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الحمــد هلل الــذي بنعمــه تتــم الصالحــات والصــاة والســام علــى 
ســيدنا ونبينــا محمــد بــن عبــداهلل وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

وبعــد.. يســعد جامعــة أم القــرى كمنــارة علميــة حظيــت بشــرف 
ــث  ــور الثال ــال المح ــن خ ــا م ــع بدوره ــة أن تضطل ــكان والمكان الم
لرســالتها كجامعــة تجــاه خدمــة مجتمعهــا إلــى جانــب دورهــا 
ــا  ــة وخبراته ــا البحثي ــر مراكزه ــاركتها عب ــي ومش ــي والبحث التعليم
تحقــق  التــي  العامــة  األطــر  صياغــة  فــي  المتخصصــة  العلميــة 
ــر علــى الفــرد والمجتمــع. المصلحــة الوطنيــة وتعــود بالنفــع والخي

ــق  ــى تحقي ــة إل ــا الهادف ــار خططه ــي إط ــة ف ــت الجامع ــد دأب وق
التحــول  برنامــج  أهــداف  مــع  المتماشــية  االســتراتيجية  رؤيتهــا 
الوطنــي 2020 ورؤيــة المملكــة 2030م، فــي توظيــف البحــث 
ــة  ــات الجامع ــل مخرج ــي تحوي ــب ف ــه تص ــل مرتكزات ــي وجع العلم
العلميــة مــن بحــوث ودراســات إلــى مشــروعات تصــل بنــا إلــى الغايات 

ــام. ــح الع ــدم الصال ــة وتخ ــداف التنموي واأله

ــا  ــات العلي ــة للدراس ــة الجامع ــت وكال ــق حرص ــذا المنطل ــن ه وم
والبحــث العلمــي ممثلــة فــي عمــادة البحــث العلمــي الشــروع عبــر 
ــي  ــا ف ــى تنفيذه ــت عل ــي عمل ــراكات الت ــادرات والش ــج والمب البرام
هــذا االتجــاه، فكانــت حلقــة النقــاش العلميــة التــي أطلقتهــا تحــت 
عنــوان »العقوبــات البديلــة« ســعيا منهــا للمســاهمة فــي معالجــة 
الجهــات  الملحــة والتــي تتطلــب مشــاركة  القضايــا االجتماعيــة 
ــة  ــس علمي ــق أس ــا وف ــر وطرحه ــذا األم ــة به ــات المعني والمؤسس
مــن خــال الدراســات التــي تعالــج قضايــا المجتمــع وفــق األطــر 
والتأصيــل الشــرعي أو البحــث االجتماعــي والنفســي إلــى جانب إشــراك 
الخبــرات الميدانيــة المكتســبة وصــواًل إلــى الغايــة المنشــودة لألمــن 

ــة وإســعاد المواطــن  ــق الرفاهي المجتمعــي للفــرد واألســرة وتحقي
الكريــم وجعلــه مســاهمًا فــي تنميــة وطنــه وشــريكا حقيقيــا 

وفاعــًا فيهــا.  

 معالي مدير الجامعة 
 أ.د / عبداهلل بن عمر بافيل
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الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيد المرســلين وإمــام األوليــن 
واآلخريــن نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه والتابعيــن وســلم تســليما كثيــرا. أمــا بعــد 

ــاءات  ــذه اللق ــل ه ــد مث ــرى أن تعق ــة أم الق ــي جامع ــرورنا ف ــي س ــن دواع فم
ــا المجتمعيــة بطريقــة احترافيــة  ــاول القضاي ــة التــي تتن ــة والــورش البحثي العلمي
مــن خــال جمــع أهــل االختصــاص مــن الباحثيــن والدارســين وجهــات االختصــاص 
ــث  ــرج بالبح ــى نخ ــؤولين حت ــارب والمس ــاب التج ــن اصح ــق م ــذ والتطبي ــن التنفي ع

ــات. ــق التوصي ــذ وتطبي ــة التنفي ــى مرحل ــر إل ــة التنظي ــن مرحل ــي م العلم

ــى  ــة عل ــون قائم ــي تك ــي الت ــاث ه ــا األبح ــل إليه ــج تص ــل نتائ ــك أن افض إذ ال ش
تصــور الواقــع تصــورا صحيحــا بجميــع جوانبــه وتطلعاتــه والصعوبــات التــي تعرقــل 

بعــض رؤى وأفــكار تطويــره.

ــي  ــث العلم ــة البح ــا المبارك ــل قيادته ــي ظ ــيدة ف ــا الرش ــت حكومتن ــد أول وق
أهميــة عظمــى إيمانــا منهــا أن تعزيــز المكتســبات وتطويــر المجتمعــات وتجــاوز 
الصعوبــات مــن أعظــم أســبابه الدراســات العميقــة واألبحــاث المتميــزة التــي تلبــي 
التطلعــات الوطنيــة واالحتياجــات المجتمعيــة، لــذا كان مــن أبــرز جوانــب الرؤيــة 
الوطنيــة المتمثلــة فــي رؤيــة 2030 دعــم البحث العلمي الذي يســاهم مســاهمة 

فاعلــة فــي خدمــة المجتمــع وتلبيــة احتياجاتــه وتحقيقــه للــرؤى الوطنيــة.  

ــز  ــة والمراك ــث العلمي ــادة البح ــن عم ــة م ــوة المبارك ــذه الخط ــاءت ه ــد ج وق
البحثيــة التابعــة لهــا بتبنــي موضــوع حيــوي لــه ارتبــاط قــوي بشــريحة كبيــرة فــي 
ــة  ــه لجن ــات البديلــة وذلــك اســتجابة لمــا طرحت المجتمــع وهــو موضــوع العقوب
التنميــة االجتماعيــة بمجلــس أمــارة منطقــة مكــة المكرمــة بضرورة االســتفادة 
ــوع   ــذا الموض ــة ه ــرى لدراس ــة أم الق ــي جامع ــزة ف ــة المتمي ــوادر البحثي ــن الك م
ــات التــي قــد تواجهــه، وتبنــي أبحــاث ومشــاريع بحثيــة  وآليــات تنفيــذه والصعوب

تقــدم دراســات ومبــادرات للجهــات ذات االختصــاص بتنفيــذه.

  كلمة 
سعادة وكيل 

الجامعة للدراسات 
العليا والبحث 

العلمي     
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واســتجابة مــن الجامعــة لتلبيــة هــذه الحاجــة المجتمعيــة قامــت 
عمــادة البحــث العلمــي ممثلــة بمركــز بحــوث الدراســات اإلســامية 
ومركــز بحــوث العلــوم االجتماعيــة بعقــد ورشــة تمهيديــة مصغــرة 
بمجموعــة  الورشــة  هــذه  وخرجــت  عمــل  أوراق  فيهــا  طرحــت 
مقترحــات أســهمت فــي بلــورة الفكــرة وتقنينهــا، ووضعــت محاور 
وأهــداف واضحــة للورشــة الرئيســية والتــي ســتعقد بمشــيئة اهلل في 
ــع  ــري ليجم ــاع التحضي ــذا االجتم ــاء ه ــد ج 15- 16/ 6/ 1440هـــ  وق
بيــن الباحثيــن وجهــات االختصــاص للوقــوف بشــكل مباشــر علــى 
البيئــة والواقــع الــذي يمكــن أن تطبــق فيــه العقوبــات البديلــة وأبــرز 
تحدياتــه وعقباتــه، والــرؤى والتطلعــات التــي تأملهــا هــذه الجهــات 
مــن الباحثيــن وأبــرز المقترحــات حتــى تخــرج الورشــة الرئيســية بأفضل 

النتائــج والتوصيــات، وأقــوى المبــادرات والمشــروعات البحثيــة.

وأخيــرا نشــكر لمعالــي مديــر الجامعــة األســتاذ الدكتــور عبــد اهلل 
بــن عمــر بافيــل دعمــه المتواصــل لمســيرة البحــث العلمــي فــي 
الجامعــة وتبنيــه الجهــود المتميــزة والفعاليــات المثمــرة التــي 
ــي  ــة ف ــاهمة قوي ــاهما مس ــون مس ــي ليك ــث العلم ــي بالبح ترتق

ــاه. ــع وقضاي ــدم المجتم ــي تخ ــرارات الت ــة الق صناع

ــاء  والحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى خاتــم األنبي
والمرســلين نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن

د. ثامر بن حمدان الحربي 
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي



8

 كلمة عميد عمادة البحث العلمي  

ــى  ــى وعل ــي المصطف ــام النب ــاة والس ــى والص ــد هلل وكف الحم
آلــه وصحبــه ومــن اقتفــى أثــره إلــى يــوم الديــن. أمــا بعــد

فــإن الجامعــات منابــر العلــم فــي الوطــن، والبحــث العلمــي الرصيــن 
أحــد ركائزهــا، وبــه تتطــور األمــم وترقــي، وال ســبيل لانتفــاع بــه مــا لم 
يكــن لصيقــا للواقــع الــذي يعيشــه النــاس، يبحــث مــا يهمهــم ويخــرج 

بمــا ينفعهــم، وال خيــر فــي علــم ال ينفــع، وال بحــث ال يســتفاد منــه.

وبتوجيــه مــن معالــي مديــر الجامعــة معالــي الدكتــور عبــدهلل بن 
عمــر بافيــل، وإشــراف ومتابعــة مــن وكيــل الجامعــة للدراســات العليا 
ــان  ــي ف ــن حمــدان الحرب ــور ثامــر ب ــعادة الدكت ــي س ــث العلم والبح
جامعــة أم القــرى تعمــل علــى أن يركــز البحــث العلمــي فيهــا علــى 
ــة المســتدامة واقتصــاد المعرفــة، وفــي  خدمــة المجتمــع والتنمي
هــذه المجــاالت تســتثمر عمــادة البحــث العلمــي وتبنــي شــراكاتها، 
وبذلــك تســاهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 جنبــًا الــى 
جنــب مــع كليــات وعمــادات الجامعــة، والجهــات الوطنيــة األخــرى، 

وتتكامــل معهــا. 

محليــًا  »التميــز  علــى:  لتنــص  الجامعــة  رؤيــة  صيغــت  ولهــذا 
وإقليميــًا فــي التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع وريــادة 
األعمــال«، كمــا نصــت رســالة الجامعة علــى: » تقديم تعليــم وأبحاث 
ــزة تخــدم المجتمــع، والحــج والعمــرة، وتســهم فــي  علميــة متمي

ــة 2030«. ــق رؤي ــي وف ــاد المعرف ــة االقتص تنمي

ــًا  ــًا وامني ــة مجتمعي ــع المهم ــن المواضي ــة م ــات البديل والعقوب
يلــزم دراســتها باســتفاضة مــن جميــع وجهــات النظــر، ولهــذا فإنــه 

وبرعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الملكــي أميــر منطقــة مكــة 
المكرمــة ومستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين األمير خالــد الفيصل 
حفظــه اهلل، وبالتعــاون مــع لجنــة التنميــة االجتماعيــة بمجلــس 
ــة  ــة المكرم ــة مك ــارة منطق ــع إلم ــة التاب ــة المكرم ــة مك منطق
تســعى ورشــة العقوبــات البديلــة الــى جمــع أصحــاب العاقــة بهــذا 
الموضــوع تحــت ســقف واحــد فــي بيــت مــن بيــوت العلــم و المعرفة، 
ــاد  ــع الب ــا ينف ــروج بم ــرات، والخ ــادل اآلراء والخب ــاش وتب ــك للنق وذل
والعبــاد مــن مقترحــات عملية لتطبيــق العقوبــات البديلة ومشــاريع 
بحثيــة لدراســتها ودراســة آثارهــا، واقتــراح مبــادرات وطنيــة ينتظــم 
فــي  والعامليــن  الباحثيــن  بمشــاركة  فيهــا  االعمــال  تلــك  عقــد 

ــدان بمختلــف تخصصاتهــم. المي

واهلل أســأل أن يكتــب الخيــر علــى أيــدي المشــاركين والباحثيــن، وأن 
يوفــق الجميــع لتســخير العلــوم والخبــرات فــي خدمــة وطننــا وأمتنــا.

عبدالرحمن بن غالب األهدل 
عميد عمادة البحث العلمي
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  كلمة رئيس اللجنة العلمية  

الحمــد هلل الــذي تتــم بنعمتــه الصالحــات والحمــد هلل الــذي هــدى 
والصــاة  بكرمــه  انجــازه  علــى  واعــان  بلطفــه  العمــل  الــى هــذا 
ــه  ــا محمــد وعلــى ال والســام علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن نبين

الطيبيــن الطاهريــن.. وبعــد:

البديلــة  العقوبــات  عمــل  العلمية لورشــة  اللجنــة  عــن  نيابــة 
ــاهم  ــذي س ــب، وال ــذا الكتي ــم ه ــدم لك ــرفني أن أق ــعدني ويش يس
فــي أنجاحــه وكتابتــه وتدقيقــه جميــع أعضــاء اللجنــة العلميــة، 
ــل  ــي العم ــوى وف ــر والتق ــع للب ــق الجمي ــل أن يوف ــز وج ــائل اهلل ع س

ــى. ــا يرض م

أ.د/ خالد بن يوسف برقاوي
عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر

رئيس اللجنة العلمية 
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ــلين  ــاء والمرس ــرف األنبي ــى أش ــام عل ــاة والس ــن والص ــد هلل رب العالمي الحم
ــن. ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل وعل

انطاقــا مــن حــرص جامعــة أم القــرى علــى خدمــة المجتمــع، وتحقيقــًا ألكبــر 
قــدر ممكــن فــي مســاهمة الجامعــة فــي تقديــم الدراســات البحثيــة التــي تعالــج 
قضايــا المجتمــع الملحــة، والتــي تتطلــب فــي معالجتها دراســة وافية مــن جميع 
جوانبهــا الشــرعية والمجتمعيــة مــع إشــراك أصحــاب الخبــرة الميدانيــة فــي هــذه 
الدراســات، وذلــك لتحقيــق رؤيــة المملكــة الطموحــة 2030 فــي تحقيــق األمــن 
والرفاهيــة والســعادة للمواطــن، وتوفيــر فــرص وظيفيــة بتأهيــل جميــع أفــراد 
المجتمــع لانخــراط فــي عجلــة التنميــة والتطويــر، واســتصاح المخطــئ واحتوائــه 
باألســاليب والوســائل المناســبة التــي تراعــي حــق الفــرد والمجتمــع واألســرة، مــن 
ــي  ــة ف ــرى ممثل ــة أم الق ــن جامع ــاون بي ــة بالتع ــذه الورش ــرة ه ــاءت فك ــا ج هن
ــوم  ــوث العل ــز بح ــا )مرك ــة له ــة التابع ــز البحثي ــي والمراك ــث العلم ــادة البح عم
االجتماعيــة ومركــز بحــوث الدراســات اإلســامية( ولجنــة التنميــة االجتماعيــة 

بمجلــس منطقــة مكــة المكرمــة التابــع إلمــارة منطقــة مكــة المكرمــة. 

ونســعى فــي هــذه الورشــة إلــى جمــع الباحثيــن بأصحــاب الخبــرة الميدانيــة فــي 
ــات  ــى الجه ــة إل ــة، إضاف ــات البديل ــق العقوب ــة بتطبي ــات ذات العاق ــع الجه جمي
التــي يمكــن ان توفــر مجــاال إليقــاع العقوبــات البديلــة فيهــا، وذلــك لاســتفادة 
مــن تاقــح األفــكار والخبــرات فــي مناقشــة إيجابيــات تطبيقهــا والصعوبــات 
والعقبــات التــي قــد تواجههــا، واألســاليب المثلــى لتجــاوز هــذه العقبــات، ومــدى 
مســاهمة تطبيــق هــذه العقوبــات فــي تخفيــف المعانــاة علــى األفــراد واســرهم 
العقوبــات  بتنفيــذ  العاقــة  الجهــات ذات  عــن  وحــل مشــكاتهم، والتخفيــف 

ــة. ــرؤى والتطلعــات الوطني ــق ال ــل مقترحــة لتحقي ــة، وطــرح بدائ الحالي

المقدمة
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 أهداف الورشة: 

من أهداف ورشة العقوبات البديلة:

التأصيــل الشــرعي للعقوبــات البديلــة، وتحقيقهــا للمقاصــد . 1
الشــرعية والتطبيقــات القضائيــة لهــا.

االستفادة من تجارب الدول المطبقة للعقوبات البديلة.. 2

تحديد االحتياجات البحثية في مجال العقوبات البديلة.. 3

عقــد الشــراكات البحثيــة بيــن الجامعــة ممثلــة فــي عمــادة . 4
ــات  ــة بالعقوب ــة ذات العاق ــات الميداني ــي والجه ــث العلم البح
البديلــة، لتكــون األبحــاث ألصــق بالواقــع، وأدعــى لاســتفادة من 
ــي. ــث العلم ــع بالبح ــة المجتم ــق خدم ــك تتحق ــا، وبذل مخرجاته

التعــرف علــى دور التأهيــل النفســي واالجتماعــي فــي موضــوع . 5
العقوبــات البديلــة.

 الخــروج بمبــادرات وطنيــة تجمــع الجهــات الميدانيــة والبحثيــة . 6
التغذيــة  واقتــراح  البديلــة،  العقوبــات  تطبيــق  آثــار  لدراســة 

الراجعــة الازمــة للتحســين المســتمر.

وقــد مــر العمــل للتجهيــز لهــذه الورشــة بعــدة مراحــل، تمثلــت 
فــي التواصــل مــع لجنــة التنميــة االجتماعيــة بمجلــس منطقــة مكة 
المكرمــة التابــع ألمــارة منطقــة مكــة المكرمــة، وطــرح عــدد مــن 
المواضيــع التــي تربــط البحــث العلمــي بالواقــع الــذي يعيشــه النــاس 
بغيــة االســتفادة مــن مخرجــات األبحــاث محليــًا ولكــي ال تبقــى 
حبيســة األدراج، وتــم اختيــار هــذا الموضــوع، ومــن ثــم عقــدت ورشــة 
مصغــرة لباحثــي جامعــة أم القــرى المهتميــن بهــذا الموضــوع فــي 
ــج  ــات نت ــي والمناقش ــف الذهن ــد العص ــي، وبع ــث العلم ــادة البح عم
تصــور مبدئــي لهــذه الورشــة التــي تجمــع كل األطــراف ذات العاقــة 
ــع  ــن جمي ــن م ــع الباحثي ــدان م ــي المي ــن ف ــن العاملي ــوع م بالموض
التخصصــات ذات العاقــة، وتــم اقتــراح محــاور أربعــة لدراســة موضوع 
العقوبــات البديلــة مــن حيــث التأصيــل الشــرعي، والتطبيــق القضائــي، 
لتطبيقهــا،  واالقتصــادي  واالجتماعــي  والتربــوي  النفســي  واألثــر 
والتجــارب الدوليــة فــي تنفيذهــا لاســتفادة منهــا، وربــط ذلــك كلــه 

بتحقيــق تطلعــات رؤيــة المملكــة 2030.
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العقوبــات  ورشــة  إلقامــة  الازمــة  الموافقــات  صــدور  وبعــد 
ــز لهــا، وعلــى رأســها  ــة للتجهي ــة تــم تشــكيل اللجــان العامل البديل
اللجنــة العلميــة برئاســة ســعادة األســتاذ الدكتــور خالــد بــن يوســف 

ــن: ــة كل م ــع، وعضوي ــة المجتم ــة خدم ــد كلي ــاوي عمي برق

ــن 	  ــور محمــد ب ــة األســتاذ الدكت عضــو المجلــس العلمــي فضيل
ــواط  ــد اهلل الص عب

وكيــل كليــة العلــوم االجتماعيــة للشــؤون التعليميــة والتطوير 	 
ســعادة الدكتــور ناصــر بــن عــوض الزهراني

ســعادة وكيــل كليــة العلــوم االجتماعيــة للدراســات العليــا 	 
والبحــث العلمــي الدكتــور خالــد بــن مســلم الحربــي

علــى 	  العــام  والمشــرف  الجامعــة  مديــر  معالــي  مستشــار 
مكتــب معاليــه ســعادة الدكتــور حمــدان بــن درويــش الغامــدي

مستشــار معالــي مديــر الجامعــة فــي شــؤون األوقــاف فضيلــة 	 
الدكتــور مشــعل بــن عــواض الســلمي

مديــر مركــز بحــوث العلــوم االجتماعيــة ســعادة الدكتــور عبــد 	 
الهــادي بــن محضــار العيــدروس

ــتاذة 	  ــعادة األس ــامية س ــات اإلس ــوث الدراس ــز بح ــة مرك وكيل
ــاني. ــد تلمس ــت محم ــان بن ــورة أفن الدكت

وقــد قامــت اللجنــة بجهــود حثيثــة مــن خــال عقــد أكثــر مــن 
ثاثــة عشــر اجتماعــًا، كمــا دعــت الباحثيــن فــي الجامعــة وخارجهــا 
ــة،  ــل اللجن ــن قب ــذه األوراق م ــص ه ــم فح ــة، وت ــم أوراق بحثي لتقدي
ــا رأت  ــتبعاد م ــل واس ــة عم ــرين ورق ــس وعش ــن خم ــر م ــول أكث وقب

ــتبعاده. ــة اس اللجن

وقد انتظمت محاور الورشة في أربعة محاور:

المحور األول: مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي.	 

المحــور الثانــي: التدخــل النفســي واالجتماعــي، ودوره فــي 	 
تفعيــل العقوبــات البديلــة.

مقترحــة 	  ونمــاذج  القضائيــة،  التطبيقــات  الثالــث:  المحــور 
البديلــة. للعقوبــات 

العقوبــات 	  تطبيــق  فــي  الدوليــة  التجــارب  الرابــع:  المحــور 
.2030 برؤيــة  وعاقتهــا  البديلــة، 

وقامــت اللجنــة العلميــة بعــدة زيــارات للجهــات ذات العاقــة 
بالعقوبــات وتنفيذهــا وتنفيــذ بدائلهــا فــي مدينــة مكــة المكرمــة 
ــذه  ــدة والريــاض للوقــوف علــى تطلعاتهــا عــن كثــب، ومــن ه وج
العامــة،  والنيابــة  االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزارة  الجهــات: 
مديريــة  و  بالمملكــة،  الســجون  عــام  ومديريــة  العــدل،  ووزارة 

الســجون بمنطقــة مكــة المكرمــة.

كمــا حرصــت اللجنــة علــى تزويــد الباحثيــن بمعلومــات عــن واقــع 
وتطلعاتهــا  البديلــة  العقوبــات  بتنفيــذ  المعنيــة  الجهــات  بعــض 
والعقبــات التــي قــد تواجههــا، وذلــك مــن خال عقــد اجتمــاع تحضيري 
منهــا  يســتفاد  قــد  نمــاذج  ولتقديــم  المحليــة،  التجــارب  لعــرض 
لتعميــم الفائــدة بهــا، ليكــون جميــع ذلــك فــي بســاط الباحثيــن لتخرج 

ــع. ــع الواق ــة م ــذ ومتوائم ــة للتنفي ــاث قابل ــات وأبح ــة بدراس الورش

وبــادرت اللجنــة، وبدعــم مــن معالــي مديــر الجامعــة األســتاذ 
ــعادة  ــي س ــث العلم ــد البح ــل وعمي ــر بافي ــن عم ــد اهلل ب ــور عب الدكت
الدكتــور عبــد الرحمــن بــن غالــب األهــدل بتنفيــذ إحــدى توصيــات 
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بعنــوان  مقتــرح  مشــروع  مســودة  بتقديــم  التحضيــري  االجتمــاع 
)نظــام العقوبــات والتدابيــر البديلــة فــي قضايــا األحــداث( مــع رؤيــة 
مقترحــة إلنشــاء )الهيئــة العامــة لشــؤون األحــداث( والتــي قدمهــا 
فضيلــة األســتاذ الدكتــور حامــد بــن مــده بــن حميــدان الجدعانــي 
األســتاذ بكليــة الدراســات القضائيــة واألنظمــة فــي جامعــة أم القرى.

ــة  ــل قائم ــذا الدلي ــي ه ــم ف ــدم لك ــة أن تق ــة العلمي ــر اللجن ويس
ــا،  ــا وتوصياته ــرز نتائجه ــة وأب ــل المقدم ــتخلصات أوراق العم بمس
وســيرة ذاتيــة مختصــرة للباحثيــن المســاهمين فيهــا )ســتتوفر فــي 
ــع  ــه أن ينف ــت قدرت ــائلين اهلل جل ــاء اهلل(، س ــة ان ش ــخة النهائي النس

ــم. ــن وتوصياته ــود الباحثي بجه

كمــا تتقــدم اللجنــة بأصــدق وأوفــر عبــارات الشــكر والتقديــر 
واالمتنــان لمستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة مكــة 
المكرمــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل حفظه اهلل، 
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر بــدر بــن ســلطان ســلمه اهلل علــى 
رعايتهــم الكريمــة ودعمهــم المتواصــل لمســيرة البحــث العلمــي 

خاصــة مــا يتعلــق بالقضايــا المجتمعيــة.

ــد اهلل  ــور عب ــتاذ الدكت ــي األس ــة معال ــة العلمي ــكر اللجن ــا تش كم
ــل علــى دعمــه وجهــوده إلنجــاح هــذا الورشــة. ــن عمــر بافي ب

وكالــة  بذلتهــا  التــي  المباركــة  الجهــود  اللجنــة  تثمــن  كمــا 
الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، وعمادة البحــث العلمي 

ــرى. ــة أم الق ــاب جامع ــي رح ــة ف ــذه الورش ــاد ه ــي انعق ف

أشــرف  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  هلل   والحمــد 
األنبياء والمرسلين.
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1  1

عنوان ورقة العمل

القواعد الفقهية المؤثرة في أحكام العمل بالعقوبات البديلة

د. خالد بن عيد الجريسي
رئيس قسم الشريعة و الدراسات اإلسامية

كلية الشريعة – جامعة أم القرى

الحمد هلل وحده، والصاة والسام على من ال نبي بعده، أما بعد:

ــة  ــل لعقوب ــع البدائ ــائل وأنج ــل الوس ــرار أفض ــى إق ــه إل ــوم تتج ــدول الي ــإن ال ف
الســجن، والتــي كثــرت الكتابــات وتعالــت األصــوات فــي ذكــر عــددٍ مــن ســلبياتها 
ــم  ــا ل ــجن فيه ــر الس ــات أم ــي ب ــدول الت ــى ال ــرته، وعل ــه وأس ــوم علي ــى المحك عل
يعــد محققــا للمقصــود منــه مــن الــردع واإلصــاح علــى الوجــه الــذي ترتصيــه، بــل 

ربمــا عــاد علــى الســجين بضــد ذلــك.

وحيــث إن الســجن وبدائلــه مــن العقوبــات التعزيريــة االجتهاديــة والتــي ال نــص 
فيهــا، والعقوبــات التعزيريــة خاضعــة الجتهــاد القاضــي، وهــي مــن ســلطة 
القضــاء التقديريــة كان لزامــا لضبــط هــذا االجتهــاد والتقديــر أن يخضــع لضابــط 
يضبطــه فــي النظــر والتطبيــق، فكانــت القواعــد والضوابــط الفقهيــة  هــي  
صمــام األمــان القــادر علــى وضــع األطــر العامــة التــي تضمــن صحــة هــذا االجتهــاد 
ــد  ــي القواع ــر ف ــة لتنظ ــذه الورق ــاءت ه ــا ج ــن هن ــرم، م ــة للج ــة العقوب وماءم
الفقهيــة المؤثــرة فــي أحــكام العمــل فــي العقوبــات البديلــة للســجن مــن حيــث 
جوازهــا شــرعا وحــدود العمــل بهــا التــي تحقــق المقصــود مــن العقوبــات وهــو 

ــردع واإلصــاح. ال

والورقــة ابتــدأت بتمهيــد بيــن فيــه الباحــث مشــكلة الورقــة وأهميــة الكتابــة 
فــي هــذا الموضــوع ولمحــة موجــزة عــن تاريــخ العقوبــات البديلــة، وعــرف بإيجــاز 
بالقواعــد الفقهيــة والبدائــل للســجن، وذكــر العاقــة بيــن القواعــد الفقهيــة 
والنظــر فــي العقوبــات البديلــة، ثــم ذكــر القواعــد المؤثــرة فــي أحــكام العقوبــات 

المحور األول

 مفهوم العقوبات 

البديلة وتأصيلها 
الشرعي
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البديلــة بــدءا مــن معرفــة األصــل فــي العقوبــات التعزيريــة  هــل هــو 
الســجن أم غيــره، إذ إن معرفــة األصــل يجعــل القاضــي يســتصحبه 
وال يخــرج عنــه إال بمعــارض راجــح، وكــذا قاعــدة األمــور بمقاصدهــا 
والتــي مــن خالهــا يتصــرف القاضــي فــي تحديــد العقوبــة المحققــة 
للمقصــود مــن العقــاب، والورقــة ذكــرت قواعــد البــدل ومتــى يصــار 
إليــه، وكانــت القاعــدة الرابعــة هــي قاعــدة دفــع الضــرر ومــا يتفــرع 
عنهــا مــن تعــارض المصالــح والمفاســد وضبــط هــذه القاعــدة 
لحــدود العمــل بالعقوبــة البديلــة مــع قاعــدة خامســة فــي تصرفــات 
اإلمــام والقاضــي وأنهــا منوطــة بالمصلحــة، وختــم الباحــث ورقتــه 
بقاعــدة فقهيــة توســع المســاحة وتتــرك المجــال للمؤسســات 
ــا  ــا بم ــة بمراجعته ــات البديل ــق العقوب ــة لتطبي ــرعة والمراقب المش
يســمى بالتغذيــة الراجعــة وذلــك مــن خــال قاعــدة الينكــر تغيــر 

ــر الزمــان والمــكان. الفتــاوى واالجتهــاد بتغي

وختمــت الورقــة بعــدد مــن النتائــج والتوصيــات التــي أســأل اهلل أن 
ينفــع بهــا، واهلل نســأل أن يختــم لنــا بخيــر والحمــد هلل رب العالميــن.

 النتائج: 

 أن الشــريعة اإلســامية قــد وســعت خيــارات القاضــي فــي قدرتــه علــى ســن . 1
العقوبــات التعزيريــة، ولــم تقصــر اجتهــاد القاضــي علــى عقوبــة بعينهــا.

 القواعــد الفقهيــة كفيلــة بضبــط الســلطة التقديريــة للقاضي . 2
فــي إيقــاع العقوبــة التعزيرية.

مــن خــال اســتقراء نصــوص الفقهــاء المتقدميــن توصلت الدراســة . 3
إلــى أن التعزيــرات: رادعــة للجانــي، ومصلحــة لــه، كما أن مــن مقاصد 

العقوبــات التعزيريــة: حفــظ المجتمعــات، وتحقيــق الــردع العام.

 تبيــن للباحــث مــن خــال دراســته لقاعــدة الضــرر ومراتبــه، إلــى . 4
ــن  ــج ع ــرر النات ــن الض ــد م ــا أش ــجن إذا كان ضرره ــة الس أن عقوب
الجــرم، وجــب عــدول القاضــي عــن الســجن إلــي بدائلــه التــي 

ــل. ــرر أو يق ــا الض ــي فيه ينتف

ــرة . 5 ــة متغي ــة التعزيري ــى أن العقوب ــت عل ــة دل ــد الفقهي القواع
ــكان. ــان والم ــب الزم بحس

 التوصيات: 

ــاع . 1 ــة إيق ــن ومتابع ــة بس ــة المعني ــات الدول ــن مؤسس ــاون بي ــرورة التع ض
ــات. ــك العقوب ــاع تل ــن إيق ــود م ــق المقص ــان تحق ــة، لضم ــات البديل العقوب

ــواد . 2 ــح وم ــكل لوائ ــى ش ــة عل ــات البديل ــن العقوب ــة تقني  أهمي
بحســب كل جريمــة، مــع إعطــاء القاضــي ســلطة تقديريــة 

محــدودة، فهــذا ممــا يضمــن مائمــة العقوبــة للجــرم.

القضــاة والمجتمــع فيمــا . 3 لــدى  الوعــي  العمــل علــى نشــر   
ــن  ــا، وس ــل به ــل العم ــك لتقب ــة، وذل ــات البديل ــق بالعقوب يتعل

التشــريعات المتعلقــة بهــا.

 التأكيــد علــى أهميــة وجــود نظــام رقابــي يضمــن تحقــق . 4
المقصــود مــن العقوبــات البديلــة.

 ضــرورة وجــود تغذيــة راجعــة بهــدف تطويــر العقوبــات البديلــة، . 5
ذلــك أن العقوبــات التعزيريــة فــي أصلهــا متغيــرة وليســت ثابتــة.

تأســيس مركــز بحثــي يختــص بدراســة كتــب التــراث اإلســامي، . 6
واســتخاص العقوبــات البديلــة التــي قضــى بهــا القضــاة عبــر 

تاريخنا المديد.. 7
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1 2

عنوان ورقة العمل

الضوابط الشرعية للعقوبات التعزيرية وعاقتها 
بمقاصد الشريعة

د. أيمن بن سالم الحربي
أســتاذ الفقــه المســاعد بقســم الشــريعة فــي كليــة الشــريعة 

والدراســات اإلســامية بجامعــة أم القــرى

الحمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل، وبعــد: فهــذا 
البحــث يتكــون مــن تمهيــد وخمســة مباحــث.

بالضابــط، وبالعقوبــة، وبالتعزيــر،  التعريــف  التمهيــد وفيــه     
وبمقاصــد الشــريعة، وبمصطلــح العقوبــات البديلــة، وبيــان أن هــذه 
ــي  ــم تعن ــأت عنده ــن نش ــد م ــا عن ــٌة، وأنه ــٌة ودخيل ــمية حادث التس
بديــل الســجن، فإطــاق اســم العقوبــات البديلــة علــى العقوبــات 
ــا  ــق عليه ــة ينطب ــات تعزيري ــي عقوب ــوُّز، فه ــة تج ــة الحادث التعزيري

ــر. ــكام التعزي ــة أح كاف

المبحث األول: الضوابط المتعلقة بذات العقوبة التعزيرية، ومقصدها.. 1

المبحث الثاني: ضوابط العقوبات التعزيرية بالنظر إلى الجاني وأهله.. 2

المبحث الثالث: ضوابط العقوبات التعزيرية بالنظر إلى المجني عليه.. 3

المبحث الرابع: ضوابط العقوبات التعزيرية بالنظر إلى الجناية.. 4

المبحــث الخامــس: نمــاذج للعقوبــات التعزيريــة المذكــورة . 5
لــدى الفقهــاء ومقترحــات تتعلــق بذلــك.

ــا  ــب توفره ــط الواج ــن الضواب ــةٍ م ــى جمل ــث إل ــص البح ــد خل وق

ــا:  ــن أهمه ــة م ــة التعزيري ــي العقوب ف
 احتــرام النصــوص الشــرعية وعــدم مخالفتهــا، ومــن ذلــك أ. 

أال تكــون هــذه العقوبــات بــداًل للحــدود الشــرعية التــي نــص 
الشــارع علــى تحديدهــا فــي الجرائــم الكبــرى.

 أال تخالف العقوبة أمرًا أجمع عليه علماء المسلمين.ب. 
 أال تكون العقوبة محرمة في ذاتها.ت. 
 أن تكــون العقوبــة جالبــًة للمصالــح، دافعــًة للمفاســد، ث. 

محققــًة لمقاصــد الشــريعة الكليــة، ولمقاصدهــا مــن 
ــود  ــه، ليع ــاح حال ــي، وإص ــر الجان ــن زج ــات، م ــرع العقوب ش
نافعــًا لنفســه ومجتمعــه، وردع غيره، والرحمــة بالمجتمع 

ــدل. ــة الع ــي، وإقام ــه والجان ــي علي والمجن
 إمــكان تنفيــذ العقوبــة ووجــود مــا يضمــن تنفيذهــا ج. 

ــم  ــة، والحاك ــب بالعقوب ــن المطال ــي بي ــاون التكامل بالتع
بهــا والمشــرف عليهــا، ومتولــي تنفيذهــا.

 أن تكــون العقوبــة بالقــدر الكافــي للتأديــب، فمهمــا ح. 
حصــل باألخــف لــم يعــدل إلــى األغلــظ.

 أال يترتب على العقوبة مفسدٌة أعظم من الجريمة.	. 
 أن يراعــى فــي العقوبــة قــدر اإلمــكان عــدم مخالفــة أعــراف د. 

النــاس التــي ال تخالــف الشــرع.
 أال يكون للحاكم بالعقوبة أي مقصودٍ سوى مقاصد الشرع.ذ. 
 أن تكــون العقوبــة متناســبًة مــع حــال الجانــي ورتبتــه ر. 

ــذ  ــى تنفي ــه عل ــه وقدرت ــه، وصحت ــره وجنس ــه وعم وأهليت
العقوبــة، وقصــده مــن جريمتــه وبواعثــه عليهــا، وعلمــه 
وخطــورة  جماعيتهــا،  أو  الجريمــة  وفرديــة  وتأولــه، 
المجــرم ودوره تخطيطــًا، أو تنفيــذًا، أساســيًا، أو ثانويــًا.
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 أن تراعــى الظــروف المخففــة أو المشــددة للعقوبــة ممــا ز. 
ــدرة  ــل الق ــه قب ــًا، وكتوبت ــأته يتيم ــرم كنش ــق بالمج يتعل
عليــه، أو توبتــه وإصاحــه بعــد إمضــاء شــيء مــن العقوبــة، 
أو  بغيرهــا،  لــه  ســوابق  وجــود  أو  الجريمــة،  تكــراره  أو 

ــه. ــة أمانت ــلطته وخيان ــتغال س اس
 أال تتعــدى العقوبــة إلــى غيــر المجرم بشــكل مباشــر كجنين س. 

الحامــل، وكفعــٍل يُلحــق بأهله معــرًة أو لقبًا مســتهجنًا.
 أن يكون الفعل المعاقب عليه مجرمًا شرعًا أو نظامًا.ش. 
 أن تقــدر العقوبــة التعزيريــة تقديــرًا يتناســب مــع ماهيــة ص. 

ومكانهــا،  وظروفهــا،  وآلتهــا،  ووصفهــا،  الجريمــة، 
وزمانهــا، وانفرادهــا أو تركيبهــا، وتكررهــا، وجســامتها 
ــا،  ــارها، أو قلته ــا وانتش ــا، وكثرته ــئة عنه ــرار الناش واألض
ــن  ــا م ــوت بارتكابه ــا يف ــرة، وم ــا أو المجاه ــرار به واإلس

ــد. ــن المفاس ــل م ــح، أو يحص المصال
  أال يبلــغ بالعقوبــة علــى الجنايــة التــي تكــون مــن جنــس ما ض. 

فيــه حــد شــرعي قــدر الحــد، وال يجمــع بيــن التعزيــر والحد.
وليــس مــن ضوابــط العقوبــة التعزيريــة أال تكــون قربــًة في ط. 

ذاتهــا، لكــن إن حكــم علــى الجانــي بعقوبــة ال تكــون قربــًة، 
ثــم عُلــق العفــو عنهــا بقربــةٍ مــن القربــات، فهــو أفضــل.

مقترحات وتوصيات:

ــريعة،  ــي الش ــر ف ــرز وال األكث ــة األب ــس العقوب ــجن لي ــا أن الس    بم
ولــم يصــح فيــه عــن النبــي r حديــٌث، وغالــب مــا ذكــر الفقهــاء فيــه 
الحبــس هــو حبــس االســتظهار، والحبــس المعلــق بالتوبــة، ومــا 
ــٌل فــي كام الفقهــاء ومختلــف فيــه، وبمــا أنــه  عــدا ذلــك هــو قلي

ثبــت مــا للســجن مــن المفاســد التــي تعــود علــى الواقــع فــي الذنــب 
وأســرته والمجتمــع واقتصــاد الدولــة وانتشــار الجريمــة واســتمرائها 
ممــا أدى بعقــاء النــاس فــي العالــم إلــى البحــث عــن بدائــل لهــا، فــإن 

المقتــرح فــي هــذا الصــدد فــي بادنــا األمــور التاليــة:

اتبــاع هــدي النبــي  والبعــد عــن التوســع فــي عقوبــة الســجن، ويشــمل . 1
ذلــك النظــر فــي عقوبــات فرضهــا النظــام إضافــًة علــى العقوبــة 
الزمــًا،  فرضــًا  ال  الظــروف،  حســب  القاضــي  بيــد  فتجعــل  الشــرعية، 

ــدم. ــاء ال ــه أولي ــا عن ــنوات إذا عف ــس س ــدًا خم ــل عم ــس القات كحب

إذا علــم أن الســلوك اإلجرامــي قــد يكــون مرتبطــًا بعوامــل علميــة . 2
واقتصاديــة واجتماعيــة وبمســببات لــو زالــت زال فــإن ممــا يجــب 
أن ينــال االهتمــام البالــغ تصنيــف الســجناء حســب جناياتهــم 
وبواعثهــا وظروفهــم ليتوفــر مــن ذلــك إحصــاٌء يعــرف بــه أنــواع 
الجرائــم وأســبابها كالمــرض والعــوز والغربــة والظلــم الوظيفــي 

وصعوبــة التظلــم وغيــر ذلــك وطــرق عاجهــا.

انطاقــًا مــن المقاصــد الشــرعية للعقوبــة فينبغــي عــدم حصــر . 3  
التفكيــر فــي اســتبدال األعمــال التطوعيــة وحدهــا بالعقوبــات 

ــرًا: ــًا ال حص ــمل مث ــر ليش ــع األم ــل يوس ــابقة، ب ــة الس التعزيري
تحويــل بعــض المذنبيــن إلــى المستشــفيات المتخصصــة أ. 

لعاجهــم مــن أســباب إجرامهــم، أو إلــى الجيش ليشــغلهم 
ــع يســتفاد فيهــا  ــى مصان ــه عــن ذنوبهــم، أو إل العمــل في
مــن مهاراتهــم، أو إلــى جهــاتٍ تعليميــة ومراكــز تدريــب 
وأنديــة رياضيــة لتعليــم الجاهــل، وتدريــب مــن ال صنعــة لــه.

تغييــر أماكــن عمــل بعــض المذنبيــن، أو أماكــن ســكنهم، ب. 
ومنحهــم وظائــف.
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اإلفراج المشروط بعدم العود إلى الذنب عن بعض السجناء.ت. 
إدخــال المذنــب إلــى عمــل تطوعــي، كعمليــات اإلغاثــة، ث. 

المرافــق  وتنظيــف  الخيريــة،  الجمعيــات  مــع  والتعــاون 
مــع  والتعــاون  والمستشــفيات،  كالمســاجد  العامــة 
المــرور والكشــافة، والقيــام بمــا يتقنــه ممــا ينفــع النــاس 

كالمهــن الطبيــة، مــع وجــود برنامــج رقابــي.
وضــع عقوبــة لهــا حــدان أعلــى وأدنــى، ويكــون األدنــى ج. 

منهمــا فــي مقابــل أعمــال خيريــة أو تطويريــة يقــوم 
بهــا المذنــب.

قصــة ح.  وأصلــه  الجانــي،  إصــاح  فــي  المجتمــع  إشــراك 
تبــوك. غــزوة  عــن  المتخلفيــن 

ــا 	.  ــث يراه ــب بحي ــوال المذن ــد أم ــي، أو تجمي ــم المال التغري
فــي رصيــد حســابه وال يتمكــن مــن التصــرف بهــا حتــى 

ــه. ــح حال يصل
إنزال الرتبة الوظيفية.د. 
الحرمــان مــن حقــوق معينــة كالتوظيــف فــي وظائــف ذ. 

معينــة إلــى أن يصلــح حالــه.
إلغــاء الترخيــص الممنــوح لــه لمزاولــة عمــل أو قيــادة ر. 

مركبــة إلغــاًء مؤقتــًا بصــاح حالــه.
اإلقامة الجبرية والمنع من السفر.ز. 

احتياجــات . 4 إنشــاء مراكــز جامعيــة متخصصــة تعنــى بدراســة   
برامــج  وتصميــم  ومهاراتهــم  جرائمهــم  وأســباب  الســجناء 
ــاس  ــجن، وقي ــدة للس ــل جدي ــراح بدائ ــم، واقت ــة لتأهيله مدروس
ــد  ــة، ودرء مفاس ــار الجريم ــن انتش ــد م ــي الح ــا ف ــدى فاعليته م
المذنبيــن  لرعايــة  متخصصــة  جمعيــات  وإنشــاء  الســجون، 

والســجناء والتعــاون معهــم لتوفيــر وظائــف مناســبة لهــم 
وخطــط لدمجهــم فــي المجتمــع بأســرع وقــت.

 يمكــن أن يجعــل الحكــم بالعقوبــات الحادثــة خيــارًا للقاضــي . 5
ابتــداًء، أو يجعــل فرصــًة للمحكــوم عليــه بعقوبــة بحيــث يقــال له: 
هــذه عقوبتــك، فــإن صلــح حالــك نقلنــاك إلــى العقوبــة الحادثــة.

 إفــراد العقوبــات الحادثــة بنظــام أســهل علــى واضــع النظــام . 6
وأصعــب علــى القضــاة، وبعكســه وضــع العقوبــات الحادثــة فــي 

ــل. ــو األفض ــر ه ــل األخي ــام، ولع كل نظ

 إذا كانــت الهمــة متجهــًة إلــى تقنيــن العقوبــات الحادثــة فلتقنــن كل . 7
التعازيــر تقنينــًا يقيــد ســلطة القضــاة الواســعة فيهــا، وال يلغيهــا، فيبقى 

للقاضــي اختيــار األخــف واألثقــل واالجتهــاد فــي التطبيــق.
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1 3

عنوان ورقة العمل

الضوابط الشرعية للعقوبات البديلة  

د. جميل بن حبيب اللويحق
األستاذ المشارك بكلية الشريعة

كلية الشريعة واألنظمة – جامعة الطائف

تتنــاول هــذه الورقــة مســألة الضوابــط الشــرعية الازمــة عنــد 
ــًا  ــا ميزان ــي أن يجعله ــي للقاض ــي ينبغ ــة، والت ــة البديل ــرار العقوب إق

لصاحيــة العقوبــة ومناســبتها.

وقــد تضمنــت تمهيــدًا موجــزًا تطــرق فيه الباحــث لتعريــف التعزير 
باعتبــاره اإلطــار العــام الــذي تدخــل فيــه العقوبــات البديلــة وبيــن أنــه: 
عقوبــة مشــروعية علــى جنايــة الحــد فيهــا. كمــا أشــار إلــى بعــض 
تعريفــات العقوبــات البديلــة، وخلــص إلــى أنهــا العقوبــات التــي 
ــجن،  ــن الس ــل ع ــة كبدي ــم التعزيري ــي الجرائ ــي ف ــم قضائ ــدر بحك تص
مراعيــة لمعنــى االســتصاح للمجــرم، ومحققــة للــردع، ومتوافقــة 

مــع مصلحــة المجتمــع. 

ــرعية  ــط الش ــى الضواب ــدر مــن اإلســهاب إل ــم أشــارت الورقــة بق ث
ــط:  ــة ضواب ــا خمس ــن أظهره ــة وأن م ــات البديل للعقوب

األول: أن تكون العقوبة البديلة محققة للمصلحة في ظاهر الحال. 
الثاني: أن ال تكون العقـوبة البديلة بأمر محرم شرعًا. 

الثالث: التناسب بين العقوبة والجريمة. 
الرابع: أن ال تكون العقوبة متعدية إلى غير الجاني ما أمكـن. 

الخامس: أن تكون المنفعة المتوخاة في العقوبة البديلة راجعة 
إلى الجاني نفسه وإلى المجتمع ال  ألفراد أو جهات خاصة. 

 النتـائج: 

خلص البحث إلى عدد من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي: 

أن التعزير هو »عقوبة مشروعة على جناية ال حد فيها«. . 1

ــات التــي تصــدر بحكــم . 2 ــك العقوب ــة هــي تل ــات البديل أن العقوب
قضائــي فــي الجرائــم التعزيريــة كبديــل عــن الســجن مراعيــًة 
لمعنــى االســتصاح للمجــرم، ومحققــة للــردع ومتوافقــة مــع 

ــع.  ــة المجتم مصلح

لإلســام مقاصــد عليــا مــن إيقــاع العقوبــات علــى الجرائــم . 3
ومدارهــا  تعزيريــة،  أو  حديــة  جرائــم  كانــت  ســواًء  عمومــًا 
علــى ردع الجانــي وإصــاح حالــه مســتقبًا، وتكفيــر ســيئاته، 

مصالحــه.  ورعايــة  المجتمــع  نظــام  واســتقامة 

ــط . 4 ــة ينبغــي أن يكــون وفــق الضواب ــة البديل أن الحكــم بالعقوب
وقواعدهــا  الشــريعة  نصــوص  عليهــا  دلــت  التــي  الشــرعية 
فــي  الضوابــط  هــذه  واظهــر  العليــا،  ومقاصدهــا  العامــة 
العقوبــات البديلــة خمســة ضوابــط جــاءت مفصلــة فــي ثنايــا 

البحــث وهــي: 
أن تكون العقوبة البديلة محققة للمصلحة في ظاهر الحال. أ. 
أن ال تكون العقوبة البديلة بأمر محرم شرعًا. أ. 
التناسب بين العقوبة والجريمة. ب. 
أن ال تكون العقوبة متعدية إلى غير الجاني ما أمكن. ت. 
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  التوصـــيات: 

ضــرورة تأهيــل القضــاة فــي مجــال العقوبــات البديلــة بمــا يزيــد . 1
القناعــة بهــا، ويوســع المــدارك لصورهــا وتطبيقاتها. 

معيــارًا . 2 ليكــون  البديلــة  للعقوبــات  متكامــل  نظــام  إعــداد 
ــات البديلــة  حاكمــًا يرجــع إليــه مــن الجهــات المعنيــة بالعقوب
ــات  ــه المؤسس ــي وضع ــارك ف ــى أن يش ــذًا – عل ــًا وتنفي - حكم
التشــريعية والقضائيــة وبقيــة المنظومــة التنفيذيــة فضــًا عــن 

ــية.  ــة والنفس ــرات االجتماعي ــاركة الخب مش

وضــع مدونــة للعقوبــات البديلــة، تتضمــن توصيفــًا دقيقــًا لكل . 3
ــا  ــيذ، وربطه ــة التنفــ ــدار وآلي ــوع والمق ــث الن ــن حي ــة م عقوب
بأنــواع الجرائــم المناســبة لهــا، والســوابق القضائيــة فــي البــاب. 

إشــاعة ثقافــة ومفهــوم العقوبــات البديلــة ليكــون المجتمــع . 4
معينــًا ومســاعدًا فــي تحقيــق المطلــوب ال عائقــًا فــي طريقــه.

1 4
عنوان ورقة العمل

العقوبات البديلة / المفهوم والتأصيل

أ.د. عبدالرحمن أحمد الجرعي
جامعة الملك خالد

التــي يســتعاض  البديلــة: هــي األعمــال واإلجــراءات  العقوبــات 
بهــا عــن الســجن أو الجلــد، الصــادر بحكــٍم قضائــي تقديــري؛ لتحقيــق 

ــاب. ــن العق ــوة م ــح المرج المصال

فــي  تتمثــل  أغــراض ومقاصــد  البديلــة-  العقوبــات  -أي  ولهــا 
اإلصــاح والتأديــب والزجــر والــردع، وحفــظ حقــوق األفــراد والمجتمع، 
ــري، وهــو موكــول الجتهــاد  ــة، واألمــر فيهــا تقدي ــق العدال وتحقي
الحاكــم الشــرعي تبعــًا لحجــم الجريمــة، وظروفهــا، وأحــوال الجانــي 

ــار أنهــا فــرعٌ عــن العقوبــة التعزيريــة. والمجنــي عليــه، علــى اعتب

كمــا أن للعقوبــات البديلة:شــروط عامــة تراعــى فــي كل عقوبــة 
مــع  متوافقــة  البديلــة  العقوبــة  تكــون  أن  وأهمهــا:  تعزيريــة، 
حجــم الجــرم، وأال تتعــدى إلــى غيــر المحكــوم عليــه، وأن تصــدر هــذه 
العقوبــة بحكــم قضائــي مكتســب القطعيــة، ويفضــل أن يكــون 

ــي. ــراف قضائ ــت إش ــذ تح التنفي

باإلضافــة إلــى شــرطين مختلــف فيهمــا، وهمــا: العقوبــة البديلة 
باألمــور التعبديــة، كحفــظ القــرآن والصــوم، وكذلــك اشــتراط أن 
يظهــر فــي الغــرض مــن العقوبــة الــردع والزجــر، وال يكتفــى بالتعليم 
ــى  ــوٌل إل ــر موك ــرطين: أن األم ــن الش ــي هذي ــح ف ــب، واألرج والتهذي
اجتهــاد الناظــر فــي العقوبــة بالنظــر إلــى حــال المحكــوم عليــه وإلــى 

الجريمــة حجمــًا ومكانــًا وزمانــًا.
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وهنــاك شــروط نظاميــة نــص عليهــا مشــروع نظــام العقوبــات 
البديلــة،  العقوبــات  مشــروعية  إلــى  الورقــة  وتطرقــت  البديلــة، 
وتطرقــت إلــى أن األكثــر مــن فقهــاء العصــر علــى مشــروعيتها، مــع 
بيــان األدلــة مــن الســنة والقواعــد العامــة للشــريعة، باإلضافــة إلــى 
المصالــح المتوخــاة مــن هــذه العقوبــات ، والمفاســد التــي ينتظــر 

ــة. ــات البديل ــد تطبيــق العقوب درؤهــا عن

 التوصيات: 

العاقــة فــي وضــع  الدوائــر  الحكوميــة والجهــات ذات  إشــراك 
ــك. ــد ذل ــذ بع ــى التنفي ــراف عل ــة، واإلش ــذه العقوب ــواع ه ــور ألن التص

كيفيــة  تنفيــذ هــذه العقوبــات البديلــة هــو الجانــب األهــم فــي 
الموضــوع، وينبغــي أن تتركــز الجهــود فــي هــذا االتجــاه.

األعبــاء،  بكثــرة  تنــوء  القضائيــة  األجهــزة  أن  المعلــوم   مــن 
ــذ  ــر فــي اإلشــراف علــى تنفي ــة تحميلهــا العــبء األكب ومــن الصعوب
مــن  معيــن  نــوع  هنــاك  يكــون  أن  واألولــى  البديلــة؛  العقوبــات 
القضــاء يتولــى النظــر فــي هــذه النــوع مــن العقوبــات، ولديــه جهــاز 

متكامــل لإلشــراف علــى التنفيــذ.

1 5

عنوان ورقة العمل

جهود مركز التميز البحثي في فقه القضايا 
المعاصرة بجامعة اإلمام محمد بن سعود في 

موضوع العقوبات البديلة

أ. صالح بن عبدالعزيز الغليقة
نائب مدير المركز للشؤون العلمية

جامعة األمام محمد بن سعود

أرجعــت الشــريعة اإلســامية العقوبــات التعزيريــة التــي لــم يــرد نص 
ــه  ــت ب ــم، إذ فتح ــى الحاك ــا إل ــا أو مقتضاه ــا أو قدره ــد نوعه بتحدي
بــاب االجتهــاد فــي مجــال العقوبــات لمــا يســتجد مــن الجرائــم، ولمــا 
يســتجد مــن أنــواع العقوبــات التــي قــد يكــون تطبيقهــا أصلــح للجاني، 

وأنفــع للمجتمــع، ومــن ذلــك مــا يســمى: بالعقوبــات البديلــة.

وبنظــرة ســريعة نجــد أن أكثــر العقوبــات التعزيريــة اســتعماال فــي 
العالــم أجمــع هــي عقوبــة الســجن، الــذي أصبــح ضــرره ال يقتصــر على 
الجانــي فحســب، بــل يتعــداه إلــى أســرته، ومجتمعــه؛ ألجــل ذلــك 
ــة التعزيريــة علــى الســجن توجــه  ــح التوجــه بعــدم قصــر العقوب أصب
ــرورة  ــى ض ــدة عل ــة المؤك ــات العلمي ــن الدراس ــًا م ــي، انطاق عالم

ــة البديلــة للســجن. تطبيــق العقوب

ومــن هــذا المنطلــق جــاءت فكــرة بحــث هــذا الموضــوع ) جهــود 
ــا المعاصــرة فــي موضــوع  ــز البحثــي فــي فقــه القضاي مركــز التمي
العقوبــات البديلــة( إذ يعــد هــذا الموضــوع مــن صميــم تخصــص 
المركــز؛ ألنــه يعالــج قضيــة مهمــة، ونازلــة عصريــة، تتعلــق بإصــاح 
حــال المجتمــع، وتعزيــز أمنــه واســتقراره، وذلك باســتصاح الشــريحة 
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الجانحــة منــه وتقويمهــا؛ لتعــود إلــى الحــال الســوية، صالحــة فــي 
نفســها، ونافعـــــة لمجتمعهــا، بــل وخادمــة لــه.

ــه  ــي فق ــي ف ــز البحث ــز التمي ــادر مرك ــة ب ــة البالغ ــذه األهمي وله
إنشــائه فــي شــهر شــعبان مــن عــام  المعاصــرة منــذ  القضايــا 
القضيــة  هــذه  لدراســة  علمييــن  برنامجيــن  بتقديــم  1429هـــ 
اإللــزام  بعنــوان:  بحثيــة  حلقــة  أحدهمــا:  البديلــة(،  )العقوبــات 
باألعمــال التطوعيــة فــي العقوبــة التعزيريــة. والثانــي: بحــث ممــول 
مــن المركــز بعنــوان: التعزيــر بالخدمــة االجتماعيــة. وقــد تــم عــرض 

موجــز لهذيــن البرنامجيــن فــي هــذا البحــث.

 النتائج: 

لقــد ظهــر للمتأمــل مــن خــال مــا تقــدم أهميــة هــذا الموضوع، 
ــي  ــة الت ــال الخدمي ــات باألعم ــق العقوب ــى تطبي ــعي إل ــة الس وأهمي
يحصــل بهــا فائــدة للمجتمــع واســتصاح للجانــي. ومــن فوائــد 

ــة مــا يأتــي: تطبيــق هــذا النــوع مــن العقوب
 المرونة في التطبيق.. 1

قلة التكلفة المادية.. 2
 تضمنه للنفع المتعدي.. 3
تضمنه للمخالطة الصالحة.. 4
تحقق االندماج مع المجتمع العام.. 5
تحقق األلفة مع أعمال الخير واإلحسان.. 6
التوافق مع الفطرة التي تدعو للخير وأعماله المتنوعة.. 7
إشراك المجتمع في معالجة الجناية واستشعار أهمية ذلك.. 8
 اكتســاب المحكــوم عليــه خبــرات ومعــارف تعينــه علــى الخــروج . 9

مــن آثــار الجنايــة التــي ارتكبهــا.

ــرًا فقــد تبيــن مــن خــال البحــوث المقدمــة ومــا دار حولهــا  وأخي
مــن مناقشــات أن التعزيــر باإللــزام باألعمــال الخدميــة ذات النفــع 
العــام بالضوابــط المذكــورة فــي هــذا الملخــص ال خــاف فيهــا 
وإنمــا قــد يــرد عليهــا إشــكال فــي كيفيــة التطبيق.أمــا التعزيــر 
بالعبــادات المحضــة التــي تحتــاج إلــى نيــة ونفعهــا ال يتعــدى الجانــي 
إلــى غيره.كالذكــر وحفــظ القــرآن ونحــو ذلــك يحتــاج إلــى مزيــد مــن 

ــل. ــث والتأم البح

 التوصيات: 

وضــع آليــة تنفيــذ متقنــة ومنســقة تضمــن تطبيــق العقوبــة . 1
المرجــوة،  والمصالــح  المقاصــد  بهــا  تتحقــق  التــي  بالصــورة 
تشــترك فــي وضعهــا الجهــات الرســمية المعنيــة وهــي وزارة 
العــدل ووزارة الداخليــة ممثلــة باإلدارة العامة للســجون باإلضافة 
العقوبــة  فيهــا  ســتطبق  التــي  أي  المســتفيدة  الجهــات  إلــى 
كــوزارة الصحــة، ووزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة 

واإلرشــاد، ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، ونحوهــا.
التأصيــل الشــرعي لهــذا النــوع مــن العقوبــات، وإعــداد البحــوث . 2

والدراســات الداعمــة لذلــك.
التوطئــة والتمهيــد إليقــاع هــذه العقوبــات ونشــر الوعــي . 3

العــام بأهميــة هــذا النــوع مــن العقوبــات.
التدرج في إيقاع هذه العقوبات.. 4
إيجــاد القناعــة التامــة بهــذا النــوع مــن العقوبــة لــدى القضــاء . 5

بجميــع درجاتــه.
تأميــن الجوانــب المســاعدة إليقــاع هــذه العقوبــات،ألن تنفيــذ . 6
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هــذه العقوبــات علــى الوجــه الصحيــح أظهــر أســباب نجاحهــا.
اإلفــادة مــن التجــارب المطبقــة فــي هــذا الشــأن فــي عــدد مــن . 7

دول العالــم ســواء اإلســامية أو غيرهــا، مــع إعــادة النظــر فيهــا 
وتعديلهــا بمــا يتناســب مــع قواعــد الشــريعة، وبمــا ينســجم 

مــع طبيعــة المجتمــع وأعرافــه وتقاليــده.
التعزيــر . 8 عقوبــة  تطبيــق  دون  تحــول  التــي  العوائــق  تافــي 

وأهمهــا: الخدميــة،  التطوعيــة  باألعمــال 
غيــاب التنصيــص علــى هــذا النــوع مــن العقوبــة فــي عامــة . 9

العقوبــات. ألنــواع  المقــررة  األنظمــة 
هــذه . 10 إنــزال  طريقــة  ترســم  التــي  الواضحــة  اآلليــة  غيــاب 

العقوبــات علــى الواقــع وتجعــل منهــا عقوبــاتٍ عمليــةً نافعــًة.
ــن بعــاج منظومــة الجريمــة . 11 ــة مــن المعنيي عــدم قناعــة جمل

ــة. ــات التطوعي ــذه العقوب ــاع ه بإيق
العقوبــات . 12 هــذه  تؤصــل  التــي  والدراســات  البحــوث  غيــاب 

فاعليتهــا. وتؤكــد 

وختامــًا نؤكــد علــى حاجــة هــذا الموضــوع إلــى توافــر الدراســات 
ــة مــن أهــل االختصــاص الشــرعي - األكاديمــي والقضائــي –  العلمي
وأهــل االختصــاص فــي الدراســات االجتماعيــة واألمنيــة واالقتصادية؛ 

لتكامــل الجوانــب النظريــة فــي تطبيــق هــذا النــوع مــن العقوبــات.

1 6

عنوان ورقة العمل

جهود جامعة نايف العربية للعلوم األمنية في 
بدائل العقوبات السالبة للحرية

د. محمد فضل المراد
أستاذ مشارك في الفقه المقارن، 

قسم الشريعة والقانون - كلية العدالة الجنائية

اهتمــت جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة بنشــر ثقافــة 
األمــن بمفهومــه الشــامل مــن خــال دورهــا األكاديمــي، وإثرائهــا 
للمكتبــة األمنيــة، وتنظيمهــا للمؤتمــرات والمحاضــرات واللقــاءات 

العلميــة تجســيدًا لرؤيــة الجامعــة ورســالتها األمنيــة.

ــي،  ــتوى العالم ــى المس ــة عل ــم الجريم ــد حج ــن تزاي ــًا م وانطاق
ورغبــة  للحريــة،  الســالبة  بالعقوبــات  المحكوميــن  عــدد  وتزايــد 
وإيجــاد  للحريــة،  الســالبة  للعقوبــات  بدائــل  علــى  الوقــوف  فــي 
نمــاذج إصاحيــة مســاعدة بــدل االعتمــاد علــى العقوبــات والبرامــج 
اإلصاحيــة التقليديــة، وبهــدف النظــر فــي إدخــال تلــك البدائــل ضمــن 
الفرصــة  الجنائيــة  العدالــة  الجزائيــة، وإعطــاء أجهــزة  التشــريعات 
لتطبيقهــا كعقوبــات بديلــة، فقــد اهتمــت الجامعــة بموضــوع 
ــدد  ــال ع ــن خ ــة(( م ــالبة للحري ــات الس ــة للعقوب ــات البديل ))العقوب
ــة  ــدارات العلمي ــدوات واإلص ــة بالن ــطة المتمثل ــج واألنش ــن البرام م
والرســائل واألطروحــات، وهــذا ماســيتم عرضــه فــي هــذه الورقــة.
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 التوصيات: 

ــات . 1 العمــل علــى اســتمرار تأهيــل القائميــن علــى تنفيــذ بدائــل العقوب
الســالبة للحريــة )علميــًا وعمليــًا( من خــال عقد ورش العمــل والدورات 
التدريبيــة المتكــررة والخاصــة بنظــام بدائــل العقوبــات الســالبة للحرية 

ســواء كان داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا.

الجزائيــة . 2 بالمحاكــم  قضائييــن  مشــرفين  وظائــف  اســتحداث 
ــل  ــة,  ويفض ــالبة للحري ــات الس ــل العقوب ــق بدائ ــة تطبي لمتابع
فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  الحاصليــن  مــن  يكونــوا  أن 

تخصصــات علــم االجتمــاع وعلــم النفــس.

)المســجد، . 3 المدنيــة  المحلــي  المجتمــع  مؤسســات  إشــراك 
اإلصــاح  عمليــة  فــي  وغيرهــا(  المنــزل...  الحــي،  المدرســة 
والتأهيــل وعــدم اقتصــار هــذه المهمــة علــى المؤسســات 
الرســمية )الحكوميــة( وهــذا يعــزز دور  المواطــن الــذي هــو 
رجــل األمــن األول، ويجعــل المذنــب تحــت رقابــة مســتمرة قــد 

تســهم فــي صــاح حالــه وعودتــه إلــى جــادة الصــواب.

لعقوبــة . 4 بديــًا  باعتبــاره  ال  القضائــي  الصفــح  بنظــام  األخــذ 
ــن  ــام م ــن نظ ــر ع ــو يعب ــا، وه ــاء له ــاره إنه ــل باعتب ــجن ب الس
أنظمــة التفريــد القضائــي الفعالــة والمائمــة لنــوع معيــن مــن 

الجنــاة الذيــن  تنعــدم لديهــم الخطــورة اإلجراميــة.

الحــد مــن التطبيــق المســتمر لعقوبــة الســجن وإفســاح المجــال . 5
والتدابيــر  الجــزاءات  تلــك  جانــب  إلــى  التعزيريــة،  للعقوبــات 
المجتمعيــة البديلــة عــن الســجن بغيــة تحقيق الهــدف اإلصاحي 

ــة. ــة الحديث ــة الجنائي ــمه السياس ــا ترس ــي كم ــزاء الجنائ للج

ــات الســالبة للحــرة تتماشــى مــن . 6 ــل للعقوب ضــرورة إيجــاد بدائ
نمــط الجريمــة المرتكبــة إذ أن نمــط الجريمــة المرتكبــة ال 

ــة. ــالبة للحري ــة الس ــل للعقوب ــاد بدائ ــمح بإيج يس

التوســع فــي البحــوث الخاصــة بنظــام المراقبــة االلكترونيــة . 7
بدائــل  يخــص  فيمــا  أساســية  كبدائــل  المنزلــي  والحبــس 
العقوبــات الســالبة للحريــة حيــث يضمــن حجــز المذنــب فــي 

مقــر إقامتــه ويحافــظ عليــه مــن بيئــة الســجن.

تفعيــل دور اإلعــام فــي نشــر ثقافــة بدائــل العقوبــات الســالبة . 8
للحريــة فــي المجتمــع الســعودي، واالســتفادة مــن جميــع 
وســائل اإلعــام بنشــر الوعــي االجتماعــي، وتهيئــة الــرأي العــام 
ــف  ــادة التكي ــي إع ــاعدتهم ف ــم ومس ــرج عنه ــل المف ــى تقب إل

ــع. ــي المجتم ــاج ف واالندم
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2.1

عنوان ورقة العمل

موانع تطبيق العقوبات البديلة وتصنيفها

د. سعد الشهراني
دكتوراه في االقتصاد / جامعة جورجتاون األمريكية

ــاد و  ــي االقتص ــوث ف ــب و بح ــه كت ــد ل ــي متقاع ــتاذ جامع ــد، اس ــواء متقاع ل
ــي ــن الوطن األم

تتنــاول هــذه الورقــة تصنيــف وتحليــل الموانــع التــي قــد تحــول أو تعيــق تطبيــق 
ــة أو  ــريعية أو قضائي ــواءًا تش ــدودًا، س ــع ح ــد تض ــة، وق ــات البديل ــذ العقوب وتنفي
إداريــة أو اجتماعيــة علــى المشــرع أو المحقــق أو القاضــي أو أعوانــه أو المعنييــن 

بتنفيــذ األحــكام القضائيــة ومراقبــة تنفيذهــا.

والورقــة تحــاول التصنيــف العــام والشــامل لهــذه الموانــع والحــدود التــي قــد 
ــح، أو تعديلهــا، ليتمكــن القضــاة  ــد وضــع األنظمــة واللوائ يغفلهــا المشــرع عن
ــات  ــًا العقوب ــة خصوص ــات التقليدي ــة للعقوب ــات بديل ــكام وعقوب ــدار أح ــن إص م
الســالبة للحريــة، وال شــك أن مثــل هــذه الثغــرات التشــريعية والائحيــة قــد تضــع 

ــذ. حــدودًا وتوجــد معوقــات يمكــن تافيهــا فــي مراحــل التطبيــق والتنفي

ــد مــن اســتحضارها قبــل تقنيــن وإقــرار  ــع الب ــاك موان ــدأ فهن ومــن حيــث المب
العقوبــات البديلــة، فهنــاك الموانــع التــي تتعلــق بمرحلتــي التحقيــق والمرافعــة 
األحــكام  بتنفيــذ  تتعلــق  وأخيــرًا هنــاك موانــع  األحــكام،  والتقاضــي وإصــدار 

ــة. ــة بديل ــر تقليدي ــات غي ــى عقوب ــتملة عل ــة المش القضائي

البديلــة  العقوبــات  وتطبيــق  لتقنيــن  موانــع  فهنــاك  أخــرى  جهــة  ومــن 
ــه  ــي وأعوان ــرار وبالقاض ــذ الق ــرع ومتخ ــع والمش ــة بالمجتم ــا، متعلق وتنفيذه
وبالنائــب العــام والمحققيــن وبالجانــي وبالجنايــة أو الجريمــة وبالمعنييــن بتنفيذ 
األحــكام القضائيــة، والرقابــة علــى التنفيذ.وتؤكــد الورقــة علــى أهمية استشــراف 

المحور الثاني

التدخل النفسي 
واالجتماعي ودوره 

في تفعيل العقوبات 
البديلة.
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واستكشــاف هــذه الموانــع ومــا تفرضــه مــن حــدود وشــروطٍ 
ــد  ــي ق ــات الت ــن المعوق ــإذن اهلل م ــد ب ــد تح ــة، ق ــريعية وتنفيذي تش
تواجــه جميــع المعنييــن، مــن أشــخاص طبيعييــن ومعنوييــن، وهــو 
ــق  ــة وتحقي ــات البديل ــذ العقوب ــق وتنفي ــهيل تطبي ــم لتس ــر مه أم
النجــاح  العدليــة واالجتماعيــة وضمــان أكبــر قــدر مــن  أهدافهــا 
فــي ذلــك، وتختتــم الورقــة بمجموعــة مــن التوصيــات تتلخــص فــي 
ضــرورة اإلســراع فــي إصــدار اللوائــح والمدونــات والتعليمــات واآلليــات 
وتشــكيل اللجــان علــى مســتوى المحافظــات وتوقيــع المحاضــر 

ــة. ــات ذات العاق ــن الجه ــة بي ــم التكاملي ــرات التفاه ومذك

 التوصيات: 

الرفــع بطلــب اإلســراع فــي إصــدار الئحــة للعقوبــات البديلــة، مــع . 1
ــة  ــح صياغ ــث تتي ــات، بحي ــع والمعوق ــار الموان ــي االعتب ــذ ف األخ
ــن  ــة م ــة و التنفيذي ــات العدلي ــن الجه ــة، تمكي ــوص الائح نص

ــة. حــل اإلشــكاالت المحتمل

العاقــة . 2 ذات  الجهــات  بيــن  للتنســيق  دائمــة  لجــان  تشــكيل 
ــات البديلــة، ويكــون ذلــك تحــت  لإلشــراف علــى تطبيــق العقوب
ــر  ــع المحاض ــة، وتوقي ــي كل محافظ ــة ف ــان األمني ــراف اللج إش
ومذكــرات التفاهــم التــي تتحدد فيهــا الواجبات والمســؤوليات 

ــة. ــات المعني ــن الجه ــا بي وتكامله

وضــع  مدونــة بالعقوبــات التقليديــة األصليــة ومــا يقابلهــا . 3
ــة. ــات البديل ــن العقوب م

عقــد نــدوات )غير أكاديميــة( ولقــاءات دوريــة ودورات تطبيقية . 4
قصيــرة لــكل العامليــن مــن كل المســتويات فــي كل الجهــات 
وإحساســهم  ومهاراتهــم  قدراتهــم  ترفــع  العاقــة،  ذات 

ــؤولية. بالمس

ــة، . 5 ــذ كل عقوب ــة تنفي ــة بكيفي ــددة وتفصيلي ــات مح ــع آلي وض
ــذ ــى التنفي ــة عل والرقاب
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2.2

عنوان ورقة العمل

الدور المهني االجتماعي في مجال تطبيق وتنفيذ 
العقوبات البديلة

د. ناصر بن صالح العود
مستشار معالي النائب العام 

واالصاحيــة  االجتماعيــة  للمؤسســات  الحديــث  التوجــه  يمثــل 
وحديثــا العدليــة فــي المملكــة فــي البحــث عــن بدائــل الســجون 
ــن  ــد م ــتراتيجيات للح ــم االس ــد أه ــة أح ــالبة للحري ــات الس او العقوب
تفشــي ظاهــرة العــودة للجريمــة او االنحــراف، حيــث تشــير الدراســات 
العلميــة فــي الــدول المتقدمــة الــى نجــاح برامــج العقوبــات البديلــة 
فــي الحــد مــن العــودة للجريمــة، وبنســب تصــل الــى 55% بــل فــي 
بعــض الدراســات وصلــت الــى مــا نســبته 75% فــي بعــض الجرائــم. 
ــن  ــن المهتمي ــاة م ــة القض ــاب الفضيل ــن اصح ــد م ــار العدي ــا اش كم
بتطبيــق العقوبــات البديلــة الــى نجــاح التجربــة وأهميتهــا وخصوصــا 

ــال.  ــن واالطف ــل المراهقي ــة مث ــات معين ــع فئ م

والشــك ان المتابــع لقضايــا المجتمــع فــي الوقت الحالي والســيما 
تزايــد القضايــا ذات البعــد االســري واالجتماعــي، والتــي تبيــن مــن خال 
الدراســات العلميــة عــدم جــدوى عقوبــة الســجن فــي الحــد منهــا، ان 
الوقــت حــان إلقــرار تنظيــم العقوبــات البديلــة والتــي تــم الرفــع بــه 

مــن ســنوات واليــزال تحــت الدراســة فــي الجهــات التشــريعية. 

وتســتعرض هــذه الورقــة الــدور االجتماعــي فــي مجــال اســتصدار 
وتنفيــذ العقوبــات البديلــة مــن خــال المختصيــن فــي برامــج العمــل 
االجتماعــي. حيــث انــه يقــع علــى االخصائــي االجتماعــي – كأحــد 

معاونــي القضــاة - مهــام متعــددة خــال الممارســة المهنيــة 
االجتماعيــة  المؤسســات  او  الســجون  او  المنحرفيــن  مجــال  فــي 
ــة  ــة عــن الفــرد المنفــذ ضــده عقوب ــر االجتماعي منهــا أعــداد التقاري
ــارات،  ــدرات والمه ــات والق ــخصية واالمكان ــة الش ــن الناحي ــة م بديل
ــراح  ــي اقت ــي ف ــة القاض ــي معاون ــي االجتماع ــن لألخصائ ــث يمك حي
العقوبــات المناســبة للفــرد بنــاء على عــدد مــن العوامــل والمتغيرات 
االســرية واالجتماعيــة. كمــا يمكــن لألخصائــي االجتماعــي التعــاون 
مــع مؤسســات المجتمــع مــن خــال اقتــراح المؤسســات المناســبة 
لتطبيــق العقوبــة بحــث ال يكــون هنــاك إشــكالية فــي عــدم مناســبة 
إمكانــات الفــرد او طبيعــة شــخصيته للبرامــج المطروحــة. واخيــرا 
يمكــن لألخصائــي االجتماعــي القيــام بمهمــة المتابعــة والتقويــم 
ــن  ــهرية ع ــر الش ــع التقاري ــال رف ــن خ ــة م ــات البديل ــج العقوب لبرام
ــى  ــة للجهــات ذات العاقــة للوقــوف عل ــة البديل ــذ العقوب ســير تنفي

ــة.  ــة او الخيري ــات االجتماعي ــي المؤسس ــة ف ــاح التجرب ــدى نج م



33

2.3

عنوان ورقة العمل

تفعيل العقوبات البديلة في المؤسسات التابعة 
لوزارة العمل والتنمية االجتماعية

د. خالد أحمد مصطفى حجر
كلية العلوم االجتماعية

ــات  ــل العقوب ــام لتفعي ــور ع ــع تص ــى وض ــة إل ــذه الورق ــدف ه ته
والتنميــة  العمــل  لــوزارة  التابعــة  المؤسســات  فــي  البديلــة 
االجتماعيــة بالمملكــة، حيــث تبــدأ فــي جزئهــا األول بتقديــم تعريــف 
عــام لنظــام العقوبــات البديلــة يوضــح أهدافــه التــي يتمثــل أهمهــا 
ــي  ــة الجان ــن جريم ــرر م ــذي تض ــع ال ــتفادة المجتم ــق اس ــي تحقي ف
مــن خــال الخدمــات المجتمعيــة التــي يؤديهــا المدانــون، باإلضافــة 
إلــى أشــكال أخــرى مــن العقوبــات التــي تحقــق العديــد مــن الفوائــد 

ــدة.  ــه العدي ــجن بعواقب ــه  الس ــه بتجنب ــدان نفس ــع وللم للمجتم

ويهتــم الجــزء الثانــي مــن الورقــة بالمجــاالت التــي يمكــن تنفيــذ 
العقوبــات البديلــة فيهــا بــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة والتــي 
الرعايــة   - الثاثــة  االجتماعيــة  التنميــة  قطــاع  وكاالت  تضمهــا 
ــي.  ــان االجتماع ــة والضم ــة االجتماعي ــرة، والتنمي ــة واألس االجتماعي
ــام  ــًا المه ــتعراضًا مفص ــزء اس ــذا الج ــي ه ــة ف ــت الورق ــد قدم وق
ــاء والتكليفــات فــي هــذه المجــاالت والتــي يمكــن أن تــوكل  واألعب
ــة  ــة التابع ــات االجتماعي ــي المؤسس ــة ف ــات بديل ــن كعقوب للمداني

ــة. لــكل وكال

أمــا الجــزء الثالــث مــن الورقــة فيهتــم بوســائل تفعيــل العقوبــات 
البديلــة بمؤسســات الــوزارة ، وعلــى رأس تلــك الوســائل تفعيــل دور 

الــوزارة  الخدمــة االجتماعيــة فــي كل مــن وزارة العــدل ووكاالت 
إلدارة  الضروريــة  الصاحيــات  كل  ومنحهــا  االجتماعيــة،  للتنميــة 
برامــج العقوبــات البديلــة واالهتمــام بهــا اهتمامــًا خاصــًا فــي إطــار 
ــج  ــال البرام ــن خ ــرد م ــي للف ــاح االجتماع ــة االص ــا بعملي اهتمامه
العلميــة والتدخــل المهنــي المباشــر وغيــر المباشــر بمــا قــد يســهم 

فــي عــودة المــدان فــردا صالحــا فــي مجتمعــه وأســرته. 

بينهــا  مــن  التوصيــات  مــن  بمجموعــة  الورقــة  خرجــت  وقــد 
صياغــة اســتراتيجية شــاملة إلدراج العقوبــات البديلــة فــي السياســة 
االجتماعيــة العامــة ، والعمــل علــى دعــم  قــدرات األطــراف المتفاعلة 
علــى مســتوى وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ووزارة العــدل 
ــا،  ــة وتنفيذه ــات البديل ــد العقوب ــال تحدي ــي مج ــجون ف وإدارات الس
وتعزيــز الوعــي المجتمعــي بهــا. كمــا أوصــت الدراســة بتفعيــل أدوار 
ــتراتيجيات  ــع االس ــم ووض ــي المحاك ــة ف ــة االجتماعي ــام الخدم أقس
عــن  النــدوات والمؤتمــرات  ، وعقــد  التنفيــذ  والبرامــج ومشــاريع 
ــات  ــق العقوب ــال تطبي ــي مج ــدة ف ــة الرائ ــة والدولي ــارب المحلي التج
البديلــة لاســتنارة بهــا فــي تطويــر النظــام فــي المملكــة، وإجــراء 
البحــوث والدراســات فــي مجــال العقوبــات البديلــة مــن واقــع الحــاالت 
الحقيقيــة التــي تطبــق النظــام لوضــع التصــورات العلميــة لعــاج 
واالهتمــام  إيجابياتــه،  وتطويــر  التطبيــق  وســلبيات  مشــكات 
بموضــوع العقوبــات البديلــة فــي البرامــج الدراســية فــي كليــات 
القانــون بجامعــات المملكــة. وأوصــت الدراســة أيضــا بضــورة إســراع 
ــدة  ــادرات الرائ ــق المب ــي تطبي ــة ف ــة االجتماعي ــل والتنمي وزارة العم
الموضوعــة فــي برامجهــا والتــي توفــر فرصــًا عديــدة ومتنوعــة 
ــل  ــوزارة العم ــاص ب ــب خ ــاء مكت ــة وإنش ــات البديل ــاالت العقوب لمج

والتنميــة االجتماعيــة لمتابعــة شــؤون العقوبــات البديلــة.
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2.4

عنوان ورقة العمل

تطبيق العقوبات البديلة من منظور نسقى 
ايكلوجى و تحقيق التأهيل والدمج المجتمعى 

لألحداث الجانحين

د. نبيل محمد محمود أبوالحسن
قسم الخدمة االجتماعية

كلية العلوم االجتماعية - جامعة أم القرى

يعــد تطبيــق اإلجــراءات االجتماعيــة والتعليميــة  علــى األحــداث 
الجانحيــن قضيــة حيويــة لتأهيــل ودمــج لألحــداث الصغــار أكثــر مــن 
ــام  ــز واالهتم ــون التركي ــب أن يك ــم يج ــن ث ــة. وم ــراءات العقابي اإلج
علــى الوقايــة والتأهيــل كبديــل للعقــاب فــي التعامــل مــع األحــداث 
واحتــرام كرامتهــم وتعزيــز نموهــم الصحــي بمــا فــي ذلــك النمــو 

ــي.  ــي واالجتماع ــدي والنفس الجس

 وتركــز الحلــول البديلــة علــى دور األهــل ومشــاركة األطفــال 
كعنصــر محــوري في إنجــاح الدمــج االجتماعي للطفل ورفع مســتوى 
المســؤولية لديــه واحترامــه لذاتــه ولآلخريــن. وإشــراك المجتمــع 
والبرامــج  الخدمــات  المحلــي مــن خــال مجموعــة واســعة مــن 
التــي تســتهدف منــع جنــوح األحــداث وعــدم ارتدادهــم إلــى الجنــوح. 
فالحلــول التقليديــة المتمثلــة فــي احتجــاز األطفــال وحرمانهــم مــن 
ــى  ــا عل ــس آثاره ــلبية تنعك ــة س ــخصية واجتماعي ــار ش ــه أث ــة ل الحري
الحــدث وعلــى أســرته وعلــى المجتمــع بشــكل عــام، وعليــه فــإن 
ــى  ــة عل ــة وتنموي ــانية واجتماعي ــرورة إنس ــي ض ــة ه ــول البديل الحل

حــد ســواء. 

وللعمــل علــى حمايــة األحــداث مــن االنحــراف، فإنــه يجــب أن يكون 
االهتمــام والتركيــز علــى اســتراتيجيات دمــج األطفــال بشــكل ناجــح، 
خاصــة مــن خــال األســرة والمجتمــع واألقــران والمدرســة والتدريــب 
المهنــي. وتهــدف ورقــة العمــل الحاليــة إلــى التوصــل لنمــوذج 
مقتــرح لتطبيــق العقوبــات البديلــة علــى األحــداث الجانحيــن مــن 
منظــور نســقى ايكلوجــى يشــمل الحــدث ذاتــه كنســق محــوري، ثــم 
األســرة، والمدرســة، ومؤسســات المجتمــع المحلــى وصــوال لتحقيق 
ــم  ــل اتجاهاته ــن وتعدي ــداث الجانحي ــي لألح ــج مجتمع ــل ودم تأهي
وســلوكياتهم ســلبية ليصبحــوا مواطنيــن صالحيــن يســهمون فــي 
تنميــة وطنهــم، هــذا النمــوذج يقــوم علــى فســلفة عــدم التركيــز 
علــى الحــدث كمحــور لتطبيــق العقوبــة، فكمــا أن هنــاك أنســاق 
عــدة أســهمت فــى كونــه منحرفــا مثــل التفــكك والعنــف األســرى، 
بثقافتــه  الحــى  المدرســة، ومجتمــع  الســوء،  االهمــال، ورفقــاء 
ــدث  ــل الح ــاح أو تأهي ــة اص ــك فعملي ــى ذل ــاء عل ــخ. وبن الفرعية....أل
ــاق  ــل األنس ــع متص ــل م ــا التعام ــاج أيض ــع تحت ــي المجتم ــه ف لدمج
التــي أســهمت فــي انحرافــه، وليــس التركيــز فقــط علــى الحــدث 

ــرف. ــخص منح كش

 التوصيات :

إنشــاء لجنــة متخصصــة فــي العقوبــات البديلــة مــن منظــور 
ايكولوجــي:  نســقى 

أوال: رؤية مقترحة للجنة العقوبات البديلة: 
ــه  ــح إيجابــي مطيعــا هلل ورســوله ومخلصــا لوطن »نحــو حــدث صال

ــه وتقدمــه« ومســاهما فــي بنائ
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ثانيا: رسالة مقترحة للجنة العقوبات البديلة: 

تسعى اللجنة لتحقيق رؤيتها من خال:
معاونة الهيئة القضائية في دراسة وتقدير مشكلة الحدث أ. 
وضــع عقوبــة بديلــة مناســبة تتوافــق مــع نمــط شــخصية ب. 

الحــدث والعوامــل التــي دفعتــه لانحــراف
وضــع العقوبــة فــي إطــار نســقى إيكولوجــي يضمــن وضــع ت. 

الحــدث وبيئتــه الداخليــة والخارجيــة فــي االعتبــار.
ليصبــح ث.  ســلوكه  لتعديــل  الحــدث  وعــاج  تأهيــل  إعــادة 

ــق  ــة وفري ــات متخصص ــال مؤسس ــن خ ــا م ــا صالح مواطن
عمــل متخصــص 

متابعة الحدث في بيئته الطبيعية ج. 
دمج الحدث اجتماعيا ليشارك بإيجابية في تنمية وطنه ح. 

ثالثًا: أهداف اللجنة المقترحة للعقوبات البديلة:
فــي  البديلــة  العقوبــات  للجنــة  المقتــرح  العــام  الهــدف  يتحــدد 
ــية  ــة والنفس ــة االجتماعي ــي الدراس ــة ف ــة القضائي ــاعدة الهيئ مس
المتخصصــة والمتعمقــة لشــخصية الحــدث ولبيئتــه االجتماعيــة 
ــة  ــبة لطبيع ــة المناس ــة البديل ــراح العقوب ــه، واقت ــل انحراف ولعوام
شــخصية الحــدث مــع الوضــع فــي االعتبــار لألبعــاد البيئيــة الداخليــة 
المتمثلــة فــي أســرة الحــدث، والبيئــة الخارجيــة المتمثلــة فــي 

مجتمــع الجيــرة والمجتمــع المحلــى.
ــي  ــة الت ــداف الفرعي ــد األه ــن تحدي ــام يمك ــدف الع ــار اله ــى إط وف

ــة: ــداف اآلتي ــي األه ــا ف ــرح لتحقيقه ــار المقت ــعى اإلط يس

الهــدف األول: وضــع مجموعــة مــن العقوبــات البديلــة فــي أ. 
إطــار المجــاالت التــي حددتهــا المــادة الخامســة عشــر مــن 
ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر المرس ــد الص ــداث الجدي ــام األح نظ

)م/112( بتاريــخ 1439/11/18ه 
الهــدف الثانــي: تحديــد أنســاق التعامــل التــي ســيتم وضــع ب. 

خــال  مــن  إطارهــا  فــي  المقترحــة  البديلــة  العقوبــات 
منظــور األنســاق االيكولوجيــة، ويتــم ذلــك مــن خــال فريق 
العمــل المكــون مــن أخصائــي اجتماعــي، أخصائــي نفســي، 

ــى. ــص قانون ومتخص
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2.5
عنوان ورقة العمل

دور جمعية مراكز األحياء في العقوبات البديلة

أ.د. يحيى بن محمد زمزمي
أمين عام جمعية مراكز األحياء بمكة المكرمة

تهــدف هــذه الورقــة إلــى احيــاء دور التواصــل االجتماعــي والعاقــات 
ــامية  ــادئ اإلس ــم والمب ــز  القي ــع، وتعزي ــراد المجتم ــن أف ــة بي االيجابي
وتنميــة الوعــي االجتماعــي والثقافــي واألخاقــي بيــن أفــراد الحــي، 
والمســاهمة فــي حــل المشــكات االجتماعيــة والظواهــر الســلبية في 
ــة،  ــع المختلف ــرائح المجتم ــن ش ــة بي ــع روح المواطن ــي، ورف ــاق الح نط
وكذلــك توظيــف الطاقــات والقــدرات فــي تطوير الحــي وخدمــة أفراده، 
ــع.  ــراد المجتم ــة ألف ــب المختلف ــة بالمواه ــارات والعناي ــة المه وتنمي
ــى الفــرد والمجتمــع،  واســتثمار أوقــات الفــراغ فيمــا يعــود بالنفــع عل

وتحقيــق رســالة اجتماعيــة ألســلوب حيــاة األســرة الســعودية.

تتمثــل نتائــج الورقــة فــي التأصيــل الشــرعي: )نمــوذج فــداء أســري 
بــدر(، وأن العقوبــات البديلــة ليســت بديــًا عــن الحــدود الشــرعية، كما 
ــة  ــن العقوبــات التربي ــة م ــًا، والحكم ــئ ال يســتمر مخطئ أن المخط

والتأديــب وليــس االنتقــام.

وتوصــي الورقــة بااللتــزام بثوابــت الشــريعة فــي جانــب العقوبــات، 
والجمــع بيــن النظــر الشــرعي واالجتماعــي والتربــوي فــي تطبيــق 
ــتيعاب  ــا الس ــة وتحفيزه ــات الخيري ــم الجه ــة، ودع ــات البديل العقوب
ــون  ــب، وتك ــل وتدري ــرة تأهي ــم فت ــن الحك ــن، وأن يتضم المحكومي
ــاق  ــجن، واط ــة الس ــم وابقــاء هيب ــن الحك ــزًء م ــة ج ــة البديل العقوب

ــة. ــجون المنتج ــروع الس مش

2.6

عنوان ورقة العمل

دور المؤسسات االجتماعية في تنفيذ العقوبات 
البديلة  على العاطلين بما يحقق أهداف الرؤية 2030

العميد د. خالد بن عوض الفعر الشريف
مدير إدارة التخطيط والتطوير - شرطة العاصمة المقدسة

 أهداف الدراسة: 

ــتهدفين، . 1 ــى المس ــة عل ــات البديل ــق العقوب ــة تطبي ــل آلي تفعي
ــا. ــان آثاره وبي

تحديــد المؤسســات االجتماعيــة وتوفيــر المهــن المناســبة . 2
للفئــات العمريــة والمســتوى التعليمــي.

توجيــه هــذه العقوبــات البديلــة إلــى توطيــن وســعودة المهــن . 3
ــق النفع. لتحقي

ضــرورة االهتمــام بآليــة تطبيــق الرقابــة لتحقيــق االصــاح حتــى . 4
يكــون عضــوًا نافعــًا فــي المجتمــع.

 أهمية الدراسة: 

تحديد المؤسسات االجتماعية والمؤسسات الخيرية.. 1

مراعــاة . 2 مــع  المؤسســات  علــى  لتوزيعهــا  المهــن  تصنيــف 
والتعليميــة. والعمريــة  النفســية  الجوانــب 

إســهام هــذه الدراســة فــي كيفيــة تطبيــق العقوبــات البديلــة . 3
لتحقيــق التوطيــن فــي كثيــر مــن المهــن.

إيضاح آلية التطبيق وتحقيق الجانب الرقابي لنجاح العقوبات البديلة.. 4
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 تساؤالت الدراسة: 

يحاول الباحث اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي:
ما هو دور المؤسسات االجتماعية المختصة لتحديد المهن التي 

تتناسب على العاطلين لتنفيذ العقوبات  البديلة حسب التصنيفات؟

 منهج الدراسة:  

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي.

 حدود الدراسة: 

تطبيق العقوبات البديلة للعاطلين من الجنسية السعودية.

 أهم النتائج: 

أصبحــت العقوبــات البديلــة ضــرورة هامــة إذ البــد مــن تنفيذها، . 1
وذلــك وفــق معاييــر وضوابــط يجــب أن تتوفــر فــي المتهــم،وأن 

تتناســب مــع وضعــه فــي المجتمع.

منهــا: . 2 عديــدة  البديلــة  العقوبــات  تحققهــا  التــي  الفوائــد 
ــاد  ــي إيج ــا دور ف ــون له ــوي، ويك ــي والترب ــي واالجتماع النفس
ــة  ــل الدول ــى كاه ــف عل ــب والتخفي ــم، والتهذي ــدر رزق له مص

مــن الجوانــب االقتصاديــة وغيرهــا.

 التوصيات: 

االصــاح . 1 نحــو  المتهــم  بحــق  البديــة  العقوبــات  آليــة  تنفيــذ 
ــة«2030«  ــة المملك ــع رؤي ــيا م ــة، تمش ــب والمواطن والتأدي
ــى  ــن حت ــن والمواط ــعادة للوط ــق الس ــي تحقي ــعى ف ــي تس الت

يصبــح أعضــاءه صالحيــن نافعيــن يحمــل الوطــن.

ــذه يعــد مشــروع مــن مشــاريع . 2 ــة تنفي ــة وآلي ــات البديل العقوب
أمــارة منطقــة مكــة المكرمــة فــي موضــوع التوطيــن واحــال 
أبنــاء الوطــن فــي مختلــف المهــن وأن المســتفيد مــن هــذا 

ــن وخاصــة المتهمــون. ــاء الوط ــع أبن ــروع جمي المش

الضروريــة . 3 والضوابــط  المهمــة  الشــروط  توفــر  مــن  البــد 
النجــاح تنفيــذ آليــة العقوبــات البديلــة مــع االهتمــام بالرقابــة 
المهمــة عــل المتهــم حتــى تؤتــي ثمارهــا علــى المســتفيدين 

ــة. ــات البديل ــن العقوب م

البــد مــن التنســيق مــع وزارة العمــل والتنميــة ذات العاقــة مــع . 4
الجهــات العدليــة والنيابــة العامــة والجهــات األمنية كالســجون 
لوضــع االســتراتيجيات الازمــة؛ لتطبيــق آليــة العقوبــات البديلــة 
علــى المســتفيدين، وذلــك علــى حســب العديــد مــن التصنيفــات، 
العمريــة  ومنهــا:  واألنســب  المناســب  التوزيــع  لضمــان 

ــة. ــوع الجريم ــي ون ــتوى التعليم والمس
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2.7
عنوان ورقة العمل

العقوبات البديلة عن السجن من منظور نفسي

د.سالم بن محمد المفرجي
قسم علم النفس - كلية التربية – جامعة أم القرى

وتحديــات  كثيــرة،  تغيــرات  األخيــرة  اآلونــة  فــي  العالــم  شــهد 
مختلفــة )علميــة وتكنولوجيــة وسياســية واجتماعيــة واقتصاديــة( 
ــوج  ــم يم ــح العال ــي أن أصب ــا أدي إل ــاة، مم ــاع الحي ــي إيق ــرعت ف أس
بالعديــد مــن المتناقضــات والصراعــات التــي أدت بدورهــا إلــي كثــرة 
ــك  ــس ذل ــية، وانعك ــوط النفس ــرة الضغ ــية وكث ــات النفس االضطراب
ســلبًا علــي بعــض أفــراد المجتمعــات، ممــا زاد مــن وقوعهــم فــي 
بعــض  للجانــي فــي  أنســب  الســجن  الجرائــم، وقــد يكــون  بعــض 
الوقائــع؛ لكنهــا ليســت قاعــدة مطــردة، فالقصــد مــن الســجن 
هــو الــردع والتهذيــب واالصــاح للجانــي، وحفــظ األمــن، والمصالــح 
العامــة والخاصــة، إال أن هــذا قــد يضــر بالفــرد نفســيًا أو فكريــًا، وقــد 

ــع. ــرة والمجتم ــى األس ــًا عل ــرر أيض ــود الض يع

ــعت  ــا س ــا حديث ــجن اتجاه ــن الس ــة ع ــات البديل ــل العقوب وتمث
اليــه فــي اآلونــة األخيــرة كثيــر مــن االنظمــة العدليــة والقضائيــة 
هــذا  أن  حديثة،بــل  كسياســة  العالــم  بلــدان  مــن  كثيــر  فــي 
ــًا  ــانيا واقتصادي ــا وإنس ــا مجتمعي ــل مطلب ــح اآلن يمث ــاه أصب االتج
ووطنيــًا، لــذا بــدأ التفكيــر الجــاد فــي تفعيلــة وفــق أســس مقننــة 
ــواء  ــه س ــوة من ــدة المرج ــان الفائ ــن ضم ــي يمك ــة حت ومدروس
ــق  ــي تحقي ــاهمة ف ــواء، والمس ــد س ــي ح ــع عل ــرد او للمجتم للف

ــع.  ــرد والمجتم ــاة للف ــودة الحي ج

ومــن خــال ذلــك تأتــي أهميــة تحديــد جوانــب ومضاميــن هــذه 
تحديــد  وكذلــك  تنفيذهــا  وآليــة  وماهيتهــا  البديلــة  العقوبــات 
ــات البديلــة تغطــي كافــة الحــاالت وتتناســب  قوائــم بهــذه العقوب
معهــا وكذلــك الضوابــط واللوائــح المنظمــة لهــا وكذلــك آليــة 
الحكــم علــي فاعليتهــا ونجاحهــا وضمــان اســتمرارية وجــدوى هــذه 

ــا. ــامي منه ــدف الس ــق اله ــات وتحقي العقوب

وقــد جــاءت هــذه الورقــة البحثيــة لتنــاول ذلــك الموضــوع المهــم 
أن جميــع  حيــث  النفســية،  الناحيــة  الســعودية، مــن  البيئــة  فــي 
ــى  ــة الســعودية، اتجهــت إل ــة فــي المملكــة العربي الجهــات المعني
دراســة وتطبيــق العقوبــات البديلــة، باعتبارهــا أكثــر إصاحــًا مــن 

ــع. ــرد والمجتم ــة الف ــى مصلح ــم عل ــا منه ــجن، حرص ــة الس عقوب

ــح  ــاط توض ــدة نق ــة ع ــذه الورق ــي ه ــث ف ــاول الباح ــوف يتن وس
موضــوع العقوبــات البديلــة، مــن الجانــب النفســي، باعتبارهــا أنهــا 
تــراع الجانــب النفســي لــدى الجانــي، وتقديــم بعــض المقترحــات 
لتطبيــق العقوبــات البديلــة للحــد مــن االثــار النفســية التــي تقــع علــى 

عاتــق الجانــي وأســرته والمجتمــع ككل. 

 التوصيات:

أوصت الورقة الحالية بما يلي:

أواًل: انشــاء مركــز إرشــادي وتأهيلــي فــي كل منطقــة مــن مناطــق 
المملكــة ينضــم اليــه المســتفيد لمــدة زمنيــة معينــة تتحــدد 

ــة.  ــة كل حال ــب طبيع حس
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أهداف المركز المقترح: 

تقديــم خدمــات ارشــادية وقائيــة وعاجيــة لمثــل هــذه الحاالت . 1
الخدمــات  وتقديــم  أخــري  مــرة  لانحــراف  عودتهــم  لمنــع 

ــك. ــاج ذل ــي تحت ــاالت الت ــض الح ــة لبع العاجي

ــرة . 2 ــات م ــذه الفئ ــراط ه ــان انخ ــة لضم ــات تأهيلي ــم خدم تقدي
أخــري فــي المجتمــع ومســاعدتهم علــي التخلــص مــن اي اثــار 

نفســية ترتبــت علــي ذلــك.

تقديــم خدمــات ارشــادية ألســر وأوليــاء أمــور هــذه الفئــات . 3
المراحــل  االبنــاء وفــق  احتياجــات  لمســاعدتهم علــي تلبيــة 
النفســية  لآلثــار  وتجاوزهــم  بهــا  يمــرون  التــي  العمريــة 

لهــم. المجتمــع  نظــرة  علــي  المترتبــة  واالجتماعيــة 

النفســيين . 4 االخصائييــن  مــن  مجموعــة  المركــز  هــذا  يضــم 
والمهنييــن.                       واالجتماعييــن 

يتــم تزويــد هــذا المركــز بمجموعة مــن المقاييــس واالختبارات . 5
والميــول  والدوافــع  الشــخصية  ســمات  لقيــاس  النفســية 
ــا  ــة وغيره ــدرات العقلي ــاالت والق ــات واالنفع ــم واالتجاه والقي

ــة. ــخصية المختلف ــب الش ــن جوان م

يقدم المركز برامج ارشادية وتأهيلية للتدريب على:

الســلوك التوكيــدي – الضبــط الذاتــي – التحكــم فــي االنفعــاالت . 1
تنميــة وجهــة الضبــط الداخليــة –تنميــة الحــس األخاقــي – حــل 

المشــكات  - التفكيــر العقانــي.

-برامــج ألوليــاء األمــور لتعريفهــم باالحتياجــات النفســية لألبنــاء . 2

وكيفيــة تفهمهــا والتعامــل معها والمســاعدة علي اشــباعها 
بطــرق ســليمة وفقــا لمرحلــة النمــو التــي يمــرون بهــا.

حالة.بهــدف  كل  مــع  تتناســب  التــي  البرامــج  مــن  وغيرهــا 
مســاعدتهم علــي عــدم العــودة مــرة اخــري لمثــل هــذه المخالفــات 

وتيســير اندماجهــم مــرة اخــري فــي المجتمــع.

ــع  ــي جمي ــث تغط ــجن بحي ــن الس ــة ع ــات البديل ــوع العقوب ــًا: تن ثاني
ــة  ــروف كل حال ــا لظ ــا وفق ــة بينه ــروق الفردي ــي الف ــاالت وتراع الح

ــه. ــة النمائي ــة والمرحل ــوع المخالف ون
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3.1

عنوان ورقة العمل

مسودة مشروع مقترح )نظام التدابير والعقوبات البديلة في 
قضايا األحداث( مع رؤية مقترحة إلنشاء )الهيئة العامة لشؤون 

األحداث(

أ.د. حامد بن مده بن حميدان الجدعاني
كلية الدراسات القضائية واألنظمة

إن األمــة اإلســامية هــي منــارٌة مضيئــة لألمــم فــي ســجل الحيــاة الخالــد، وقنــاة 
ــن  ــا رب العالمي ــهد له ــد ش ــل، ق ــق الفضائ ــى طري ــة عل ــات كاف ــاد للمجتمع إرش
وخالــق الخلــق أجمعيــن بالخيريــة؛ فقــال تعالــى: ﴿ كنتــم خيــر أمــةٍ أخرجــت للنــاس 

تأمــرون بالمعــروف وتنهــون عــن المنكــر وتؤمنــون بــاهلل﴾. 

وألن المملكــة العربيــة الســعودية تمتــاز بكونهــا دولــة إســامية رائــدة، جعلت 
الشــريعة اإلســامية مصدرهــا الوحيــد، فقــام أبنــاء هــذا الوطــن المبــارك بجهــود 
بــارزة فــي خدمــة دينهــم ثــم مليكهــم، ووطنهــم، وخدمــة الحضــارة اإلنســانية 

بصفــة عامــة، وقدمــوا إســهامات فائقــة لخدمــة الفكــر اإلنســاني العالمــي.

ومتابعــة للجهــود المباركــة بيــن أفانيــن القضــاء فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، يأتــي هــذا البحــث المقــدم والــذي يعتنــي بموضــوع لــه صلــة وثيقــة 
باألحــداث وهــم أمــل المســتقبل؛ هــم أغلــى مــن كل رغبــة، وأفضل مــن أي فائدة، 
وأســمى مــن أي مغنــم، مــا اســتتب ألمــةٍ أمــن إال بســواعدهم، وما اتســق لها عز 
إال بعزتهــم، فــكان ال بــد مــن تحصيــن الجيــل، واحتضــان النــشء، وحراســة األحــداث 
ــئة  ــلوكية؛ بالتنش ــاوزات الس ــة، والتج ــات الفكري ــة، واللوث ــرات العقدي ــن المؤث م
ــة عقيدتهــم، وســامة أخاقهــم،  ــي تحافــظ علــى دينهــم، وصيان الصالحــة الت
ــم، وأن  ــم، وعلمائه ــع والته ــم م ــم، والتاح ــوالء لدينه ــم ال ــق مفاهي وتعمي

يكونــوا أعينــًا ســاهرًة؛ لحفــظ أمــن بادهــم.

المحور الثالث

التطبيقات القضائية 
ونماذج مقترحة 
للعقوبات البديلة
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ويعتمد البحث على محورين هما:

ــة . 1 ــات البديل ــر والعقوب ــرح )نظــام التدابي مســودة مشــروع مقت
تتكــون  المقتــرح  النظــام  ومســودة  األحــداث(:  قضايــا  فــي 
مــن مجموعــة مــواد اشــتملت علــى التعريــف بالمصطلحــات 
الــواردة بالنظــام، واألحــكام المتعلقــة بقضايــا األحــداث، وتدابير 
الرعايــة، واإلصــاح المقــررة، كمــا اشــتمل على تحديــد العقوبات 
التــي يحكــم بهــا عليهــم فــي حالــة ثبــوت اإلدانــة الجرميــة، 
ــات  ــن عقوب ــف ع ــي تختل ــا، والت ــز له ــرح موج ــا، وش وضوابطه
ــذ. ــة التنفي ــم، وآلي ــراج عنه ــة باإلف ــد المتعلق ــدين، والقواع الراش

رؤيــة مقترحــة إلنشــاء )الهيئــة العامــة لشــؤون األحــداث(: . 2
اعتمــادًا علــى ضــرورة وجــود جهــةٍ موحــدةٍ للقيــام بشــؤون 
األحــداث بصفــة شــمولية متكاملــة فــي نطــاق واحــد، وتهتــم 
أيضــًا بشــؤون التوعيــة األمنيــة لألحــداث بشــكل أخــص؛ جــاء 
ومــن  األحــداث(،  لشــؤون  العامــة  )الهيئــة  إنشــاء  مقتــرح 
ــة(،  ــة األمني ــج التوعي ــي لبرام ــز الوطن ــا )المرك ــن تكوينه ضم
ــوم  ــرٍي لمفه ــاٍر نظ ــرد إط ــون مج ــه أن ال يك ــى من ــي يرج والت
التوعيــة األمنيــة الخاصــة باألحــداث، بــل مــن المتأمــل منــه فــي 
ــة  ــج التوعي ــة برام ــةٍ قافل ــود بفعالي ــب أن يق ــتقبل القري المس
ــا األمــن الشــامل بأســٍس  األمنيــة بشــمولية تامــة، ويحقــق لن
علميــةٍ، ووفــق رؤىً واضحــة المعالــم، وأهدافــًا مشــتركة، 
معــدة  متقنــةٍ،  خطــطٍ  عبــر  ذلــك  وكل  محــددة،  وغايــاتٍ 

بعنايــةٍ فائقــةٍ، واهتمــاٍم فريــدٍ. 

 التوصيات:

الدعــوة إلــى االعتنــاء بإنشــاء )أوقــاف خاصــة بشــؤون األحــداث( . 1
ــي  ــة ف ــود العظيم ــتمرار الجه ــم اس ــة؛ لدع ــا المبارك ــي بادن ف
االهتمــام بهــذه الفئــة بمجتمعنــا، وتنوعها، وجــودة إخراجها 
بالصــورة الائقــة التــي تضمــن أمــن الفــرد، واســتقرار المجتمــع.

األحــداث( . 2 لشــؤون  العامــة  )الهيئــة  إنشــاء  إلــى  الدعــوة 
ــة  ــة بفئ ــه صل ــى كل مــا ل ــة الســعودية تتول بالمملكــة العربي
األحــداث وقايــًة، وتوعيــًة، وعاجــًا، وتتولــى إعــداد االســتراتيجية 

الوطنيــة المتعلقــة بفئــة األحــداث.

إعــداد )نظــام . 3 الرفــع بتوصيــة مقتــرح مشــروع  الحــث علــى 
األحــداث(. قضايــا  فــي  البديلــة  والعقوبــات  التدابيــر 

إنشــاء )الخــط الســاخن( للتصــدي لمشــكات فئــة األحــداث، . 4
وتوجيــه النصــح واإلرشــاد لهــم وفــق أســس علميــة واضحــة.

الدعــوة إلــى االعتنــاء التــام بنشــر الثقافــة العدليــة بأهميــة . 5
التدابيــر والعقوبــات البديلــة؛ لمــا لهــا مــن أهميــة كبــرى فــي 
واقعنــا العدلــي المعاصــر، والدعــوة إلــى ســرعة األخــذ بالتجــارب 
العالميــة الناجحــة فــي مجــال التدابيــر والعقوبــات البديلــة، مما 

ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.

االجتماعيــة(، . 6 الماحظــة  بـــ)دور  التــام  االعتنــاء  علــى  الحــث 
و)مؤسســات رعايــة الفتيــات(، وتوفيــر كافــة الكوادر البشــرية، 
واالمكانيــات الماديــة؛ للنهــوض بهــا، وزيــادة تفعيــل دورهــا 
المهــم فــي االهتمــام بفئة األحــداث، وإعــداد الــدورات التدريبية 
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لمنســوبيها ممــا يســهم بفعاليــة فــي التطويــر، والنجــاح.

إعــداد المؤتمــرات، واللقــاءات، والــورش العلميــة، والحقائــب . 7
ــه  ــى وج ــة عل ــات البديل ــر والعقوب ــة بالتدابي ــة المتعلق التدريبي
العمــوم، وباألخــص المتعلقــة باألحــداث للجهــات ذات العاقــة، 

وتبــادل الخبــرات فــي هــذا المجــال المهــم.

الذيــن . 8 العامــة(  )النيابــة  ألعضــاء  متخصصــة  دورات  تنظيــم 
يتولــون التحقيــق فــي قضايــا األحــداث لطــرق وأســاليب التعامــل 
بشــكل  األحــداث  أوضــاع  دراســة  وســبل  الفئــة،  هــذه  مــع 

متكامــل، ومراعــاة ذلــك أثنــاء إجــراء التحقيــق معهــم.

ضــرورة االعتنــاء الفائــق مــن الجميــع بـ)برامــج التوعيــة األمنيــة . 9
الخاصــة باألحــداث(؛ فإنــي علــى يقيــن تــام بــأن مواجهــة هــذه 
التحديــات الجســام لفئــة األحــداث ال تختــص باألجهــزة األمنيــة 
فقط-مــع عظــم المســؤولية الملقــاة علــى عاتقها-بــل هــي 
مســؤولية المجتمــع بــكل مكوناتــه، فــا بــد مــن تعــاون وثيق، 
وتنســيق متقــن؛ للوصــول إلــى أمــن وارف الظــال، ونمــاء ال 

ينقطــع، ومســيرة ثابتــة فــي ســلم الحضــارة اإلنســانية.

الحــث علــى ســرعة التنســيق بيــن الجهــات ذات العاقــة لســرعة . 10
ــا دور  ــد به ــي ال يوج ــدن الت ــي الم ــة( ف ــواء مؤقت ــاد )دور إي إيج

ــات. ــة الفتي ــات رعاي ــة، ومؤسس ــة االجتماعي الماحظ

الدعــوة إلــى إيجــاد كــوادر إعاميــة متخصصــة فــي )اإلعــام . 11
التربــوي(، إلعــداد المــواد اإلعاميــة والتربويــة الموجهــة لفئــة 

األحــداث؛ ليعظــم االســتفادة منهــا.

توجيــه طلبــة الدراســات العليــا فــي الجامعــات الســعودية . 12

ــة  ــة بفئ ــات المتعلق ــوث والدراس ــق بالبح ــام العمي ــى االهتم إل
ــداث. األح

الدعــوة إلــى إنشــاء جمعيــة )أصدقــاء األمــن(؛ لحــث األحــداث . 13
فــي المجتمــع علــى المســاهمة اإليجابيــة فــي دعــم رجــال 
ــل  ــم )رج ــا بأنه ــي مجتمعن ــاب ف ــدث والش ــعار الح ــن، وإش األم

األمــن األول(.

ــة . 14 ــث التوعي ــي ب ــة )sms( ف ــائل النصي ــة الرس ــتخدام خدم اس
ــداث. ــة األح ــن فئ ــع بي ــاق واس ــى نط ــة عل األمني
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3.2

عنوان ورقة العمل

تجربة العقوبات البديلة في محاكم المملكة 
العربية السعودية والتطبيقات القضائية

د. ياسر بن صالح البلوي
القاضي السابق بوزارة العدل

ورقــة العمــل المقدمــة للملتقــى كانــت عــن »تجربــة القضــاء فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي التدابيــر البديلــة للســجون«  تحدثــت 
فــي الورقــة عــن تاريخيــة ومشــروعية وإمكانيــة تجربــة القضــاء فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال العقوبــات والتدابيــر البديلــة 
ــم  ــي دع ــرة ف ــارات المؤث ــى المس ــوء عل ــلطت الض ــم س ــجون. ث للس
البديلــة للســجون فــي المملكة.،ثــم تحدثــت عــن   التدابيــر  تجربــة 
خارطــة التصــور العامــة لمراحــل تطــور تجربــة التدابير البديلة للســجون 
فــي المملكــة، ثــم تطرقــت إلــى العوائــق والعقبــات وســبل تحســين 

ــر البديلــة للســجون فــي المملكــة. إدارة األداء القضائيــة للتدابي

ثــم ســلطت الورقــة الضــوء علــى جملــة مــن التطبيقــات القضائية 
فــي التدابيــر البديلــة التــي حكمــت بهــا والتــي تــم تنفيذهــا بنجاح.

تحدثــت الورقــة عــن أهميــة تطويــر تجربــة العقوبــات البديلــة 
علــى المســتوى القضائــي العــام: والحاجــة المتزايــدة لدراســة تجربــة 
القضــاء الجزائــي للتدابيــر البديلــة للســجون، وماحظــة نجاحاتهــا 
وماحظــة  الناجــح،  األداء  لمتطلبــات  وتعريضهــا  وإخفاقاتهــا 
ــوة  ــي الق ــى نواح ــرف عل ــذا األداء،  وللتع ــل ه ــي تعرق ــات الت المعوق
إصاحهــا  أجــل  مــن  الضعــف  نواحــي  وعلــى  دعمهــا،  أجــل  مــن 

وتداركهــا وتافيهــا فــي أي تخطيــط مســتقبلي.

فالجهــات  العــام:  التنفيــذي  المســتوى  علــى  أيضــا  وألهميتــه 
ومتزايــدة  ماســة  حاجــة  فــي  التشــريعية  والجهــات  التنفيذيــة 
لمعرفــة إلــى أي مــدى يمكــن للقضــاء الجنائــي أن يدعم هذا المســار، 
وفــي حاجــة ماســة لفتــرة تجريبيــة لماحظــة هــذا المســار الجديــد.

وكذلــك مهــم علــى مســتوى القضائــي الخــاص )القاضــي الفــرد(: 
ــى  ــي عل ــرف القاض ــون بتع ــا مره ــل ألهدافه ــة البدائ ــق تجرب فتحقي
ــه  ــول بين ــي تح ــات الت ــة و العقب ــذه التجرب ــي ه ــع ف ــارات التوس مه
وبيــن تحقيــق هــذه األهــداف، ومحاولــة التغلــب عليهــا، وأخــذه 
ــات  ــج الجه ــة ونض ــي المملك ــة ف ــة التجرب ــد مرحل ــار عن ــن االعتب بعي

ــار. ــذا المس ــم ه ــي دع ــة ف ذات العاق

بالتدابيــر  عليــه  المحكــوم  مســتوى  علــى  مهــم  وكذلــك 
البديلة:فعــرض تجربــة البدائــل تعطــي المحكــوم عليــه أفقــًا أرحــب 
ــرًا  ــد مؤخ ــب والمعتم ــي التهذي ــد ف ــج الجدي ــذا النه ــة ه ــن ماهي ع
ــى  ــه إل ــوم علي ــع المحك ــث يتطل ــاة، حي ــن القض ــر م ــدد كبي ــدى ع ل

األهــداف المرجــوة مــن هــذا المســار الجديــد.

ــو  ــة ه ــات البديل ــك العقوب ــن تل ــاس م ــدف األس ــتوعب اله فيس
ــة  ــاركة المجتمعي ــه للمش ــق دفع ــن طري ــف ع ــرد المخال ــاح الف إص
الفاعلــة واألخــذ بيــده لمــا فيــه األصلــح، كمــا يطلــع علــى توفــر 
ــة  ــح إمكاني ــي توض ــر والت ــذا العص ــي ه ــة ف ــة الحديث ــائل التقني وس
متابعــة مــن تصــدر بحقــه عقوبــات بديلــة ومــدى تنفيــذه لهــا 
واألمثلــة علــى ذلــك كثيــرة. هــذا الوعــي مهــم جــدًا فــي تقبــل 
ــر البديلــة ممــا يقلــل  المحكــوم عليــه للعميلــة التهذيبيــة بالتدابي
ــجن. ــة بالس ــة التقليدي ــى العقوب ــار عل ــا واالقتص ــض له ــاالت الرف ح
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لقــد تحدثــت فــي الورقــة عن تجربــة المحاكــم التطبيقيــة العملية 
والهمــوم فــي دعــم هــذا المســار والدفــع بــه ألبعــد مــدى تطبيقــًا 
عمليــًا.. المخفقــات والقناعــات للتوســع فــي التجربــة، وعن مشــاركة 
الكثيــر مــن القضــاة المهتميــن بمســيرة العقوبــات البديلــة بإصــاح 

الشــباب واألحــداث وتهذيبهــم بعيــدًا عــن الســجون.

لقــد تحدثــت فــي الورقــة عــن أهميــة نضــج  تجربــة العقوبــات وأنه 
ــة  ــا بثاث ــي لخصته ــا.. والت ــدة لتطوره ــددات متئ ــن مح ــد لهــا م الب

محــددات:

المحــدد االجتهــادي اإلبداعــي: المؤقتــة حســب األوضــاع الحاليــة . 1
التــي تعتمــد علــى اجتهــاد القاضــي العــام وفهمــه لألنظمــة 
ــي  ــة ف ــات العقابي ــا السياس ــمح به ــذي تس ــقف ال ــدود الس وح
المملكــة. يقابلــه توأمــة تنفيذيــة اجتهاديــة واعيــة وقــادرة 

علــى التنفيــذ الفعــال وتطويــر مســتمر لبيئــة التنفيــذ.

ــروع . 2 ــع مش ــى وض ــل عل ــادي: بالعم ــي االسترش ــدد التجريب المح
لوائــح استرشــادية للبدائــل، وطريقــة تعامل الجهــات التنفيذية 
معهــا، تــدون الماحظات وتســجل اإلشــكاالت وترســم حلولها 

فــي شــكل آراء استرشــادية لتجــاوز المآخــذ.

محــدد اســتقرار التجربــة: وهــي اســتقرار الحالــة الناضجــة بإقــرار . 3
مشــروع لوائــح إلزاميــة تعــم وتخــص وتجمــع كل التفاصيــل 
الدقيقــة فــي هــذا الفقــه التوفيقي.ويكــون بعــد تجربــة زمنيــة 
مــن  التراكمــي  والرصيــد  الثريــة  بالتجــارب  ومليئــة  طويلــة 

ــة. ــة التاريخي ــارات التجرب مه

لقــد تحدثــت فــي الورقــة عــن أهميــة التأهيــل فــي هــذا الجانــب 
وعــن ضــرورة اإلصــاح اإلداري لألجهــزة التنفيذيــة المنفــذة لألحــكام 
القضائيــة، ودعمهــا بالمظلــة النظاميــة للممارســات البدائليــة، 
وأنــه يعــد رافــدا مهمــًا فــي مهمــة االرتقــاء بمســتوى التنظيــم و 
اإلجــراءات فــي الجهــاز اإلداري لتحقيــق الكفــاءة فــي األداء لألحــكام 
القضائيــة الخاصــة بالبدائــل باإلضافــة إلــي قيــاس وتطويــر األداء 
ــل  ــة و تذلي ــات و النتائج،ومعالج ــة المخرج ــى فاعلي ــز عل ــع التركي م

ــك. ــول دون ذل ــي تح ــات الت ــات و العقب الصعوب

ــات  ــي المؤسس ــين إدارة األداء ف ــة بضــرورة تحس ــت الورق وطالب
ــر: ــة عب الحكومي

1 .  Empowerment تمكين العاملين

2 .   Reengineering   إعادة الهندسة

3 .Total Quality Management TQM إدارة الجودة الشاملة

4 . Benchmarking  التفوق المقارن
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3.3
عنوان ورقة العمل

مفهوم العقوبات البديلة معالجة مصطلحية

أ. هاني بن عبد اهلل  الجبير
القاضي بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة المكرمة

ــم  ــى تحكي ــوم عل ــعودية يق ــة الس ــة العربي ــي المملك ــاء ف القض
ــه  ــه ومواقف ــت أحكام ــذا كان ــا، ول ــامية وتطبيقه ــريعة اإلس الش

ــه. ــى مبادئ ــة عل ــامي، محافظ ــه اإلس ــكام الفق ــع أح ــة م متفق

كمــا أنــه يحــرص علــى اســتيعاب المتغيــرات الواقعيــة والظــروف 
االجتماعيــة  الدراســات  إليــه  انتهــت  مــا  ومواكبــة  المحيطــة، 
ــح،  ــه المصال ــق ب ــا تتحق ــات بم ــاع العقوب ــرق إيق ــي ط ــية ف والنفس
وال يخالــف مــا اســتقر عليــه الفقــه اإلســامي، وال مقاصــد التشــريع، 
العــام  النظــام  روح  بيــن  للمواءمــة  يســعون  فالقضــاة  ولذلــك 
االجتماعــي وحساســية  الســياق  وبيــن مــا يقتضيــه  ومقاصــده، 
تغيــره، ممــا جعــل المنظــم يلجــأ إلــى إلــزام القضــاة بالتســبيب 
للحكــم وبيــان المســتند فيــه، وإلــى تعــدد درجــات التقاضــي لضبــط 

حركــة االجتهــاد القضائــي.

ولقــد كانــت دعــوة كريمــة مــن عمــادة البحــث العلمــي، بجامعــة 
أم القــرى للمشــاركة فــي ورشــة عمــل عــن: العقوبــات البديلــة، 
وذلــك ببحــث حــول: مفهــوم العقوبــات البديلــة، ولــذا فقــد جــاءت 
هــذه الورقــة محاولــة تنــاول مفهــوم العقوبــات البديلــة بمقاربــة 
مصطلحيــة، شــاكرا فضيلــة عميــد البحــث العلمــي، ولجنــة الشــؤون 
ألمــارة  التابــع  المكرمــة  مكــة  منطقــة  بمجلــس  االجتماعيــة 
الموضــوع  هــذا  تنــاول  اختيــار  علــى  المكرمــة،  مكــة  منطقــة 

ــاح. ــاعي بالنج ــل المس ــى أن يكل ــائا اهلل تعال ــم، س المه

وقــد جــرى إعــداد هــذه المــادة البحثيــة، والتــي اقتضــت طبيعتهــا 
توزيعهــا علــى النحــو اآلتــي:

التمهيد: ويتضمن أهمية المعالجات المصطلحية.أ. 
المبحث األول: تعريف العقوبة البديلة والمقصد منها.ب. 
المبحــث الثانــي: تنــوع العقوبــات فــي التشــريع اإلســامي ت. 

ــعودية. ــة الس واألنظم
المبحث الثالث: المعالجة المصطلحية.ث. 
الخاتمة: وتتضمن النتيجة والتوصية.ج. 

واهلل تعالــى الكريــم نســأل أن يجعــل هــذا العمــل خالصــًا لوجهــه 
الكريــم، وأن ينفــع بــه، وهــو الموفــق والهــادي ال إلــه غيــره.

 التوصيات:

مصطلــح العقوبــات البديلــة ال يصــح اســتعماله فــي ظــل تطبيــق 
التشــريع اإلســامي للعقوبــات، فــإن التشــريع فــي بــاب عقوباتــه 
الحديــة ال يمكــن تغييــره وال تبديلــه، ولكــون التشــريع كفــل تطبيــق 
العقوبــات البديلــة فــي بــاب التعزيــرات، وكفــل العمــل بهــا باعتبارها 
ــة  ــات أصيل ــود عقوب ــدم وج ــة، ولع ــة التعزيري ــا للعقوب ــا أصي طريق

ســالبة للحريــة تســيطر علــى العقوبــات يحتــاج معهــا لمعالجتــه.

وبذلك فهو مصطلح غير مقبول في هذا االعتبار.

وتبقــى الحاجــة إليــه فــي ظــل العقوبــات المنظمــة فــي األنظمــة 
الســعودية وهــذا يحتــاج لقــرار مــن المنظــم بتعديــل هــذه األنظمة، 
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ألن القاضــي ال يســعه الخــروج عــن تطبيقهــا بــا نــص نظامــي، وهــذا 
ــة، ألنهــا إذا قــررت  ــة عــن داللتهــا اللفظي ــات البديل ســيخرج بالعقوب

صــار أصيلــة ال بديلــة.

ولــذا فإنــي أوصــي باســتبعاد هــذا المصطلــح وعــدم اســتعماله؛ 
لعــدم ســامته وال الحاجــة إليــه علــى مســتوى النظريــة، وإلشــكاله 

مــن ناحيــة لفظــه، واالكتفــاء بأمريــن:

التوصيــة بــأن يؤكــد علــى القضــاة بمــا تقــرر فقهــا مــن تنــوع . 1
العقوبــات التعزيريــة وعــدم اللجــوء لعقوبــة الســجن إال عنــد 

ــك. ــة لذل ــد الحاج تأك

الرفــع للجهــات المختصــة باقتــراح النــص فــي أنظمــة العقوبــات . 2
بــأن للقاضــي العــدول عــن العقوبــة إلــى غيرهــا ســواء كان ذلــك 

بإطــاق أو وفــق حــاالت وخطــوات محــددة.

3.4

عنوان ورقة العمل

مفهوم العقوبات البديلة وانواعها وشروطها 
دراسة مقارنة بالقانون

ا.د.  جال الدين بانقا احمد بشير
قسم األنظمة

كلية الدراسات القضائية واالنظمة - جامعة ام القرى

العقوبــات البديلــة جــاءت محققــة ألهــداف السياســة الجنائيــة 
الحديثــة  والتــى تجمــع بيــن مصلحــة المجتمــع  وإصــاح الجانــى ، ولهــا 
عــدة تعريفــات وإن اختلفــت فــي ألفاظهــا  لكــن تجمعهــا وحــدة 

المضمــون.

وهنــاك اســباب كثيــرة ادت الــى اللجــوء الــى العقوبــات البديلــة 
ــاح  ــي اص ــا ف ــدى فتي ــد تج ــم تع ــجن ل ــة الس ــا ان عقوب ــن اهمه وم
الجانــى باالضافــة الــى اضرارهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة الكبيــرة. 
لســلطة   وتخضــع  تعزيريــة  كانــت  وإن  البديلــة  والعقوبــات  هــذا 
ــن  ــد م ــروط الب ــط وش ــا ضواب ــك له ــم ذل ــن رغ ــة لك ــاء التقديري القض
إســتيفائها قبــل الحكــم بهــا وهــى كذلــك لهــا أنــواع عــدة. وهــذه 
البديلــة جــاء  الــى مفهــوم العقوبــات  البحثيــة باإلضافــة  الورقــة 

الحديــث فيهــا عــن شــروط العقوبــات البديلــة وأنواعهــا. 

 النتائج:

ليــس الهــدف مــن العقوبــات البديلــة هو الغــاء عقوبة الســجن . 1  
وإنمــا هدفهــا ان يكــون الســجن عقوبــة للجرائــم الخطيــرة 

ــن. ــاة المجرمي ولعت
متعلــق . 2 بعضهــا  وشــروط  ضوابــط  لهــا  البديلــة  العقوبــات 

بالمحكــوم عليــه  وبعضهــا اآلخــر خــاص بالعقوبــة  وهنــاك  
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شــروط للحكــم نفســه.
عقوبــة العمــل للنفــع العــام من أهــم انــواع العقوبــات البديلة . 3  

وأكثرهــا  نفعــا . ولهــا تطبيــق راســخ فــي تجــارب الــدول. 

 التوصيات:

اصــدار نظــام للعقوبــات البديلــة  ألن تطبيقهــا مــن غيــر نظــام . 1
قــد يتعــارض  مــع مبــدأ الشــرعية )ال جريمــة وال عقوبــة اال 
بنــص ....( المنصــوص عليــه فــي المــادة الثامنــة والثاثــون مــن 

ــم  ــى للحك ــام االساس النظ
 اعــادة النظــر فــي نصــوص مــواد االنظمــة  الجزائيــة التعزيريــة  . 2

والتــى تنــص علــى الســجن كعقوبــة اصليــة  حتــى فــي الجرائــم 
البســيطة وجعلهــا عقوبــة تكميليــة  مــن ضمــن عقوبــات 

ــا . ــة وغيره ــد والغرام ــل الجل ــرى مث اخ
ــام . 3 ــع الع ــل للنف ــة العم ــق لعقوب ــي التطبي ــة ف ــاء االولوي  إعط

ــا .  ــم نفعه ــا وعظي لجدواه
 نشــر ثقافــة العقوبــات البديلــة عبــر االعــام بضروبــه المختلفــة . 4

وبرامــج بنــاء القــدرات  فهــى مازالــت غيــر معروفــة ألهــل 
ــن  ــا م ــم  وجعله ــاس وعامته ــاء الن ــك دهم ــص دع عن التخص
ذات  الكليــات  لطــاب  الجامعيــة  الدراســية  المقــررات  ضمــن 

ــة. الصل
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3.5

عنوان ورقة العمل

العقوبات المعنوية في القضايا الجنائية 
وتطبيقاتها في المحاكم الجزائية في المملكة 

العربية السعودية

أ.د. موسى بن علي فقيهي 
 كلية الشريعة وأصول الدين, جامعة الملك خالد 

ــه  ــوم علي ــوق المحك ــها بحق ــث مساس ــن حي ــوع م ــات تتن العقوب
إلــى عقوبــات بدنيــة تصيــب الجانــي فــي بدنــه؛ وعقوبــات ســالبة 
ــرة  ــوال الفت ــه ط ــوم علي ــة المحك ــلب حري ــا س ــب عليه ــة يترت للحري
المحكــوم بهــا عليــه؛ وعقوبــات ماليــة تصيــب المحكــوم عليــه فــي 
ذمتــه الماليــة فتنتقــص منهــا كالغرامــة أو المصــادرة؛ وباإلضافــة 
إلــى هــذه األنــواع فــإن هنــاك نوعــًا آخــر مــن العقوبــات؛ والــذي يتمثل 
فــي العقوبــات المعنويــة التــي تصيــب المحكــوم عليــه فــي شــرفه 

واعتبــاره ومكانتــه، وتجعلــه مثــارًا الحتقــار أبنــاء المجتمــع.

    فالعقوبــات المعنويــة تتمثــل فــي عقوبــة إلصــاق الحكــم، 
وعقوبــة نشــر الحكــم، ويقصــد بهمــا إذاعــة نبــأ اإلدانة في األوســاط 
القريبــة مــن المحكــوم عليــه للتشــهير بــه وإحاطــة اآلخريــن علمــا 
تطميــن  الوقــت  ذات  فــي  قصــد  قــد  المشــرع  كان  وإن  بفعلتــه، 
ــه  ــول ل ــن تس ــامتها، وردع م ــى أمنهــا وس ــة عل ــة االجتماعي الهيئ

ــا.  ــدوان عليه ــه بالع نفس

ــي  ــة فه ــة المعنوي ــوم العقوب ــى مفه ــث إل ــص البح ــك خل ولذل
التــي تمــس المحكــوم عليــه فــي مشــاعره وشــرفه واعتبــاره، ممــا 

يؤثــر فــي مكانــة المحكــوم عليــه فــي مجتمعــه. 

المعنويــة,  بالعقوبــات  األخــذ  إلــى  اإلســامي  الفقــه  وســبق 
وكذلــك أخــذت المملكــة العربيــة الســعودية بنظــام العقوبــات 
المعنويــة، فــي العديــد مــن األنظمــة، وبخصــوص األنظمــة الجنائيــة 
الســعودية نجــد أن المملكــة العربيــة الســعودية قــد أخــذت ببعــض 

ــم. ــض الجرائ ــب بع ــي تناس ــة الت ــات المعنوي العقوب

المحاكــم  فــي  المعنويــة  القضايــا  لبعــض  وأخيــرا تطرقــت     
التطبيقــي. بالعملــي  النظــري  الجانــب  بيــن  للربــط  الجزائيــة, 

 التوصيات: 

أن العقوبــات تتنــوع علــى حســب جســامة الجــرم إلــى عقوبــات . 1
وتتفــاوت  ومعنويــة؛  وماليــة؛  للحريــة؛  وســالبة  بدنيــة؛ 

العقوبــات المعنويــة علــى حســب وضــع المحكــوم عليــه.

لقــد عــرف الفقــه اإلســامي العقوبــات المعنويــة، وكان لــه . 2
الســبق فــي األخــذ بهــا؛ وجعــل تقديــر العقوبــة المعنويــة 

القاضــي. المناســبة يخضــع الجتهــاد 

ــام، . 3 ــظ واإلع ــخ، والوع ــى التوبي ــة إل ــات المعنوي ــوع العقوب  تتن
ــد.  ــان والتهدي ــهير والحرم والتش

فــي . 4 المعنويــة  بالعقوبــات  الســعودي  المنظــم  أخــذ  لقــد 
مجــال األنظمــة الجنائيــة؛ إال أنــه لوحــظ أن نســبة اللجــوء إليهــا 
للحريــة  البدنيــة والســالبة  العقوبــات  أمــام  كانــت ضعيفــة 

والماليــة؛ وذلــك نظــرًا لجســامة الجرائــم الجنائيــة.   
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3.6

عنوان ورقة العمل

عوائق تطبيق العقوبات البديلة

أ. خديجة عبدالرحمن محمود برناوي

أ.  دعاء عبد اهلل أحمد بارضوان
كلية الدراسات القضائية و األنظمة

قسم األنظمة - جامعة أم القرى

تهــدف الباحثتــان خــال هــذه الورقــة إلــى إبــراز العوائــق التــي تمنــع 
القضــاة وتحــد مــن حكمهــم  ا إلــى األبحــاث الســابقة المكتوبــة 
ــجن  ــة الس ــة لعقوب ــات البديل ــتناد، بالعقوب ــوعً  اس ــي ذات الموض ف
فــي  الجزائيــة  المحاكــم  فــي  قضــاة  بعــض  مــع  مقابلــة  وإلــى 
ــان عــدة عوائــق مهمــة وتقدمــان  مدينــة مكــة تســتخلص الباحثت
ــام الورقــة، تتلخــص فــي: اســتحداث جهــة تقــوم  ــات فــي خت توصي
بالتنفيــذ وتشــرف عليــه، وإصــدار نظــام يختــص بالعقوبــات البديلــة، 
وتعريــف القضــاة والمختصيــن بالجهــات التــي تســاهم فــي تنفيــذ 
والجهــات  العــدل  وزارة  بيــن  الشــراكات  البديلــة، عقــد  العقوبــات 
المنفــذة للعقوبــات، التعريــف بفكــرة العقوبــات البديلــة، إقامــة 
دورات وورش عمــل للمختصيــن، تشــجيع كتابــة البحــوث والدراســات 
المتعلقــة بالعقوبــات البديلــة، صياغــة مؤشــر لقيــاس أداء العقوبة، 
اســتخاص الخبــرة والفوائــد مــن التجــارب الدوليــة واإلقليميــة فيمــا 

ــة.   ــات البديل ــق بالعقوب يتعل

 التوصيات:

األحــكام . 1 لتنفيــذ  مخصصــة  حكوميــة  جهــة  اســتحداث 
بالعقوبــات البديلــة كأن تكــون تابعــة  لــوزارة العــدل أو تخصــص 
لــكل محكمــة إدارة خاصــة بالتنفيــذ أو لــكل دائــرة موظــف 
خــاص بالتنفيــذ، أو اســتحداث آليــة لمتابعــة تنفيــذ العقوبــة 
لــدى الجهــات المختلفــة ويمكــن االســتعانة بالتقنيــة الحديثــة 

مــن خــال إرســال الصكــوك وتلقــي التقاريــر وغيرهــا.

تعريفهــا، . 2 يضــم  البديلــة،  العقوبــات  يخــص  نظــام  إصــدار 
وأنواعهــا، والعقوبــات البديلــة  المســموح تطبيقهــا، وحــاالت 
إباحــة تطبيــق العقوبــة البديلــة وحــاالت عــدم جــواز تطبيقهــا، 
ليكــون مرجعــا  للقضــاة فــي إصــدار أحكامهــمً  أو تضمين مواد 
ــم. ــة بالجرائ ــة المتعلق ــي األنظم ــة ف ــات البديل ــة بالعقوب متعلق

 تعريــف القضــاة والمختصيــن بالجهــات الخيريــة التــي تســاهم . 3
األحيــاء  مراكــز  كجمعيــة  البديلــة   العقوبــات  تنفيــذ  فــي 

وجمعيــة يســر وغيرهــا.

عقــد شــراكات بيــن وزارة العــدل والجهــات الحكوميــة أو الخيرية . 4
ــذه  ــة، وتهــدف ه ــات البديل ــذ  العقوب ــي تســاهم فــي تنفي الت
ــات  الشــراكات إلــى تقويــة العاقــات بيــن الطرفيــن وتحديــد آلي
تنفيــذ العقوبــات وطــرق متابعــة التنفيــذ والتأكــد مــن فعاليتــه 

ممــا ســيعود أثــره علــى جــودة تنفيــذ األحــكام.

التعريــف بفكــرة األحــكام البديلــة، ونشــرها لــدى المجتمــع . 5
عامــة، ومجتمــع القضــاة علــى كافــة  درجاتــه )قضــاة محاكــم 

الدرجــة األولــى والثانيــة والثالثــة( خاصــة.
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إقامــة دورات وورش عمليــة للمختصيــن يكــون فيهــا عــدة . 6
ــة ليســهل  التنســيق فيمــا بينهــم. ــة وتطوعي جهــات حكومي

بالعقوبــات . 7 المتعلقــة  والدراســات  البحــوث  كتابــة  تشــجيع 
البديلــة، علــى أن تشــمل النواحــي المختلقــة، الشــرعية )كالبحث 
فــي حكــم اعتبــار الطاعــة »عقوبــة« بديلــة، وفــي التســمية 
الجلــد  اعتبــار  البديلــة، حكــم  للعقوبــات  الســليمة  الشــرعية 
عقوبــة بديلــة( واالقتصاديــة واالجتماعيــة والنفســية واألمنيــة 
وغيرهــا، وعلــى أن تخصــص بحــوث لدراســة خصائــص الســجناء 
لتقريــر عقوبــات متناســبة مــع شــخصياتهم ومــا يحقــق الــردع 

لهــم.

للتأكــد مــن صاحيــة . 8 العقوبــة،  أداء  صياغــة مؤشــر قيــاس 
نظــام  وجــود  وضــرورة  وردعهــا،   وكفايتهــا  العقوبــة 

ودارســتها. وتحليلهــا  النتائــج  الســتخاص 

ــة . 9 ــة واإلقليمي ــارب الدولي ــن التج ــد م ــرة والفوائ ــتخاص الخب اس
ــة. ــات البديل فــي مجــال العقوب

3.7
عنوان ورقة العمل

ضوابط العقوبات البديلة )التعزيرية(

د. محمد سعيد القحطاني
القاضي بمحكمة االستئناف في مكة المكرمة

تشــمل هــذه الورقــة علــى ضوابــط العقوبــات البديلــة والتــي أدى 
ــق  ــث أن تطبي ــة(، حي ــة التعزيري ــات البديل ــمى بـــ )العقوب ــى أن تس إل
مجــال تطبيــق هــذه العقوبــات فيمــا يخــص التعازيــر، وقــد ذكــر 
ــى  ــم إل ــا بعضه ــة أوصله ــات التعزيري ــن العقوب ــة م ــاء جمل الفقه
ــة التــي ســأتحدث عنهــا  ــات البديل ــر، وال شــك أن العقوب عشــرة وأكث

ــا. ــدةٍ منه ــت واح ــدرج تح تن

والمقصــد الشــرعي مــن تشــريع هــذه العقوبات هــو الزجــر والردع 
ــه  ــة، وعلي ــق العدال ــع وتحقي ــق المجتم ــب ورد ح ــاح والتهذي واالص
فــإن وضــع ضوابــط لهــذه العقوبــات أمــر فــي غايــة األهميــة حتــى 
ال يكــون هنــاك فوضــى فــي االجتهــادات والتــي قــد تــؤدي إلــى نتائــج 
عكســية فــي تطبيــق هــذه العقوبــات أو يخلــق كثيــرًا من االشــكاالت 
التطبيقيــة وقــد يحــدث كثيــرًا مــن الخافــات واالعتراضــات، ومــن هنــا 

تأتــي أهميــة وضــع ضوابــط لهــذه العقوبــات.

وهــذه الضوابــط تتلخــص فيمــا يلــي: أن ال تكــون مــن جرائــم الحــدود، 
وأال يترتــب عليهــا أهانــة للكرامــة اإلنســاني، وأال يترتــب علــى تطبيقهــا 
مفســدة، وان تكــون بقــدر الجنايــة ومتكافئــة معهــا، وأال تتناســب 
مــع جنــس الجنايــة، وان يتــم الموازنــة فيهــا بيــن المصالــح والمفاســد، 
وأن تكــون مفيــدة للمجتمــع، وان ال يكــون المحكــوم عليــه مــن أربــاب 
الســوابق وغيــر ذلــك مــن الضوابــط التــي تــم تفصيلهــا فــي ثنايــا الورقة.
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3.8
عنوان ورقة العمل

عوائق في طريق تطبيق العقوبات البديلة

أ. عبداهلل بن سعد بن علي الطخيس
القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة

ــا  ــم أن كل م ــن لك ــتخلص أود أن أبي ــذا المس ــي ه ــة ف ــل البداي قب
ســأذكره هنــا يمثــل رأيــي الخــاص حســب تجربتــي العلميــة والعملية

)العقوبــات البديلــة( فــي نظــري ليســت تســمية صحيحــة؛ ألن 
ــا  ــادات ف ــات وعب ــي طاع ــا ه ــي حقيقته ــات ف ــن العقوب ــر م الكثي
)البدائــل  الصحيحــة:  التســمية  أن تســمى عقوبــة، فتكــون  يجــوز 

التعزيريــة(. للعقوبــات  اإلصاحيــة 

 مستخلص الورقة:

البديلــة، . 1 اإلصــاح والعقوبــات  التفكيــر فــي  المشــكلة: قبــل 
فابــد ابتــداءًا مــن اإليــداع فــي الســجن ومســبباته ســواء بحكــم 
قضائــي صحيــح أو حكــم أصــل الســجن فيــه صحيــح وطــول مدتــه 
خالــف التوفيــق والصــواب، أو أنــه مخالــف مــن أصلــه، ناهيــك عــن 
الحــق العــام وتدخــات لجــان المناطــق فــي األحــكام المكتســبة 
للقطعيــة زيــادة علــى مافيهــا مــن مبالغة فــي الســجن ومدده 

فــي بعــض األحيــان.

إن الســجون تعانــي مــن كثــرة النــزالء، واختــاف التهــم، وتبايــن 
األعمــار والجنســيات، ممــا يشــكل خطــورة النتقــال األفــكار 
الســجن ســبب  يجعــل  النــزالء، ممــا  بيــن  الســلبية  والخبــرات 
لتفاقــم الجريمــة ال لحلهــا والقضــاء عليهــا؛ لــذا كان لزامــًا على 

ــر،  ــن الخط ــوا مكم ــم أن يبين ــوالة أمره ــن ل ــن الناصحي الغيوري
ــاج. ــة الع وطريق

األهــداف لحــل المشــكلة: مــن أهــم مــا تحل بــه هذه المشــكلة . 2
مايلي:

النظر في صحة اإليداع في السجن أصًا.أ. 
النظر في طول المدد لمن صح سجنه من حيث األصل.ب. 

العليــا  القضائيــة  وللجهــات  األمــر  لولــي  عائدتــان  والفقرتــان 
األمــر. يعنيهــم  مــن  وتوجيــه  لدراســتها 

لجــان المناطــق وتدخلهــا فــي األحــكام المكتســبة للقطعيــة، . 3
ومــن ثــم مخاطبــة وزارة الداخليــة والداخليــة تخاطــب المقــام 
الســامي الكريــم، ومــن ثــم يخاطــب المحكمــة العليــا فتقــوم 
بالنقــض، والحكــم مــن أصلــه فــي مبالغــة شــديدة، ومــع ذلــك 

هنــاك مــن يطلــب المزيــد.
الحق العام له نصيب كبير من طول مدد السجون وكثرتها.. 4

وكل مــا ذكــر لولــي األمــر النظــر فيهــا ودراســتها وإصــدار مايــراه 
مناســبًا، وفقــه اهلل وأعوانــه لهــداه.

إذا خــف عــدد الســجناء وســلم مــن ال يســتحق الســجن أصــًا مــن . 5
الســجن أو قصــرت المــدة ووافقــت العــدل هنــا ســيكون االحتياج 

للعقوبــات البديلــة أقــل بكثيــر ممــا هــو عليــه اآلن.
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 منهجية الحل أو البحث: 

تتمثــل منهجيــة الحــل فــي تحديد المشــكلة مــن أصلهــا والتوجه 
المباشــر لعاجهــا وعــدم االنشــغال بعــاج النتائــج التــي ظهــرت مــن 
رحــم تلــك المشــكلة األم، ومــن ثــم تحديــد مواطــن الدراســة الجيــدة 
الهادفــة البعيــدة عــن المجامــات والمســايرات، حينهــا ســنصل 
ــا  ــا ومجتمعن ــى بلدن ــود عل ــي تع ــج الت ــود النتائ ــول وأج ــل الحل ألفض

بأفضــل العوائــد.

النتائج األولية:

مازالــت وجهــات النظــر مختلفــة، والبيئــة غيــر مهيــأة فــي غالــب 
إلــى  تحتــاج  ضبابيــة  النظــرة  ومازالــت  البديلــة،  األحــكام  مياديــن 
توضيــح لصاحــب القــرار والقاضــي فــي القضيــة وجهــات التنفيــذ، حتى 
وإن كان التوجــه عالميــًا فــي العقوبــات البديلــة ولكنهــا تبقــى هزيلة 
تحتــاج إلــى عنايــة ومتابعــة وتفريــغ طاقــات، ودعــم مالــي وفكــري 
لوضــع أنظمتهــا، وتســهيل تطبيقهــا علــى أرض الواقــع المشــهود.

النظرة المستقبلية:

ــتقبل  ــون المس ــن يك ــكلة فل ــأ المش ــد منش ــن تحدي ــم نحس إذا ل
للعقوبــات البديلــة مشــرقًا، فهنــا يبــدأ النجــاح للفكــرة واالســتمرار 
واالزدهــار، فــا بــد بعــد ذلــك مــن نظــام يلــم شــعث هــذه العقوبــات 
التــي  العقوبــة  هــي  ومــا  اليســتحقها،  ممــا  يســتحقها  ومــن 
ــى  ــا ويتول ــى تنفيذه ــرف عل ــن يش ــا، وم ــدل له ــي الب ــدل والت ــا ب له

ــه. ــوا إدراك ــه، ونرج ــوا إلي ــا نصب ــنصل لم ــا س ــا؟ عنده تبعاته

ــود  ــا يع ــل لم ــث المتواص ــدؤوب والبح ــل ال ــن العم ــد م ــًا، الب ختام
علــى وطننــا ووالة أمورنــا بمــا ينفــع ويعيــن علــى هــذه األعبــاء 
ــرة، وتســمية األمــور بمســمياتها والبعــد عــن  والمســؤوليات الكبي
المجاملــة والمســايرة والتقصيــر فــي إظهــار النصــح والصــدق فيــه، 
ــه  ــل وج ــى أكم ــا عل ــق مرادن ــا تحقي ــر اهلل لن ــك يس ــا لذل ــإذا وفقن ف
وأحســن صــورة، فنحــن بحاجــة إلى جهــود الجميــع، وتكاتــف العاملين 

ــات.. ــع المجــاالت؛ للحصــول علــى مانرجــوه مــن غاي فــي جمي

 التوصيات: 

تعديــل المســمى مــن العقوبــات البديلــة الــى البدائــل اإلصاحية . 1
للعقوبــات التعزيرية.

دراسة تاريخية قضائية لهذه البدائل.. 2
العنايــة بالنظــام الخــاص بالبدائــل الــذي اعدتــه وزارة العــدل . 3

وإتمامــه، وزيــادة نقصــه إن وجــد.
واالجتماعيــة . 4 القضائيــة  األكاديميــة  الدراســات  تكثيــف 

الموضــوع. بجزئيــات  المتعلقــة 
وضــع األحــكام القضائيــة ممكنــة التطبيــق علــى الواقــع وذلــك . 5

بتهيئــة البيئــة المناســبة.
النظــر فــي مــآالت أحكامــه بالبدائــل . 6 يتعيــن علــى القاضــي 

التعزيريــة حتــى ال تجــاوز مــراده فــي  اإلصاحيــة للعقوبــات 
حكمــه وغايتــه منــه.

التــي . 7 النافعــة  المهــن  علــى  والتدريــب  التعليــم  مواصلــة 
العمــل. ســوق  يحتاجهــا 

بقــاء هيبــة الســجن فــي نفــوس النــاس ســبب مــن أســباب . 8
حفــظ األمــن فــا تكــون البدائــل ســببًا فــي زعزعتهــا.
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أن تكــون هــذه البدائــل فــي حــق مــن يخشــى أن يفســده الســجن . 9
وهــو عكــس مــا يــراد مــن التعزيــر أصــًا.

ــوغ . 10 ــا تس ــة فيم ــات بديل ــة عقوب ــي األنظم ــواد ف ــاف للم تض
ــة. ــة التنفيذي ــث الجاهزي ــن حي ــام وم ــث النظ ــن حي ــه م في

ــن . 11 ــد م ــل فاب ــد التأم ــرر عن ــه مب ــس ل ــجن لي ــكام الس ــض أح بع
ــًا. ــا قضائي عاجه

دعــم النمــاذج اإلصاحيــة الرائعــة مثــل: )جمعيــة تواصــي( و . 12
)جمعيــة إشــراقة( ونظائرهــا وتوســيع مجاالتها ومســاعدتها 

بالدراســات والدعــم المالــي.

3.9

عنوان ورقة العمل

أساليب عقابية بديلة للسجن لمرتكبي الجرائم 
التعزيرية الغير خطرة دراسة تحليلية – بالمملكة 

العربية السعودية

د. فيصل بن غازي الحازمي
محافظ خليص

العقوبــة  فلســفة  علــى  طــرأت  التــي  الســمات  أهــم  أحــد  إن 
للجنــاة،  والتأهيــل  والتهذيــب  اإلصــاح  هــدف  هــو  ووظيفتهــا 
ــر  ــات غي ــن عقوب ــث ع ــة بالبح ــاب والجريم ــاء العق ــة لعلم والملهم
الســجن بعــد أن أثبتــت الدراســات الجنائيــة الحديثــة قصور المؤسســات 
للعــودة  وتأهيلهــم  النــزالء  إصــاح  فــي  دورهــا  ألداء  العقابيــة 
لمجتمعاتهــم كأعضــاء أســوياء متفاعليــن إيجابــي مــع محيطهــم 
بعــد اإلفــراج عنهــم، بــل ويعتقــد البعــض أنهــا أصبحــت مــدارس 
ــة  ــة أو المجرم ــال المنحرف ــة لألعم ــاليب احترافي ــون وأس ــم فن لتعلي
ــه بعــد انقضــاء مــدة  ــد اإلفــراج عن ــدأ وعن ــل المبت بحيــث يدخــل النزي
ــه، نتيجــة  ــر خطــورة علــى مجتمعــه الحاقــد علي ــة وهــو أكث العقوب
لمحاكاتــه ألربــاب الســوابق والذيــن يغرســون فيــه الثقافــة الســفلية 
التــي يتســم بهــا مجتمــع الســجن ويــؤدون بــه إلــى تبنــي المبــادئ 
ــي  ــود ف ــبة الع ــن الدراســات أن نس ــر م ــك أثبتــت كثي ــة، كذل المنحرف
الغالبيــة العظمــي مــن التطبيقــات تصــل إلــى النصــف )50%( أو أكثــر 
علــى أســاس خمســة ســنوات بعــد اإلفــراج، ومــن جانــب أخــر فهــي 
ــن  ــدد م ــارت ع ــد أش ــة، فق ــة الدول ــى ميزاني ــر عل ــط كبي ــدر ضغ مص
الدراســات إلــى أن ذلــك يكلــف الدولــة ماليــًا أكثــر مــن أي خدمــة آخري.
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عشــر  التاســع  القــرن  نهايــة  ومنــذ  المهتميــن  دفــع  وهــذا 
الميــادي الســتنباط عقوبــات اجتماعيــة بديلــة، ولــم تتبلــور فــي 
قوالــب حديثــة إال فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي، وقــد 
ــق  ــي ح ــذ ف ــة تنف ــر أو عقوب ــي »كل تدبي ــا ه ــث بأنه ــا الباح عرفه
ــرار  ــرعي أو ق ــم ش ــاًء لحك ــجن، بن ــى الس ــاله إل ــن إرس ــداًل م ــي ب الجان
ــم  ــه«. وتقس ــي نفس ــة أو الجان ــروف الجريم ــة لظ ــواء نتيج إداري، س
إلــى ثــاث مراحــل وفقــًا لمراحــل إجــراءات الدعــوة الجنائيــة، األولــي 
ســابقة للمحكمــة مــن قبــل جهــة التحقيــق مــن خــال رفــع الصفــة 
التجريميــة والعقابيــة للفعــل أو إتمــام الصلــح فــي الحــاالت المجــازة 
شــرعًا ونظامــًا ذلــك، وثانيــًا خــال المحاكمــة وتتمثــل فــي اســتبدال 
عقوبــة الســجن بعقوبــة أخــرى وهــي التــي ســيركز عليهــا فــي هــذا 

ــرطي. ــراج الش ــل اإلف ــم مث ــدور الحك ــد ص ــة بع ــث، والثالث البح

أمــا أهــم العقوبــات البديلــة للســجن الشــائع اســتخدامها، فهــي 
األســلوب  وهــذا   )Deferred Sentence( بالعقوبــة  النطــق  وقــف 
ــد  ــي يوج ــاالت الت ــي الح ــة ف ــي البداي ــاة ف ــه القض ــأ إلي ــي لج العقاب
شــكوك فــي قيمــة أدلــة اإلثبــات المعتمــد عليهــا فــي اإلدانــة ومــن 
ــي  ــه ف ــن صورت ــل وتكم ــتخدم كبدي ــًا يس ــًا عقابي ــح نظام ــم أصب ث
ــن  ــاح ع ــف اإلفص ــع وق ــم م ــة للمته ــي باإلدان ــم الجنائ ــدار الحك إص
العقوبــة ســواًء كمــًا أو نوعــًا، األســلوب العقابــي األخــر هــو المراقبــة 
القضائيــة )Probation( ولهــذا النــوع أربــع صــور شــائع اســتخدامها، 
والصــورة األولــي وهــو إجــراء قضائــي تتخــذه المحكمــة بحــق الجانــي 
بعــد ثبــوت إدانتــه بحيــث تأمــر بإطــاق ســراحه تحــت إشــراف ومراقبــة 
إدارة المراقبــة القضائيــة بشــروط محــددة، والصــورة الثانيــة مــا 
 )The Shock Probation( يســمى بالمراقبــة القضائيــة بعــد الصدمــة
وتكمــن فــي إرســال الجانــي للســجن لفتــرة ثــم يطلــق ســراحه 

ويخضــع للمراقبــة القضائيــة، والثالثــة ال تختلــف كثيــرًا وتكمــن فــي 
ــح  ــح وأصب ــة وإذا نج ــع الماحظ ــهر م ــة أش ــدة ثاث ــي لم ــز الجان حج
ســلوكه مرضــي يفــرج عنــه ويخضــع للمراقبــة القضائيــة، والرابعــة 
 Attendance Center( حديــث نوعــًا ما وتســمى مراكــز إعــادة التأهيــل
Order( وقــد تــم وصــف هــذا األســلوب العقابــي بأنــه مراكــز يوميــة 
تحقــق أهدافــًا وأغراضــًا متعــدد كبديــل للســجن وللمراقبــة القضائية 
التعليــم أو  أو  التقليديــة، ومراكــز تدريــب علــى مهــارات العمــل 
تصحيــح األخطــاء الشــخصية للجنــاة، ومــن العقوبــات البديلــة الشــائع 

.)Community Service Order( اســتخدامها المنفعــة االجتماعيــة

والهــدف الرئيســي مــن هــذا البحــث ونتيجــة للنــدرة فــي اســتخدام 
ــدم  ــدت فتق ــة، وإن وج ــجن بالمملك ــة للس ــة بديل ــات تعزيري عقوب
ــاري وليــس مؤسســي أو  بأســلوب اجتهــاد شــخصي أو فــردي واختي
إلزامــي وفــي نطــاق جــدًا ضيــق وأســاليب عقابيــة ال يتوافــر بهــا كثيــر 
ــات  ــا كعقوب ــة، وبعضه ــة التعزيري ــداف العقوب ــات وأه ــن متطلب م
تكميليــة، وذلــك لعوامــل عــدة أولهــا لضعــف أو انعــدام البنيــة 
التنظيميــة واإلداريــة والتحتيــة فــا توجــد جهــات رســمية مخصصــة 
النفســية  التقريــر  توافــر  أو  البديلــة،  العقوبــات  مــن  أي  لتنفيــذ 
واالجتماعيــة والماليــة وغيرهــا التــي تعيــن ناظــر القضيــة ألخــذ 
تصــور كامــل عــن الجانــي ممــا يســاعده الختيــار العقوبــة األفضــل، 
واألنظمــة المقننــة ال تســتوجب أو حتــى ال تشــجع علــى تطبيــق 
عقوبــات بديلــة، ويتضــح االحتيــاج فــي قلــة المؤيديــن لفوائــد تلــك 

ــل.  ــار األفض ــا الخي ــل فأنه البدائ

والباحــث يقــدم خمــس نمــاذج عقابية قابلــة للتطبيــق كعقوبات 
تعزيريــة لخمســة شــرائح مختلفــة مــن الجنــاة تتوافــر لــكل فئــة 
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ظــروف اجتماعيــة وشــخصية تتناســب مــع طبيعــة النمــوذج ومدتــه 
وكيفيــة تطبيقــه والجهــات المناســبة لإلشــراف على التنفيــذ. كذلك 
قــد روعــي فــي الدراســة إمكانيــة اســتخدام التفريــد العقابــي لتلــك 
النمــاذج بحيــث تختلــف مــدة البرنامــج ألفــراد كل فئــة وفقــًا لتوافــر 
الظــروف المخففــة أو المشــددة المصاحبــة ألفعالهــم، كمــا أنه قد 
أقتــرح لتنفيــذ بعــض أجــزاء مــن برامــج األســاليب العقابيــة المقترحــة 
علــى مبــدأ العمــل التطوعــي الــذي حــث عليــه ديننــا الحنيــف وهــو أحد 
األهــداف الرئيســية التــي تشــجع الرؤيــة الوطنيــة المباركــة )2030( 
علــى التواســع فــي تطبيقــه مــا أمكــن ذلــك، وهــم مــن جانــب أخــر 
مــن المؤكــد تقديمهــم خدمــات أفضــل وأكثــر إتقــان، نتيجــة لتوافر 

صاحيــة االختيــار وعملهــم هــذا التطوعــي نابــع  مــن رغبتهــم.  

3.10

عنوان ورقة العمل

العقــوبات البديلـة وتطبيقاتها في األنظمة 
الجزائية بالمملكة العربية السعودية

أ. أيمن بن فؤاد مداح
مدير عام الحقوق العامة - إمارة منطقة مكة المكرمة

هدفــت هــذه الورقــة إلــى:  دراســة:مفهوم العقوبــات البديلــة، 
العقوبــات  تطبيــق  شــروط  البديلــة.،  العقوبــات  تطبيــق  أســباب 
البديلــة، و بدائــل عقوبــة الحبــس فــي األنظمــة الجزائيــة بالمملكــة 

ــعودية. ــة الس العربي

ســتكون منهجيــة الحــل بتحليــل بعــض نصــوص التشــريع الجزائــي 
العقوبــات  للوقــوف علــى واقــع  الســعودية؛  العربيــة  بالمملكــة 
المشــرع  تطبيــق  واســتطاع  الجزائيــة،  التشــريعات  فــي  البديلــة 

والقضــاء لهــا.

 النتائج: 

ــل . 1 ــادة تأهي ــي إع ــة ف ــف مهم ــا وظائ ــة له ــات البديل  العقوب
مســتقلة  تدابيــر  وباعتبارهــا  عليــه،  المحكــوم  وتهذيــب 

عليــه. للمحكــوم  االجتماعــي  للتأهيــل 

ــق إال إذ . 2 ــن يتحق ــة، ل ــة البديل ــام العقوب ــد نظ ــق مقاص إن تحقي
ــة. ــة والتنفيذي ــات العدلي ــة للجه ــة واضح ــر وأنظم ــدت معايي وج

ــات . 3 ــل للعقوب ــر بدائ ــي تقري ــي ف ــة للقاض ــلطة التقديري  إن الس
عليهــا  نصــت  معينــة،  بشــروط  مقيــدة  للحريــة،  الســالبة 
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الســعودية.  العربيــة  بالمملكــة  الجزائيــة  األنظمــة 

التشــريعات بالمملكــة العربيــة الســعودية الحديثــة تأخــذ بنظــام . 4
بدائــل الحبــس، وتحتــاج إلــى تفعيــل وآليــة واضحــة للتطبيــق.

 التوصيات: 

التأكيــد علــى عــدم التعــرض للعقوبــات المقــررة شــرعًا، وعلــى . 1
ــة  ــات التعزيري ــن العقوب ــون ضم ــا تك ــة إنم ــات البديل أن العقوب

فــي القضايــا البســيطة 

ــوص . 2 ــواردة بنص ــة ال ــات البديل ــع العقوب ــة لجمي ــن مدون تضمي
العربيــة الســعودية حتــى  الجزائيــة فــي المملكــة  األنظمــة 
أحكامهــم  إصــدار  عنــد  بهــا  االســتئناس  للقضــاة  يســهل 

القضائيــة.

ــس . 3 ــي تنعك ــة الت ــات البديل ــل العقوب ــى تفعي ــاة عل ــث القض ح
ــع. ــرد والمجتم ــى الف ــًا عل إيجاب

ــة . 4 ــات العدلي ــاب الجه ــة إلكس ــب مائم ــات تدري ــاد سياس اعتم
والتنفيذيــة بالمعــارف والخبــرات والمهــارات الازمــة للتعامــل 
مــع الظواهــر الجرميــة المســتحدثة، وتدريبهــم علــى تطبيــق 
نظــام بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة، وبمــا يحقــق مقاصــد 

المشــرع مــن العقوبــات البديلــة.

وضــع معاييــر إلشــراك الجهــات الخدميــة والخيريــة فــي تنفيــذ . 5
العقوبــات البديلــة بإشــراف مــن الجهــات العدليــة والتنفيذيــة.

3.11

عنوان ورقة العمل

التحرر من العقوبات السالبة للحرية كنموذج لإلصاح  
في نظام العدالة الجنائية

د. أيمن بن عبد العزيز المالك 
مدير مركز التقويم الفكري والسلوكي  

المديرية العامة للسجون

انطاقــًا مــن حقيقــة تزايــد العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة 
المؤديــة لتزايــد حجــم الجريمــة، وتزايــد عــدد المحكــوم عليهــم 
بالعقوبــات الســالبة للحريــة، والتــي أصبحــت غيــر قــادرة لوحدهــا على 
الحــد مــن الجريمــة واالنحــراف، جــاءت هــذه الدراســة لتتنــاول موضوع 
ــاد  ــدل االعتم ــاح ب ــوذج لإلص ــة كنم ــالبة للحري ــات الس ــل العقوب بدائ

ــة. ــة التقليدي ــج اإلصاحي ــى  البرام ــا، أو عل ــة لوحده ــى العقوب عل

 األهداف: 

ــات الســالبة للحريــة  ــل العقوب تظهــر هــذه الدراســة اهميــة بدائ
كنمــوذج لإلصــاح فــي نظــام العدالــة الجنائيــة وضــرورة البــدء فــي 

تطبيقهــا مــن قبــل المشــرع الســعودي.

 المنهجية: 

المنهــج االســتقرائي النقــدي، وذلــك مــن خــال دراســة النصــوص 
واالدبيــات والبحــوث المتعلقــة ببدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة 
ووصــف الواقــع واســتنتاج الــدالالت وإبرازهــا واإلجابــة علــى تســاؤالت.
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 أهم النتائج: 

إن مــن ســلبيات العقوبــات الســالبة للحريــة علــى النــزالء أصحــاب . 1
العقوبــات قصيــرة المــدة التفــكك األســري، وتبــادل الخبــرات 

اإلجراميــة بيــن النــزالء.

إن مــن أهــم المعوقــات التــي تحــد مــن تطبيــق بدائــل العقوبــات . 2
ــة  ــة بمتابع ــات مخول ــود جه ــدم وج ــو ع ــة   ه ــالبة للحري الس
ــا  ــدم صاحيته ــة، وع ــالبة للحري ــات الس ــل العقوب ــق بدائ تطبي
ــاد  ــمح بإيج ــة ال يس ــة المرتكب ــط الجريم ــراد، وأن نم ــكل األف ل

ــة. ــالبة للحري ــة الس ــل للعقوب بدائ

 أهم التوصيات: 

ــق . 1 ــة تطبي ــي متابع ــة ف ــة مخول ــات تنفيذي ــاد جه ــرورة إيج ض
بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة، إذ بينــت نتائــج هــذه الدراســة 
أن عــدم إيجــاد تلــك الجهــات هــي مــن المعوقــات الرئيســة فــي 

تطبيــق العقوبــات البديلــة للســجن.

ــجن، إذ . 2 ــة الس ــل لعقوب ــاد بدائ ــي إيج ــدي ف ــر الج ــرورة التفكي ض
بينــت نتائــج هــذه الدراســة أن لعقوبــة الســجن تأثيــرات نفســية 

قــد تمتــد لفتــرة زمنيــة طويلــة علــى الســجين.

 النظرة المستقبلية: 

ــة فــي المملكــة  ــة الجنائي مــن المنتظــر ان تشــهد ســاحة العدال
العربيــة الســعودية اعتمــاد برامــج بديلــه لعقوبــة الســجن علــى بعض 
االفعــال المجرمــة تعزيرينــا والتــي ان صــدرت ســتكون نقلــه نوعيــه 

ــة  ــوالت ايجابي ــدث تح ــع ان تح ــن المتوق ــعودي وم ــاء الس ــي القض ف
ــول  ــة والتح ــتوى الدول ــى مس ــل عل ــرة ب ــرد واالس ــتوى الف ــى مس عل
الوطنــي ومــن المرجــح ان تنخفــض نســبة النــزالء القابعيــن خلــف 
ــت  ــدرج تح ــم تن ــع قضاياه ــا طاب ــم خلفه ــل منه ــون ج ــوار ك االس
العقوبــات التعزيريــة. وإلنجــاح هــذه الخطــوة يجــب ان يكــون هنــاك 
ادارة جديــدة مــن عــدة جهــات لإلشــراف علــى تطبيــق ومتابعــة 

ــوب. ــكل المطل ــل بالش ــذ البدائ تنفي

 التوصيات: 

ابــرز التوصيــات التــي يمكــن أن تســهم وتشــجع علــى إيجــاد بدائــل 
لعقوبــة الســجن:

ــجن، إذ . 1 ــة الس ــل لعقوب ــاد بدائ ــي إيج ــدي ف ــر الج ــرورة التفكي ض
أن لعقوبــة الســجن تأثيــرات نفســية قــد تمتــد لفتــرة زمنيــة 
طويلــة علــى الســجين، وقــد تمتــد هــذه التأثيــرات إلــى أســرته 

والمجتمــع بأســره.

ضــرورة إيجــاد جهــات تنفيذيــة مخولــة فــي متابعة تطبيــق بدائل . 2
العقوبــات الســالبة للحريــة، إذ أن عــدم إيجــاد تلــك الجهــات هــي 

مــن المعوقــات الرئيســة فــي تطبيــق العقوبــة البديلــة للســجن.

ضــرورة إيجــاد بدائــل للعقوبــات الســالبة للحريــة تتماشــى مــع . 3
نمــط الجريمــة المرتكبــة.

إن احــد أســباب ضعــف البرامــج اإلصاحيــة داخــل المؤسســات . 4
اإلصاحيــة يعــود إلــى تضخــم عــدد النــزالء لــذا يجــب العمــل علــى 
تخفيــف ذلــك مــن خــال ايجــاد بدائــل للعقوبــات الســالبة للحريــة 

تتمشــى مــع طبيعــة المجتمــع وتقاليــده.
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3.12

عنوان ورقة العمل

تصور مقترح لتوليد العقوبات البديلة

د. سارة هليل المطيري 
أســتاذ أصــول التربيــة اإلســامية المســاعد ووكيلــة قســم 
التربيــة اإلســامية والمقارنــة بكليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى

ــو  ــا ه ــد عنايته ــة مزي ــة العدلي ــا األنظم ــي توليه ــور الت ــن األم ًم
ــة  ــة القضائي ــمح للجه ــة تس ــة البديل ــددة للعقوب ــل متع ــاد بدائ إيج
ــارات  ــد مــن االعتب ــك محكــوم بالعدي ــر أن ذل ــار مــن بينهــا، غي باالختي
ــارات المتعلقــة بالجانــي  الناظمــة للعمليــة، وفــي مقدمتهــا االعتب
المتعلقــة بصحــة  ومــا يناســبه مــن عقوبــة بديلــة، واالعتبــارات 
االختصــاص  التنفيــذ؛ كمشــاركة كافــة جهــات  االختيــار وضمــان 
ــن  ــة أو ع ــة البديل ــراح العقوب ــن اقت ــؤولة ع ــواء المس ــة س ذات العاق
ــة  ــذه الورق ــاء ه ــم بن ــق ت ــذا المنطل ــن ه ــا. وم ــا ومتابعته تنفيذه
ــرح يتكــون مــن )أهــداف ومرتكــزات وإجــراءات  ــة كتصــور مقت البحثي
عمــل ومعوقــات تنفيــذ وحلــول مقترحــة(، وقــد جــرى فيــه العمــل 
ــة  ــرة كلي ــال نظ ــن خ ــة م ــات البديل ــة العقوب ــل منظوم ــى تحلي عل
تأخــذ فــي االعتبــار كافــة العناصــر والعوامــل المؤثــرة والعاقــات 
المتداخلــة فــي الموضــوع، فــي محاولــة لتنظيــم هــذه العناصــر 

ــأن. ــاب الش ــة ألصح ــة البديل ــد العقوب ــير تولي ــدف تيس به

اســتهدفت الورقــة البحثيــة تقديــم تصــور مقتــرحُ يمثــل خارطــة 
طريــق أمــام المُشــرع الســتمرار العمــل نحــو أنمــوذج متكامــل 
لتوليــد العقوبــة البديلــة. ودراســة موضــوع العقوبــات البديلــة مــن 
ــن كل  ــات بي ــة العاق ــا كاف ــح فيه ــة تتض ــة متكامل ــال منظوم خ

ــة(  ــات البديل ــات )العقوب ــاءة المخرج ــى كف ــول إل ــا. والوص عناصره
ــرة. ــبة والمؤث ــات المناس ــار المدخ ــى اختي ــز عل ــال التركي ــن خ م

تــم اســتخدام أســلوب تحليــل النظــم؛ كطريقة منهجيــة منظمة 
لتحديــد وتحليــل المشــكلة؛ وتحقيــق أهــداف الدراســة، باعتبــار أن 
موضــوع العقوبــات البديلــة نظــام مفتــوح مركــب مــن مجموعــة 

ــرة فيه. ــدد العوامل المؤث ــر، تتع مــن العناص

توصلــت الورقــة البحثيــة لعــدد مــن النتائــج، منهــا: إمكانيــة الربط 
بيــن المدخــات كالجانــي بخصائصــه المتعــددة مع الجهــات المنفذة 
فيهــا العقوبــة؛ لتوليــد عــدد مــن العقوبــات البديلــة، وتوصلــت 
الورقــة إلــى عــدد مــن التصنيفــات المقترحــة يرافقهــا تدبيــر وقائــي 
لعــدم العــودة للجريمــة: كالعقوبــات الماليــة، والعقوبــات البدنيــة 
)بــا مقابــل مالــي(، والعقوبــات المعنويــة. ووضعــت أمثلــة يمكــن 

القيــاس عليهــا لتوليــد عقوبــات بديلــة أخــرى.

ــة العمــل علــى إكمــال مــا  ــة إلــى أهميــة مواصل ــع الباحث وتتطل
ــة  ــرق بحثي ــي مــن خــال ف ــرح الحال ــه الورقــة فــي التصــور المقت بدأت
متعــددة التخصصــات تتكامــل معارفهــا لتضمــن جــودة النتائــج، 
ــات  ــص بدراس ــز مخت ــي أو مرك ــيس كرس ــة بتأس ــت الورق ــا أوص كم

ــة. ــات البديل العقوب
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4.1

عنوان ورقة العمل

التجارب الدولية في مجال بدائل السجون

أ.د. عبداهلل عبدا لعزيز اليوسف
وكيل جامعة األمام محمد بن سعود للتبادل المعرفي والتواصل الدولي

 عضو اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم سابقا
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية للشؤون االجتماعية سابقًا

تهــدف هــذه الورقــة لمناقشــة بدائــل الســجون مــن خــال ايضــاح عجــز الســجون 
بطرقهــا التقليديــة فــي اســتصاح االفــراد والرجــوع بهــم الــي الطريــق الصحيــح.

ــا  ــي اداء دوره ــجون ف ــل الس ــح فش ــاط توض ــدة نق ــي ع ــات ال ــير الدارس ــث تش حي
المتوقــع منهــا. ومــن ابــرز الماحظــات التــي تشــير الــي فشــل الســجون فــي اداء 

الــدور المنــاط بهــا مــا يلــي:

اســتحالة تغيــر إصــاح وتهذيــب المجرميــن الخارجيــن عــن القانــون بالعقوبــة . 1
الســلبية لوحدهــا ألســباب كثيــرة منهــا 

االعتمادات المالية المقدمة للسجون على مستوى العالم ضئيلة . 2

الوسائل البشرية والتجهيزات الفنية ضعيفة . 3

األبنية غير كافية الستيعاب كل السجناء . 4

ــة ) . 5 األبحــاث العلميــة تشــير الــي فشــل الســجون فــي أداء رســالتها اإلصاحي
ــا يعــودون  نســب العــود ( 50% مــن الرجــال 40% مــن النســاء فــي بريطاني
للجريمــة باقــي الــدول ال تخــرج عــن هــذا النمط.هــذه االســباب والكثيــر 
غيرهــا دفــع العلمــاء للتفكيــر فــي بدائــل تكــون ناجحــة ومجديــة بــدل 
ــة  ــات الســالبة للحريــة. وبالرغــم مــن ان الســجون ســوف تضــل عقوب العقوب
ــن  ــون والخطري ــن القان ــن ع ــة الخارجي ــرة ولحجــز حري ــم الخطي مهــم للجرائ

المحور الرابع

التجارب الدولية في 
تطبيق العقوبات 
البديلة وعالقتها 

برؤية 2030
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علــي المجتمــع فــان بدائــل الســجون ســوف تعتنــي بطــرح رؤيــة 
عليمــة لمعاقبــة المخالفيــن فــي الجرائــم الصغيــرة والغيــر 

ــرة. خطي

والورقــة الحاليــة تســتعرض خلفيــة تاريخيــة لاهتمــام ببدائــل 
الســجون وكذلــك المواثيــق الدوليــة والعربية حولها.كما تســتعرض 
ــجون  ــل الس ــال بدائ ــي مج ــة ف ــارب دولي ــن  التج ــه م ــة مجموع الورق
حيــث تســتعرض الورقــة التجــارب االمريكيــة واالســترالية وكذلــك 

ــا   ــة وغيره ــويدية و الهولندي الس

 التوصيات:

اتضــح فشــل الســجون فــي القيــام بدورهــا االصــاح والعقابــي . 1
ــارات  ــجون ال اعتب ــل الس ــل بدائ ــة لتفعي ــه ماس ــاك حاج ــذا هن ول

ــرة  ــة كثي اصاحي

االستفادة من التجارب الدولية في مجال بدائل السجون . 2

البديلــة . 3 العقوبــات  بيــن  دراســات متعمقــة ومقارنــة  اجــراء 
التقليديــة  والعقوبــات 

عقــد المزيــد مــن ورش العمــل حــول العقوبــات البديلــة يشــارك . 4
فيهــا القضــاة والضبــاط والمتخصصيــن حــول بدائــل الســجون 

  

4.2

عنوان ورقة العمل

بدائل العقوبات السالبة للحرية – تجربة أمريكا 
الشمالية أنموذجا

د. يحيى تركي الخزرج
قسم علم االجتماع

جامعة الملك عبدالعزيز

ــر  ــن أكث ــمالية م ــكا الش ــي أمري ــة ف ــة الجنائي ــام العدال ــد نظ يع
األنظمــة تقدمــا فــي العالــم الغربــي من حيث تعــدد بدائــل العقوبات 
إصاحيــة  رؤيــة  تبنيــه  إلــى  إضافــة  واألحــداث.  للكبــار  وتنوعهــا 
البســيطة  الجرائــم  مــن  كثيــر  فــي  تتحاشــى  للجنــاة؛  وتأهيليــة 
والمتوســطة اللجــوء إلــى عقوبــة الســجن، والتركيــز بــدال مــن ذلــك 
علــى البدائــل المجتمعيــة. وهــي بذلــك ترمــي إلــى إبعــاد المتهميــن 
ــن  ــى أم ــرا عل ــون خط ــي وال يمثل ــجل إجرام ــم س ــس لديه ــن لي الذي
وســامة المجتمــع مــن الولــوج إلــى تجربــة الســجن التــي قــد يخرجون 
منهــا أكثــر خبــرة وتمرســا فــي الممارســات والمخالفــات القانونية؛ 
ــة التــي تترتــب علــى  ــار النفســية واالجتماعيــة والمهني وتقليــل اآلث

ــة. ــالبة للحري ــات الس العقوب

وتســعى ورقــة العمــل هــذه إلــى اســتعراض أهــم جوانــب تجربــة 
دول أمريــكا الشــمالية فــي مجــال بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة 
بالتركيــز علــى أنــواع العقوبــات البديلــة للكبــار واالحــداث، والتــي 
تعتمــد علــى تأهيــل وإعــادة االندمــاج االجتماعــي للمتهميــن داخــل 
المؤسســات اإلصاحيــة. كمــا  بــدال مــن  المحليــة  مجتمعاتهــم 
ــي  ــة« الت ــة التصالحي ــوم »العدال ــات مفه ــة تطبيق ــتعرض الورق تس
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يقبــل فيهــا الجنــاة تحمــل كامــل المســؤولية عــن الفعــل اإلجرامــي 
الــذي اقترفــوه، ويضطلعــون بمســؤولية المصالحــة وتحقيق طلبات 
الضحيــة فــي التعويــض أو االعتــذار. ويتيــح الفرصــة للضحايــا بالتعبيــر 
للجنــاة عــن مشــاعرهم تجــاه القضيــة، واآلثــار الماليــة والحســية 
والنفســية التــي ربمــا تضــرروا منهــا. كمــا يتيــح هــذا النمــوذج 
ــي  ــاهمة ف ــي بالمس ــع المحل ــادات المجتم ــاء وقي ــي ألعض التصالح
ــرهم،  ــة وأس ــي والضحي ــن الجان ــدع بي ــاطة وردم الص ــات الوس علمي
ــة فــي صياغــة وإصــدار األحــكام  والمشــاركة مــع الجهــات القضائي

ــة. ــر إصــدار األحــكام التصالحي المناســبة مــن خــال دوائ

 التوصيات: 

إجــراء المزيــد مــن الدراســات للتجــارب الدوليــة البــارزة فــي مجــال . 1
فــي  منهــا  واالســتفادة  للحريــة  الســالبة  العقوبــات  بدائــل 
الخــروج ببعــض النمــاذج واإلجــراءات التــي تتناســب مــع طبيعــة 

ــعودي. ــي الس ــع العرب ــة المجتم وثقاف

التصالحيــة ضمــن نظــام . 2 العدالــة   تطبيــق بعــض مفاهيــم 
تناســب  التــي  بالصيغــة  المملكــة  فــي  الجنائيــة  العقوبــات 

المحليــة. البيئــة 

ضــروة إشــراك المجتمعــات المحليــة فــي المــدن الســعودية . 3
ممثلــة فــي عمــد األحيــاء ورؤســاء مجالــس األحيــاء وممثلــي 
البــارزة داخــل  المجالــس البلديــة وغيرهــم مــن الشــخصيات 
ــي  ــة ف ــة الجريم ــي مكافح ــاهمة ف ــكنية، بالمس ــاء الس األحي
المجتمــع المحلــي مــن خــال الوســاطة بيــن الجانــي والضحيــة 

ــول  ــاد الحل ــي،  وإيج ــرة الح ــن دائ ــع ضم ــي تق ــا الت ــي القضاي ف
ــتقبا.  ــا مس ــدم تكرراه لع

بعــض . 4 لتمكيــن  النهــاري(  )اإلفــراج  فكــرة  مــن  االســتفادة 
ــا البســيطة  الموقوفيــن فــي الســجون الســعودية فــي القضاي
أســرهم  تجــاه  ومســؤولياتهم  أعمالهــم  مواصلــة  مــن 

والعــودة مســاء إلــى مــكان االحتجــاز.  

ــض . 5 ــع( لبع ــجن المتقط ــرة )الس ــق فك ــة وتطبي ــى دراس ــل عل العم
فئــات النســاء من األمهــات اوكبار الســن وذوي االحتياجــات الخاصة، 
ــدة،  ــرة واح ــن فت ــدال م ــرات ب ــى فت ــة عل ــاء العقوب ــم قض ــث يت بحي

ــات والمنافــع للســجين وأســرته.  ــر مــن اإليجابي ممــا يحقــق الكثي
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4.3
عنوان ورقة العمل

العقوبات الدولية في تطبيق العقوبات البديلة

أ. د. احـسن مـبارك طـالب
جامعة نايف للعلوم األمنية

للحريــة،  الســالبة  العقوبــات  تطــورت  األخيــرة  الســنوات  فــي 
نظريــًا، وتطبيقيــًا، وشــمل ذلــك ظهــور عــدة نمــاذج تطبيقيــة لــدى 
العديــد مــن بلــدان العالــم وعمــدت بعــض البلــدان حتــى إلــى إعــادة 
ــز  ــن التركي ــت م ــا، و أنتقل ــة لديه ــة الجنائي ــام العدال ــي نظ ــر ف النظ
علــى العقوبــات الســالبة للحريــة،  كســبيل أمثــل » للتعامــل مــع 
ــات  ــل العقوب ــدت بدائ ــع » واعتم ــي المجتم ــن ف ــة والمجرمي الجريم
الســالبة للحريــة ركيــزة أساســية للتعامــل مــع الكثيــر مــن األنمــاط 
هــذه  وفاعليــة  لجــدوى،  بالنظــر  وذلــك  والمجرميــن،  االجراميــة 
ــادة  ــال إلع ــة المج ــة وإتاح ــن الجريم ــة م ــال الوقاي ــي مج ــرة ف األخي
للعقوبــات  نمــاذج متعــددة  الذاتــي ودخلــت   التأهيــل واالصــاح 
ــم،  ــات العال ــن دول ومجتمع ــد م ــدى العدي ــق ل ــز التطبي ــة حي البديل
وهــو مــا ســوف نتطــرق لــه فــي هــذه الورقــة العلميــة حيــث، ســوف 
نســتعرض تجــارب وتطبيقــات العقوبــات البديلــة لــدى بعــض الــدول 
مثــل، الجزائــر وفرنســا وفنلنــدة واســكتلندة والواليــات المتحــدة 
ــا، واظهــار  االمريكيــة، وكنــدا وبعــض الــدول االفريقيــة مثــل نامبي
اســلوب ونمــاذج التطبيقــات لديهــا االيجابيــات والســلبيات التــي 

ــة. ــاذج التطبيقي ــك النم ــن تل ــت ع نتج

 الـتـوصيـات:

للتطبيــق . 1 مكتــوب  واضــح  شــرعي  قانونــي  تنظيــم  إعـــداد 
ــات  ــث التنظيم ــة وتحدي ــة، أو مراجع ــات البديل ــي للعقوب الفعل
القديمــة لمواكبــة المســتجدات فــي مجــال العقوبــات البديلــة 

ــم. ــر العال عب

اعتمــاد مبــدأ العقوبــات البديلــة فــي القضايــا اإلجراميــة الغيــر . 2
ثمانيــة  الــى  شــهر  )مــن  المحكوميــة  والقصيــرة  خطيــرة، 
أشــهر( واســتبدالها بالعقوبــات البديلــة التــي تتناســب وطبيعة 
الجريمــة )الجــرم(، وتحقــق نتائــج ردعيــة علــى الجانــي، وال تضــر 

ــة. ــح الضحي بمصال

ضــرورة أن يكــون مبــدأ اعتمــاد العقوبــات البديلــة هــو طبيعــة . 3
وخطــورة الجريمــة والجانــي، والخلفيــة الســلوكية والخصائــص 
الشــخصية للجانــي، واســتهداف الوقايــة مــن الجريمــة وحمايــة 
ــر  ــة،  وبالنظ ــالبة للحري ــكام الس ــن االح ــاد ع ــع، واالبتع المجتم

للمتغيــرات الســابقة الذكــر )كلمــا كان ذلــك ممكنــًا(.

فــي . 4 الــواردة   )2,3(  )2,2(  )2,1( االساســية  القواعــد  اعتمــاد 
ــات  ــا للعقوب ــدود الدني ــو “Tokyo – Rules” - الح ــد طوكي قواع
البديلــة لســنة 1990 التــي تحــدد مفهــوم العقوبــات البديلــة، 
البديلــة،  العقوبــات  عليــة  تنطبــق  الــذي  الجانــي  ومفهــوم 
ومفهــوم الســلطة المخولــة بالحكــم بالعقوبــات البديلــة.

ــكالها، . 5 ــع اش ــي جمي ــة ف ــات البديل ــن العقوب ــرورة أن تتضم ض
شــروط وقيــود وواجبــات يلــزم الجانــي بتطبيقهــا، وخــاف ذلــك 

يبطــل العقوبــات البديلــة.
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جعــل الفئــات االربعــة التاليــة: مــن المســتفيدين االساســين . 6
البديلــة: للعقوبــات 

المصابين بأمراض عقلية )على اختافها(أ. 
المراهقين واالطفالب. 
متعاطي المخدرات )للمرة األولى(ت. 
النساء والحوامل، أو من لديهن رعاية أطفالث. 

ــة . 7 ــة ومرافق ــة لمتابع ــدة خاص ــم أو وح ــتحداث قس ــرورة اس ض
العقوبــات البديلــة وتحديــدًا المحكــوم عليهــم بعقوبــة  »فتــرة 
االختبــار« )Probation( وضــرورة تأهيــل مختصيــن فــي مجــال 

ــة. ــة بمتطلباتهــا النظريــة والتطبيقي ــات البديل العقوب

4.4

عنوان ورقة العمل

إطار مقترح لحوكمة العقوبات البديلة في 
المملكة العربية السعودية

أ.د. إحسان بن صالح المعتاز
عميد كلية إدارة األعمال - جامعة أم القرى

اســتهدف البحــث وضــع إطــار مقتــرح لحوكمــة العقوبــات البديلــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وتســتمد الدراســة أهميتهــا مــن 
حيــث إنهــا مــن المحــاوالت الجديــدة للكتابــة فــي هــذا الموضــوع، 
ــع االنتشــار، علــى التطبيــق  مــن حيــث دمــج مفهــوم الحوكمــة ذائ

المعاصــر لمــا اصطلــح علــى تســميته بالعقوبــات البديلــة.

قــد  كان  وإن   ،)Corporate Governance( الحوكمــة  ومصطلــح 
اســتخدم علــى نطــاق واســع فــي أبحــاث المجــال المحاســبي واإلداري 
ــان  ــا؛ لضم ــة عليه ــركات والرقاب ــة أداء الش ــط ومراقب ــه بضب الرتباط
ــاح بأقــل تكلفــة ممكنــة مــع إحــكام  تحقيــق أقصــى قــدر مــن األرب
الرقابــة علــى المــدراء وكافة المســؤولين وضمــان مراقبــة أعمالهم 
مطلبــًا  أصبــح  المصطلــح  هــذا  أن  إال  أخطــأوا،  إذا  ومحاســبتهم 
لاســتخدام فــي جميــع مجــاالت العمــل الحكومــي. فالحوكمــة هــي 
ــي  ــات الت ــراءات والسياس ــة باإلج ــزود المؤسس ــذي ي ــج اإلدارة ال منه

ــات بكفــاءة.  ــدار العملي ــه ت ــذي مــن خال تحــدد األســلوب ال

وهــذا كان هــو لــب مــا هــدف إليــه البحــث، حيــث الكثيــر مــن 
األبحــاث فــي مجــال حوكمة الشــركات، والكثيــر في مجــال العقوبات 
البديلــة، فــي مقابــل عــدم وجــود أبحــاث قــد ربطــت بينهمــا )علــى 

حــد علــم الباحــث(.
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وتعــرف حوكمــة العقوبــات البديلــة بأنهــا: مجموعــة التشــريعات 
التــي  والضوابــط  واإلجــراءات  التنظيميــة  والهيــاكل  والسياســات 
تؤثــر وتشــكل الطريقــة التــي توجــه وتــدار فيهــا العقوبــات البديلــة 
ــكل  ــي ب ــي وأخاق ــلوب مهن ــا بأس ــق أهدافه ــم لتحقي ــي المحاك ف
ــارم  ــام ص ــم ونظ ــة والتقيي ــات للمتابع ــق آلي ــفافية وف ــة وش نزاه
للمســاءلة لضمــان كفــاءة وفعاليــة العقوبــات البديلــة مــن جانــب، 
ــب آخــر. وباختصــار فــإن  ــة مــن جان ــة بعدال ــات البديل ــر العقوب وتوفي
ــوم  ــي تق ــددة الت ــات المح ــي الترتيب ــة ه ــات البديل ــة العقوب حوكم
ــة  ــج المطلوب ــق النتائ ــة مــن أجــل ضمــان تحقي ــر القضائي بهــا الدوائ

ــة. ــات البديل مــن تطبيــق العقوب

 من نتائج البحث: 

أن العقوبــات البديلــة ال تعــد ترفــًا حضاريــًا، ولكنهــا ضــرورة . 1
علــى هدايــة  المحافظــة  الحــال مــن حيــث  واقــع  اقتضاهــا 
ــن  ــة م ــي لحظ ــاقوا ف ــد انس ــع ق ــن المجتم ــة م ــتقامة فئ واس
اللحظــات لهــوى النفــس وأخطــأوا في حــق أنفســهم وغيرهم، 
ــن  ــت م ــي ليس ــا ه ــة مم ــم العقوب ــع عليه ــتوجبوا أن تق واس
الحــدود الشــرعية، إال أن واقــع الحــال ينبــئ أن العقوبــة التقليديــة 
ــل  ــب، ب ــي الغال ــجناء ف ــال الس ــن ح ــح م ــم تصل ــجن ل ــي الس وه
لتبعــات  الســجين  أهــل  لتحمــل  باإلضافــة  ســوًء،  تزيدهــم 
الســجن، وتكبــد الدولــة تكاليــف باهظــة كان يمكــن توفيرهــا 

ــجن. ــاف الس ــرى بخ ــة أخ ــوء لعقوب ــم اللج ــو ت ل

اتضــح ممــا ســبق أن العقوبــات البديلــة تعــد حــًا ناجعــًا للكثيــر . 2

مــن المشــاكل التــي ظهــرت مــن اســتخدام عقوبــة الحبــس، إال 
أن تطبيــق العقوبــات البديلــة فــي المقابــل تبــدو عليــه الكثيــر 
مــن اإلشــكاالت مــن حيــث تفــاوت أنــواع العقوبــات البديلــة 
وعــدم وجــود معيــار يحكــم تطبيــق عقوبــة منهــا فــي الحــاالت 
ــة  ــاء متفاوت ــكام القض ــن أح ــل م ــا يجع ــو م ــابهة، وه المتش
عــدم وجــود  أن  أو متطابقــة. كمــا  فــي جرائــم متشــابهة 
ضمــان لتطبيــق المتهــم لهــذه العقوبــة مــن حيث عــدم وجود 
جهــة معينــة تلتــزم بضمــان تنفيــذ المتهــم للعقوبــة البديلــة 
لاســتفادة مــن األثــر اإليجابــي المتوقــع منهــا، يعتبــر صعوبــة 

أخــرى تضــاف إلــى مــا ســبق.

لحوكمــة . 3 وإلزامــي  شــامل  نظــام  إصــدار  هــو  الحــل  أن  بــدا 
العقوبــات البديلــة، وذلــك بوضــع تنظيــم تشــريعي يضمن حصر 
ــة،  ــات البديل ــا بالعقوب ــة أصحابه ــن معاقب ــي يمك ــم الت الجرائ
ــرة  ــذه الدائ ــن ه ــم ضم ــي تجعله ــرات الت ــدد الم ــد ع ــع تحدي م
هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى فــإن النظــام المقتــرح يحــدد 
العقوبــة أو العقوبــات البديلــة لــكل جريمــة بشــكل واضــح، 
وذلــك مســاعدًة للقضــاة فــي تماثــل أحكامهــم أو تقاربهــا، 
حتــى ال يــؤدي التفــاوت الموجــود فــي األحــكام إلــى عــدم 
اقتنــاع النــاس بهــا وشــعور البعــض منهــم بالظلــم، وهــو مــا 

ــا. ــا وقبوله ــة أهميته ــد العقوب يفق

وختامــًا: فــإن إنشــاء جهــة معينــة أو تكليــف إحــدى الجهــات 
ــة  ــات البديل ــادرة بالعقوب ــكام الص ــذ األح ــة تنفي ــودة بمهم الموج
ــًا رئيســًا لنجــاح النظــام المقتــرح، لضمــان تنفيــذ المتهــم  يعــد ركن
لعقوبتــه، واالســتفادة مــن فــرص إصاحــه وعودتــه إلــى جــادة 
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ــدم،  ــول ه ــن، ال مع ــاء الوط ــي بن ــااًل ف ــوًا فع ــون عض ــواب، ليك الص
ونــزف لثرواتــه ومدخراتــه. 

ــدو  ــة تب ــإن الحاج ــات، ف ــداف والتوصي ــذه األه ــى ه ــول إل وللوص
ماســة لتبنــي أمــارات المناطــق، والجامعــات والجهــات ذات العاقــة 
لمفهــوم العقوبــات البديلــة وتوضيحــه للنــاس، مســاهمة منهــا 
ــم  ــن ث ــن، وم ــن والمواط ــة الوط ــي خدم ــا ف ــوط به ــا المن بدوره
ــار أن  ــؤولة، باعتب ــات المس ــاتها للجه ــه دراس ــت إلي ــا توصل ــع م رف
الــكل شــريك فــي حفــظ أمــن الوطــن وحمايتــه، والحفــاظ علــى 

ممتلكاتــه وأفــراده.      
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