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 الممخص:

تعتبر الجريمة ظاىرة اجتماعية تصاحب كافة المجتمعات المتقدمة منيا كالمتخمفة عف 
 ،اح القانكف الجنائي بأنيا سمكؾ اجتماعي مضاد لممجتمعدركب التقدـ، كيصفيا الغالب مف شر  

ا لثقافة المجتمع، كالجريمة عمى ىذا األساس تكجد في كؿ المجتمعات  ،كمخالؼ لمقانكف كمخالؼ أيضن
التيا كتشير الدراسات حكؿ ظاىرة الجريمة إلى ارتفاع معد مع اختالؼ مالمحيا مف مجتمع آلخر،

نو بسبب التطكر اليائؿ في كسائؿ االتصاؿ كاالنتقاؿ تطكرت  كاتجاىيا نحك الزيادة عامنا بعد عاـ، كا 
أخرل كأساليب أخرل، ككذا تعدت الجريمة جرائـ االعتداء عمى  كتعددت الجرائـ كأصبح ليا أشكاالن 

كمف ىنا بات  ب كالمخدرات؛كجرائـ اإلرىا ،النفس كالماؿ إلى جرائـ مستحدثة مثؿ الجرائـ االقتصادية
مف الضركرم التصدم لممكجة المتنامية مف الجرائـ مف خالؿ العمؿ عمى مكافحتيا كالحد مف تغمغميا 

 .في المجتمعات اآلمنة
 (. قانكف رعاية األحداث، العقكبات السالبة، التدابير البديمةالكممات المفتاحية: )

Alternative measures to punishments depriving of liberty in the Juvenile 

Welfare Act 

researcher. Esraa Hamid Gharib Al-Hamdani 

University of Fallujah / College of Administration and Economics 

Abstracts: 

Crime is a social phenomenon that accompanies all societies, both advanced 

and lagging behind the paths of progress, and is described by the majority of 

criminal law commentators as anti-social behavior, against the law, and also 

against the culture of society, and crime on this basis is found in all societies 

with different features from one society to another. Studies on the 

phenomenon of crime have led to their high rates and their tendency to 

increase year after year, and that due to the tremendous development in the 

means of communication and transportation, crimes have developed and 

multiplied and have become in other forms and other methods, and the crime 

has also transcended crimes of self-assault and money to new crimes such as 

economic crimes, terrorism and drug crimes. ; Hence, it has become 
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necessary to address the growing wave of crimes by working to combat it and 

limit its penetration into safe societies. 

Keywords: (alternative measures, negative penalties, juvenile welfare law). 

 مشكمة البحث:
كنشء صغير يبني المجتمع في  ،ييدؼ القانكف إلى بناء مجتمع مسالـ

كيككف نكاة رجاؿ الغد كتنقية حركتيـ كبكاعثيـ مف اقتراؼ الجرائـ كالسير في  ،المستقبؿ
كجاء دكر التدابير  ،طريقيا مف البداية كالذم يؤدم بعد ذلؾ إلى الكقكع في الجريمة

ا تربكيًّا متكامالن  الكقائية مف كافة الجكانب؛ حيث مف الناحية العقمية كضع القانكف منيجن
ؽ التي تنمي القدرات العقمية عند اإلنساف، كمف أجؿ ذلؾ حر ـ يخطط فيو كيكضح الطر 

ا عمى المشركعية القانكنية، ككضع عقكبات رادعة لمقترفييا؛ التي تعد خركجن  األفعاؿ
 حمايةن لمنشء الصغير كالمجتمع.

من القانون  لوقائية لمكافحة الجريمة في كل  فكان ال بد من االهتمام بالوسائل ا
وال آفة البشر فقط بل  ،ست آفة األمن وحدهيوالمقارن؛ وذلك ألن الجرائم لقي العرا

 هي آفة االقتصاد عمى مستوى األفراد والجماعات والدول أيًضا.
 أهمية البحث:

لقد كاف مف الضركرم معرفة الكسائؿ الكقائية مف الجرائـ مف أجؿ القضاء 
اء عمييا ال يتـ إال عف طريؽ كالقض .عمييا في ميدىا عمى اختالؼ أشكاليا كأنكاعيا

، ثـ غرس الركح الخيرة مكانيا كىذا لف يككف إال  ،إزالة الركح العدكانية مف النفكس أكالن
عف طريؽ القانكف كالتربية، كذلؾ ألف الجرائـ خطر عظيـ ييدد كؿ المجتمعات كاألمـ، 

المراقبة، كتظير ىذه التدابير الكقائية مف خالؿ تخصيص مبالغ كبيرة لشراء أجيزة 
كتجنيد األعداد الكبيرة التي تنفؽ عمى السجكف كالمحاكـ كغير ذلؾ، كىذا يؤدم إلى 
إىدار األمكاؿ الكبيرة كربما تككف النتيجة سمبية، كلكف العالج الذم يككف أقؿ كمفة ىك 
كضع الحمكؿ الممكنة قبؿ كقكع الجريمة، كىذا ما صنعو القانكف العراقي كالمقارف في 

ع لألحداث في القكانيف الخاصة بيـ، كىذا ما سكؼ يظير مف خالؿ ر  خطاب المش
 .أكراؽ البحث
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 أهداف البحث:
 ييدؼ ىذا البحث بشكؿ رئيسي إلى:

_التعرؼ عمى نظرة القانكف العراقي لكسائؿ منع الجريمة كآلية الحماية منيا، ُ
 ككذلؾ كيفية الكقاية منيا كالحد مف حدكثيا.

نكف العراقي )لكسائؿ منع الجريمة( مف خالؿ _تسميط الضكء عمى القاِ
النصكص كاألحكاـ المترتبة عمى منع الجريمة في القانكف العراقي، ككذا تكضيح كيؼ 

 تصدل القانكف لدرء مخاطر الجريمة كالكقاية منيا.
كالحد منيا لعدـ  األحداث_معرفة كسائؿ الكقاية مف الجرائـ التي تقع مف ّ

 ظيكرىا أك انتشارىا.
كقعت منو  فإكالتعامؿ مع الحدث  ،معرفة العقكبات الرادعة لمحدث _ْ

 الجريمة كالتدابير البديمة مف العقكبة.
حتى تؤتي العقكبة ثمرتيا  األحداثككجاىة بديميا عمى  ،العقكبة أكجوبياف  _ٓ

نقاذ ،في الردع العاـ كالخاص  مف براثف الجريمة. األحداث كا 
 .ككجاىة بدائميا القانكنية ،ة لمحريةالتعرؼ عمى العقكبات السالب _ٔ

 
 سبب اختيار الموضوع:

 ىذا المكضكع إلى عدة أمكر منيا: كيعكد الدافع الختيار
 .صمة المكضكع بتخصص الباحث .ُ
 أىمية القضاء عمى الجريمة في المجتمعات مف أجؿ تقدميا. ىعمالتأكيد   .ِ
كتحقيؽ األمف  ،في مجاؿ السياسة الجنائية األحداثالكشؼ عف قكانيف  .ّ

 كالعدؿ االجتماعي.
 الكشؼ عف أسباب كنتائج الكقاية مف الجريمة في القانكف العراقي. .ْ

 
 أهمية الموضوع:
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 ىما: ،كتتفرع أىمية الدراسة إلى شقيف
كىي أف نسعى مف خالؿ ىذه الدراسة إف نبرز أىميتيا  ألهمية العممية:ا .ُ

كمحتكل أدبي عممي كأكاديمي يمكف االعتماد عميو في الحقكؿ العممية 
القانكنية، كمصدر كمرجع قانكني لدل المكتبات كالمؤسسة األكاديمية التي تيتـ 
ف بالشؤكف القانكنية كالسياسية، ليككف ثمة منارة لمباحثيف كالدارسيف الميتمي

بالدراسات القانكنية، ال سيما القانكف العاـ كالتشريعات الجنائية المنظمة لقكانيف 
 في قانكف العقكبات. األحداث

 
كتتخمص في ككف ىذا البحث يمكف أف يسًيـ في إيضاح األهمية العممية:  .ِ

 األحداثالحقائؽ حكؿ طبيعة العقكبات السالبة لمحرية كبدائميا في قانكف رعاية 
 ،مف خالؿ ما تنص عميو القكانيف العراقية كالمقارنة المنظمة لتمؾ المسألة

كاإلجراءات المتبعة في عمؿ القضاة ككذلؾ األحكاـ القانكنية  ،كشركطيا
القضائية لكي يمكف معالجة  اإلجراءاتالمقارنة التي نظمت ىذا الجانب مف 

كبات السالبة لمحرية عمى اإلشكاليات القانكنية التي تنبثؽ مف تكييؼ بدائؿ العق
 كاإلجراءات، كلعؿ في النياية يسيـ في تطكير كتنقيح نظـ القضاء األحداث

 الجنائية كالقانكف العاـ.
 

 منهج الدراسة:
كالذم مف خاللو يمكننا مف  ،نرتكز في ىذا البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي      

، األحداثالسالبة لمحرية في قانكف جمع كتحميؿ المعمكمات المتعمقة ببدائؿ العقكبات 
ا مف العاـ إلى الخاص ترتيبن  يجيًّاتدر كلكي يمكننا بعد ذلؾ جمع كترتيب ىذه المعمكمات 

 بحيث يتفؽ مع أسس كمبادئ منيج البحث الكصفي التحميمي. اصحيحن  اكأكاديميًّ  اعمميًّ 
كالذم مف خالؿ يمكننا أف نقارف  ،كما أننا نستخدـ كنعتمد عمى المنيج المقارف

المظاىر كالقضية القانكنية التي ترتبط بحاالت العقكبات السالبة لمحرية في قانكف 
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كي نقؼ لال سيما في العراؽ كالقانكف المقارف  كآثارىاكبدائؿ تمؾ العقكبات  ،األحداث
 العقابية كمعالجتيا التشريعية. كآثارىا ،المتعمقة بيا األحكاـعمى 
 الدراسة:خطة 

 أفلما كاف الحدث لو ميزة عمى غيره بككنو لـ يكتمؿ نضكجو بعد فكجب  
ا المشرع العراقي كالمقارف اىتمامن  أكالىاكتمؾ المعاممة كالتي  ،يعامؿ معاممة خاصة

كىك ما يجعمنا نقـك  ،فتطكير كتحديث دائميٍ  فا في قكانيف الرعاية ال بد ليا مخاصًّ 
 ،بدراسة العقكبات السالبة لمحرية كالتي تقكع عمى الحدث في القانكف العراقي كالمقارف

يحسف مف جكدة التدبير كالبدائؿ التي  أفكما يمكف  ،تثمره تمؾ العقكبات أفكما يمكف 
 :مبحثيفكبدائميا في  اإلجراءاتكسكؼ نتناكؿ تمؾ  أفضؿنتائج  إلىتؤدم 
، ماىية التدابير البديمة كالعقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة :األكؿالمبحث  -

 كفيو مطمباف:
 .كأىميتياالتدابير البديمة تطبيؽ ماىية  :األكؿالمطمب 

 .ماىية العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة المطمب الثاني:
كفيو  ،األحداثالبدائؿ لمعقكبات السالبة لمحرية عمى  أنكاع المبحث الثاني: -

 مطمباف:
كاالقتراحات المطركحة  الصكر المختمفة لمتدابير البديمة :األكؿالمطمب 

 .ليا
 ،الجماعي األمفالتدابير البديمة في  كآثار أىداؼ لمطمب الثاني:ا

 .كمكافحة الجريمة
 الخاتمة
 النتائج

 المقترحات
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 األولالمبحث 
 والعقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة البديمة مفهوم التدابير

مف كراء التدابير االحترازية الكقائية كالعقكبات الجزائية ىك  األكحداليدؼ  إف
 :ردع الجريمة كاجتثاثيا مف المجتمع حيث يطمؽ لفظ المنع مف الجريمة كيراد بو

مجمكعة مف اإلجراءات كالتدابير الكاجب تكافرىا لمكاجية الخطكرة في الفرد مف أجؿ 
خطكرة الجنائية الكامنة في شخصية منعو مف ارتكاب الجريمة ألكؿ مرة، أك لمكاجية ال
؛ كذلؾ يككف باتخاذ تدابير  مرتكب الجريمة لمنعو مف معاكدة ارتكاب الجريمة مستقبالن
 .(ُ) مانعة تيدؼ إلى تجميد النشاط اإلجرامي أك تحييده

كتعرؼ ىذه اإلجراءات كالتدابير المانعة مف الجريمة اليكـ باسـ، اإلجراءات 
يكاجو الخطكرة االجتماعية أك الجنائية؛ حيث تعد لتكاجو  االحترازية كىي: إجراء

الخطكرة االجتماعية الكامنة في شخصية الفرد كالتي تنذر باحتماؿ ارتكابو الجريمة 
ألكؿ مرة، كذلؾ تكاجو ىذه اإلجراءات الخطكرة الجنائية اإلجرامية الكامنة في شخصية 

كسكؼ نتناكؿ ىذا (ِ)ع، عمالمجتية تخميصو منيا كدرئيا عف مرتكب الجريمة بغ
 :المبحث في مطمبيف

 
 وأهميتها ،ماهية تطبيق التدابير البديمة :األولالمطمب 

يعد اليدؼ األساسي مف التدابير االحترازية لمنع الجريمة ىك: مكاجية الخطكرة 
 .) لو خاص   اإلجرامية الكامنة في شخصية المجـر لمقضاء عمييا )ردعه 

ا أف تسد الفراغ المترتب عمى عدـ تكقيع العقكبة، بسبب ىبكط مقدارىا،  ككظيفتيا أيضن
كال تؤدم التدابير االحترازية أغراضيا في المجتمع إال بمقدار ما يخضع تنفيذىا لقكاعد 

 أىدافيا.كسالمة، ىذه القكاعد المنكطة بمصمحتيا مف أجؿ تكجيو التدابير إلى تحقيؽ 
جتمع مف خطكرة المجـر كاحتماؿ ارتكابو الجريمة في المستقبؿ أم إذف فيي كقاية لمم

ا كصفيا بأنيا تدابير أمنية   .(ّ)تحقيؽ األمف، كعميو فإنو يصح أيضن
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ذلؾ فإف األىداؼ األكلى مف اتخاذ التدابير الالزمة لمحد مف الظكاىر  ىكعم 
اإلجرامية يكمف في حماية المجتمع مف مخاطر ىذه الجرائـ محتممة الكقكع إذا لـ تتخذ 

 ىذه اإلجراءات كذلؾ لكجكد بكادر تنذر بكقكع خطر.
قد كلقد ذىب البعض إلى معارضة سياسة منع الجريمة اكتفاءن بالعقكبة، كل

اعتمد ىذا التيار أساسنا عمى مبدأ شرعية العقكبة، ذلؾ الذم يقتضي تحديده سمفنا قبؿ 
 ارتكاب الجريمة.

إذف لمباحث في ىذا المقاـ أف  فال بدغير أف المشكمة ليست بيذه السيكلة؛  
يطرح سؤاالن ىامًّا تتكقؼ اإلجابة عميو في تحديد مصير التدابير االحترازية المانعة مف 

كالسؤاؿ ىك كاآلتي: ىؿ تكفي العقكبة المقدرة لمحاربة اإلجراـ؟ إذا كانت  ،يمةالجر 
اإلجابة باإليجاب فسكؼ تنتيي المشكمة، أما إذا كانت اإلجابة بالنفي، فال بد مف 

 .(ْ) االلتجاء إلى تدابير أخرل لمنع الجريمة قبؿ كقكعيا
قبؿ كقكعيا،  األحداثكال شؾ في أىمية التدابير االحترازية لمنع الجريمة مف 

حيث ال تكفي العقكبة كحدىا لمنع الجريمة، ألنيا تفترض انتظار كقكعيا كىك ما يجدر 
كذاع استخداميا ككقعت في السنكات األخيرة  ،بنا تجنبو فقد تطكرت أدكات الجريمة

 ضارًّاكتمس مساسنا  ،التي تنيش في قكاـ المجتمع األحداثكثير مف الجرائـ عمى يد 
اآلثار عمى أمف  سيئمف  األحداثكرفعتو كتقدمو؛ فال يخفى عمى أحد ما لجرائـ بأمنو 

ف في تفشي الجريمة ككثرة كقكعيا انتياكنا لكؿ مقكمات أك  ،األفراد كالمجتمعات
كسقكطا لقيمو كمبادئو كأخالقياتو، كما يتأتى مف ضياع األمف كاألماف مف  ،المجتمع

كاؿ كسقكط المجتمع في بؤر الفساد مما أدل انتياؾ الحرمات كاألعراض كضياع األم
اح بالعديد مف الدراسات التي أػكجبت عمى األجيزة المعنية في إلى قياـ الباحثيف كالشر  

الدكلة بضركرة مكاجية الجرائـ كاستئصاؿ دكافعيا مف البداية، بيد أف الكقاية خير مف 
بيا مف األمكر التي تيـ كمقاكمة أسبا ،كالكقاية منيا ،العالج حتى أصبحت الجريمة

الجميع حكامنا كمحككميف أفرادنا كمؤسسات، كلقد أكدت الدراسات التحميمية الحديثة، أف 
فمسفة الكقاية مف الجريمة قامت عمى مبدأ المسؤكلية الشخصية كالمجتمعية تجاه 
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ؿ مف الجريمة ال يق الكقايةالجريمة، كأف لجميكر المكاطنيف دكرنا في غاية األىمية في 
 .أىمية عف اإلجراءات التقميدية

كصكرة  االحترازية بالتدابيركيقصد االحترازية  أكالتدابير الكقائية  أىميةكبذلؾ تظير 
 عمييا القانكف كيطبقيا نصيالتي  العالجيةأخرل لمجزاء الجنائي "مجمكعة اإلجراءات 

القاضي قسرنا عمى المجـر لمكاجية الخطكرة اإلجرامية الكامنة في شخص المجـر 
 .(ٓ) لحماية المجتمع مف ارتكاب الجريمة"

كيتبيف مف ىذا التعريؼ أف التدبير ىك إجراء يطبؽ عمى الشخص الخطر في  
 كقانكنية قسرية، كىي معاممة جريمةمكاجية خطكرتو المجتمع قبؿ أف تتحكؿ إلى 

يطبقيا القاضي، بمعنى أنيا تطبؽ قيرنا عمى الجاني فال يجكز أف يختار بمشيئتو ألف 
ا جزاء جنائي، كالجزاء الجنائي يجب أف ينص عميو القانكف عمالن بمبدأ  التدبير أيضن

 .الشرعية
التدابير كبديؿ لمعقكبة ال سيما  أىميةالتشريعات الجزائية عمى  أغمبكقد اتفقت 
مف أىـ أغراض العقكبة في أم تشريع جنائي الردع  كال شؾ في أف ،قصيرة المدة منيا

، كذلؾ الردع يتمثؿ في عالج تمؾ الخطكرة الكامنة في شخصية المجـر  الخاص لممجـر
كنزعيا مف نفسو لئال يعكد إلى اقتراؼ الجرائـ كالتفكير في ارتكابيا، فما مف تشريع 

؛ فيدؼ العقاب دائمنا اإلصالح يضع العقكبة بغرض التشفي في الجاني كمعايرتو
ة في المجتمع كاالختالط بأفراده مكالعالج حتى يؤىؿ الجاني إلى الحياة الكريمة المستقي

دكف أف يفزعيـ، كدكف أف يستيجنكا كجكده بينيـ؛ فالجاني لـ يرتكب جريمتو إال لكجكد 
معاقب خمؿ في نفسو دفعو إلى سمكؾ طريؽ الجرائـ كىيئ في نفسو إباحة الفعؿ ال

، كما أف ىناؾ عكامؿ اجتماعية تنشأ الجرائـ مثؿ األكؿعميو؛ فيك أمر نفسي في المقاـ 
 (ٔ) العكامؿ االقتصادية كالتحضر كالتصنع كالتربية كالتعميـ.

الجاني عف طريؽ  اعكجاجذلؾ فإف المنع الخاص ييدؼ إلى إصالح كتقكيـ  ىكعم
أفضى بو إلى ارتكاب الجريمة  الذم-االجتماعي أك النفسي أك الجسمي-الخمؿإزالة 

، أم عالج الخطكرة  اإلقداـلمنعو مف   اإلجراميةعمى ارتكاب جريمة تالية مستقبالن
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. كالمنع الخاص فيو خصكصية معينة ىي أنو منصب عمى  الكامنة في شخص المجـر
شخص معيف بذاتو ىك شخص المجـر ليغير مف معالـ شخصيتو، كيككف لديو اعتياد 

 .(ٕ) سمكؾ الطريؽ المطابؽ لمقانكف أم يحقؽ التآلؼ بيف شخصيتو كبيف المجتمع
ا معنى التحدم لمشعكر عمى العدالة يكمف فيي اكما تعد الجريمة عدكانن 

االجتماعي العاـ، لما تنطكم عميو مف ظمـ؛ حيث إف فييا حرماف لممجني عميو مف 
حؽ لو؛ كمف ثـ تيدؼ العقكبة إلى رفع ىذا العدكاف مف خالؿ األلـ الذم ينزؿ 
بالمحككـ عميو في مالو أك حريتو أك في شخصو؛ فالعقكبة تعيد التكازف القانكني الذم 

تكاب الجريمة، كلكي تككف العقكبة عادلة ينبغي أف يككف الجاني مسؤكالن اختؿ بسبب ار 
 (ٖ) .وكيجب أف تككف العقكبة كذلؾ متناسبة مع درجة مسؤكليت ،عف أعمالو

كالشباب في الجيكد الرامية إلى  باألحداثكيمكف إدماج المسائؿ المتعمقة 
مف جميع أشكاؿ العنؼ  األحداثإدراكنا ألىمية حماية  ،إصالح نظـ العدالة االجتماعية

كاالستغالؿ كالتعدم، كمف ثـ صكغ كتطبيؽ سياسات في مجاؿ العدالة تككف شاممة 
كمكيفة مع احتياجات الطفؿ كتركز عمى ما يحقؽ مصمحتو الفضمى، بما يتكافؽ مع 
مبدأ عدـ المجكء إلى حرماف األطفاؿ مف حريتيـ إال كمالذ أخير كألقصر مدة مناسبة 

ككذلؾ األطفاؿ  ،لحماية األطفاؿ الذيف ىـ عمى احتكاؾ بنظاـ العدالة الجنائيةممكنة، 
ا فيما يتعمؽ  أىمٌ الذيف ىـ في   بعالجيـحالة أخرل تتطمب إجراءات قانكنية، خصكصن

عادة إدماجيـ في المجتمع، كنتطمع في ىذا الصدد إلى نتائج الدراسة العالمية عف  كا 
 .(ٗ) األطفاؿ المجرديف مف حريتيـ

العدالة كمقصد مف مقاصد العقكبة لو دكر  تحقيؽكتأسيسنا عمى ذلؾ فإف 
معنكم كبير ال ينكر؛ حيث يرسخ في النفكس قيمة أخالقية ليا أىميتيا في الحفاظ 
عمى أمف المجتمع كاستقراره؛ فاإلحساس بأىمية احتراـ تمؾ القيمة التي كضعت العقكبة 

سؤكلية تجاه المجتمع، كيدفع إلى كجكب احتراـ لحمايتيا يؤدم إلى زيادة اإلحساس بالم
 .(َُ) كالحفاظ عمى ىيبة السمطات القائمة عمى تنفيذه ،نصكص القانكف
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العممية لمتدبير االحترازم منع الجريمة كتحقيؽ المصمحة  األىميةمف  أفكما 
العامة كبداية يمكف التقرير بأنو ال يمكف تحديد مصطمح المصمحة العامة؛ ككذلؾ 

ير بأنو يختمؼ باختالؼ الزماف كالمكاف، كفي سبيؿ إعطاء فكرة عامة عف ىذا التقر 
؛ فبالنسبة لممعنى السياسي اكقانكنيًّ  االمفيكـ يمكف القكؿ بأف ليذه الفكرة معنييف: سياسيًّ 

فيا البعض بأنيا عبارة عف تحكيـ بيف مصالح خاصة متعارضة، كيتـ ىذا قد عر  
األكؿ المصمحة العامة ىي مصمحة األغمبية في المجتمع، : اعتباريفالتحكيـ في ضكء 

كىذا يقكد إلى التضحية بمصمحة الفرد مف أجؿ الجماعة، الثاني المصمحة العامة ال 
نما بالنكع أما بالنسبة لممعنى القانكني فإنو يتطمب ابتداءن تحديد ركائز ىذه  ،تقدر بالكـ كا 

ة قد تككف الدستكر الذم يحدد في المصمحة مف قبؿ السمطة المختصة، كىذه السمط
بعض األحياف المصالح العامة، كما قد يككف المشرع كىك ما يحصؿ غالبنا؛ فالمشرع 
عندما ينشئ مرفقنا عامًّا فمراده مف ذلؾ تكخي عنصر مف عناصر المصمحة العامة، 

لى أبعد مف ذلؾ يذىب إلى  ،كتبعنا لذلؾ يتكلى المشرع تحديد عناصر ىذه المصمحة كا 
 .(ُُ) تحديد القكاعد القانكنية التي تتحقؽ بمكجبيا ىذه المصمحة

 :اآلتيالتدابير في حماية المصمحة العامة في  أىميةكتظير 
 تفادي بطء القضاء واإلفالت من العقوبة .1

لقد حالت الظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كاإلدارية التي مر بيا 
العراؽ دكف مكاكبة القضاء العراقي لمتطكرات القانكنية كاألحكاـ القضائية عمى مستكل 
المنطقة كالعالـ، كبدأت العديد مف األمراض تنخر جياز العدالة، كتقمؿ مف أىمية 

في القضايا،  تعؿ أىميا تراكـ الممفات، كبطء الباآلف، ل حتىالمجيكدات المبذكلة 
كىك األمر الذم يجعؿ  ،كعدـ فعالية بعض اإلجراءات، كالتيديدات التي تكاجو القضاة

كتطبيؽ  ،العراؽ في حاجة إلى كقاية مف الجريمة مف البداية حتى ال تصؿ إلى القضاء
 .(ُِ) العقكبة أك اإلفالت منيا كغيرىا مف المشكالت

 كمنع الجريمة مف خالؿ: ،يتضح الفرؽ بيف العقكبةكبذلؾ 
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الشخص  لحريةمقصكدنا  إيالماتتضمف -كعمى خالؼ تدابير منع الجريمة-العقكبة  -
مقصكد  غير اإليالـف أف يأك تقييدىا أك االنتقاص مف حقكقو األخرل في ح

شخص  بيدؼ تحقيؽ غرضو في ردع األشخاص؛ فإيداع التدابير طبيعةتفرضو 
 ينطكمالعمؿ إنما  في مصحة مخصصة لمعالج أك كضعو في إحدل مؤسسات

 .(ُّ)ال يقصد منو سكل العالج أك التأىيؿ اإليالـعمى قدر مف 
فال تتطمب دكمنا أف  التدابير، عمى عكس جريمةإف العقكبة دائمنا ما تفترض كقكع  -

، أم احتماؿ  مةيكسبؿ قد تككف  جريمةتمثؿ الحالة الخطرة  لمنع خطكرة المجـر
 .(ُْ) في المستقبؿ كمنعو مف ذلؾ لحماية المجتمع جريمةارتكابو 

التدابير كالعقكبات ال تقرر إال بنص القانكف كبحكـ قضائي، كلكف التدابير قد ثانيا:  -
تكقعيا السمطة اإلدارية استثناءن كما في حالة الطكارئ باعتقاؿ الخطريف عمى األمف 

ف لـ يتعمؽ األمر بارتكاب جريمة عمى عكس العقكبة التي  المعتقالت،العاـ في  كا 
 .ال تككف إال إذا سبقتيا جريمة

التدابير قد تكقع عمى المسؤكؿ جنائيًّا كعمى غير المسؤكؿ كذلؾ، أما العقكبة إف  -
 .ر مثالن ص  فإنيا تكقع دائمنا عمى المسؤكؿ جنائيًّا كلك جزئيًّا، كالقي 

 ىكعمقد تكقع عمى مف يرتكب جريمة كمية كالمدمف عمى المسكرات  التدابير -
الحدث المعرض لالنحراؼ لدخكؿ كالديو السجف مثالن لعدـ كجكد مف يرعاه، مع أنو 

 .(ُٓ) جريمة، بينما العقكبة ال تنزؿ بالجاني إال إذا ارتكب الجريمة لـ يرتكب أم
كيتبع القاضي في ذلؾ ما نص  ،الجريمةإف جسامة العقكبة يرتبط بمدل جسامة  -

القانكف؛ فكمما كانت الجريمة خطرة كجناية القتؿ مثالن كانت العقكبة أشد قسكة  ويعم
كأطكؿ مدة كىكذا، أما التدابير فيي ال ترتبط بطبيعة الجريمة كلكنيا ترتبط 

 .(ُٔ) بشخص الجاني كما تفصح عنو حالتو مف خطكرة
سب ما تتطمبو التطكرات عمى الشخصية تعد التدابير قابمة لمتعديؿ، كذلؾ بح -

الخطرة، لكنيا ال تقبؿ إيقاؼ التنفيذ، أما العقكبة فتخضع لمبدأ حجية الشيء 
 .المقضي فيو، بصدكر حكـ قضائي بات
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نما يحكـ  ،التدابير ال تخضع لمبدأ رجعية القانكف األصمح لممتيـ بعكس العقكبة - كا 
القانكف المعمكؿ بو فإذا اختمؼ ىذا القانكف السارم كقت تنفيذ التدابير فإنو  التدابير

 .يطبؽ القانكف الجديد ألف التدابير مقررة لصالح المحكـك عميو كمنع خطكرتو
ال تنقض التدابير بالتقادـ، كذلؾ بعكس العقكبات كلكف مضي مدة مف الزمف ال  -

ف المحكـك عميو بالتدبير لقياس درجة يعني زكاؿ الخطكرة، بؿ يمـز إعادة الكشؼ ع
 .خطكرتو

تغمب فی التدابير نسبة التحفظ أك العالج أك التيذيب أك اإلصالح عمى نسبة  -
ىا كما في العقكبة التي تحتكم عمى قدر مف ؤ اإليالـ الذم ىك غير مقصكد ابتدا

 .اإليالـ
 أنو إذا كاف التدبير ال يكقؼ الطعف في الحكـ الصادر تنفيذه مف حيث المبدأ، إال -

مضافا لعقكبة سالبة لمحرية فال يطبؽ عميو التدبير إال بعد تنفيذ العقكبة كقاعدة 
 .(ُٕ) ، كذلؾ كمو بعكس العقكبةيًّانيائيصبح الحكـ  عامة أم بعد أف

تجعؿ لكؿ منيما نظامنا  جكىرية كجد بيف العقكبة كالتدابير فركؽه كعمى الرغـ مف أنو ت
مستقالًّ بذاتو؛ فإنو تكجد أكجو شبو كثيرة بيف العقكبة كالتدبير االحترازم باعتبارىما 

كربما يمساف  ،الجزاء الجنائي؛ حيث إف كؿ منيما يمس حقًّا لمف تكقع عميو يٍ صكرت
ال تكقع أكاحدنا في نفس الكقت، كذلؾ خضكعيما لمبدأ الشرعية الذم يقضي ب قًّاح

ف كالًّ منيما يجب أف يصدر بو إالعقكبة أك التدبير إال بمقتضى قانكف كمف حيث 
كفي النياية يمكف التقرير بأنيما يرمياف إلى غاية كاحدة ىي مكافحة ، حكـ قضائي

 .(ُٖ) أك الخاص الجريمة سكاء عف طريؽ الردع العاـ
 

 تحقيق التنمية .2
كالتنمية؛ فالعالقة  جراـاإلبيف -إال أنو غير مباشر-يمكف القكؿ بأنو يكجد رابط 

كبيف العالقات االجتماعية الجديدة التي تخمفيا ظركؼ  جراـاإلالحقيقية تتكافر بيف 
كما تصاحبيا مف عكامؿ التغير االجتماعي، كىك ما يؤثر عمى سمكؾ األفراد،  ،التنمية
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ا ما يقاؿ أحياننا مف   جراـاإلباب التقدـ العممي كالتكنكلكجي ىما مف أس إفكليس صحيحن
 .(ُٗ) المباشرة

كعميو يمكف القكؿ بأف التطكر التقني كالتكنكلكجي إذا تـ إدخالو إلى أم مجتمع 
يجب أف ترافقو خطط التنمية الشاممة، كفي جميع المجاالت الحياتية، حتى يحصؿ لدينا 
تغير اجتماعي يتناغـ مع ىذه التطكر التقني، لمحيمكلة دكف اصطداـ ىذه الثكرة 

عد مرتعنا تالمتطكرة  ةالتكنكلكجي اتالتكنكلكجية مباشرة إال بالكاقع النمطي حيث إف القفز 
 .(َِ) خصبنا لمجريمة

رل الباحث أنو تكجد عالقة عكسية بيف التنمية كاإلجراـ؛ حيث كمما زاد يك 
تفشي الجريمة في المجتمع فإنو ال يككف قادرنا عمى التنمية كعميو؛ فإنو يجب محاربة 

 ئـ تحقيقنا لمتنمية عمى كافة األصعدة كفي كافة المجاالت الحياتية.الجرا
كبصدد الحديث عف العالقة بيف التنمية كالجريمة ينبغي القكؿ بأف المدف 

نما التغيير االجتماعي  الكبيرة كالصناعات الضخمة ليست ىي التي تخمؽ الجرائـ، كا 
العالقات االجتماعية، ككؿ ، كالذم يمس جكىر التطكرالمصاحب ليذه التنمية كذلؾ 

ذلؾ يقتضي مكاجية سريعة، حتى يتجاكب األفراد مع الضركرات االجتماعية لممجتمع 
الجديد، كحتى تنشأ قكاعد قانكنية جديدة تتفؽ مع الكاقع االجتماعي الجديد كالمشكالت 

ف دىا التطكر الذم أصاب المجتمع، كىذا ما الحظو القسـ األكؿ ماالجتماعية التي كل  
ـ،  ُٕٗٗالمؤتمر الدكلي الرابع لألمـ المتحدة لمنع الجريمة كمعاممة المجرميف عاـ 

حيث أشار إلى التفاكت الممحكظ بكضكح بيف درجة التطكر االجتماعي كاالقتصادم في 
خمؽ تنازع جدم بينيما؛ كعمى  المجتمع كبيف تطكر النظاـ القانكني، مما يفضي إلى

ذلؾ فإنو يجب عند تخطيط سياسة المنع كالكقاية االىتماـ بتغيير المبادئ القانكنية 
مع قكاعد  اتعارضن  أالاألساسية التي تحكـ النظاـ في المجتمع؛ حيث إف الجريمة ليست 

 (ُِ) قانكنية كضعيا المشرع
يجدر بيا أف تيتـ بطبيعة  لذا، فإف السياسة الكقائية في المجتمعات النامية،

العالقات االجتماعية التي ساىـ في تغييرىا التطكر الذم أصاب المجتمع، كيجب أف 
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نو ال جدكل منيا أتيدؼ كذلؾ إلى منع الجرائـ التي تنبعث مف الكاقع االجتماعي، كما 
 في جرائـ مصطنعة ال تتفؽ مع أىداؼ المجتمع كال تبررىا مقتضيات الحياة االجتماعية

(ِِ). 
ىذا كينبغي أف تصاحب خطط التنمية في الدكؿ النامية، االىتماـ بالكقاية مف 
الجريمة، حتى تنجح الجيكد المبذكلة مف أجؿ زيادة القدرة عمى التنمية؛ حيث ال يككف 
كافينا أف تنصرؼ جيكد تمؾ الدكؿ في التنمية إلى قطاعات الصناعة كالزراعة كالنقؿ 

 كالتنظيـ كالعمؿ التي تعتمد أساسنا عمى جكدة المصادر اإلنسانيةكالمكاصالت كالصحة 

(ِّ). 
التنمية تتـ بنكعيف مف الجيد: جيكد إيجابية تيدؼ  إفمف ىذا نستطيع القكؿ 

الذم يضعؼ مف  اإلجراـ إلى زيادة مكارد المجتمع، كجيكد سمبية تيدؼ إلى الحد مف
عرؼ بسياسة الشد كالجذب؛ فإذا تركت كىك ما ي طاقة ىذه المكارد كقدرتيا في اإلنتاج،

التنمية تسير في جميع مجاالت الحياة لتطكير المجتمع ماديًّا دكف أف يرافقو تطكير 
بالقكانيف كالسمككيات كتيذيب كتربية لألنفس بطريقة تحسف استخداـ ىذا التقدـ 
الحضارم، فإف العممية سكؼ تككف عكسية، كستبكء بالفشؿ، كسكؼ يككف لممجـر 

كد في مثؿ ىذه المجتمعات، األمر الذم يكجب عمى كؿ مسؤكؿ كغير مسؤكؿ أف كج
في الخطط التنمكية المتبعة، كترصد ليا األمكاؿ،  ايجعؿ لمكقاية مف الجريمة نصيبن 

مثمما ترصد تمؾ األمكاؿ لتطكير باقي القطاعات، كذلؾ ألف الكقاية مف الجريمة ىي 
 إحدل مظاىر الخطة في مجمكعيا.

 المجتمعحماية  .3
إلخ يكمف  إف الجرائـ كميا أيًّا كاف نكعيا عادية أك سياسية، مالية أك جنائية...

ال يعاقب التشريع الجنائي عمى مى حماية المجتمع، كىذا يقتضي أع فييا اعتداء
الجريمة التي تقضي الضركرة بمنعيا إال لسالمة المجتمع، كلكنو مف جية أخرل يجب 

قضى العدؿ بالعقاب، عمى أف يككف في حدكد العدؿ فكاف يعاقب عمييا إال إذا  أال
ىما الضركرة االجتماعية كالعدالة كالمزج بينيما، كالمصمحة المعتبرة سكاء  ،ىناؾ حداف
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أكانت ذاتية أـ كانت إضافية ىي المصمحة الحقيقية كليست اليكل؛ حيث إف جمب 
مقاصدىـ؛ فمراعاة المنفعة كدفع المضرة مقاصد الخمؽ، كصالح الخمؽ في تحصيؿ 

 .(ِْ) ىذه المصالح أمر مقرر، كحمايتيا أمر ثبت طمبو بداللة قطعية
 ،مف منع الجريمة مف أجمؿ حماية المجتمع مف جميع األنحاء ال بدلذلؾ كاف 
المجتمع  عمىاالقتصادية كالسياسة كالثقافية؛ حيث إف كقكع الجرائـ يؤثر  ،االجتماعية

تقدـ كرقي المجتمعات كتقدميا كبذلؾ منع الجريمة يساعد  عمىككؿ كالكقاية منو يعمؿ 
 حماية المجتمع. عمى
 

 ماىية العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة المطمب الثاني:
ًرفت العقكبة في التشريع الجنائي عمى أنيا: "الجزاء المقرر لمصمحة لقد عي 

 .(ِٓ) عصياف أمر الشارع عمىالجماعة 
كثيرة إال أف تقرير العقكبة ييدؼ لتحقيؽ مصمحة ما، أىداؼ  ككاف لمعقكبة

ف كاف األصؿ في الحماية تقديـ  سكاء كانت المصمحة متعمقة بالفرد أك بالجماعة، كا 
مصمحة الجماعة عمى مصمحة الفرد؛ فالمشرع عندما كضع األحكاـ ابتداء، إنما قصد 

ير الحماية منيا تحقيؽ الخير المطمؽ لممجتمع ككؿ، كمف ذلؾ حرصو عمى تكف
الضركرية لكؿ األفعاؿ المنطكية عمى جمب المصمحة، كدرء األفعاؿ المنطكية عمى 

 .(ِٔ) المفسدة
كيعتبر تشريع العقكبة أقكل رادع لكقكع الجريمة، كتجد سندىا في غريزة الخكؼ 
عند اإلنساف، لما فطر عميو مف حرص عمى كؼ األذل عف نفسو، كعمى ىذا األساس 

كأراد ارتكابيا فإف شبح العقاب المرعب يردعو  ،في الجريمة نفعنا لوإذا رأل اإلنساف 
عنيا، حتى لك زينت لو نفسو ارتكاب الجريمة؛ فإف إيقاع العقاب عميو يمنعو مف العكدة 

 .(ِٕ) إلى الجريمة مرة ثانية، كما يزجر اآلخريف عف ارتكابيا لئال يصيبيـ ما أصابو
الجريمة التي يرتكبيا الجاني، لتحقؽ بذلؾ كدائمنا ما تتالءـ العقكبات مع نكع 

أم أف العمـ بمشركعية ، مف مشركعيتيا في الردع كالزجر يبتغياليدؼ األسمى الذم 
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ذا أقدـ  العقكبة كمكجباتيا يككف مانعنا أماـ الجاني مف اإلقداـ عمى ارتكاب الجريمة، كا 
 .(ِٖ) عمييا يككف مانعنا لو مف العكدة إلييا

عمى العقكبة ككسيمة لمنع الجرائـ  االعتمادكعميو عمؿ القانكف العراقي عمى 
 أفمف خالؿ الردع العاـ التي تحققو، كما ىك الحاؿ في التراث الفقيي القانكني غير 

 كتـ النظر في تبديؿ العقكبات القصيرة ببدائؿ عنيا. ،الحاؿ لـ يعد كما السابؽ
ا لمعقكبة السالبة لمحرية قصيرة لتشريعات تعريفن كلـ يضع المشرع العراقي كغيره مف ا

معيار لتحديد  أفضؿعمى اعتبار مدة العقكبة ىي  أغمبوالمدة مما جعؿ الفقو يستقر في 
في  عند اعتبار الحبس القصير المدة غير مجدو  األساسالمشكمة تثار مف  أفقصر المدة بيد 

ف قانكف أتغيير سمكؾ الجاني عمكما كالحدث خصكصا ال سيما ك  أككالتيذيب  اإلصالح
كما  أخؼبالسجف بعقكبات  األصميةيستبدؿ العقكبات  ُّٖٗلسنة  ٕٔالعراقي رقـ  األحداث

العقكبة الثالثة الردع  أىداؼالعقكبات بالحبس تككف لمدد قميمة ال يمكف معيا استخالص  أف
المتحدة في المؤتمر  األمـجاء في تقرير سكرتارية العاـ كالخاص كتحقيؽ العدالة، كىك ما 

صحة  إلى َُٔٗفي لندف سنة  دى قً الدكلي الثاني لمكافحة الجريمة كمعاممة المذنبيف الذم عي 
، كاختمؼ الفقو حكؿ اعتبار (ِٗ)اتخاذ المدة معيار لتحديد العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة 

كالبعض قاؿ  ،قصيرة المدة أنيااعتبار مدة ال تزيد عف شير  إلىتمؾ المدة فذىب اتجاه 
كقاؿ بعض الفقو ىي  ،ستة أك أشيركقيؿ بتسعة  ،كمدة محددة لقصر المدة أشيربالثالثة 

المحدد لقصر مدة العقكبة  أفكقد اتفؽ الفقو القانكني عمى ، (َّ)المدة التي ال تزيد عف سنة 
 أىداؼالتيذيب كالتأىيؿ التي يقتضييا تحقيؽ  يتـ في ضكء مدل كفايتيا لتطبيؽ برامج

 كانت ال تؤتي ثمرتيا في إذاالعقكبة السالبة لمحرية فالعقكبة السالبة لمحرية تككف مدتيا قصيرة 
المدة قصيرة المدة  أف مجمكع مف الفقياء إليو كبذلؾ نرجح ما ذىب ؛المتيـ كتيذيبو إصالح
 مف ستة أقؿ قصر المدة يككف بتحديدىا بأفما كجاىة الرأم القائؿ  ،مف سنة أقؿ ىي ما
 .(ُّ) أشير

كمف ذلؾ ما نص عميو  ،فيناؾ مف العقكبات السالبة الحرية ما تؤتي ثمارىا الرادعة
يعاقب بالحبس مدة ال ( بقكليا "َّفي المادة ) ُّٖٗلسنة  ٕٔالعراقي رقـ  األحداثقانكف 
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تزيد عمى سنة أك بغرامة ال تقؿ عف مائة دينار كال تزيد عمى خمسمائة دينار كؿ كلي 
، فيذه العقكبة تككف رادعة (ِّ) التشرد أك انحراؼ السمكؾ" إلىالصغير  أكدفع الحدث 

التشرد كما  أكارتكاب الجريمة  إلىيدفع الحدث  أف أعمالوكاف مف شأف  إذالمكلي 
يعمف عف اسـ الحدث أك عنكانو أك اسـ  أفال يجكز  –أكال" أنو( عمى ّٔتنص المادة )

  .معرفة ىكيتو إلىمدرستو أك تصكيره أك أم شيء يؤدم 
يعاقب المخالؼ ألحكاـ الفقرة )أكال( مف ىذه المادة بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة  –ثانيا

ما تنص ، كمف العقكبات ما ال تككف مجدية ر"أك بغرامة ال تزيد عمى خمسمائة دينا
أف تحكـ عمى  األحداثلمحكمة بقكليا " األحداث( مف قانكف رعاية ٖٕعميو المادة )

الحدث بالغرامة في جناية أك جنحة يعاقب عمييا بالقانكف بالسجف مدة ال تزيد عمى 
ظير مف تقرير مكتب دراسة الشخصية أك مف كقائع  إذاأك بالحبس  ،سبع سنكات

 .لمحدث الحكـ عميو بالغرامة األصمحالدعكل أف مف 
الحدث لـ ينفذ العقكبة كاممة بالسجف  إذ إففينا تظير سمبيات الحبس قصير المدة 

كالتيذيب كال ىك طبؽ عميو التدبير الكقائي باإليداع في  اإلصالحالطكيؿ ما يحدث 
 .األحداثمؤسسات التربية االجتماعية كصالحيات 

طرؽ ىنا لمسف الذم يعد فيو الفرد حدثا بحسب القانكف العراقي كالمقارف ففي القانكف تكن
السابعة مف عمره  أتـالحدث "كؿ مف  أف األحداثقانكف  ُِٔٗلسنة  ُُالممغي رقـ 

مف  أتـمف  –الصبي. ُ كىك عمى صنفيف: أنثى أكذكرا كاف  عشرةـ يتـ الثامنة كل
مف العمر خمس عشرة  أتـمف  –الفتى .ِ كلـ يتـ الخامسة عشرة. ،العمر سبع سنكات

 .(ّّ)سنة كلـ يتـ الثامنة عشرة" 
( منو ّتنص المادة ) األحداثبشأف رعاية  ُّٖٗلسنة  ٕٔكفي القانكف النافذ رقـ 

كالحدث المعرضيف  ،كعمى الصغير ،يسرم ىذا القانكف عمى الحدث الجانح" أنوعمى 
 .ألغراض ىذا القانكف أدناه، بالمعاني المحددة أكليائيـلمجنكح كعمى 

  .يعتبر صغيرا مف لـ يتـ التاسعة مف عمره –أكال
  .يعتبر حدثا مف أتـ التاسعة مف عمره كلـ يتـ الثامنة عشرة –ثانيا
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  .أتـ التاسعة مف عمره كلـ يتـ الخامسة عشرة إذايعتبر الحدث صبيا  –ثالثا
 ة... "أتـ الخامسة عشرة مف عمره كلـ يتـ الثامنة عشر  إذاى يعتبر الحدث فتن  –رابعا

مف عمره  ةيعتبر الحدث مف لـ يتجاكز الثامنة عشر  اإلماراتيالقانكف  فإف، كذلؾ (ّْ)
التشريع السكرم في  أقر، كقريب مف ذلؾ ُٕٔٗلسنة  ٗحسب القانكف االتحادم رقـ 

سف  األكؿ ،حيث جعؿ لألحداث طكريف ََِّ/ٗ/ُبتاريخ  ِٓالمرسكـ التشريعي رقـ 
مف لـ يتـ سف العاشرة في القانكف  جزاء المسؤكلية الجزائية حتى سف العاشرة فال يالحؽ

فال تطبؽ عميو العقكبات  ةكالثامنة عشر  العاشرةمف كاف ما بيف سف  أما ،السكرم
 .اإلصالحيةكيستعاض عنيا بالتدابير  األصمية

ما قبؿ السابعة  األكلى ،مراحؿ ثثال إلىكيختمؼ القانكف السعكدم في تحديد السف 
عة الناقص مف الساب اإلدراؾكىك الصبي غير المميز كال مسؤكلية جزائية فييا، كمرحمة 

بمسؤكلية ناقصة،  األحداثكىي المرحمة التي يتـ فييا سؤاؿ  عشرة حتى الخامسة
كفييا تككف  عشرة حتى الثامنة عشرة شبو الكامؿ مف سف الخامسة اإلدراؾكمرحمة 

 أنوالجزائية  اإلجراءاتالمسؤكلية الجزائية شبو كاممة، كجاء في الالئحة التنفيذية لنظاـ 
 ،في الجرائـ الكبيرة المكجية لمتكقيؼ إال عشرة دكف الخامسة األحداثال يجكز تكقيؼ 
يتـ تكقيؼ مف  أفكال يجكز  األمركمصادقة رئيس الدائرة عمى ذلؾ  ،كبأمر مف المحقؽ
 .(ّٓ)مطمقا  عشرةىـ دكف الحادية 
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 المبحث الثاني
 األحداثالبدائل لمعقوبات السالبة لمحرية عمى  أنواع

المجتمع مف مخاطر الجريمة مسؤكلية جية كاحدة أك شخص ال تعد كقاية 
نما ىي مسؤكلية جماعية تشارؾ فييا كؿ الجيات  ،كاإلدارات ،كالكزارات ،معيف، كا 

أك كضع الخطط األمنية الكفيمة بحماية المجتمع، كلئف  ،أك الرأم ،إما بالبحث ،كاألفراد
اليدؼ الغالي؛ فإف عمى كانت الدكلة قد سخرت كؿ اإلمكانات مف أجؿ تحقيؽ ىذا 

آليات تحقيؽ  إلىالجيات المعنية أف تشارؾ بالرأم حكؿ السبؿ الكفيمة بالكصكؿ 
اليدؼ، كتعد التدابير كما العقكبات الجزائية نتيجة لثبكت المسؤكلية الجزائية في حؽ 

كتقكـ المسؤكلية بصفة عامة في حاؿ قياـ شخص بفعؿ يجـر القانكف القياـ بو،  ،المتيـ
كىذا في حالة ما إذا كاف الشخص متمتعا  ،االمتناع عف فعؿ يكجب القانكف أداءه أك

 .(ّٔ)بإرادة حرة سكاء كانت تمؾ اإلرادة عمدية أـ غير عمدية 
كلممسؤكلية الجزائية مفيكـ مجرد كيعني "صالحية الشخص ألف يتحمؿ تبعة 

كيعني "تحميؿ الشخص تبعة سمكؾ صدر منو حقيقة"، كاألكؿ  ،سمككو"، كمفيكـ كاقعي
يعني بصفة في الشخص أك حالة تالزمو سكاء كقع ما يقتضي المساءلة أك لـ يقع منو 

ا  أفشيء، كيراد بالمفيـك الكاقعي   .(ّٕ)المسؤكلية ليست مجرد صفة بؿ جزاء أيضن
، (ّٖ)اخذة كتحمؿ التبعة كما ينصرؼ مفيكـ المسؤكلية بشكؿ عاـ إلى معنى المؤ       

أما المسؤكلية الجزائية فتعرؼ بأنيا: "مجمكعة الشركط التي تنشئ عف الجريمة لكمنا 
مكجينا ضد الفاعؿ، كىذه الشركط تظير الفعؿ مف الناحية القانكنية عمى أنو  يًّاشخص

 .(ّٗ)تعبير مرفكض لشخصية الفاعؿ
كمحاسبتو عمييا ألنيا تصدر منو  ،كتعرؼ كذلؾ بأنيا: "تحميؿ اإلنساف نتيجة أعمالو

 .(َْ)"  لو وعف إدراؾ لمعناىا كلنتائجيا كعف إرادة من
 كاألىميةكىناؾ اختالؼ بٌيف في القانكف الجنائي بيف المسؤكلية الجزائية 

امتناع  أكارتكاب فعؿ  أثناءيقصد باألكلى تحقؽ الشركط في الفعؿ كالفاعؿ  إذالجنائية 
مف  إليياالجنائية ىي صفات تتكفر في الفرد تسند  األىميةما عف فعؿ يجرمو القانكف بين
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مجمكعة العكامؿ النفسية الالـز " بأنياؼ كتعر   ،خالليا صفة التجريـ المؤاخذ عميو قانكنا
رادة"   ،(ُْ)تكافرىا في الشخص لكي يمكف نسبة الكاقعة إليو بكصفو فاعميا عف إدراؾ كا 

 األىمية فإف "، كعميواالجريمة ألف يسأؿ عنيا جنائيًّ كب "صالحية مرتبأنيا  كما تعرؼ
الجنائية تكييؼ قانكني لكجكد صفات شخصية يتمتع بو الفرد مرتكب الجريمة تجعمو 

الجنائية  األىمية فإف كمحاسبتو عمييا عمى ذلؾ ،إليو صالحا إلسناد المسؤكلية الجزائية
 أكغر سكاء لعارض الص   ميةاألى كعند انتفاء تمؾ ،تعد شرطا لممسؤكلية الجزائية

المعنكم كالمادم  كاإلكراه التعذيب أفعاؿ أك ،خركج العقؿ بكاسطة عقاقير أك ،الجنكف
 فإف المعنكم كالحسي اإلكراه عند األحياف في تمؾ إنو ، بؿ(ِْ)تنتفي تمؾ المسؤكلية 

 الجنائية قد تنتفي بالكمية بما يعني نفي المسؤكلية الجزائية المترتبة عمييا. األىمية
فمكجب المسؤكلية الجزائية استحقاؽ مرتكب الجريمة العقكبة المقررة ليا،  

بما خكطب بو مف تكميؼ جنائي فحقت عميو العقكبة  أخؿ  كتتعمؽ ىذه المسؤكلية بفاعؿ 
المقررة لحماية ىذا التكميؼ، كعناصر المسؤكلية الجنائية القدرة عمى اإلدراؾ كالقدرة 

ؿ الجاني النتائج القانكنية المترتبة عمى فعمو غير ، فالمسؤكلية تحم  (ّْ) عمى االختيار
ف يرتكب أك  ،نساف فعالن محرمناف يرتكب اإلأالمشركع، كتقكـ عمى أسس ثالثة كىي: 

ف يقكـ الفاعؿ بيا كىك مدرؾ ليا، كىي جزاء اإلضرار بمصالح أك  ،الفعؿ مختارنا
ا لغيره. ،المجتمع، كفييا يتعيف تكقيع عقكبة عمى المسؤكؿ زجرنا لو  كردعن

كقد انقسمت التشريعات الجنائية إلى طائفتيف، حيث ذىبت الطائفة األكلى إلى 
)المسؤكلية الجزائية( كمنيا قانكف العقكبات العراقي كالسكرم  استخداـ اصطالح

كالمبناني كاألردني كالجزائرم، في حيف ذىبت الطائفة الثانية إلى استخداـ اصطالح 
)المسؤكلية الجنائية( كمنيا قانكف العقكبات الفرنسي كاليكغسالفي كالمصرم كالميبي 

 .(ْْ) كالمغربي
مكانع المسؤكلية  أحديعد  أنومكانع العقكبة كما  أشيركيعد صغر السف مف 

يمر اإلنساف خالؿ حياتو منذ كالدتو حتى  إذالجزائية كما يشير الدكتكر عبد القادر عكدة 
، كأخص بذلؾ مرحمة صغر السف التي ال يدرؾ كال يميز فييا (ْٓ)بمكغو بثالث مراحؿ
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نما ييعاقب اإلنساف بيف الخير كالشر، فإذا ارتكب جريمة قبؿ بمكغو  ، يًّابتأديال ييعاقب جنائيا كا 
فالعقكبة مرفكعة عنو، فال يعاقب كال ييحٌد، سكاء قتؿ أك جرح النعداـ أك نقص اإلدراؾ 

 .(ْٔ)مف المسؤكلية المدنية، فيك يضمف مف مالو ما أتمفو لمغير ىكالتمييز، كلكنو ال ييعف
 

 كمميزاتياالصكر المختمفة لمتدابير البديمة  :األكؿالمطمب 
في كؿ تشريع مف التشريعات العربية كجدت عدة بدائؿ لمعقكبات السالبة لمحرية قصيرة 

 كمف ذلؾ: األحداثالمدة عمى 
كىي مف العقكبات النفسية التي ترد عمى الحدث فتقيد  كلي: إلىتسميـ الحدث  :أكال

مف قانكف رعاية  ِٕكليو كمتابعتو كقد نصت عمييا المادة  إمرةحريتو كتجعمو تحت 
ارتكب المخالؼ الحدث مخالفة فيحكـ بإنذاره في الجمسة  إذا" أنوالعراقي عمى  األحداث

أقاربو ليقكـ بتنفيذ ما تقرره  أحدكليو أك  إلىبعدـ تكرار فعمو غير المشركع أك بتسميمو 
ككو بمكجب تعيد مالي ال يقؿ عف المحكمة مف تكصيات لضماف حسف تربيتو كسم

دينار، لمدة ال تقؿ عف ستة أشير كال تزيد عمى  كال يزيد عمى مائتيٍ  ،خمسيف دينارا
 .أك الحكـ عميو بالغرامة ،سنة
: كىك مف التدابير التعميمية كالتربكية كتقكـ عمييا جيات كاإلرشادالنصح كالتكجيو  ثانيا:

مف قانكف رعاية  ّٕكتربكية في الدكؿ، كمف ذلؾ ما تنص عميو المادة  إصالحية
ارتكب الحدث جنحة فيحكـ عميو بأحد التدابير اآلتية بدال مف  إذا" بأنوالعراقي  األحداث

 :العقكبة السالبة لمحرية المقررة ليا قانكنا
مف تكصيات كليو أك أحد أقاربو ليقـك بتنفيذ ما تقرره المحكمة  إلىتسميمو  –أكال

لضماف حسف تربيتو كسمككو بمكجب تعيد مالي ال يقؿ عف مائتي دينار كال يزيد عمى 
 .خمسمائة دينار لمدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عمى ثالث سنكات

 .كضعو تحت مراقبة السمكؾ كفؽ أحكاـ ىذا القانكف –ثانيا
مدرسة تأىيؿ الفتياف  إيداعوأك  ،كاف صبيا إففي مدرسة تأىيؿ الصبياف  إيداعو –ثالثا
 .كاف فتى مدة ال تقؿ عف ستة أشير كال تزيد عمى ثالث سنكات إف
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كال سيما في المجتمع المسمـ،  كاإلرشاديةكيمثؿ ذلؾ الدكر المؤسسات الدينية 
إف النصكص اآلمرة كالمنظمة لمتجريـ كالعقاب في الشريعة اإلسالمية ىي نصكص  إذ

، كعميو فإف -صمى اهلل عميو كسمـ –ال كحي بعد رسكؿ اهلل إنومحددة متناىية حيث 
جميع المستجدات مف جرائـ كعقكبات تأتي بعد انتياء عصر الكحي؛ فال بد كأف يككف 
كفؽ السياسة الشرعية المتفؽ عمييا مف لدف فقياء األمة كعممائيا فأىداؼ السياسة 

عد التيسير كرفع الحرج عف الشرعية اإلسالمية كاضحة جمية ترجع في جممتيا إلى قكا
المكمفيف كدفع المفاسد كجمب المصالح، كتقكـ المؤسسات الدينية في اإلسالـ بتقديـ 
النصح كاإلرشاد لمجميع حكامنا كمحككميف حيث تعمؿ المؤسسات الدينية عمى إصالح 
النظاـ السياسي، كما تقكـ عمى أمكر إصالح األفراد كالنظاـ السياسي مف كجية نظر 

الـ ىك ذلؾ النظاـ الذم يقكـ عمى رعاية أمكر الناس كقضاء حكائجيـ كتنظيـ اإلس
 ،حياتيـ بيد أنو مستند إلى سمطة مخكلة لو أك قكة يستند إلييا منيا إدارة مكارد المجتمع

، كيقكـ المسجد (ْٕ)كتحقيؽ األمف الداخمي كالخارجي كتحقيؽ أكبر قدر مف المصالح
رشادىـ إلى أفضؿ السبؿ في سبيؿ منع مف خالؿ أئمتو ككعاظو بنصح ال مسؤكليف كا 

الجرائـ مف خالؿ التمسؾ بمكاـر األخالؽ كفرضيا كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف 
رشادىـفي سبيؿ تثقيؼ المسمميف  امًّاىالمنكر كما يؤدم اإلسالـ دكرنا  إلى اتباع  كا 

جريمة كمجاراة األمكر الدينية كعدـ الحيدة عف تعاليـ اإلسالـ السمحة كارتكاب ال
 اإلسالمية، كما اعتنت المؤسسات الدينية (ْٖ)عف طرقيا كأكغاليا  كاالبتعادمقترفييا 

تباع ما ينفعيـ في دينيـ كدنياىـ، كالبعد عما اعمى تكجيو أفرادىا كحث أتباعيا عمى 
يضرىـ كييدـ مجتمعيـ مف الجرائـ كالمكبقات كيستمر اإلسالـ في ذلؾ مف خالؿ 

عمى استمرار  اإلسالمية، كقد حرصت الشريعة (ْٗ) كاإلرشادالتكجيو كالكعظ كالتنبيو 
صر اإلسالـ دكر المسجد كالمؤسسات الدينية قاطبة في ىذا الدكر؛ فقد استمر منذ ع

ا القياـ بالكعظ في خطب الجمعة  ة،كتنكمي ،األكؿ، كالمسجد كظيفتو إرشادية كأيضن
 كالمكاسـ كالمناسبات الدينية.
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كال شؾ في أىمية دكر المسجد مف حيث التكعية كاإلرشاد في تقكيـ سمكؾ 
المكاعظ عنيا، كال بد في تمؾ  كاالمتناعاإلفراد كابتعادىـ عف اقتراؼ الجرائـ كارتكابيا 

كأف يتـ تكصيميا إلى األفراد العادييف  ،التي يمقييا أئمة المساجد كالكعاظ أف تككف يسيرة
غير المتبحريف في العمكـ الشرعية بطريقة سيمة حتى يستطيع الفرد العادم أف يفيـ 

يراعي رجاؿ الديف مقتضيات الحاؿ كالمخاطبيف  مف أفمحتكاىا كيدرؾ فحكاىا؛ فال بد 
فييا حتى ال  اكمستكاىـ العممي، كليس مف الميـ أف تككف المكعظة مبالغن مف العكاـ 

كيجب التركيز عمى بياف قبح الجرائـ كمدل العكاقب الكخيمة التي تقع  ،يزىدىا الناس
المجتمع ككؿ كالتحذير مف االنجرار كراء  ىكعم ،مف كرائيا كخطكرتيا عمى مرتكبيا

في الناس ركح األمؿ كالطمأنينة كالسكينة، ، كما يجب عمى الكاعظ أف يبث األشقياء
 .(َٓ)كمدل ما يعكد عمييـ مف اتباع طريؽ الديف الحميد مف الحياة الطيبة 

رشادىـكما يتجمى دكر المؤسسات الدينية في مراقبة أحكاؿ الناس العامة  مف  كا 
خالؿ التطبيؽ كالنزكؿ إلى الشارع كليس فقط المساجد كعقد الندكات الدينية في كؿ 
مكاف كتكزيع األشرطة كالكتب التي تحس المسمـ عمى اتباع الصراط المستقيـ، كنبذ 

 طريؽ الجريمة.
باإلضافة إلى ذلؾ فال يخفى ما ألحد أشير المبادئ اإلسالمية مف دكر في نبذ 

بالمعركؼ كالنيي عف المنكر،  األمرالجريمة كتكعية الناس كردع الجاني، كىك مبدأ 
كتحذيره مف أف  ،كنييو ،باإلجراـ بالنصح لمف اتصؼ كالمؤسساتحيث يقـك األفراد 

ف باألمر ك يبمغكا السمطات األمنية كي تردعو كما يقكـ الكعاظ كالعمماء كالمصمح
إلى ترؾ الجرائـ كاالبتعاد عنيا؛ فتطبيؽ ذلؾ المبدأ يعتبر مف  النشءبالمعركؼ كتكجيو 

 .(ُٓ)الجريمة كالكقاية منيا  أىـ كسائؿ الكقاية المجتمعية لالبتعاد عف جادة
في تطبيؽ المبدأ  اىامًّ  اكما أف لمقائميف عمى تنفيذ القانكف مف رجاؿ األمف كالشرطة دكرن 

ف؛ فينا يتدخؿ األمف بما لو مف سمطة لألمر بالمعركؼ ك إذا عجز الكعاظ كالمرشد
ال تكقيع الجزاء عند كضع الحدث تحت  أنو، كال شؾ (ِٓ)كالنيي عف ارتكاب الجرائـ، كا 

يككف تحت رقابة القانكف كما تنص عمى ذلؾ  اإلصالحيةالمؤسسات  أكرقابة كليو 
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، عندما تحكـ األحداث"لمحكمة  أنوالعراقي عمى  األحداثمف قانكف رعاية  ْٕالمادة 
 ؾ".كلي أك قريب، أف تقرر كضعو تحت مراقبة السمك  إلىبتسميـ الحدث 
كقد  ،األحداثية في قانكف محر ير البديمة لمعقكبات السالبة لكىي مف التداب ،ثالثا: الغرامة

مف قانكف رعاية  ّٕمراشديف كنصت المادة لتأتي في العديد مف القكانيف المخاطبة 
ارتكب الحدث جنحة فيحكـ عميو بأحد التدابير اآلتية  إذا" أنوعمى  القطرم األحداث

الحكـ عميو بالغرامة  –رابعا: ... بدال مف العقكبة السالبة لمحرية المقررة ليا قانكنا
  .المنصكص عمييا في القانكف

ارتكب الحدث المحككـ عميو كفؽ الفقرة )أكال(  إذا –أكال" أنوعمى  ٕٓكما تنص المادة 
كليو أك قريبو في  إىماؿىذا القانكف جناية أك جنحة عمدية بسبب  ( مفُٕمف المادة )

  .أف تحكـ عميو بدفع مبمغ التعيد جزءا أك كال األحداثمحكمة  ىفعمتنفيذ ما تعيد بو 
 .أكمؿ الحدث الثامنة عشرة مف العمر إذايسقط التعيد بالضماف المالي  –ثانيا

أف تحكـ عمى الحدث بالغرامة في  األحداثلمحكمة " أنوعمى  ٖٕكما تنص المادة 
جناية أك جنحة يعاقب عمييا بالقانكف بالسجف مدة ال تزيد عمى سبع سنكات أك بالحبس 

 األصمحظير مف تقرير مكتب دراسة الشخصية أك مف كقائع الدعكل أف مف  إذا
 .لمحدث الحكـ عميو بالغرامة

كالسمكؾ: كىك التدبير  التربكية كمدارس التأىيؿ اإلصالحياتفي  اإليداع رابعا:
 إذا –"أكال أنوالعراقي عمى  األحداثمف قانكف رعاية  ٕٔالمنصكص عميو في المادة 

أف تحكـ  األحداثمحكمة  ىفعمارتكب الصبي جناية معاقبا عمييا بالسجف المؤقت 
  :عميو بأحد التدابير اآلتية بدال مف العقكبة المقررة ليا قانكنا

  ف.قبة السمكؾ كفؽ أحكاـ ىذا القانك كضعو تحت مرا –أ
كال تزيد عمى خمس  ،في مدرسة تأىيؿ الصبياف مدة ال تقؿ عف ستة أشير إيداعو –ب

  .سنكات
فعمى محكمة  اإلعداـ أكا عمييا بالسجف المؤبد ارتكب الصبي جناية معاقبن  إذا –ثانيا

في مدرسة تأىيؿ  بإيداعوأف تحكـ عميو بدال مف العقكبة المقررة ليا قانكنا  األحداث
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ارتكب الفتى جناية  إذا –"أكال أنوبنصيا عمى  ٕٕالصبياف مدة خمس سنكات"، كالمادة 
أف تحكـ عميو بأحد التدابير اآلتية  األحداثمحكمة  ىفعممعاقبا عمييا بالسجف المؤقت 

 :بدال مف العقكبة المقررة ليا قانكنا
 .القانكف كضعو تحت مراقبة السمكؾ كفؽ أحكاـ ىذا –أ

في مدرسة تأىيؿ الفتياف مدة ال تقؿ عف ستة أشير كال تزيد عمى سبع  إيداعو –ب
 .سنكات
محكمة  ىفعم اإلعداـا عمييا بالسجف المؤبد أك ارتكب الفتى جناية معاقبن  إذا –ثانيا

مدرسة تأىيؿ الفتياف  بإيداعوتحكـ عميو بدال مف العقكبة المقررة ليا قانكنا  أف األحداث
 .مدة ال تقؿ عف خمس سنكات كال تزيد عمى خمس عشرة سنة

ارتكب الصبي جريمة كأصبح كقت الحكـ عميو  إذا –"أكال أنوعمى  ٕٗكما تنص المادة 
عند الحكـ  األحداثمحكمة  ىكعمفتى فيحكـ عميو بأحد التدابير الخاصة بالصبي، 

  ف.مدرسة تأىيؿ الفتيا اعوإيدعميو بتدبير سالب لمحرية أف تقرر 
كأتـ كقت الحكـ عميو الثامنة عشرة مف العمر، فيحكـ  ،ارتكب الحدث جريمة إذا –ثانيا

محكمة  ىكعمعميو بأحد التدابير الخاصة بالفتى أك الصبي تبعا لكقت ارتكاب الجريمة، 
 .بالغيفمدرسة الشباب ال إيداعوعند الحكـ عميو بتدبير سالب لمحرية أف تقرر  األحداث

عدادىـ لقيادة المستقبؿ كعمراف  النشءتقكـ المؤسسات التعميمية كالتربكية بتربية  كا 
 عشرة الثامنة أكدكف العاشرة  أحداثيتأتى خمؽ مجتمع آمف كفيو  أففال يمكف  األرض

المجتمع الذم  إفإذ  األرضكقعكا في براثف الجريمة كما أف الجرائـ تحكؿ بيف عمارة 
كدكف عقاب كردع  ،ف دكف قيد كال رابطك فيو الجرائـ كينتشر في ربكعو المجرم كفشت

كيتصؼ المسؤكلكف فيو بالضعؼ الذم يؤدم  ،دائمنا ما يتصؼ ىذا المجتمع باالنحالؿ
إلى خرابو كفساد بنيتو؛ فال تأتي الجريمة إال بالخراب كالبكار عمى مرتكبيا كالمجتمع 

، ككانت تربية النشء مف أىـ ما يشغؿ الدكؿ منذ الذم يتعاطى مع ىؤالء المجرميف
نشأتيا، بيد أف مرحمة التعميـ األكلى لإلنساف غالبنا ما تؤثر فيو طيمة حياتو بما يتأتى 
معو أف تبذؿ كافة الجيكد في سبيؿ أف يعتنؽ ىذا الناشئ لكؿ القيـ التي تجعؿ منو 
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ة كاقتراؼ المكبقات، بيد أف كتنأل بو عف سمكؾ طريؽ الجريم ،فيما بعد اصالحن  رجالن 
 ىكعمالمنحرؼ الصغير سيصبح مجرمنا متمرسنا حيف يكبر يخشى منو عمى المجتمع 

كؿ بيف الصغار كبيف تمؾ السمككيات اآلثمة حنفسو؛ فقد ذىب العمماء كؿ مذىب ي
، كتمؾ المرحمة تتصؼ بخصائص كاستعدادات خاصة، يًّاكاجتماعشرعا المحرمة قانكنا 

 .(ّٓ)نطؽ لما يأتي بعدىا مف مراحؿ كىي أساس كم
يكجد في قانكف  إذكىذا التدبير شبيو بتدبير الغرامات  كقؼ تنفيذ العقكبة: خامسا:
كقد نصت  ،كقانكف العقكبات العاـ كبديؿ لمعقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة األحداث

أتـ الحدث الثامنة عشرة  إذا" أنوالعراقي عمى  األحداثمف قانكف رعاية  َٖعميو المادة 
مف عمره كقت صدكر الحكـ عميو بتدبير سالب لمحرية لمدة ال تزيد عمى سنة في 

تنفيذ ىذا  إيقاؼتقرر  أف األحداثجناية معاقب عمييا بالسجف المؤقت فيجكز لمحكمة 
 .التدبير

الباب  األحداثلو المشرع العراقي في قانكف  أفردقد لك  ،سادسا: مراقبة سمكؾ الحدث
"مراقبة السمكؾ مف التدابير العالجية التي  أفعمى  ٕٖالسادس ألىميتو فتنص المادة 

كانت أسرتو  إذايقصد بيا كضع الحدث في بيئتو الطبيعية بيف أسرتو أك في أسرة بديمة 
 .إصالحوغير صالحة، كذلؾ بإشراؼ مراقب السمكؾ، بقصد 

يتكلى قسـ  –"أكال إنوحيث  ٖٖكقد حدد القانكف مف يقكـ عمى ىذا التدبير بنص المادة 
عمى أعماؿ مراقبي  كاإلشراؼ ،مراقبة السمكؾ المرتبط بكزارة العدؿ مراقبة سمكؾ الحدث

السمكؾ كفقا ألحكاـ ىذا القانكف، كيرأسو مدير حاصؿ عمى شيادة بكالكريكس في عمـ 
كلو  ،األحداثذات الصمة بشؤكف  األخرلجتماعية أك العمكـ االجتماع أك الخدمة اال

 .خبرة ال تقؿ عف خمس سنكات
 

في عمـ االجتماع  بكالكريكسيعيف مراقب السمكؾ مف بيف الحاصميف عمى شيادة  –ثانيا
أك مف بيف  ،األحداثبشؤكف  المصمحةذات  األخرلالعمكـ  أكالخدمة االجتماعية  أك

ع الخدمة االجتماعية، عمى أف تككف لمف يعيف مراقب سمكؾ خريجي المعاىد الفنية فر 
  .خبرة ال تقؿ عف ثالث سنكات
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مدير قسـ مراقبة السمكؾ أحدىـ  يتعدد مراقبك السمكؾ في المحافظة يسم إذا –ثالثا
 .كتكزيع العمؿ فيما بينيـ ،عمى مراقبي السمكؾ اإلشراؼمراقب سمكؾ أكؿ يتكلى 

مراعاتيا مف متكلي مراقبة السمكؾ ما نصت عميو المادة  كمف الكاجبات التي ال بد مف
عمى مراقب السمكؾ أف يزكر الحدث المكضكع تحت المراقبة في  –"أكال أنوعمى  ْٗ

كؿ خمسة عشر  األقؿمحؿ عممو مرة كاحدة في  أككاالتصاؿ بإدارة مدرستو  ،مسكنو
عانتويكما لمتابعة مدل مراعاتو لمشركط التي حددىا قرار المراقبة  عمى حؿ مشاكمو  كا 

  .كالسعي إليجاد عمؿ لو عند الضركرة
كعضك االدعاء العاـ تقريرا  األحداثمحكمة  إلىعمى مراقب السمكؾ أف يقدـ  –ثانيا

كما يقترحو مف  ،شيريا يتضمف حالة الحدث كسمككو كمدل تأثير قرار المراقبة عميو
  .أمكر يرل فييا فائدة لمحدث

العاـ، بعد اطالعو عمى تقرير مراقب السمكؾ، أف يقترح عمى لعضك االدعاء  –ثالثا
تغيير طريقة المراقبة أك شركطيا بما يؤمف مصمحة الحدث  األحداثمحكمة 

يتعاكف مع مراقب  أفكعمى كلي الحدث  ،كالمجتمع"، كيراقب االدعاء العاـ تمؾ المراقبة
 .(ْٓ)السمكؾ بما يحقؽ مصمحة الحدث

في  هؤ إحصاكقد تعددت سبؿ كصكر التدابير البديمة لمعقكبات سالبة الحرية ما ال يمكف 
كمف ذلؾ الرعاية الالحقة التي نص عمييا المشرع القطرم كالتدابير العممية  ،ىذا البحث
القكمي،  اإلنتاجمع تدريبيـ عمى الحرؼ كالصنائع كمشاركتيـ في  األحداثكتشغيؿ 

متكلي رعاية تحدده المحكمة كغير ذلؾ مف التدابير  أماـمحددة كتكميفيـ بأعماؿ دكرية 
 كاإلصالحثمرة العقكبة مف الردع  إنتاجمف حيث ككنيا عقكبة في  أىميتياالتي تظير 

نتاج  نشء مثمر في المجتمع. كا 
 

 الجماعي كمكافحة الجريمة األمفالتدابير البديمة في  كآثار أىداؼ المطمب الثاني:
التجربة الكاسعة كالدراسات األكاديمية ثالثة عمى األقؿ مف أنكاع لقد حددت 

عمى حدة  ت الجريمة، إما باستعماليا كؿمنع الجريمة أثبتت فعاليتيا في خفض معدال
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كمنع  ،أك مجتمعة، كىذه األنكاع ىي: منع الجريمة االجتماعي كالقائـ عمى المجتمع
 الجريمة المبني عمى المكقؼ.

استراتيجيات منع الجريمة االجتماعي زيادة رفاىية المجمكعة التي كتحاكؿ 
تستيدفيا؛ فبزيادة سبؿ الحصكؿ عمى السمع االجتماعية كالصحة كالبيئة اآلمنة 
الصحية كالكظيفة كالتعميـ، ييدؼ منع الجريمة االجتماعي إلى تقميؿ العكامؿ التي تدفع 

 ر ميني قابؿ لمبقاء.المكاطنيف الميمشيف إلى التطمع لمجريمة كخيا
كييدؼ منع الجريمة القائـ عمى المجتمع كذلؾ إلى تغيير األحكاؿ في األحياء 
المحركمة ذات مستكيات التماسؾ االجتماعي المنخفضة؛ حيث تككف احتماالت 
االنخراط في الجريمة أك الكقكع ضحية ليا عالية، كييدؼ منع الجريمة المبني عمى 

، مما يزيد إلى أقصى حد احتماالت المكقؼ إلى تقميؿ فرص كم حفزات ارتكاب الجـر
 .(ٓٓ) التعرض لالعتقاؿ، كيقمؿ إلى أدنى حد منافع الجريمة

ف التمفزيكف يستطيع مف خالؿ قكة انتشاره كذيكعو أف يساىـ في مجاؿ كقاية  كا 
كذلؾ مف خالؿ التكسع في البرامج كاألعماؿ التمفزيكنية التي  ؛المجتمع مف الجريمة

لدل مختمؼ فئات  اإليجابيةكتسيـ في نشر القيـ  ،تعالج المشكالت االجتماعية
كذلؾ يككف بالتنسيؽ مع  ،المجتمع كزيادة البرامج المتخصصة في مجاؿ التكعية األمنية

لجيكد المبذكلة لرفع كفاءة العامميف الجيات المعنية بكزارة الداخمية إضافة إلى تدعيـ ا
ا  الجاليات  إلىزيادة االىتماـ باألعالـ المكجو  إلىفي مجاؿ اإلعالـ األمني، كدعا أيضن
كذلؾ عف طريؽ  ،األمنيةالمرتبط بالتكعية  اإلعالـغير الناطقة بالعربية كبصفة خاصة 

اطب غير الناطقيف تدعيـ جيكد التعاكف كالتنسيؽ بيف مختمؼ كسائؿ اإلعالـ التي تخ
بالعربية كالتكسع في برامج التكعية التي تعرؼ الجاليات المعنية بقيـ كعادات المجتمع 

جانب القكانيف السارية بالدكلة كتنظيـ بعض الحمالت اإلعالمية المكثفة المرتبطة  إلى
ببعض األمكر التي تعني ىذه الجاليات بصفة أساسية، كالتي تدخؿ في صميـ عممية 

 .(ٔٓ) ية األمنية ككقاية المجتمع ضد الجريمةالتكع
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تمؾ الكسائؿ القديمة لـ تعد مجدية فتـ البحث عف تدابير ككسائؿ حديثة لمنع  أفغير 
كباألخص في حالة الحدث صغير السف فمقد أظيرت نتائج  ،الجريمة كمكافحتيا

البحكث التي أجريت في السنكات األخيرة مدل محدكدية أثر العمؿ التقميدم في الحد 
مف تزايد معدالت الجريمة، ككذلؾ أكدت الدراسات اإلحصائية فشؿ سياسة الردع 

الكقاية منيا، كمف ىنا العقابي في تحقيؽ األىداؼ المطمكبة منيا، كىي منع الجريمة أك 
-كمنيا العراؽ-لـ تعد أجيزة الشرطة كالعدالة الجنائية في أم مجتمع مف المجتمعات

عمى الكقاية مف الجريمة كمكاجية تيارىا الجارؼ  إمكاناتقادرة ميما أتيح ليا مف 
اآلخذ في النمك كالتحكؿ النكعي نحك العنؼ، كاالستخداـ الذكي كالسريع لمعطيات 

 تقنية كالمادية.العصر ال
كبصدد ذلؾ قد استخمص بعض الباحثيف عدة اتجاىات حديثة لمكقاية مف 

كيجب أف تنفذ في  ،الجريمة، كىذه االتجاىات ليست منفصمة، بؿ ىي مترابطة كمتسقة
 آف كاحد.

 االتجاه األول:
كييدؼ ىذا االتجاه إلى الكقاية مف الجريمة مف خالؿ تصميـ البيئة كتغييرىا 

مف شأنو تقميؿ فرص ارتكابيا لتثبيط عـز المجرميف المحتمميف، كلتحقيؽ ىدؼ تغييرنا 
الكقاية مف الجريمة مف خالؿ ىذا االتجاه، يرل البعض أف ارتكاب الجريمة ليس 
، كال العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية  مرتبطنا فقط بالسمات البيكلكجية كالنفسية لممجـر

ا عمى ا  .(ٕٓ)التي تؤثر عمى ارتكاب الجريمة  الكقفيةلعكامؿ في المجتمع بؿ يرتكز أيضن
كتتحقؽ الكقاية مف الجريمة كفقنا ليذا االتجاه مف خالؿ إعادة النظر في 
أساليب تخطيط المدف كالتصميمات المعمارية عمى نحك يصعب ارتكاب الجرائـ أك يقمؿ 

 فرص ارتكابيا.
 االتجاه الثاني:

كقائية فعالة لحماية ضحايا الجريمة المحتمميف؛ إذ كيقصد ىذا االتجاه اتخاذ تدابير 
أظيرت الدراسات كالبحكث أىمية دكر المجني عميو في ارتكاب الجريمة؛ فالمجني عميو 
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في كثير مف األحياف يخمؽ بسمككو كأفعالو ىذه المغريات، كىذه المنبيات التي ستحث 
 .(ٖٓ) توالمجـر الكامف عمى التحرؾ كستدفعو إلى االنقضاض عمى فريس

كأصحاب ىذا االتجاه يركف أف مف الكاجب اتخاذ تدابير كقائية فعالة لحماية 
استخداـ كسائؿ اإلعالـ كالتكعية كالتعميـ  :ضحايا الجريمة المحتمميف بشتى الطرؽ مثؿ

بيدؼ تغيير سمككيـ أك حثيـ عمى أخذ االحتياطات الكاجبة لحماية أنفسيـ كأمكاليـ 
 ضد االعتداء.

 الثالث: االتجاه
ييدؼ ىذا االتجاه إلى العمؿ عمى إجراء تغييرات اجتماعية جذرية؛ حيث قد  

ثبت مف خالؿ التجارب التاريخية أف الجريمة الناتجة عف المشاكؿ االجتماعية ال يمكف 
دماف المخدرات( لـ تفمح  حميا بقانكف العقكبات؛ ذلؾ أف ىناؾ بالفعؿ جرائـ )كالثأر كا 

الشديدة القسكة في القضاء عمييا أك الحد منيا، كيتطمب عالج مثؿ القكانيف كالعقكبات 
ىذه المشكالت حمكالن اجتماعية تعالج الجذكر، كتسعى إلى منع األسباب كالظركؼ التي 

 .(ٗٓ)تخمؽ الدكافع الرتكاب الجرائـ
كالطريؽ الصحيح إلى ىذه التغييرات إنما يككف عف طريؽ مشاركة الجماىير 

، كمف الضركرم أف اعيًّاكاجتم يًّاتصادقاة المجتمعات المحمية كالمؤسسات في تنمي
تتككف قناعة كاممة لدل جميع أفراد المجتمع مؤداىا أف كثيرنا مف مشكالت مجتمعيـ 

يـ، كبجيكدىـ الشخصية، كأف مجرد إزاحتيا عف كاىميـ ككضعيا عمى ييدأحميا في 
 .(َٔ) كاىؿ الحككمات إنما ىك ىركب لف يحؿ ىذه المشكالت

 اإلرىابتساىـ في منع الجريمة مكافحة  أفمف التدابير التي يمكف  أفكما 
تشير الدراسات القائمة عمى اإلحصاءات الحككمية أف  إذ ؛األحداثالذم يؤثر عمى 

معدالت الجريمة آخذة باالرتفاع بصفة عامة، كأف ىناؾ ظكاىر إجرامية مستحدثة بدأت 
نالؾ انتشارنا ألنماط الجرائـ التي تخمؼ أعدادنا تبرز بيف أرقاـ اإلحصاءات، كما أف ى

أكبر مف الضحايا، مثؿ الجريمة اإلرىابية التي تركت كثيرنا مف الضحايا كالخسائر 
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كاإلرىاب ىك المجكء إلى العنؼ غير القانكني أك التيديد  ،(ُٔ) المادية في العراؽ
 .(ِٔ) لتحقيؽ أىداؼ سياسية سكاء مف الحككمة أك األفراد كالجماعات الثكرية المعارضة

كعمى الرغـ مف عدـ كجكد إحصاءات دقيقة عف ضحايا اإلرىاب في العراؽ؛ 
حجـ ضحايا الجريمة اإلرىابية كجرائـ العنؼ مف خالؿ  إلىفميس أمامنا سكل النظر 

 .(ّٔ) (Iraq Body Countالبيانات المحدكدة التي تعدىا كزارة الصحة، كمنظمة )
مف أجؿ النيكض بالمجتمع  اإلرىابمف القضاء عمى  كال بدلذلؾ كاف 

أف يمنع دكلة العراؽ أف تمضي قدمنا  كالتكفيرال يمكف لإلرىاب  وكذلؾ ألن ،العراقي
ال تكقفيا الطائفية كالعنصرية مف أف تسير لتعزيز الكحدة أ كال بد ،لبناء دكلة القانكف

قرار  ،كتبني التكزيع العادؿ لمثركة ،كانتياج سبؿ التداكؿ السممي لمسمطة ،الكطنية كا 
 .(ْٔ) تكافؤ الفرص لمجميع

ذلؾ يعد مف كسائؿ منع الجريمة في المجتمع العراقي مكافحة اإلرىاب  ىكعم
كذلؾ مف أجؿ نشر السالـ كاالستقرار في المجتمع، كذلؾ  ،العنصرية عمىكالقضاء 
 إلىكحماية ىؤالء الضحايا مف النزكع  ،التدابير في حماية حقكؽ الضحايا أىميةتظير 

 الجريمة.
ففي بداية األمر لـ يكف ىناؾ قانكف يحمي ضحايا الجريمة، عدا بعض المكاد  

مف  يصيبوالمبعثرة ىنا كىناؾ حاكلت أف تكفر لممجني عميو تعكيضات مالية مقابؿ ما 
ضرر جراء الجرائـ المرتكبة في حقو، كذلؾ مف دكف تفصيؿ لمحقكؽ المعنكية كاألدبية 

لسنة  ّانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية رقـ الكاردة في الصككؾ الدكلية، مثؿ ق
أدبي مف أية جريمة أف يدعي  أكـ كالذم أعطى لمف لحقو ضرر مباشر مادم 1791

إال أف المشرع العراقي خطا خطكة نحك ، بالحؽ المدني ضد المتيـ كالمسؤكؿ مدنيًّا
 ـ، 0227لسنة  02تدعيـ حماية حقكؽ ضحايا الجريمة، كذلؾ بصدكر القانكف رقـ 

كالذم ييدؼ إلى تعكيض كؿ شخص طبيعي أصابو ضرر جراء العمميات الحربية 
 كاألخطاء العسكرية كالعمميات اإلرىابية.
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كنالحظ عدـ كفاية ما ذىب إليو المشرع العراقي لحماية حقكؽ ضحايا 
الجريمة؛ فذلؾ ال يككف فقط مف حيث تقديـ التعكيض بؿ مف خالؿ برامج المساعدة 

عادة   .(ٓٔ) تأىيميـ، عمى النحك الذم أكصت بيا الصككؾ الدكليةالضحايا كا 
عد خطكة جيدة نحك حماية يكلكف رغـ ذلؾ فإف ذلؾ الذم قاـ بو القانكف العراقي 

كذلؾ لمكافحة  ؛في المجتمع كالطمأنينةالضحايا ككسيمة لمنع الجرائـ كنشر االستقرار 
مف أجؿ منع الفسكؽ كالفجر في  ُٖٖٗلسنة  ٖكذلؾ الذم تقرر في قانكف رقـ  ؛البغاء

 العراؽ.
 
 خاتمة

شيكع الجريمة في  إلى أدتالتي  األحداثلقد سادت المنطقة العربية الكثير مف 
 إلى إضافةالصغار كالكبار كانتشار الفقر كالجيؿ كالبطالة كالنزعات الداخمية كالثكرات 

ـ، كالتي كانت السبب  0222ككذا الظركؼ قبؿ كبعد أحداث الكاقع العراقي المتأـز 
الرئيس النييار الدكلة لما تعرضت لو مف ضغكط كأزمات سكاء سياسية أك اجتماعية 
أك اقتصادية، كمع كؿ ىذه الضغكط كاألزمات كاف مف الطبيعي انتشار الجريمة في 

االحتالؿ أدل إلى غياب سمطة القانكف في  كما أف كجكد سمطة ،المجتمع العراقي
كاالىتماـ بالمصالح الخاصة عمى حساب المصمحة العامة كاستغالؿ  ،المجتمع العراقي

كذلؾ انتشار الفقر كالبطالة يعد  ،المكقؼ مف قبؿ البعض مما أدل إلى انتشار الجريمة
ف يحقؽ الحد شخص الذم ال يستطيع أسببنا أساسيًّا مف أسباب الجريمة، حيث إف ال

األدنى مف حاجاتو األساسية لمحياة قد ال يجد أمامو كسيمة إلشباع ىذه الحاجات إال 
 الجريمة فيسمؾ سبيميا.

 :اآلتينقترح  األحداثكفي سبيؿ تطبيؽ ناجع كناجح لرعاية 
 ،يجب أف تتـ إجراء دراسة استقصائية تشخيصية محمية لمظكاىر اإلجرامية .ُ

 كالشكؿ الذم تأخذه كمداه. ،كالعكامؿ المؤدية إلييا ،كخصائصيا
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االىتماـ كالعناية بالمؤسسات التربكية كتفعيؿ دكرىا؛ حيث إنيا تمثؿ أعظـ ركيزة  .ِ
في حياة المجتمع العربي كنظرنا لمحاجة إلييا في األمف كجمع الشمؿ في المجتمع 

 المسمـ.
في القانكف  األحداثف نبغي تحديد طبيعة كأنكاع مشاكؿ الجريمة التي تقع م .ّ

العراقي التي ينبغي التصدم ليا، مثؿ السرقة كالسمب كالسطك كاالعتداءات 
العنصرية، كالجرائـ ذات الصمة بالمخدرات، كجنكح األحداث كحيازة أسمحة نارية 

أك  ،بشكؿ غير مشركع، مع مراعاة جميع العكامؿ التي قد تسبب ىذه المشاكؿ
 ر مباشر.تسيـ فييا بشكؿ مباشر أك غي

تحديد جميع الجيات الفاعمة ذات الصمة التي تستطيع المشاركة في إعداد  .ْ
كمكافحتيا كتشجيعيا  األحداثمنع الجريمة مف  الدراسة التشخيصية في مجاليٍ 

ف يف المحمييعمى ذلؾ، مثؿ: المؤسسات العامة )الكطنية أك المحمية(، كالمسؤكل
 ييئات(، كالقطاع التطكعي، كممثمف، كالقطاع الخاص )الرابطات، الييالمنتخب

 المجتمع المحمي، كما إلى ذلؾ.
؛ حتى تساعد عمى تكثيؽ االتصاالت، -كمما اقتضى األمر-إقامة آليات لمتشاكر .ٓ

كتبادؿ المعمكمات، كالعمؿ المشترؾ، كصكغ استراتيجية متماسكة لمتصدم لمتشرد 
 كالتسرب المدرسي كالتعميمي. ،األطفالي

ت في األسرة، كبصفة خاصة بيف األجياؿ أك بيف الفئات االىتماـ بالعالقا .ٔ
االجتماعية كما إلى ذلؾ؛ التعميـ، كالقيـ الدينية كاألخالقية كالمدنية، كالثقافة، كما 

 إلى ذلؾ؛ العمالة، كالتدريب، كتدابير مكافحة البطالة، كالفقر.
النيكض بالرعاية االجتماعية كالصحية، كمكافحة جميع أشكاؿ الحرماف  .ٕ

 االجتماعي.
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 المصادر والهوامش:
                                                           

 ،القاىرة، األكلىالطبعة  ،أصكؿ السياسة الجنائية، دار النيضة العربية ،أحمد فتحي ،سركر (ُ)
 .ِِٔص  ،ـ ُِٕٗ

مجمة  ،كالكقائية في التشريع اإلسالمي أسمكب تطبيقيا المجريةالتدابير  ،عبد المجيد ،مطمكب (ِ) 
مطبعة جامعة عيف  ،السنة الحادية كالعشريف ،ف األكؿ كالثانييالعدد ،العمـك القانكنية كاالقتصادية

 .ُٖٕ، ص ُٕٗٗ ،شمس
كعمـ العقاب، دار المطبكعات  جراـاإلعمـ  ،عبد الفتاح ،الصيفي ،محمد زكي ،أبك عامر (ّ)

 .َُّ ص ،ُٕٗٗ ،رقـ الطبعة دكف ،اإلسكندرية ،الجامعية
 ،القاىرة ،لطبعة األكلى ،أصكؿ السياسة الجنائية، دار النيضة العربية ،أحمد فتحي ،سركر (ْ)

 . ُّ ص ُِٕٗ
ـ،  ََِٗ ،األردف ،دار كائؿ ،مجمد عبد اهلل، مبادئ عمـ العقاب، الطبعة األكلى ،الكريقات (ٓ) 

 .ُُٕص 
 .ِٔٔ ص ،ََُِ ،بغداد ،دار المعارؼ ،عمـ اإلجراـ ،إحساف محمد ،الحسف (ٔ) 
 .ٖٗ ، صُٕٔٗ ،محمكد نجيب، عمـ العقاب، دار النيضة العربية، الطبعة األكلى ،حسني (ٕ)
إبراىيـ صادؽ الجندم، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، أكاديمية نايؼ العربية  ،الجندم (ٖ)

 .ِِٗص  ،َََِلمعمـك األمنية، الرياض، 
 .ّٖٖٔالرقـ  ،ٔٗٓ المجمد ،مجمكعة المعاىدات ،األمـ المتحدة (ٗ)
الطبعة  كالعقاب، جراـاإلسامي عبد الكريـ، أصكؿ عممي  ،عمي عبد القادر، محمكد ،القيكجي (َُ)

 ِٔٓ، ص ََُِ ،لبناف ،منشكرات حمبي الحقكقية ،األكلى
عامر زغير، سمطة اإلدارة في إنياء القرارات السميمة، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة  (ُُ)

 .ٖٖ، ص ََُِيف، النير 
ا: العراؽ-االجتماعيةظاىرة اإلفالت مف العقكبة كآثارىا  ،جميؿ عكده (ُِ)  نمكذجن

 http://fcdrs.com /law/ 32    :ـ.َُِٗ/ّ/ُٔتـ االطالع بتاريخ  
 ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،عبد اهلل، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، الجزء الثاني ،سميماف (ُّ)

 .ّٓٓ، ص ََِِ ،الجزائر
ديكاف المطبكعات  ،الطبعة الثانية ،كعمـ العقاب جراـاإلمحمد صبحي، المدخؿ إلى عمـ  ،نجـ (ُْ)

 .ُٕ ص ،ُٖٖٗالجامعية، 

http://fcdrs.com/law/32
http://fcdrs.com/law/32


 هـ1111-م  2022لسنة . ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

2162 

                                                                                                                                                      

ديكاف المطبكعات  ،الطبعة الثانية ،كالعقاب جراـإلاالمكجز في عممي  ،نظير فرج ،مينا (ُٓ)
  .ُٔ-ُُٔ ـ، ص ُّٗٗالجامعية، 

 .ُٕمحمد صبحي، المرجع سابؽ، ص  ،نجـ (ُٔ)
 .ُّٔ-ُِٔالمرجع سابؽ، ص  ،نظير فرج ،مينا (ُٕ)
 َُْٓدار النيضة العربية،  ،بيركت ،الطبعة الخامسة ،فكزية، مبادئ عمـ العقاب ،عبد الستار (ُٖ)

 .ُِٕ ـ، ص ُٖٓٗىػ/ 
ـ،  ُِٕٗأحمد فتحي؛ أصكؿ السياسة الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، عاـ  ،سركر (ُٗ)

 . ِٗٓ ص
 ـ، ص ُٕٗٗعمر محمد: نحك تيسير اإلجراءات الجنائية، دار النيضة القاىرة عاـ  ،سالـ (َِ)

ُٔ. 
(21) Politique De Defence Sociale et Planlfication Du Development Supra, 
P.30 

، ُْٗٗ/ُّٗٗالقاىرة، السنة الثالثة،  ،إدارة عمميات الشرطة أكاديمية الشرطة ،محمد ،دركيش (ِِ)
 . ِٓص 

دكر الشرطة الكقائي في انحسار جرائـ العنؼ، مجمة األمف العاـ  ،محمد عمي ،الجماؿ (ِّ)
 .ُّٔ المصرية، العدد

 
بيف الفقو اإلسالمي كالقانكنيف  الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة دراسة مقارنة ،حسيف الحاكرم (ِْ)

 ،كمية الشريعة الدراسات اإلسالمية ،رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه في القانكف العاـ ،اليمني كالسكداني
 .َُُ ص ،ََِٕ
كعمـ العقاب، دار المطبكعات الجامعية،  األجراـ( د. عبد الستار، فكزية: مبادئ عمـ (ِٓ

 .ُِٗص  ُـ،  ََِٕاإلسكندرية، طبعة عاـ 
فقو العقكبات، مؤسسة الكراؽ، عمػاف،  ،محمد مطمؽ عساؼ كمحمكد محمد حمكدة ،عساؼ(ِٔ) 

 ص. ُٖ–ُٗ .،ـ َََِ -ىػػ َُِْطبعػة عػاـ 
التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانكف الكضعي، مؤسسة الرسالة،  ،عبد القادر ،عكدة(ِٕ) 

 .ٖٔ ، صُ ـ، جػ َََِ -ىػ ُُِْعشر، عاـ  ّبيركت، الطبعػة الرابعػة 
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محمكد نجيب، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ النظرية العامة لمجريمة كالنظرية  ،د. حسني(ِٖ) 
 ص ،ـ 1977النيضة العربية، مصر، الطبعة الرابعػة، عػاـ العامة لمعقكبة كالتدبير االحترازم، دار 

ُِّ. 
، المجمة الجنائية القكمية، إحصائية دراسة-المدة، الحبس قصير األلفيعبد العزيز  أحمدد.  (ِٗ)

 كما بعدىا. ِتاريخ، ص  دكف، ٗ-ٔ، مف األكؿالعدد 
كالعقاب، دار النيضة العربية، القاىرة، ب. ت،  اإلجراـ د. حسنيف عبيد، الكجيز في عمـ -

 .ِّّص 
النظرية العامة كالتطبيقات، دار الثقافة العربية، الطبعة  -عكض بالؿ، عمـ العقاب أحمد (َّ)

 اإلجراـ عممي أصكؿعثماف،  آماؿ.؛ د. يسر نكر عمي كالدكتكرة ُِٖ، ص ُْٖٗ، األكلى
عمـ العقاب، دار النيضة العربية، القاىرة، ط  ؛ شريؼ سيد كامؿ،ّْْ، ص ُْٗٗكالعقاب، طبعة 

 .ٖٕ، ص ُٓٗٗ،ُ
كالعقاب، دار النيضة العربية، القاىرة، ط  اإلجراـ عممي أصكؿد. ىدل حامد قشقكش،  (ُّ)

 . ََّ، ص َُِّ،ِ
 .ُّٖٗلسنة  ٕٔالعراقي رقـ  األحداثمف قانكف رعاية  َّالمادة  (ِّ)
 .ُِٔٗلسنة  ُُالعراقي الممغي رقـ  األحداثمف قانكف  ُالمادة  (ّّ)
 .ُّٖٗلسنة  ٕٔالعراقي رقـ  األحداثمف قانكف رعاية  ّالمادة  (ّْ)
المتضمف الالئحة التنفيذية لنظاـ  ُِِْ/ٕ/ِٖبتاريخ  ّٗ المرسـك الممكي السعكدم رقـ ـ/ (ّٓ)

 الجزائية. اإلجراءات
، مكتبة ىكازف، ُ النظاـ السعكدم، ط( د. كجيو محمد خياؿ، المسؤكلية الجنائية لمطبيب في ّٔ)

 .ٓ، ص ُٓٗٗ/ُُْٔالسعكدية، 
دراسة تأصيمية  –بف محمد العبيد، المسؤكلية الجنائية في اإلعالنات التجارية عبد العزيز –( ـّٕ)

 .ْٓ، ص َُِٔ، مكتبة القانكف كاالقتصاد، الرياض، ُ ، ط-مقارنة
، دار الفكر ِ القانكف المدني الجديد"، ط( حسف عككش، "المسؤكلية العقدية كالتقصيرية في (ّٖ

 .َُ ، صَُٕٗالحديث، بيركت، 
، دار النيضة العربية، ُ محمكد نجيب حسني، "شرح قانكف العقكبات المبناني"، القسـ العاـ، ط(ّٗ) 

 .ْٗٔ ، صُٖٗٗالقاىرة، 
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قضاء، "مفيـك المسؤكلية الجزائية كالقانكف الجنائي"، مجمة ال ( ضياء الديف ميدم صالح،(َْ
 .ُِ ، صُٖٔٗ،ُْالعراؽ، عدد 

 ص –ُٕٗٗط  –دار الفكػر العربػي –القسػـ العػاـ –قػانكف العقكبػات –ة( د. مأمكف محمد سػالمُْ) 
ِٔٓ . 

 –أحمػدكد. ذنػكف  َِْ ص –المرجع السػابؽ –أصكؿ قانكف العقكبات –( د. أحمد فتحي سركرِْ) 
 . ُّٓ ص –المرجع السابؽ

األحكاـ العامة لمنظاـ الجزائي، جامعة الممؾ سعكد، الرياض، عبد الفتاح مصطفى الصيفي، (ّْ) 
 .َْْ -ّْٗ ـ، ص ُٓٗٗق  ُُْٓ

 .ِّْعادؿ يكسؼ الشكرم، "المسؤكلية الجنائية الناشئة عف اإلىماؿ"، مرجع سابؽ، ص (ْْ) 
المرحمة األكلى: مرحمة انعداـ اإلدراؾ، كيسمى اإلنساف بالصبي غير المميز، كتبدأ منذ كالدتو  (ْٓ) 

كحتى بمكغو سف السادسة مف عمره. المرحمة الثانية: مرحمة اإلدراؾ الضعيؼ، كتبدأ ببمكغ الصبي 
كغ الصبي سف السابعة مف عمره، كتنتيي بالبمكغ المرحمة الثالثة: مرحمة اإلدراؾ التاـ، كتبدأ ببم

. بينسي: المسؤكلية الجنائية، ص ََٔص  .ُ الرشد. عكدة: التشريع الجنائي اإلسالمي، ج
 .ُّٔ. المشيداني: الكجيز، ص ِِٔ

 .ِِٔ. بينسي: المسؤكلية الجنائية، ص ََٔ، ص ُعكدة: التشريع الجنائي اإلسالمي، ج  (ْٔ) 
دراسة تأصيمية لمنظـ البرلمانية  –كقراطية( جماؿ سالمة عمي، النظاـ السياسي كالحككمات الديمْٕ)

 .ُٓ، ص ََِٕكالرئاسية، دار النيضة العربية، بيركت، 
، مركز اإلسالمية، اتجاىات السياسة الجنائية المعاصرة في الشريعة اؽسبك ( محمد المدني ْٖ)

 .ِٖ، ص ََِِ، الرياض، األمنيةالدراسات كالبحكث، جامعة نايؼ العربية لمعمـك 
الديف محمد بف نصر الشيرازم، نياية الرتبة في طمب الحسبة، تحقيؽ العريني، دار ( جالؿ ْٗ)

 .ُِّالثقافة، بيركت، ب. ت، ص 
الصنيع، التديف عالج الجريمة، الطبعة الثانية، مكتبة الرشد، الرياض،  إبراىيـصالح بف  (َٓ)

 .ٔٓق، ص  ُُْٗ
منبع الفكائد، دار الرياض لمتراث، القاىرة، بكر الييثمي، مجمع الزكائد ك  أبينكر الديف عمي بف  (ُٓ)

 .َُِق، ص  َُْٕ
، دكر المؤسسات الدينية كالتعميمية في منع كقكع الجريمة، مركز بصيرة بكساؽ ( محمد بف المدنيِٓ)

 .َُٖ، ص َُِِ،ُٓلمبحكث كاالستشارات كالخدما ت التعميمية، العدد 
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 .َُ ، صـاإلسالكتربيتيـ في ضكء  األكالدمحمد المقبؿ،  (ّٓ)
 .ُّٖٗلسنة  ٕٔالعراقي رقـ  األحداثمف قانكف رعاية  ٓٗالمادة  (ْٓ)

 (55) www.unis.unvienna.org www.unodc.org 
www.crimecongress2010.com.br 

 .َُِٗ/ّ/ُْ عميو تـ االطالع
تـ  ،. كيؼ؟ العالنية في تنفيذ العقكبة حماية لممجتمع.كقاية المجتمع مف الجريمة. ،مكقع البياف (ٔٓ)

 .َُِٗ/ّ/ُٕ االطالع عميو
رمضاف األلفي، رؤية خاصة آلفاؽ االستراتيجية األمنية لدخكؿ القرف الحادم  ،األلفي (ٕٓ)

 .ُّ ص ،ُٕٗٗ، القاىرة، ُِكالعشريف، مجمة مركز بحكث الشرطة، العدد 
دكر الشرطة في المجتمعات المعاصرة مف المنظكر الكقائي كالمنظكر  ،مأمكف محمد ،سالمة (ٖٓ)

 .َِ ص ،ُٕٗٗ، القاىرة ُِمجمة مركز بحكث الشرطة ػ العدد  ،القضائي
طارؽ عمي، رؤية استراتيجية لتفعيؿ سياسات منع الجريمة، مركز بحكث الشرطة، القاىرة،  (ٗٓ)

 .ُٓ ص ،ََِٓ
محمكد محمد سالـ، البعد االستراتيجي لدكر أجيزة الشرطة في تحقيؽ التنمية االقتصادية  (َٔ)

 .ِٓ ص، ُْٖٗ، القاىرة، َََِعاـ  ،كاالجتماعية، بحث مقدـ إلى مؤتمر الشرطة العصرية
نايؼ لمعمـك  أكاديمية ،الرياض ،الجرائـ في الكطف العربي أنماط ،البشرم األميفد. محمد (ُٔ) 
 .ٕٓ ص ،ُٗٗٗ ،األمنية
، ََِْإماـ حسانيف عطا اهلل، اإلرىاب البياف القانكني لمجريمة، دار المطبكعات الجامعية، (ِٔ) 
 . ٕٗ ص
 ،الشارقة ،مركز بحكث الشرطة ،التحميؿ االجتماعي لضحايا الجريمة ،د. ناجي محمد ىالؿ(ّٔ) 
 .ُٕ ص ،ََِٓ
 .ْ ص ،ََِٓدستكر جميكرية العراؽ لسنة (ْٔ) 
ككذلؾ المكاد الالحقة ليا كالتي تبيف  ،المحاكمات الجزائية أصكؿ( مف قانكف َُالمادة )( (ٓٔ

 المدنية الناشئة عف الجريمة. لإجراءات الدعك 
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