانٌن مررن درردد باصرردا  هررله االجتمادٌررة
 . االج ام خط  من الوقاٌة بؽٌة الج ٌمة ا تكا 

                                                           
المومى لمبحوث  أ . د : فادة  ابو شمب  ، الشباب وجرائج العاا ، المؤتمر الساوى لممركز - 1

 . 1443االجتماعة  والجاائة  ، عاج 
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 تكوٌنره حٌر  مرن المجر م بشرخ  االهتمرام دلرى العلمٌرة المد سرة السرفةف دكرؾ وقد
 شرملت كما ، سلوكه فى تتحكم لتىا العوامل دن بحثا والنفسانى والفسٌولوجى الطبٌعى
 وهرو ، بره الخرا  المحٌط فى محصو ة بقٌت وان ، للمج م االجتمادى المحٌط اٌضا
 ، االثر  محدودة لل  م  ظلت الجهود هله نتائج أن اال ، فقط مهنته أو ومد سته دائلته
 . الجهود تل  من بال ؼم االج ام دلى االدتٌاد نسبة تعاظم من لل  دلى ادل ولٌس
 اسر ة مرن الضرٌق المحرٌط فرى خاصرة البحر  دائر ة توسرٌ  الرى االنظرا  اتجهرت للل 

 ٌتولررد والتررى السررٌئة واالقتصررادٌة االجتمادٌررة االوضررا  شررمل بررل ، ومد سررته المجرر م
 وبالفعررل.  االجتمررادى المررله  فالسررفة الررى للرر  فررى الفضررل وٌ جرر  ، االجرر ام دنهررا
 االجتمادٌرة لالوضرا  محصرلة هرى كالهااشر معظرم فى الج ٌمة ان الى الد اسة انتهت

 فرى الكامنرة االج امٌرة الخطرو ة مواجهرة فان وبالتالى ، الفاسدة والثقافٌة واالقتصادٌة
 . االوضا  هله بمعالجة تبدأ ان ٌج  خط  المسجل شخ 
 االقتصررادٌة االوضررا  لمختلررؾ الشرراملة المعالجررة نحررو االتجرراه صرروا  ٌؤكررد وممررا

 النفسرررٌة العلررروم أن االج امٌرررة الخطرررو ة لمواجهرررة كوسرررٌلة والثقافٌرررة واالجتمادٌرررة
 محراوالت أن أثبترت قرد السرجون فرى المجر مٌن دلرى اج ٌت التى العالجٌة والتجا  

 بررالنظ  النتررائج مضررمون وؼٌرر  ، والدقررة  الصررعوبة بررالػ أمرر  المجرر م شخصررٌة تقرروٌم
﴿المجتم  فى بها المحٌطة بالظ وؾ دوما ث ةوالمتأ المتؽٌ ة االنسانٌة لطبٌعةل

1
﴾ . 

 ــ: االجتماعٌة االوضا  سو  خطر مواجهة ــ 1
 سركن مرن الطبٌعٌرة والبٌئرة والمهنة والمد سة االس ة هنا االجتمادٌة باالوضا  ٌقصد
 ان االجتمادٌرة العوامل هله أن دلى الد اسات من العدٌد اكدت ولقد ، ومعٌشة وصحة
 الشخصررٌة تكررون النهررا ؛ حرر اؾاالن احتمرراالت وبررٌن الفرر د بررٌن تبادررد فهررى صررلحت
﴿واالج ام لالنح اؾ المع ضة ؼٌ  السلٌمة االنسانٌة

2
﴾ . 

 الوالردٌن النشرؽال الت برو  لردو ها االس ة نفقدا بسب  انه الد اسات هله الحظت فقد
 دلرى ٌشرجعهم اللي االم  ، وتوجٌههم األوالد دلى ال قابة وددم المنزل خا ج بالعمل
 التوجٌرره الررى بحاجررة فٌهررا هررم العمرر  مررن العمرر  مررن  ةمبكرر م حلررة فررى المنررزل ترر  

 والهجر  الطالق نسبة ا تفا  بسب  انه الد اسات  صدت وكلل  ، وال قابة واال شاد
 االنسرانٌة الشخصرٌة فٌهرا تبنً التى االولى االجتمادٌة واةالن وهى ، االس ة انحلت فقد
  واصرب  ، انح افهرا لدوامر فٌها بلل  وتواف ت ، سوٌة ؼٌ  الشخصٌة هله فخ جت ،

 . محتمال لها بالنسبة االج امى السلو 
 لالسر ة الت برو  الردو  مرن نالرت الترى االجتمادٌرة المتؽٌر ات مرن العدٌد استجدت فقد

 نطاقرره دررن وابعرراده الرردو  للرر  تقلررٌ  فررى ونجحررت بررل.  اهمٌترره مررن كثٌرر ا وحرردت

                                                           
االتجا،ات الحدةثة  لموعاةة  مةن الجرةمة  ، المركةز العربةى لمدراسةات االماةة  والتةدرةب بالرةةاض ،  - 1

 . 51، ص  1663

د/  الح عبد المتعا  ، التغةر فى البالد العربة  وعالعتن بالجرةم  ، جامع  الدو  العربة  ،  - 1
 11، ص 1635الدولة  العربة  لمدفاع االجتماعى دد الجرةم  ، بغداد ، الماظم  
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 مجرال فرى االسر   و الرد انحسرا  الى ادت التى العوامل أهم حص  وٌمكن ، الطبٌعى
 ــ: ٌلى فٌما الت بٌة

 للعمرل سرواء ، الٌروم مرن طوٌلرة لسادات المنزل خا ج بوٌناأل تواجد اسبا  ٌدتزا ــ أ
 درن انشرؽالهم  زٌرادة الرى اد  ممرا ، المتزاٌردة االجتمادٌرة الحٌاة متطلبات لمواجهة أو

 الرروظٌفى الرردو   ؼٌررا وبالتررالى ، نحرروهم واجبرراتهم مررن العدٌررد فررى وتفرر ٌطهم اطفررالهم
 . المناسبة االجتمادٌة التنشئة أطفالها تنشئة فى لالس ة

 بشرركل الت بررو  دو هررا فررى سرر ةلأل االجتمادٌررة المؤسسررات مررن لعدٌرردا مشررا كة ـررـ  
 ٌؽر   صا  والل  ، للخط  مصد ا االجتمادٌة المؤسسات من العدٌد فى ٌمثل أصب 
 تنعرردم أو االسرر ٌة ال قابررة تؽٌرر  دمادنرر خاصرة ، االنحرر اؾ لتٌررا  االبنرراء بجررل  دائمرا

 فررى مهمررا دو ا ٌؤدٌرران اللررلان والمد سررة النرراد  المؤسسررات تلرر  أهررم ومررن ، فادلٌتهررا
 قبولهرا د جة وفى فادلٌتها فى تفوق تاثٌ  وسائل من ٌملكانه بما الف د فى التاثٌ  مجال
 . االخ   التاثٌ  وسائل من االس ة تملكه ما االبناء لد 
 االتصرال وسائل قد ة بسب  سٌاجه وتصد  ، للمنزل س  األ الجدا  وهن زٌادة ــ جـ

 أو التلفزٌررون شاشررات دبرر  خاصررة الجرردا  للرر  دبرر  التسررلل دلررى الحدٌثررة واالدررالم
 . دنها  ؼما أو االس ٌة ال قابة من ؼفلة فى اما االنت نت او الفٌدٌو

 الٌومٌرة حٌاتهمرا مسرٌ ة فرى بوٌناأل دلى االجتمادى والضؽط التوت  أسبا  تزاٌد ــ د
 االسر ة تصرد  الرى وأد  ، المنرزل فرى وانسرجامهما تألفهمرا د جرة دلرى انعكس مما ،

 حرال وبالتالى ، الطفل شخصٌة شكٌلت دملٌة دلى السٌئة بصمته ت   ثم ومن ، معنوٌا
 . المنشودة السوٌة تنشئته نامكا دون
 مبرراد  مررن والفرر د االسرر ة دلررى لٌررهتم مررا وهجرر  ، السررماوٌة القررٌم دررن االبتعرراد ـررـ هررـ

 بواجرر  الشررعو  تنمٌررة دلررى تقرروم التررى الصررحٌحة المدنٌررة الت بٌررة فقرردان ، وأخالقٌررات
 د اسررة فرى المتحردة االمرم تق ٌر  أكرد وقررد ، خر ٌناآل وسرالمة حقروق براحت ام االلترزام
 الج ٌمررة باتجاهررات ودالقتهررا العررالم فررى الحاصررلة االجتمادٌررة التحرروالت حررول قرردمت
 لررد  الصررحٌحة المدنٌررة الت بٌررة فقرردان وبررٌن الج ٌمررة بررٌن وثٌقررة صررلة جررودو دلررى

فادلٌتها﴿
5
﴾  . 
 ا تبرراط وجررود مؤداهررا بنتٌجررة خطرر  المسررجلٌن للمجرر مٌن الحالٌررة الد اسررة وخ جررت

  المتهمرٌن ا تكرا  وبرٌن الخاطئرة التنشرئة واسرالٌ  السٌئة االس ٌة االوضا  بٌن وثٌق
 هرله وسرط أن النترائج اكردت فقرد ، لردٌهم الخطرو ة حالرة واسرتم ا  االج امرى للسلو 
 مهنٌرة أو طبٌعٌرة بٌئرة أو متصرددة أسر ة مرن االجتمادٌرة لالوضرا  السروء مرن الحالة
 المانعررة الترردابٌ  واتخررال مواجهتهررا ٌجرر  اجتمادٌررة خطررو ة لا أو خطرر ا ٌعررد سررٌئة

 النررداء نكررا لررلل  االجتمادٌررة والسررلبٌات المشرراكل هررله دررالج خررالل مررن ، لمواجهتهررا
 لل وكر ، االولرى االجتمادٌرة النرواة بادتبا هرا لالس ة الت بو  الدو  فى النظ  بادادة

                                                           
التربة  المداة  كوسةم  لموعاة  من االاحراا ، ماشورات المركز العربى لمدراسات االماة   - 1

 . 51، ص  1652والتدرةب بالرةاض سا  
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 لتكروٌن الثانٌرة االجتمادٌرة النرواة بادتبا هرا للمد سرة الت بروي الردو  فرى النظ  ادادة
 . ﴾5﴿ السلٌمة االجتمادٌة الشخصٌة
 وٌجعرل ، االنحر اؾ مرلدوا ٌوف  النحو هلا دلى المناس  ؼٌ  السكن أن لل  وتفسٌ 
 المصرررال  دلرررى خطررر ا أ  ، الوقرررو  محتمرررل أمررر ا المسرررتقبل فرررى الج ٌمرررة اقتررر اؾ
 فرى أج ٌرت الترى والجنائٌرة االجتمادٌرة لد اسراتا الحقٌقة هله أكدت وقد ، تمادٌةاالج
 العامررل أن دلررى الخطرر ٌن للمجرر مٌن الحررالى البحرر  نتررائج اكرردت كمررا ، مختلفررة دول

 مرن الصرحٌحة شر وطه تخلرؾ دن ٌنتج لما االج امى بالسلو  مباش ة م تبط السكنى
السوء﴿ بأصدقاء وااللتقاء الشا   الى وه و  ودصٌان تش د

2
 ؟ ﴾

 ، االنسرانى السرلو  فرى تروازن دامل بادتبا ه بالسكن االهتمام الدولة دلى ٌنبؽى للل 
 سرركاناال مشرركلة دررن الناجمررة االجتمادٌررة للخطررو ة مانعررة اجتمادٌررة كترردابٌ  وللرر 
 السركنٌة االبنٌرة بانشراء وللر  ، الج ٌمرة من مستقبال للحد العشوائٌة بالمناطق وخاصة
 والخرررردمات الت فٌهٌررررة نشررررطةلأل ومجرررراالت خضرررر اء بمسرررراحات لمررررزودةا الحدٌثررررة

 . المناس  ؼٌ  السكن خط  لمواجهة ولل  ؛ والدٌنٌة االجتمادٌة

   ـ: االقتصادٌة االوضا  سو  خطر هةمواج ــ 2
 العمررل فرر   االفرر اد لجمٌرر  ترروف  التررى تلرر  المتوازنررة االقتصررادٌة برراالحوال ٌقصررد

 اسررتؽالل دون وتحررول ، الوطنٌررة للثرر وة العررادل التوزٌرر  وتضررمن ، المنررتج الشرر ٌؾ
 مرن للوقاٌرة السراب  المرؤتم  فرى الردول تقرا ٌ  الٌره اشرا ت مرا وهرلا ، الخر   تطبقا

 فٌلجرأ والفقر  العوز الى تؤد  النها ؛ ج اماال اسبا  من سب  مثال فالبطالة ؛ الج ٌمة
 قرد الشركل هلا دلى البطالة كأنو ؛ العدوانٌة باالدمال ؼالبا تنتهى التى الى المحتاجون

 . محتمال الٌه اللجوء وجعلت ، واالج ام االنح اؾ دوامل تهٌأ
 واٌجراد البطالرة محا برة ط ٌرق درن المفتر ض الخط  هلا المتقدمة الدول واجهت وقد
 بادتبرا  ، السرن لصؽا  المهنى بالتد ٌ  االهتمام وكلل  ، القاد ٌن أمام للعمل  ف 
 مررن وتقلررل ، البطالررة تقررٌمهم التررى المهنٌررة الكفرراءات ٌرروف  الصررؽا  هررؤالء تررد ٌ  أن

 . االج ام الى الت د  احتماالت
 مرن دلٌها ٌتواجد من ٌخشى اجتمادٌة خطو ة تشكل السوٌة ؼٌ  االقتصادٌة فاالحوال
 تلرر  لمنرر  اجتمادٌررة بترردابٌ  الخطررو ة هررله مواجهررة وتررتم ؛ مسررتقبال االجرر ام اقت افرره
 . المستقبل فى ج ائم ا تكا  من وللحد ، الخطو ة

   ــ: الفراغ أوقات خطر مواجهة ــ 3
 وتجرا   الد اسرات أكردتها مفت ضرة خطرو ة وهرى ، اجتمادٌرة خطو ة ٌشكل الف اغ
 بالتررردابٌ  الخطررو ة هرررله واجهررةم تررتم أن عضالرررب لهرر  كمررا االنسررر  ومررن ، الرردول
 قبرل الج ٌمرة تمنر  حٌنمرا الدولرة أن للر  ؛ العقابٌرة بالتردابٌ  ولرٌس المانعة تمادٌةاالج

                                                           
ومةةة  ، المركةةز المةةومى د/ سةةةد عةةوةس ةةةة فةةى مجةةا  الوعاةةة  مةةن الجرةمةة  ةةةة المجمةة  الجاائةةة  الم - 1

 . 112، ص  1641لمبحوث االجتماعة  والجاائة  ، المجمد ال امس عشر ، العدد الثالث ، اوفمبر 

 . 53المركز المومى لمدراسات االماة  والتدرةب بالرةاض ، مرجة سابق ، ص  - 1
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 اسرربا  ازالررة فررى االجتمررادى واجبهررا تررؤد  وانمررا العقررا  فررى حقهررا تباشرر  ال وقودهررا
االج ام﴿

5
﴾ . 

 ط ٌررق مررن لررٌس االجتمادٌررة الخطررو ة تلرر  مرر  تتعامررل أن الدولررة دلررى ٌنبؽررى ولررلل 
 ؛ المنحر ؾ للشربا  العالجٌة التدابٌ  بعض اتخال ط ٌق دن ولكن ، والعقا  االج ام
 ت بررو  ب نررامج مررن كجررزء فٌهررا ٌشررا كون باالحرردا  خاصررة ت فٌهٌررة برر امج فتررنظم
 ٌنبؽرى كرلل  ، منره الخطرو ة دوامرل وازالة دالجه بقصد ال داٌة دو  باحد  للحد 
 وبرٌن االمن  جال نبٌ تقا   احدا  بؽٌة الت فٌهٌة الب امج بعض تنظٌم الش طة دلى

 ، الفر اغ أوقرات شرؽل الرى ٌؤد  مما ، خاصة بصفة واالحدا  دامة بصفة المواطنٌن
 . االنح اؾ خط  من الوقاٌة فى أكث  تعاون الى وٌؤد 
 ــ: االج امٌة للخطو ة االمنٌة المواجهة:  الثانى المبح 
 خطر ا ٌعرد ضرعفه أو بفقرده فاالحسراس ولرلل  ؛ البشر  حاجرات مرن ماسرة حاجة االمن
 فرى ٌختلرؾ برل ، الخر  مجتمر  مرن ٌختلؾ االمن ومفهوم ؛ االجتمادى االستق ا  ٌهدد

 الفلسررفة اخررتالؾ الررى التفرراوت هررلا وٌرر د ، الخرر   زمنٌررة فترر ة مررن الواحررد المجتمرر 
مجتمر ﴿ كررل فرى السررائدة االمنٌرة

2
 وسررائله االمنررى لجهرازل ان اٌضررا فٌره الشرر  وممررا ، ﴾

 . االج امٌة الخطو ة مواجهة فى دلٌها ٌعتمد التى االمنٌة
 فرى مرناأل مفهروم 5425 لسرنة 504  قرم شر طةال هٌئرة قانون من 9 المادة حددت وقد

 دلرى بالمحافظرة الشر طة هٌئرة اختصرا  دلرى برالن  االج امٌرة الخطرو ة مواجهرة
 االخر  ودلرى ، واالمروال واالدر اض  اال وا وحماٌرة واالدا  العام منواأل النظام
 ، المجرراالت كافررة فررى للمررواطنٌن واالمررن الطمأنٌنررة وكفالررة ، وضرربطها الجرر ائم منرر 

 المرادة نفرس كانرت والا ، واجبرات مرن واللروائ  القروانٌن دلٌهرا تف ضه ما تنفٌل وكلل 
 والسكٌنة ناالم دلى المحافظة فى الدو  لهلا التقلٌدٌة المجاالت حددت قد الٌها المشا 
 أكثر  ؼدا الحالى الوقت هلا فى االمن ومضمون مفهوم ان اال ، العامة والصحة العامة
 مرنلأل أصب  بل ، التقلٌدٌة المجاالت تل  حد دند ومضمونه مفهومه ٌقؾ فلم ، اتسادا
 برل ، القروانٌن تنفٌرل دلى فقط ٌقومان ال واستق ا ه المجتم  أمن أن مؤداه شامل مفهوم
 االجر ام اسربا  د ء بؽر ض وللر  ؛ المجتمر  تطرو  كلمرا الحلرول اٌجراد ىدل ٌقومان
 . االف اد لد  االج امٌة الخطو ة من الحد

 للر  فرى مسرتعٌنا االج امٌرة الخطو ة لمواجهة به المنوط بالدو  االمن جهاز وٌنهض
 فقٌررام ؛ الضرربط واجرر اءات المنرر  ترردابٌ  دلٌهررا أطلررق والتررى ، االمنٌررة الوسررائل برربعض
 االجر ام خطر  من الوقاٌة أسالٌ  من أسلو  هو الج ائم ضبط فى بدو ه مناأل ازجه

                                                           
،  1641  ، د/ أحمةةد فتحةةى سةةرور ، أ ةةو  السةاسةة  الجاائةةة  ، المةةا،رة ، دار الامدةة  العربةةة - 1

 . 141ص 

، ص  1665، مةارس  13د/ أحمد مسمج ، احو فمسف  لالمن العاج ، مجم  االمن العةاج ، العةدد  - 1
. وكةاا د/ محمةةد عمةى الجمةةا  ، دور الشةرط  الوعةةائى فةى ااحسةةار جةرائج العاةةا ، مجمة  االمةةن  141

 . 11، ص  1663، ةااةر  113العاج ، العدد 
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 االمررن جهرراز ٌما سررها التررى الج ٌمررة منرر  ترردابٌ  نمررالج مررن العدٌررد هنررا  أن كمررا ؛
 : االج امٌة الخطو ة لمواجهة

  ــ: االمن على الخطرٌن مراقبة ــ 1
 خرالل مرن( خطر  المسرجلٌن) االمرن دلرى الخطر ٌن م اقبة فى بدو  االمن جهاز ٌقوم

 أو دالئرل لردٌهم تترواف  الرلٌن شرخا األ فرى الخطر ة حراالتال كرل درن الردائم التقصى
 . االج امٌة الخطو ة دلى اما ات
 المجرر مٌن مواجهررة  فررى االمنررى الجهرراز كفرراءة  فرر  دلررى العمررل ضرر و ة نرر   ولررلا

 التطررو  مالحقررة دررن توقفرروا فررالا ، االمررن  جررال بتررد ٌ  باالهتمررام ،وللرر  الخطرر ٌن
 ؛  والحردٌ المرنظم االجر ام مواجهة فى فادلٌته انعدمت دمله مجال فى والفنى العلمى

 ، خطر  التسرجٌل ظراه ة مرن للحرد االسراس هرو منرىاأل الجهراز فرى البشر   فالعنص 
:  التالٌررة الجوانرر  دملٌررة أو نظ ٌررة كانررت سررواء التررد ٌ  برر امج تشررمل ان وٌنبؽررى
 . القٌاد  و واالدا   ، السٌاسى أو واالجتمادى ، تصاد واالق ، السلوكى الجان 
 خرالل مرن العرام االمرن دلرى الخطر ٌن م اقبرة فرى االمرن جهراز دو  تفعٌرل ٌنبؽرى كما

 الحررراالت وخاصرررة ، االشرررخا  جمٌررر  دررن الكافٌرررة والتح ٌرررات بالمعلومرررات التررزود
 الخطرو ة دلرى امرا ات أو دالئرل فٌهم تتواف  اللٌن االشخا  فى والمتجسمة الخط ة

 المجتمعرات أو ، بالسركان المزدحمرة بالمنراطق االمنرى التواجرد تكثٌرؾ م  ، االج امٌة
 . والعشوائٌة النائٌة المناطق وكلا ، الجدٌدة السكانٌة

 : االحداث اجرام من الوقاٌة ــ 2
 لرلل  ، االجر ام خطر  مرن ووقاٌرة للمجتم  صال  فٌه الصؽٌ  حال اصال  ان ش  ال

 ودررالج الج ٌمررة مررن الوقاٌررة شررئون فررى المتحرردة لالمررم الدولٌررة م اتالمررؤت أوصررت
 انحرر اؾ مررن  الوقاٌررة سرربٌل فررى الجهررود بررلل الررى وأشررا ت ، الرردو  بهررلا المجرر مٌن
 بضر و ة اوصرت كمرا ، االجتمادٌة للحٌاة السوٌة المما سة دلى ومساددتهم الصؽا 
 تررواف  وضرر و ة ، فٌهررا النسررائى العنصرر  وادخررال لالحرردا  خاصررة شرر طة انشرراء

 أن الحرال بطبٌعرة االدتبرا  فرى االخرل مر  ، المجرال هلا فى ٌعمل لمن خاصة مؤهالت
 ٌنبؽرى ولرلا ؛ الصرؽا  انحر اؾ مرن للوقاٌرة ولاأل الردفا  خطرا همرا والمد سرة األس ة
 هٌلهملترأ وتعلٌمٌرة تد ٌبٌرة بردو ات حردا اال  داٌرة بمؤسسرات العراملٌن جمٌر  الحاق
 . االكمل الوجه دلى همبواجبات القٌام دلى

  : والمسجونٌن بالسجون االهتمام ــ 3
 ا تكررا  مررن كثٌرر ا ٌحررد العقوبررة تنفٌررل أثنرراء و درراٌتهم بالمسررجونٌن االهتمررام أن الشرر 
 حاالت ازالة أن لل  وتفسٌ  ؛ االجتمادٌة المصال  وتوازن استق ا  ٌهدد جدٌد اج ام

 مرن السرجون مصرلحة تروف ه بمرا المسرجونٌن شرخ  فرى الكامنرة االج امٌرة الخطو ة
 لمواجهرة وادردادهم مهنٌرا وترأهٌلهم للسرجناء والثقافٌرة والصرحٌة االجتمادٌرة الخدمات
 الكثٌر ٌن المجر مٌن درودة أسربا  مرن ٌحرد انمرا صرالحٌن كأدضاء المجتم  فى الحٌاة
 . االج ام الى منهم
 بالسررجن مرراماالهت فررى الرردو  هررلا دررن مررناأل جهرراز تقررادس الا أنرره للرر  دلررى  وٌت ترر

 شررخ  فررى الكامنررة االج امٌررة الخطررو ة حالررة اسررتم ا  الررى للرر  أد  والمسررجونٌن
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 أن حٌر  لالجر ام مد سرة السرجن بلل  وٌصب  ، جدٌد اج ام الى ٌدفعه مما ، السجٌن
 فرى اسرتم ا هم و اء هٌرلللتأ ب امج وجود وددم السجون داخل العقابٌة المعاملة سوء
 وأكثر  المجتمر  دلرى حاقردٌن مر ة أول السجن من جواخ  انهم حٌ  ، الج ٌمة ط ٌق
 . العام االمن دلى خط ا أصبحوا وبلل  ، الج ائم وا تكبوا دنفا وأكث  اج اما

  : الشرطة مراقبة تحت الوضع ــ 4
 مرردة انتهررت والررلٌن ، بهررا دلررٌهم المحكرروم دلررى الشرر طة م اقبررة تحررت الوضرر  ٌطبررق
 هرو الم اقبرة هرله وأسراس ، مستقبال االج ام الى دودتهم ددم ضمان بهدؾ ؛ دقوبتهم
 بازالررة كفررٌال كرران تنفٌررله وتررم دلٌرره المحكرروم دلررى وقرر  الررل  الجررزاء أن مررن التأكررد

 الخطرررو ة وأن ، معررره الجرررزاء ٌجرررد لرررم العكرررس دلرررى أو ، منررره االج امٌرررة الخطرررو ة
 . نفسه فى كامنة زالت ما االج امٌة

 لهرررم مرررناأل جهررراز بمالحقرررة شررر طٌةال لم اقبرررةبا درررنهم المفررر ج شرررعو  أن شررر  وال
 دلررى االقرردام حرراولوا مررا الا ال درر  نفوسررهم فررى ٌبعرر  االوقررات كافررة فررى ومالحظررتهم

 ٌنبؽرى ولكرن ؛ االجر ام وبرٌن مرنهم الكثٌر ٌن بٌن وتحول ، المستقبل فى ج ائم ا تكا 
 نالمسرجلٌ متابعة ان النتائج أكدت حٌ  ، هدوء فى وتتم ، س ٌة الم اقبة هله تكون أن

 مشراد هم ٌرؤل  دائمرة بصرفة الحرى أهرل وامرام أسر هم فرى دنهم والسؤال ومالحقتهم
 . خط ا تسجٌلهم بسب  العا  بوصمة وٌوصمهم ، وأس هم
 ::  االج امٌة للخطو ة الجنائٌة المواجهة:  الثال  المبح 
 ءأدا فرى الجنائٌرة السٌاسرة اخفاق الى الدول من كثٌ  فى االج امٌة الظاه ة واق  ٌشٌ 

 هرله فرى المتبعرة الجنائٌرة السٌاسة تكون بأن االدتقاد المبالؽة من لٌس انه بل ، وظٌفتها
 ، االجر ام معردالت فى المستم  اال تفا  ما حد الى ٌفس  مباش  ؼٌ  دامل هى الدول
 التقلٌرل أو االج ام تفاد  فى فادلٌة لات ؼٌ  المتبعة الجنائٌة السٌاسة أن ٌعنى ما وهو
 . حدته من
 الحرالى االج ائرى النظرام ان دلرى والد اسرات والشواهد واالحصاءات الشواهد ؤكدوت
 دررن تتوقررؾ ال المجررال هررلا فررى ففادلٌترره ، االجرر ام مكافحررة فررى فعررال ؼٌرر  مصرر  فررى

 ، دو ه أداء دن الكامل العجز م حلة الى ٌصل االحوال بعض فى انه بل ، االنخفاض
 ، الجنائٌرة القضراٌا فرى الفصل تاخٌ  لل  من ، المالحظة هله ٌؤكد ما المؤش ات ومن
 ؛ العرام ال د  فى أث ه ٌفقده مما ، العقا  توقٌ  وٌتاخ  معلقة المتهمٌن مصائ  تظل ال

 الررى العمررل ضررؽط ٌررؤد  ال ؛ العقررا  مررن المتهمررٌن مررن كثٌرر  افررالت اٌضررا للرر  ومررن
 ط ٌرق درن للر  ترم سرواء ، القضراء الرى تصرل أن قبرل القضراٌا مرن كبٌر  دردد تصفٌة
 ؛ االهمٌرة لعردم الحفرظ تق ٌر  الرى تلجرأ الترى العامرة النٌابرة ط ٌرق دن أو االمن أجهزة
 تنفٌرل مرن جنائٌرة بعقوبرات دلرٌهم المحكروم الخط ٌن المج مٌن من كثٌ  افالت وأٌضا
 العوامررل مررن كعامررل االج ائٌررة الجنائٌررة السٌاسررة دو  ٌتضرر  هنررا ومررن دلررٌهم االحكررام
 ظراه ة مرن الحد دوامل من دامال تكون أن من بدال الج ائم ددد زٌادة الى تؤد  التى

 . االج ام
 ل فر  بهرا االخرل ضر و ة نر   التى والمقت حات التوصٌات بعض نع ض لل  ودلى
 االج امٌة؛ للخطو ة الجنائٌة المواجهة كفاءة
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 : التالى النحو دلى ولل  ، مص  فى الخط  التسجٌل ظاه ة من الحد بهدؾ ولل 

 :  االجرائى الجنائى النظام فى النظر اعادة ةضرور ــ 1
 خاصرة بصرفة للر  وٌشرمل ، االجر ام مكافحرة فرى الجنائٌرة العدالرة أجهرزة دو  لتددٌم
 ، االج ائٌرة النصو  فى االنسان حقوق وحماٌة ، الدفا  حقوق ضمانات دلى التأكٌد
 ، والبشر ٌة المادٌرة االمكانات لل  فى بما ، العدالة الجهزة المتاحة االمكانات وتطوٌ 
 المادٌرررة االوضرررا  وتحسرررٌن ، االجررر ام بمكافحرررة المختصرررة االجهرررزة برررٌن والتنسرررٌق
 . الجنائٌة العدالة أجهزة دلى للقائمٌن

 : الجنائٌة السٌاسة فى القانونٌة النظم توافر وجوب ــ 2
 ٌحكررم ال بحٌرر  ، الجنائٌررة الخصررومة فررى الحكررم دلررى السررابق البحرر  م حلررة نظررام ـااـ أ
 وأسبا  االج امٌة الشخصٌة بمالم  الكاملة االحاطة بعد اال الجنائى بالجزاء لقاضىا

 الزالرررة المناسررربٌن والتررردبٌ  العقوبرررة اصررردا  للقاضرررى ٌمكرررن حترررى ، فٌهرررا الخطرررو ة
 لالجر ام العرودة دردم دلرى وحملهرا االج امٌرة بالشخصرٌة والمحٌظة الكامنة الخطو ة

 . الجنائى للجزاء والتأهٌلى االصالحى الؽ ض تحقٌق أ  أخ   م ة
 هدفها تحقٌق لضمان ؛ الجنائٌة الجزاءات تنفٌل دلى لالش اؾ التنفٌل قاضى نظام ــ ب

 لرد  االج امٌرة الخطو ة أسبا  نز  لضمان أ  ، معا واالصال  ال د  فى المزدوج
 . مستقبال لالج ام دودته وددم دلٌه المحكوم

 تكفررل وتد ٌبٌررة دلمٌررة دو ات تنظررٌم ط ٌررق دررن الجنررائى القاضررى تاهٌررل نظررام ـااـ جااـ
 ودلرم الجنرائى الرنفس ودلرم والعقرا  االجر ام ودلرم الجنائٌرة السٌاسة بمباد ء احاطته
 اصردا  مرن القاضرى تمكرن التى الجنائٌة العلوم من وؼٌ ها الش دى والط  االجتما 
 بالقرررد  تكرررون وبحٌررر  ، الجنرررائى الجرررزاء أهرررداؾ مررر  تتناسررر  موضرررودٌة أحكرررام
 دلٌرره بررالمحكوم والمحٌطررة الكامنررة االجرر ام خطرر  أسرربا  لنررز  والكررافى  و  الضرر
 . السوٌة للحٌاة ودفعه

 
 : التشرٌعٌة العملٌة فى العلمى االسلوب على االعتماد ــ 3

 الواقر  ادتبرا ات برٌن للتوفٌرق وللر  ؛ تطبٌقهرا دقر  أو التشر ٌعات اصردا  قبل سواء
 دردم وضرمان وتردابٌ  جرزاءات مرن تطبٌقهرا م ادال القانونٌة االنظمة وبٌن االجتمادى
 تحدٌرد فى التش ٌ  اصدا  قبل العلمى االسلو  أهمٌة وتبدو ، الواق  هلا م  تعا ضها
 تلرر  دلررى الجنائٌررة الحماٌررة تقتصرر  بحٌرر  ، دقٌقررا تحدٌرردا حماٌتهررا المرر اد المصررال 
 والنٌرل االضر ا  تك ا  ٌهدد والتى ، االجتمادى الوجدان فى ال اسخة والقٌم المصال 

 الحماٌرة نطراق مرن ٌسرتبعد فانره الوقرت لات وفرى ، االجتمادى الكٌان دلى خط ا منها
 ٌشركل ال الترى أ  ، ال سرو  مرن الد جرة هرله الرى تصل لم التى المصال  تل  الجنائٌة
 االسرلو  أهمٌرة أٌضرا تبردو كمرا ، االجتمادى الكٌان دلى خط ا منها والنٌل االض ا 
 ، المصرال  هرله تهردد الترى االدترداءات ونرو  االضر ا  حجم دلى  ؾالتع فى العلمى
 تردف  الترى الخطرو ة أسربا  دلرى للقضراء المناسر  الجنرائى الجرزاء تق ٌ  ٌمكن حتى

 الخطو ة) المحٌطة البٌئة الى  اجعة أسبابا كانت سواء ، الج ٌمة ا تكا  الى المج م
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 درن هرلا ،(  االج امٌرة الخطرو ة) المج م شخ  الى  اجعة أسبابا أو ،(  االجتمادٌة
 . التش ٌ  اصدا  قبل العلمى االسلو  أهمٌة
 اثررا  متابعررة فررى فتبرردو ، التشرر ٌعات اصرردا  دقرر  العلمررى االسررلو  أهمٌررة دررن أمررا

 أسرربا  دلررى القضرراء فررى منهررا الم جرروة النتررائج تحقررق مررد  دلررى والوقرروؾ تطبٌقهررا
 ، خط هرا لرد ء المخرد ات تعراطى لرىد العقوبة مثال المش   ٌؽلظ فعندما ، الخطو ة

 االمر  أن أم ؟ الخطر  هرلا وتردا   التعراطى درن االقرال  الرى العقوبرة هرله ترؤد  فهل
 هرله أسربا  دلرى القضراء ٌضرمن اخر  بتدبٌ  أو أخ   بعقوبة العقوبة استبدال ٌستلزم

 . الخطو ة

 :   معا واالصالحى الراد  بأثره الجنائى للجزا  االحتفاظ وجوب ــ4
 اصررال  نحررو موجرره اٌررالم هررى بررل ، للاترره مقصررودا اٌالمررا لٌسررت العقوبررة أن معنررىب

 هررو الترردبٌ  أن كمررا ، حولرره المحٌطررة أو فٌرره الكامنررة الخطررو ة دوامررل لنررز  المجرر م
 لب نررامج وفقررا الخطررو ة أسرربا  مررن الررتخل  بؽرر ض اٌررالم دلررى ٌنطررو  اصررال 
 . دلٌه المحكوم دلى ٌنفل وتأهٌلى اصالحى
 وانمرا ، والجرزاء الج ٌمرة برٌن مقاصرة ٌجر   اال الجنرائى القاضرى دلرى ٌجر  وكلل 
 تأهٌلره وأٌضرا ، شخصرٌته فرى الكامنرة الخطرو ة أسربا  بمعالجة المج م اصال  دلٌه
 . مستقبال االج ام الى العودة ددم دلى بحمله

 : والتدابٌر العقوبات ترشٌد ــ 5
 دلٌره المحكروم شرخ  فى الكامنة الخطو ة اسبا  ٌنز  ما دلى منها االقتصا  بنبؽى

 هرو وهرلا ، دنره االفر اج دقر  االجتمرادى للسرلو  الطبٌعٌرة المما سرة له ٌ ٌه وما ،
 العقوبرة تنفٌرل درن النراتج االٌرالم الرى باالضرافة ، الجنرائى للجرزاء االصالحى الؽ ض
 . الجنائى للجزاء ال د  لؽ ض تحقٌقا
 مرن الحدٌثرة الجنائٌة باالج اءات باالخد م ٌس بما العقابٌة السٌاسة بتعدٌل نوصى وللا

 ٌ جرررى ال الرررلٌن االجررر ام المعترررادٌن للمجررر مٌن بالنسررربة المررردة محرررددة ؼٌررر  دقوبرررة
 سالبة ؼٌ  لها بدائل باحالل المدة القصٌ ة للح ٌة السالبة العقوبات والؽاء ، اصالحهم
 ٌسرم  وبمرا ، والحربس السرجن دقروبتى فرى للح ٌرة السالبة العقوبات وتوحٌد ، للح ٌة
 وقرو  دلرى السرابقة االجتمادٌرة الخطو ة لمواجهة الوقائٌة التدابٌ  بنظام باالخل أٌضا

 .﴾5﴿ الج ٌمة

 : جنائٌا للخطرٌن القانون ٌكفلها ضمانات وضع ٌنبغى ــ 6
 ، االمنٌرة الجهرات تصرد ها التى باالدتقال الخاصة الق ا ات فى الطعن حق فى تتمثل
 . الخب ة ب أ  ،واالستعانة للمتهمٌن  الدفا  ،وحق  ةالض و دند القضاة و د

 : االج امٌة للخطو ة الدولٌة المواجهة:  ال اب  المبح 
 دلرى المنظمرة قد اتره بسرب  الحردٌ  العصر  فرى دائم امتداد حالة فى االج ام كان لما

 تبرا فقرد ؛ الضر   برابلػ العرالمى واالمرن الردول المرن وتهدٌرده الوطنٌة الحدود اجتٌاز

                                                           
ر االجتماعة  لمحبس الم ةر المدة عمى المحكوج عمةن وأسرتن ، الما،رة ، د/ عطة  مماا ، االثا - 1

 . 1666المركز المومى لمبحوث االجتماعة  والجاائة  ، 
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 ، أسرربابه مرر  والتعامررل ، الخطرر  لهررلا للتصررد  ودولررى اقلٌمررى نظررام انشرراء ضرر و ٌا
 بالضر   للردول االجتمادٌرة المصال  تهدٌد وبٌن للخطو ة االسبا  هله بٌن والحٌلولة

 . االج امٌة للخطو ة الدولٌة بالمواجهة المقصود هو وهلا ،

 ــ: ٌاتى ما الدولٌة المواجهة هذه مظاهر ومن*
 تشرر ٌعات سررن وكررلل  ، االمكرران بقررد  العررالم لرردول الجنائٌررة التشرر ٌعات توحٌررد ـااـ 1

 مرن  مر  ؛ ودولٌا واقلٌمٌا وطنٌا الخط ٌن والمج مٌن الخط ة االنشطة لتج ٌم موحدة
 مالحقة لضمان والشامل والشخصى االقلٌمى والتطبٌق الس ٌان صالحٌة القوانٌن هله

موقعهم﴿ كان اٌا الخط ٌن المج مٌن
5
﴾ . 

 بالتصررد  المختصررة االمنٌررة االجهررزة بررٌن التعرراون برره وٌقصررد ، االمنررى التعرراون ـااـ 2
 االجتمادررات وتنظررٌم والزٌررا ات الخبرر ات تبررادل مجررال فررى سررواء ، الرردولى لالجرر ام
 المجرر مٌن ومالحقررة لالجرر ام والتصررد  ، االمنٌررة المعلومررات تبررادل فررى أو ، الدو ٌررة

الخط ٌن﴿
2
﴾ . 

 االمنرى التعراون لهرلا نمولجرا ةالع بٌر الشر طة ومنظمرة(  ت برولاالن) منظمرة وتعتب *
 واتصرال تعراون ٌوجرد حٌر  ، واالقلٌمرى الردولى الصرعٌدٌن دلرى الردول ادتمدته الل 
 وال ، االمنٌرة المجراالت جمٌر  فرى المنظمترٌن برٌن لهرا التابعرة االمرن أجهزة بٌن مباش 
 وتطبٌررق المجرر مٌن ضرربط المجرر فررى كبٌرر ا دائرردا ٌحقررق االمنررى التعرراون هررلا أن شرر 

 الخرا  بشرقٌه الر د  فرى العقوبرات هرله مرن الؽر ض برلل  فٌتحقرق ، دلٌهم العقوبات
 ، ؼٌر ه مرن أو نفسره المجر م مرن سرواء ، الج ٌمرة تك ا  معاودة دون فٌحول ، والعام
 . الجنائى والخط  االج امٌة الخطو ة أسبا  بلل  وتنعدم

                                                           
االتجا،ةةات الحدةثةة  لموعاةةة  مةةن الجرةمةة  ، ماشةةورات المركةةز العربةةى لمدراسةةات االماةةة  والتةةدرةب  - 1

 . 142بالرةاض ، الرةاض ، ص 

، ص  143، مجمةة  االمةةن العةةاج  ، العةةدد  1444ر الشةةرط  الع ةةرة  عةةاج راجةةة تو ةةةات مةةؤتم- 1
56. 
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 للعدالااة اباادأ لمبااادرة المنتمااٌن ماان جنائٌااا المسااجلٌن ماان نماااذ :  الرابااع الفصاال
 ــ:( حالٌا المجتمعً والدمج للتنمٌة حٌاه)  سابقا االنسان وحقوق المجتمعٌة
 ، المصر ٌة بالسجون الموددٌن خط  المسجلٌن من نمالج م  متعمقة مقابالت أج ٌت
 مراوفٌ ؛ االج امٌرة الخطرو ة د جرات أقصرى تمثرل بحٌر  الحراالت تلر  اختٌا  تم وقد
 للمسرجل االسر ٌة الحٌاة الع ض وٌتضمن ، المقابالت لنتائج جدا مختص  د ض ٌلى
 دلٌره خطر  التسرجٌل واثرا  ، لره االج امى والتا ٌخ ، االس ٌة التنشئة وظ وؾ خط 
 : التالى النحو دلى ولل  ، للمستقبل و ؤٌته ، اس ته ودلى

 ذكر(  أ.   : ) االول النموذ 
 محافظررة  مررن ، متررزوج ، تررو  تررو  سررائق وٌكترر  ٌقرر ا ، سررنة 92 اللقرراء دنررد السررن

 سرن فرى وهرو خطر ا وسرجل ، سرنة 22 سرن فرى ج ٌمرة أول ا تك  ، مسلم ، الش قٌة
 .المخد ات فٌه المسجل والنشاط سنة 99

 فرى الشر قٌة محافظرة قر   باحرد ( أ. ) نشرأ : التنشائة وظارو  االسرٌة الحٌاة
 بهررا ٌقررٌم كرران التررى الق ٌررة نفررس معرره قطررنت امرر اة مررن( أ. ) وتررزوج ، متوسررطة اسرر ة

 خررا ج اوقاترره معظررم قضررائه بسررب  ختلفررٌنم االوقررات ومعطررم ، ولرردٌن منهررا وانجرر 
 للعرٌ  صرال ال ؼٌر  منزلره بسرب  وكرلل  السجون داخل أو السوء اصدقاء م  المنزل
 . االدمى

 ةسر ق سرنة 99 دمر ه كران ج ٌمرة( أ. ) فٌهرا ا تكر  مر ة أول : االجرامى التارٌخ
 دلٌره وحكرم بخا ٌرة د اجرة بسر قة مجهرولٌن اخر ٌن مر  باالشرت ا  قرام النره باالك اه
 السرٌىء مرن تحول انه حٌ  االج ام من الكثٌ  السجن فى وتعلم سنوات خمس بالسجن
 . مخد ات وسجل مخد ات جناٌتٌن فى اتهامه تم لل  بعد ثم االسوأ الى
 ودنردما السروء أصردقاء دلرى تعر ؾ ادندم الثالثٌن سن فى المخد ات( أ. ) تعاطى ــ

 أنرروا  مررن الكثٌرر  وتعرراطى.  برراالك اه السرر قة فررى الخطرر ٌن المجرر مٌن احررد مرر  دمررل
 ( . والبانجو والحشٌ  النفسٌة الحالة دلى المؤث ة والحبو  ، أفٌون)  المخد ات

 تمثرل خط  مسجل كلمة أن( أ. ) ٌ   : أسرته وعلى علٌه الخطر التسجٌل اثار
 ٌضرط  ممرا ، مجر م المجتمر  نظر  فرى فهرو ، اوالده وكرلل  والسر ته لره دا  وصمة
 شررخ  فكررل ، دنرره الحٌرراد ودرردم االجرر ام ط ٌررق فررى االسررتم ا  الررى الشررخ  معرره

 النرره الشرر ٌؾ العمررل دررن تعوقرره فالوصررمة ، االسرراس هررلا دلررى ٌعاملرره معرره ٌتعامررل
 قبرل مرن نزلرهم تفترٌ  الرى باالضرافة ، باسرتم ا  للش طة ومطلو  فٌه مشتبه شخ 
 الكثٌر  والسر ته لره ٌسرب  للر  وكرل ، باسرتم ا  وم اقبته واالخ  الحٌن بٌن الش طة

 ، لهرم دائل أو ثابت  زق مصد  وجود ددم بسب  والمادٌة االجتمادٌة المشكالت من
 . خط  ومسجل سوابق االس ة    كون الى باالضافة

 الٌرره النرراس ونظرر ة طرر خ تسررجٌله بسررب  أنرره( أ. ) ٌرر   : للمسااتقبل الحالااة رؤٌااة
 المباحرر  ف جررال ، الط ٌررق نفررس فررى السررٌ  الررى تضررط ه والمتابعررة الم اقبررة وفترر ة

 لره الرتهم تلفٌق ج اء من أو فٌه لالشتباه وسواء ، ال أم ج ٌمة فعل سواء دلٌه ٌقبضون
 ومسرجل مجر م أنره مرن دنره د ؾ ما بسب  فٌه ٌخوض أن الصع  من التوبة فبا  ،
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 ابردأ مبراد ة الرى لجرأ لمرا ولكرن بٌنهمرا فر ق ال كحاضر ه مسرتقبله ان ٌر   فهو ، خط 
 بردون القضراٌا جمٌر  فرى قرانونى تأهٌرل من ناله وما االنسان وحقوق المجتمعٌة للعدالة
 مسرتقبله نحرو والتفراؤل االمرل مرن كثٌ ا دنده جعل واجتمادى نفسى تأهٌل وكلل  أج 

 . المجتم  فى واندماجه

  ذكر (س.ز: ) الثانى النموذ 
 ومحرل المرٌالد محرل ، مترزوج ، متجرول برائ  ، وٌكتر  ٌق أ ، سنة 21 اللقاء دند السن
 فرى سرنة 54 سرن فى وهو ا تكبها ج ٌمة أول ، الش قٌة محافظات ق   احد  االقامة
 . االنسان وحقوق المجتمعٌة للعدالة ابدا بمباد ة معه اللقاء وتم باالك اه الس قة نشاط

 قرر   احررد  فررى فقٌرر ة أسرر ة فررى( س.ز)نشررأ : التنشاائة و وظاار االساارٌة الحٌاااة
 وكرلل  متجرول برائ  اال  ، أمٌران واالم واال  ، افر اد 2 مرن تتكرون الش قٌة محافظة

 مرن تعرانى اسر ة فرى نشرا أنره حٌر  ، للؽاٌة صعبة صعوبة وقضى ، متجولة بائعة االم
 ولررن ، ٌحررةم  فولررةبط الحالررة تمترر  درردم الررى  أد ممررا ، الرردخل قلررة مرر  االفرر اد كثرر ة

 سررن فررى فررى وهررو للعمررل وخرر ج ؛ لرره الضرر و ٌة االحتٌاجررات ترروفٌ  االسرر ة تسررتطٌ 
 ، الواحرد الٌروم فرى اقرل او جنٌره 2 مقابرل متجرول برائ  ٌعمرل وكران(  سنة 55) صؽٌ ة
 وأهرل واالقرا   االسر ة م  دالقته وكانت ، بنتا منها وأنج  سنة 22 سن فى وتزوج
 . االج ام دالم دخوله قبل ولل  احٌانا الشىء بعض متوت ة دالقة الحى

 الرلٌن صرؽ ه منرل االصردقاء بعرض دلى( س.ز) تع ؾ : للحالة االجرامى التارٌخ

 25 سرن فرى وهرو براالك اه سر قه نشراط تحرت خطر ا وسجل الس قات من بكثٌ  اقامو
 لمردة الحربس دلٌره وحكرم أبرٌض سرال  بتهمرة حٌاتره فرى مر ة أول السجن ودخل ، سنة
 . شه 

 سرب  خطر ا تسرجٌله ان( س.ز) ٌقرول : واالسرة الحالة على خطر التسجٌل اثار
 مسكنه وتفتٌ  باستم ا  دنه والتح   ومتابعته له الش طة أف اد فم اقبة ، مشاكل له
 الررى وٌررؤد  ، االسرر ة أفرر اد جمٌرر  ٌررؤل  كمررا ، مشرراد ه ٌررول  ، واالخرر  الحررٌن بررٌن
 مرنهم ٌقبلروا أو أفر ا  لحضرو  أحد ٌددهم فلم ، ةاالس  والى ، الٌه الجمٌ  نظ ة تؽٌٌ 
 ، ٌنفر  مما أكث  ٌض  سوابق فهو ، قبل ل  دن تقل االجتمادٌة مكانته أن أ  ، العزاء

 الرى ترؤد  ان الممكن من كانت المشاكل من كثٌ ا معها حد  زوجته أن الى باالضافة
 وٌكرون ٌتو  ان ا اد لو انه االس ة وكلل  ٌعلمان النهما ووالدته والده وكلل  الطالق
 سررتظل الوصررمة واثررا  خطرر  مسررجل ؛النرره بسررهولة للرر  ٌكررون فلررن صررالحا مواطنررا
 سرب  انره كمرا ؛ بٌنهمرا المسرتم ة الخالفرات سب  هو وهلا واوالده زوجته م  موجودة
 . لهما ٌحد  ما ج اء بالندم ٌشع  وهو بسببه المتزوجٌن البنات الخوته مشاكل

 وحقرروق المجتمعٌررة للعدالررة ابرردأ مبرراد ة الررى الحالررة لجررأ : للمسااتقبل الحالااة رؤٌااة
 ٌرتعلم أن وٌتمنرى ، المجتمر  مرن افتقردها الترى والثقرة االحتر ام ٌسرتطٌ  حترى ، االنسان
 المسرجلٌن سجالت من هاسم ٌمحى ان تمنى وكلل  ك ٌمة حٌاة ٌعٌ  أن ٌستطٌ  حتى
 زواج فرى للمسرتقبل نظ وٌ سلٌمة أسس دلى بنته وٌ بى ك ٌمة حٌاة ٌعٌ  حتى خط 
 . بعد فٌما ابنته
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 دكترو  الرى( س.ز) مر  بالرلها  االنسران وحقروق المجتعٌرة للعدالرة ابدأ مباد ة وقامت
 سرم 52 بطرول االٌس  الوجه فى قط  ٌوجد أنه حٌ  معالجته ٌتم حتى  بالقاه ة تجمٌل

 فٌرره ٌعررٌ  الررل  المجتمرر  فررى ضررائقة لرره تسررب  وهررى سررم 1 ودمررق سررم 5.1 ودرر ض
 للمعهررد ٌتجرره برران الطبٌرر  اوصررى وقررد المباحرر  وخاصررة الشرر طة  جررال مررن كررلل و

 . له التجمٌل جلسات لتحدٌد القاه ة بجامعة للٌز  القومى
 نفسٌا( س.ز) الحالة بتأهٌل االنسان وحقوق المجتمعٌة للعدالة ابدأ مباد ة قامت وكلل 
 . المجتم  فى اندماجه ٌتم حتى المجتمعٌة الوصمة تلؽى بحٌ 

 : الداخلٌة وزارة قوائم من جنائٌا المسجل اسم رفع قضاٌا معوقات
 : الى موجه الوصول بعلم مسجل ا خط ا سال:  اوال ٌتم* 
 . الداخلٌة وزٌ  ــ5
 .خط  المسجلٌن من اسمه محو ٌ ٌد الل  الشخ  لها التاب  االمن مدٌ ٌة مدٌ  ــ2
 . الجنائٌة االدلة ف   دام مدٌ  ــ9
 القر ا  درن االمتنرا  وبعرد ال فض او القبول حٌ  من الوزا ة ق ا  نتظ ن فت ة بعد* 
 بالعباسرٌة الشر طة باكادٌمٌرة المنازدات فض لجنة ط ٌق دن القضاء منصة الى نلجأ
 .اللجنة الى مقدم طل  ط ٌق دن
 محرو"  افر اد"  ادا   قضراء ددرو  و فر  اللجنة من التوصٌة باخل نقوم لل  وبعد* 
 . الجنائى التسجٌل من اسم
 االج ائٌرة القوادرد حٌر  مرن قانونا الالزم ودمل حالة بكل الخاصة الجلسات متابعة* 

 . الجنائى للتسجٌل المنظمة
 المشرقة مرن كبٌ  قد  ٌتحمل خط  المسجلٌن من اسمه محو ٌ ٌد الل  والشخ *** 
 كتابررة ٌسررتطٌ  ال واٌضررا المنازدررات فررض لجنررة فررى طلرر  بعمررل ٌقرروم انرره حٌرر  مررن
 مرن كبٌر  قرد  ٌتحمرل وكلل "  اداف" االدا ي القضاء امام تقدم التى و الدد ضةد ٌ
 كثٌر ة لمضراٌقات ٌتعر ض وكرلل  الرددو   فر  ومصا ٌؾ تقدم التى المادٌة دباءاأل
 التقتررٌ  حٌرر  مررن بالعباسررٌة الشرر طة باكادٌمٌررة المنازدررات فررض للجنررة طلرر  قرردم لررو

 فرض لجنرة مرن التوصرٌة دلرى الحصرول  ٌدٌ انه لمج د له كثٌ ة اسئلة وتوجٌه اللاتى
 . بالعباسٌة الش طة اكادٌمٌة من به الخاصة المنازدات

 محامٌهرا خرالل مرن االنسران وحقروق المجتمعٌرة للعدالرة ابردأ مبراد ة تقروم وكلل *** 
 للتسررجٌل الداخلٌررة وزا ة قرروائم  مررن بررال ف  الخاصرره الررددو  اجرر اءات كررل بعمررل
 ٌعرٌ  حترى الرددو  مصرا ٌؾ كافرة تحمرل وكلل  صٌاتالتو استالم وكلل   الجنائى
 . الدستو  خالل من مكفول الحق وهلا حقوقه اقل وهله خوؾ بال ك ٌمة حٌاة االنسان

 التوصٌات
 اهتمرت الترى الد اسرات دلرى وٌالحرظ جنائٌرا المسرجلٌن درن وافى بع ض قمنا وبعدما
 اسرالٌ  دلرى التعر ؾ منها الهدؾ كان التى او ، االج امٌة للخطو ة المهٌئة بالعوامل
 تناولررت ؼالبٌتهررا أن ، خا جهررا أو السررجون داخررل سررواء ، الخطرر ٌن المجرر مٌن دررالج
 مررن المشرركلة تلرر  تتنرراول ولررم ، الخطرر ٌن المجرر مٌن مشرركلة جوانرر  مررن واحرردا جانبررا
 . واالحصائٌة ، والقانونٌة ، واالجتمادٌة ، النفسٌة:  جوانبها جمٌ 
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 د بٌرة د اسرة أٌرة تجر  ولم ، أجنبٌة مجتمعات فى أج ٌت الد اسات جمٌ  أن والواق 
 كران حٌ  البح  هلا صعوبة الى أد  مما مص  فى وخاصة الخط ٌن المج مٌن دن

 المعاملرة أسرالٌ  جمٌر  الد اسرة هرله فرى الخطر ٌن للمسجلٌن الجنائٌة بالمعاملة ٌقصد
 ٌج مهرا أفعرال فرى اشرت   أو أترى الرل  الشرخ  حٌرال تتخرل الترى والشر طٌة العقابٌة
 ؼٌررر  الوسرررائل مرررن وٌتخرررل ، العرررام االمرررن تهررردد اج امٌرررة نزدرررة درررن وترررنم ، القرررانون

 والمرزاولٌن الخطر ٌن كشوؾ فى اسمه والمد ج ، والكس  للعٌ  مصد ا المش ودة
 خطو تره د جرة أو االج امرى نشراطه نو  كان أٌا ، الداخلٌة بوزا ة االج امى للنشاط

 .خا جه الموجود او ، بالسجن المود  وسواء ،(  انثى وأ لك )  نوده أو االج امٌة
 ددراو  ب فر  وقامرت المسرجلٌن تأهٌرل أدرادة فرى ساهمت كمباد ة توصٌاتنا وتتلخ 
 : التالٌة التوصٌات الجنائى التسجٌل قوائم من ل فعهم

 والرواقعى العلمرى بمنهجهرا واالجتمادٌة والنفسٌة الجنائٌة االبحا  بتطوٌ  نوصى** 
 فرى الخطر ٌن المجر مٌن وظر وؾ االجر ام اسربا  حرول معطٌرات مرن الٌره تندتسر بما

 للخطرررو ة العالجرررى او الوقرررائى العمرررل ٌرررأتى بحٌررر  المختلفرررة االج امٌرررة االنشرررطة
 تلررر  الٌهرررا اسرررتندت الترررى والعلمٌرررة الواقعٌرررة المعطٌرررات تلررر  مررر  متوافقرررا االج امٌرررة
 هررله معظررم ان حٌرر  االبحررا  تلرر  الٌهررا اسررتندت التررى والعلمٌررة الواقعٌررة المعطٌررات
 . االبحا  هله بتطوٌ  فنوصى 2004 دام الى احدثها ت ج  والم اج  االبحا 

 السرررجالت مرررن المسرررجلٌن اسرررماء محرررو درررن والمختصرررٌن الداخلٌرررة وزا ة نناشرررد** 
 ثبررت االشررخا  بعررض ٌوجررد النرره السررنوٌة بالمتابعررة الداخلٌررة وزا ة لررد  الجنائٌررة
 اسرماؤهم ٌرزال ال للر  ومر  الجنائٌرة السجالت من مائهماس محو ٌستلزم وهلا دجزهم
 دلرٌهم التضرٌٌق وكرلل  الٌره المجتمر  ونظ ة دملهم فى لهم دائق ٌسب  وهلا موجودة

 كثٌر ٌن اشرخا  وجرود وكرلل  خطر  المسرجلٌن مرن لكرونهم الشر طة باطضر قبرل من
 دررن همترروقف  ؼررم لرردٌهم كانررت التررى السرروابق فٌهررا مثبررت الجنائٌررة االحرروال وصررحٌفة
 ؛ الجنائٌرة الحالرة صرحٌفة مرن اسرمه محرو للر  بعرد ٌلزم النشاط دن والتوقؾ ؛ النشاط
 وكرلل  ؛ طالنشرا درن تروقفهم ثبرت الرلٌن االشرخا  بمحو الداخلٌة وزا ة نناشد وللل 
 بمحرو شرهو  1 كرل مر ة االقرل دلرى الدو ٌرة المتابعرة وكرللم الجزئرى او الكلرى العجرز

 وكررلل  ك ٌمررة حٌرراة العررٌ  لهررم ٌتسررنى حتررى داخلٌررةال وزا ة سررجالت مررن االشررخا 
 . الج ٌمة وت كهم المجتم  فى دمجهم

 قبرل مرن خاصة دناٌة ٌبلل ان المفت ض من انه حٌ  الالحقة ال داٌة دو  تطوٌ ** 
 هررله تحسررٌن او بعائلترره دنرره المفرر ج دالقررة دلررى المحافظررة ٌررتم حتررى الالحقررة ال داٌررة
 . العالقة

 امرو  ت تٌر  دلرى دنه المف ج مساددة هو الالحقة ال داٌة و د اولوٌات من وكلل *
 مررن وؼٌ هررا الشخصررٌة تحقٌررق برراو اق تزوٌررده ،العمررل ،المررأو )  االفرر اج بعررد حٌاترره

 ( الالزمة والمستندات االو اق
 ٌررؤد  الررل  العنصرر  فهررو الالحقررة لل داٌررة العلمررى بالعنصرر  االهتمررام ٌجرر  وكررلل *

 وٌعتبر  دنهم المف ج ٌفٌد ملموس واق  الى والب امج طالخط ٌحول والل  فعال الخدمة
 ٌنمرى ان ٌجر  لرلل  الالحقرة ال داٌرة فرى افتقرادا العناصر  اكثر  من حالٌا العنص  هلا
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 المحرر  هررو للرر  الن الالحقررة ال داٌررة(  تكنولوجٌررة) تقنٌررة االجتمررادٌون االخصررائٌٌن
 االشرخا  لرد  الالحقرة ةال داٌر تنمٌرة الداخلٌرة وزا ة دلرى فٌجر  لفادلٌتها ال ئٌسى

 دو  تنمٌرة ٌج  الفت ة هله ففى بالكثٌ  لٌس وقت دنهم االف اج دلى وبقى المحتجزٌن
 . االشخا  هؤالء حٌاة فى الالحقة ال داٌة

 ٌررتم حتررى للمسررجونٌن الالحقررة ال داٌررة لرردو  الفعلررى التطبٌررق السررجون ة ااد ونناشررد*
 . أكب  بصو ة مجتمعٌا خط  المسجلٌن اندماج

 او دجرز أصرابهم اللٌن المسجلٌن بعض ل ف  دداو  ب ف  بالفعل المباد ة قامت وقد*
 دو  لتنشررٌط المعنٌررة الجهررات مرر  بالتواصررل المبرراد ة تقرروم وكررلل  النشرراط دررن توقفرروا
 للر  الن جٌردا تطبٌقرا الالحقرة ال داٌرة بتطبٌق المعنٌة الجهات وتناشد الالحقة ال داٌة
 باسررتم ا  الدو ٌررة المتابعررة وكررلل  المجتمرر  فررى هدنرر المفرر ج انرردماج فررى سٌسررادد
 اصرابهم الرلٌن المسرجلٌن بعض من السجالت هله وتنقٌة بالمسجلٌن الخاصة السجالت
 .بالدستو  مكفول الحق وهلا النشاط دن توقفهم او الجزئى او الكلى العجز
 ٌاتالتوص هله لتطبٌق المعنٌة الجهات م  التواصل فى فعال بدو  المباد ة فتقوم
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 بال داٌرة ودالقتهرا المرلنبٌن تأهٌرل فى الحدٌثة االتجاهات ، شهبة أبو فادٌة/ د  (12)

 القراه ة ، الالحقرة لل داٌرة االول الع برى الدولى للمؤتم  قدم بح  ، الالحقة
 . 5440 دام ٌناٌ  ،

 دا  ، القرراه ة ، االحت ازٌررة  للتردابٌ العامررة النظ ٌررة ، ق نرى سررامى محمرود/ د (13)
 . 202   ، 5441 ، الع بٌة النهضة

 ، االول الجرزء ، لهرا القانون ومواجهة الخط ة والحالة ، الجمال دلى محمد/ د (14)
 . 211   ، 5431 ، للطبادة أوفست نٌو ، القاه ة

 الع بررى الم كررز منشررو ات ، االنحرر اؾ مررن للوقاٌررة كوسررٌلة المدنٌررة الت بٌررة (15)
 . 39   ، 5431 سنة بال ٌاض والتد ٌ  منٌةاال للد اسات
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 ودالقتررره الع بٌرررة الررربالد فرررى االجتمرررادى التؽٌررر  ، المتعرررال دبرررد صرررال / د (16)
 للرررردفا  الع بٌررررة الدولٌررررة المنظمررررة ، الع بٌررررة الرررردول جامعررررة ، بالج ٌمررررة
 . 99   ، 5413 ، بؽداد ، الج ٌمة ضد االجتمادى

 االمنٌررة للد اسررات الع بررى م كررزال ، الج ٌمررة مررن للوقاٌررة الحدٌثررة االتجاهررات (17)
 . 35   ، 5441 ، بال ٌاض والتد ٌ 

 أو اق ضرمن مقدمرة دلمٌرة و قرة ، العنؾ وج ائم الشبا  ، شهبة أبو فادٌة/ د (18)
 درام ، والجنائٌرة االجتمادٌرة للبحرو  للم كزالقرومى الثرامن السنو  المؤتم 
2001. 

 مرا س ، 51 العدد ، العام االمن مجلة ، العام لالمن فلسفة نحو ، مسلم أحمد/ د (19)
5443   505 . 

 ، العنررؾ جرر ائم انحسررا  فررى الوقررائى الشرر طة دو  ،  الجمررال دلررى محمررد/ د (21)
 . 29   ، 5441 ٌناٌ  ، 591 العدد ، العام مناأل مجلة

 دلٌرره المحكروم دلررى المردة القصرٌ  للحرربس االجتمادٌرة االثررا  ، مهنرا دطٌرة/ د (21)
 . 5444 ، والجنائٌة االجتمادٌة لبحو ل القومى الم كز ، القاه ة ، وأس ته

 ، العررام االمررن مجلررة ، 2000 دررام صرر ٌةالم الشرر طة مررؤتم  توصررٌات  اجرر  (22)
 . 34   ، 501 العدد

 العقابٌرررررة المؤسسرررررات فرررررى االجتمرررررادى التأهٌرررررل ، القهررررروجى مصرررررطفى/ د (23)
 للبحررررو  القررررومى الم كررررز ، القومٌررررة الجنائٌررررة المجلررررة ، واالصررررطالحٌة

 مرا س ، القراه ة ، دشر  الثرانى المجلرد ، االول العدد ، ةوالجنائٌ االجتمادٌة
5414 ،   550 . 

 مقردم بحر  ، دلٌهم للمحكوم الالحقة لل داٌة قانونٌة معوقات ، نٌاز  أحمد/ د (24)
 مرراٌو 52 ـرر51 االجتمررادى، للرردفا  العامررة للجمعٌررة الخررامس المررؤتم  الررى

5439 ،51 
 للد اسرات الع برى الم كرز  اتمنشو ، الج ٌمة من للوقاٌة الحدٌثة االتجاهات (25)

 . 501،  ال ٌاض ، بال ٌاض والتد ٌ  االمنٌة
 أو اق ضرمن مقدمرة دلمٌرة و قرة ، العنؾ وج ائم الشبا  ، شهبة أبو فادٌة/ د (26)

 درام ، والجنائٌرة االجتمادٌرة للبحرو  القومى للم كز الثامن السنو  المؤتم 
2001 . 

 الع بررى الم كررز منشررو ات ، ؾاالنحرر ا مررن للوقاٌررة كوسررٌلة المدنٌررة الت بٌررة (27)
 . 39   ، 5431 سنة بال ٌاض والتد ٌ  االمنٌة للد اسات

 العرردد ، العررام االمررن مجلررة ، 2000 دررام صرر ٌةالم الشرر طة مررؤتم  توصررٌات (28)
501 ،   34 . 

 للد اسرات الع برى الم كرز منشو ات ، الج ٌمة من للوقاٌة الحدٌثة االتجاهات (29)
 . 501   ، بال ٌاض والتد ٌ  االمنٌة
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 واالصرالحٌة العثابٌرة المؤسسرات لخ ٌجرى الالحقة ال داٌة ،  ال فادى ٌس/ د (31)
 ، والجنائٌررة االجتمادٌررة للبحررو  القررومى الم كررز ، القومٌررة الجنائٌررة الجلررة ،

 . 550   ، 5414 ما س ، القاه ة ، دش  الثانى المجلد ، االول العدد
(31)  Goggman , The Nature of Diference and Demeanor , 

American Anthropologist , 1956 , p_p 450 – 501 . 
 بال داٌرة ودالقتهرا المرلنبٌن تاهٌرل فرى الحدٌثرة االتجاهات ، شهبة أبو فادٌة/ د (32)

 ـررـ 22 ، القرراه ة ، الالحقررة لل داٌررة االول الرردولى المررؤتم  أدمررال ، الالحقررة
 . 91   ، 5440 ٌناٌ  21

 ، االسرركند ٌة ، واتجاهاترره نشرراته ، االجتمررادى الفكرر  ، جرراب  محمررد سررامٌة/ د (33)
 . 534   5440 ، الجامعٌة المع فة دا 

 ادا ة حررول الداخلٌررة برروزا ة الجنائٌررة المعلومررات ادا ة دررن الصرراد  التق ٌرر  (34)
 ومرا 91   ، 2002 سرنة الج ٌمرة مكافحرة فى ودو ها الجنائٌة المعلومات

 . بعدها
 النهضرررة دا  ، قررراه ةال ، الجنائٌرررة السٌاسرررة اصرررول ، سررر و  فتحرررى احمرررد/ د (35)

 . 222   ،5422 ، الع بٌة
 دلٌرره المحكروم دلررى المردة القصرٌ  للحرربس االجتمادٌرة االثررا  ، مهنرا دطٌرة/ د (36)

 سررنة ،  والجنائٌررة االجتمادٌررة للبحررو  القررومى الم كررز ، القرراه ة ، واسرر ته
5444 . 

 مجلرة ، العنرؾ ج ائم انحسا  فى الوقائى الش طة دو  ؛ الجمال دلى محمد/ د (37)
 . 29   ، 5441 ٌناٌ  ، 591 العدد ، العام االمن

 مرا س ، 51 العدد ، العام االمن مجلة ، العام لالمن فلسفة نحو ، مسلم احمد/ د (38)
5443 ،   505 . 

 ، القومٌررة الجنائٌررة المجلررة ـررـ الج ٌمررة مررن الوقاٌررة مجررال فررى ، درروٌس سررٌد/ د (39)
 العردد ، دش  الخامس المجلد ، والجنائٌة االجتمادٌة للبحو  القومى الم كز
 . 991 ، 5422 نوفمب  ، الثال 

 ، االج امٌررة الخطررو ة نظ ٌررة ـررـ االلفررى ـررـ قضررائٌة 50 لسررنة 9  قررم القضررٌة   (41)
 921:    ـرـ   ، 5441 ، الع بٌرة النهضرة دا  ، القاه ة ، مقا نة د اسة

 . 924 ــ
 دقرد ل الر المجر مٌن ومعاملرة الج ٌمة لمن  االول المتحدة االمم مؤتم  أدمال (41)

 للبحررو  القررومى الم كررز ، القرراه ة ، القومٌررة الجنائٌررة المجلررة ، 5411 دررام
 . العاش  المجلد ، 5412 ٌولٌو ، الثانى العدد ، والجنائٌة االجتمادٌة

 الصاد ة ــ المص ٌة الداخلٌة وزا ة دن الصاد ة السنوٌة االحصائٌة التقا ٌ  (42)
 حسرر  المتهمررٌن بتوزٌرر  الخاصررة الجررداول ،  االخٌرر ة سررنوات العشرر  خررالل

 . التعلٌمى المستو 
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 فررى االدنررى الحررد لقوادررد طبقررا المسررجونٌن معاملررة ، المجرردو  دلررى احمررد/ د (43)
 االول العردد ، العش ون المجلد ، القومٌة الجنائٌة المجلة ، المص ٌة السجون

 ، 5422 مرا س ، القراه ة ، والجنائٌرة االجتمادٌرة للبحو  القومى الم كز ،
  501 . 

(44) Bechers , H , Outsiders , new York , Free pness , 1993 , 
p__p 30__ 39 . 

 كلٌرة ، واالقتصراد القرانون مجلة ، المخد ات ادمان ظاه ة ، شهبة ابو فادٌة/ د (45)
 ال ابعرررة السرررنة ، االول العررردد ، القررراه ة ، شرررمس درررٌن جامعرررة ، الحقررروق
 . 900   ، 5442 ٌناٌ  ، والثالثون

 االسركند ٌة ، انث وبولوجٌة د اسة ، السجن ،مجتم  الؽنى بدد ؼانم دبدهللا/ د (46)
 . لها والتالٌة 50   ، 5431 ، الحدٌ  الجامعة المكت 

 مرا م حلرة ـرـ الجنائٌرة االجر اءات فى االنسان حقوق ، حسنى نجٌ  محمود/ د (47)
 حماٌرة"  مرؤتم  الى مقدمة و قة ، المص   العقابى النظام فى المحاكمة بعد

 ؛"  المتحردة والوالٌرات وف نسا مص  فى الجنائٌة االج اءات االنسان حقوق
 اب ٌررل ، االسرركند ٌة ، الجنررائى للقررانون المصرر ٌة للجمعٌررة الثررانى المررؤتم 

5433 . 
 دا  ، االسررركند ٌة ، معاصررر ة انث وبولوجٌرررة د اسرررة ، الجررروه   محمرررد/ د (48)

 . 234   ، 5443 ، الجامعٌة المع فة
 


