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ISSN  2410-6666 

 العلمُتاملحاطشاث ظلعلت 

 ظُاظُت غاًاث أي لذًه لِغ أوادًمُت علمُت مؤظعت َى العلمي البحث حُل مشهض

ض العلمي البحث زلافت وشش إلى وأعماله أوشؼخه خالل مً يهذف دًيُت، أو حضبُت أو  وحعٍض

.  ألاصُلت إلاظالمُت والثلافت جىافىي ال بما وكُمها مبادئها

 مشترهت أسطُت وإًجاد العلمُت والبحىر الذساظاث حصجُع إلى املشهض ٌععى هما

 ومشاهض الخعلُمُت املؤظعاث مخخلف بين العلمُت وألابحار الخبراث وجبادل للحىاس

  . الشعىب بين املخِىت العالكاث جىػُذ ًخذم بما ألابحار

 جحذ العلمُت لجىخه أعظاء وخبراث خبراجه ول املشهض ًظع ألاَذاف لهزٍ وجحلُلا

 العلمُت، العلعلت َزٍ شيل على محاطشاتهم وشش خالل مً والؼلبت الجامعاث جصشف

. العلمُت والبحىر بالذساظاث املىخباث إزشاء في مىه همعاَمت

 املششفت العامت

 ظشوس ػالبي املل. د
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 : املادة وصف: أوال

 وآليت الاختراصيت، والخذابحر وجىىسَا، خفاثفها خيث مً الّٝىبت بمىاٜؽت حهخم الّٝاب، ِلم وياتها بحن اإلاادة َزٍ جخممً

 . الّٝاب ؤحل مً جدبْ التي وألاظاليب الّٝابيت اإلااظعاث الّٝاب ِلم يىاٜؾ ألامش ٠زل٤. جىٙيزَما

 

:   املادة أَذاف: هُازا

ا خال٥ مً ؤلاوعاهيت بالىبيّت ؤو باإلوعان وبفلخه الّٝاب، بّلم اإلاٝفىد بيان بلى اإلاادة َزٍ تهذٗ  ؤلاحشامي للعلٟى جٙعحَر

.  الٙاِل وظً والجيغ، الّاثلي، ١الجى بالٙاِل جديي التي الٍشوٗ خال٥ ومً

 لذيه، ؤلاحشامي العلٟى ِلى بالٙاِل جديي التي والبيئيت الجٕشا٘يت واملالْ جإزحر مذي بيان بلى اإلاادة َزٍ تهذٗ ألامش ٠زل٤

. الٙاِل بدٞ اإلاخخزة الاختراصيت والخذابحر بالّٝىبت الّٝابيت اإلااظعاث التزام ومذي

 

 :املادة محخىي : زالثا

ل خلٝت ِلى ظشيْ بؽ٣ل الخّٗش*  لم الاحخماُ ِلم مادة  بحن الـى   .الّٝاب ِو

  . الّٝاب ِلم مادة دساظت مً الهذٗ بيان* 

 . ؤلاحشام خالت في الّٝاب مً الٕايت جىليذ*  

 . والّٝىبت الجشيمت ًِ ِامت إلادت بِىاء*  

لم الّٝىباث ٜاهىن  هٍش وحهت مً والّٝىبت الجشيمت ِلى الخّٗش*    . الاحخماُ ِو

:  املؼبىعت خؼت 

ف -أوال  10 . العلاب علم حعٍش

. العلاب علم مىطىعاث -زاهُا

  الجىاجي حضاءا٥/ ؤ

 الجىاثيت اإلاّاملت/ ب

11 

. العلاب علم راجُت -زالثا

 الّٝاب لّلم الّلمي الىابْ/ ؤ

 الّٝاب لّلم الٝاهىوي الىابْ/ ب

 الّٝاب لّلم الخجشيبي الىابْ/ ج

12 

 13. العلاب علم َذف -سابعا
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. الّٝاب ِلم مفادس -خامعا

 الىوىيت اإلافادس/ ؤ

 الذوليت اإلافادس/ ب

 

 15. ألاخشي  الجىائُت بالعلىم علابال علم عالكت -ظادظا

خ -ظابعا  19. العلاب علم جاٍس

 20 العلابُت الذساظاث مىهج. * العلاب علم في البحث أظالُب -زامىا

: الجىائي بالجضاء الخاصت العىاصش حجىض ي  -جاظعا

  الّٝىبت: ؤوال

 للّٝىبت الخاسيخي الخىىس / 1

 الّٝىبت حّشيٚ/ 2

 الّٝىبت ؤٔشاك/ 3

 الّٝىبت خفاثق/ 4

 الّٝىباث ؤهىاُ /5

  الاختراصيت الخذابحر: زاهيا

 الاختراصيت الخذابحر حّشيٚ/ 1

 الاختراصيت الخذابحر وجىىس  وؽإة/ 2

21 

اث: عاششا ت والخذابير العلاب علم هظٍش  32 الاحتراٍص

ت والخذابير العلىبت بين والاخخالف الدشابه أوحه: عشش حادي  33 الاحتراٍص

 العلابُت املؤظعاث: عشش زاوي

 والسجىاء السجً حّشيٚ/ 1

 السجً إلااظعت الخاسيخي الخىىس / 2

 الجضاثشر  الىٍام في الّٝابيت اإلااظعاث ؤهىاُ/ 3

 وخاسحها الّٝابيت اإلااظعت داخل اإلاّاملت ؤظاليب/ 4

  السجً خى٥  الذساظاث مً همارج/ 5

35 
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غ وػشق  أظالُب: سابعا  الخذَس

 .والجىاب العاا٥ وشيٝت

 . خثيتب مؽا١ل وشح وشيٞ ًِ الخذسيغ وشيٝت

:  املىدعبت املهاساث: خامعا

 :الخاليت اإلاهاساث الىالب ب٠عاب بلى اإلاادة َزٍ تهذٗ

 خال٥ مً ورل٤ ال ؤم اإلاشج٢بت للجشيمت مالثمتها مذي خيث مً الٝاضخي بها يىىٞ التي الّٝىبت جٝذيش مهاسة الىالب ب٠عاب. 1

خماد  .ؤلاحشاميت اإلايى٥  ِلى ؤزش لها والتي الّادر الصخق بها يمش التي الٍشوٗ دساظت ِلى الِا

 . الجىاجي الجضاء لخىٙيز ألا٘مل ألاظلىب جدذيذ مهاسة الىالب ب٠عاب. 3
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: جمهُذ

ت ؤلاحشاميت الٍاَشة م٣ا٘دت ؤظاليب  ي٣ىن  الاحخماِيت، باإلافالح يمش الزر العلٟى ـىس  جدذيذ ٘بّذ ومخّذدة، مخىِى
ى ؤال يا،حل ٌهش ٜذ بدسا٠ه ييبغي الزر الهذٗ  العلىاث ِلى وي٣ىن  ؤلاحشامي، العلٟى ـىس  ١ا٘ت مً اإلاجخمْ خمايت َو

، ًِ ؤو ؤلاحشامي العلٟى اسج٣اب ًِ ألا٘شاد لفٗش المشوسيت، الخذابحر ١ا٘ت اجخار اإلاخخفت  ٜذ وّىحها التي والخذابحر ج٢شاٍس

اثيت، ج٣ىن  . ِٝابيت ج٣ىن  ٜذ ٠ما ٜو

 مدل حّذ لم الخٝيٝت َزٍ الّٙاليت، مً ٜذس ا٠بر الجىاثيت العياظت جدٝٞ ١ي ألاو٥، اماإلاٞ في ج٣ىن  ؤن ييبغي: الىكائُت -1
اثيت والخذابحر الّامت، العلىاث ١ا٘ت اَخمام مىلْ وهي الخذيث، الّفش في حذ٥ ا يم٢ً الٜى ت، ٜاهىهيت بالياث بٜشاَس  مخىِى

. ؤلاحشام ِلم دساظاث ِلحها ؤ٠ذث التي ساميتؤلاج الّىامل مً الاحخماِيت البيئت لخىهحر ِامت جذابحر جبجي ؤَمها

اثيت، الخذابحر وشيٞ ًِ ؤلاحشامي العلٟى جٙادر حّزس برا بلحها اللجىء ي٣ىن : العلابُت -2  جخخز ٜذ الّٝابيت الخذابحر َزٍ الٜى
 البذاثل ِلحها ويىلٞ الخٝليذيت، الّٝىبت مدل جدل حضاءاث في جخمثل ؤن يم٢ً ؤجها ٠ما الذٜيٞ، بمّىاَا الّٝىبت ـىسة

. الّٝابيت

ا والّٝىبت  ؤن ييبغي ال َذ٘ها ل٢ً الجشيمت، ًِ اإلاعئى٥  ِلى جْٝ ؤلاحشام، م٣ا٘دت في الجىاثيت العياظت وظاثل ؤَم باِخباَس
يْ مً اإلاجخمْ ييخٍٍش الزر اإلااوْ ألازش ي٢مً ألالم ٘خلٚ ِليه، للمد٣ىم ألالم مً الّٝاب ِليه يىىىر  ما ِلى يٝخفش  جٜى

. الجىاجي ءالجضا

ف: أوال  العلاب علم حعٍش

 الزر الىدى ِلى جىٙيزٍ ؤظاليب ؤ٘مل ويدذد الجىاجي، الجضاء ؤٔشاك في يبدث الزر الٝاهىهيت الّلىم مً الُٙش بإهه يّٗش
شاك َزٍ يدٝٞ يْ مً الخٝيٝي الٕشك في يبدث الجىاثيت الّلىم مً ُ٘ش َى هٝى٥  لهزا. ( )ألٔا  واخخياس الجىاجي الجضاء جٜى

. مّا الاختراصر  والخذبحر الّٝىبت: الجىاجي بالجضاء واإلاٝفىد مىه، الهذٗ يخدٝٞ ١ي الجضاء َزا لخىٙيز ألاظاليب اوعب

 ؤخشي، حشيمت ؤو الجشيمت هٙغ اسج٣اب مّاودة مً إلاىّه الجشيمت مشج٢ب لذ حعخّمل ٜاهىهيت بحشاءاث َى الاختراصر  الخذبحر
ُى مىْ ِلى الّمل َى مىه والٕشك  بّذ اإلاجخمْ في لالهذماج ؤَال ي٣ىن  ختى وجٝييمه وبـالخه اإلاجشم تهزيب ؤو حشيمتا٥ ٜو

ْ الجضاء وجىٙيز الجشيمت اسج٣اب . ِليه اإلاخٜى

ى٥  اإلابادت دساظت ِلى ي٢ّٚ الزر الّلم بإهه الّٝاب ِلم حّشيٚ يم٢ً ٠ما  مً ؤلاحشاميت الٍاَشة بمىاحهت جخ٢ٙل التي وألـا

ذ.  َزا جىٙيز في ألامثل ألاظلىب وجدذيذ ظباإلاىا الجضء اخخياس هاخيت  ٘ىا ؤو ِلم الّٝاب ِلم ١ان برا ما خى٥  الجذ٥ زاس ٜو
ت حهت مً ويمم والخذابحر الّٝىبت جىٙيز ؤظاليب يشظم ألهه ِلم اهه َى والشاجح  ـلت بيان جخممً التي الٝىاهحن مجمِى
شاك وبحن ألاحضيت مً مّيىت ؤهىاُ بحن العببيت  ٠يٙياث بحن العببيت ـلت بيان ؤخشي  حهت مً يمم ٠ما.  مجها اإلاىحىدة ألٔا

شاك وبحن الخىٙيز مً مّيىت  حعخخشحها التي ٠خل٤ ويٝيييت، ِامت ٜىاهحن يّىي ال اهه ِلما اِخباٍس يمىْ وال.  مىه اإلاعتهذ٘ت ألٔا

.   ؤلاوعان لّلىم اإلامحزة العمت َى اليعبي اليٝحن الن الىبيّيت، الّلىم

ى الّٝاب بًٙ يعمى ما الّٝاب ِلم هبحا بلى ويىحذ  التي الٝىاِذ ؤن رل٤.   الّٝاب ِلم معخلضماث مً يّخبر حضء َو
 بىظاثل ِلم ِلى ي٣ىهىا ؤن ييبغي ؤشخاؿ  بلى مى١ى٥  جىٙيزَا ؤن ٠ما ومجشدة، ِامت ٜىاِذ حّخبر الّٝاب ِلم يخممجها

                                                           
 .209، ص985 القاهرة، : ، دار النهضة العربيةوعمم العقاب اإلجراممبادئ عمم فوزية عبد الستار،   
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. خذة ِلى خالت ١ل ِلى ظليما جىبيٝا الّٝاب ِلم ٜىاِذ جىبيٞ يم٢ً ختى, خذة ِلى مجشم ب٣ل الخاـت الخىٙيز و٠يٙياث
 ظالح يّخبر الًٙ َزا ٘ان وبالخالي, الّٝاب ِلم لىىبٞ الصم ؤمش الّٝاب ً٘ ؤن هي ؤخشر  بىشيٝت اإلاّجى َزا ببشاص ويم٢ً

.   ِليه مد٣ىم ل٣ل اإلاالثمت اإلاّاملت جدذيذ مً بىاظىخه يخم٢ىىا بديث الّٝىباث، جىبيٞ ِلى الٝاثمحن

 :صاويخحن مً ؤلاحشاميت الٍاَشة يىاحه الّٝاب ِلم ؤن هجذ العالٚ الخّشيٚ ومً

 .  ؤلاحشامي اليؽاه ِلى الخىٙيز الىاحب الجضاء اخخياس :ألاولى •

 .  مّاملخه ٠يٙيت ؤو اإلاجشم، ِلى الجضاء جىٙيز ٠يٙيت :الثاهيت •

 اإلاجخمْ بـابت اجخارَا ِلى يترجب التي جل٤ اإلاخّذدة يتؤلاوعان اإلاعال٤ بحن مً يٝخىْ اإلاؽشوُ ٘ان الجضاء اخخياس ًِ ٘إما

زا.   الٝاهىن  في حشيمت مجها ليجّل للخىش ؤمىه حّشك ؤو بالمشس   ؤمثلخه ومً الخ٣ليٚ حاهب الجىاثيت الٝاِذة في يمثل الؽٞ َو
ت والمشب الٝخل جمىْ التي الٝىاِذ ا، والعٜش حَر  ؤو الٝاِذر وحهه في ٛالؾ َزا ببدث الّٝىباث ٜاهىن  دساظاث وجٝىم ٔو
 العياظيت وألا٣٘اس باإلاّخٝذاث رل٤ في معتهذ٘ا الخٙعحرر  ؤو الترؼيذر ؼٝه في دساظخه الجىاثيت العياظت ِلم ويخىلى الٝاهىوي

.  جميٝها ؤو الخجشيم داثشة جىظيْ هدى جفىسٍ الجهايت في ليٝذم للمجخمْ والخلٝيت والاحخماِيت والاٜخفاديت

 ِلم حّبحر َزا، يىمىا وختى الّفىس  ؤٜذم مىز حىاجي ؤـلي ٠جضاء الّٝىبت بالذساظت جدىاو٥  التي الّٝابيت الذساظاث ِلى وؤولٞ

ل ِؽش، الخاظْ الٝشن  في مشة ألو٥  اظخخذم الزر الّٝاب . ( )الاختراصيت الخذابحر ٌهىس  بّذ ختى ؼاجّا اظخخذامه ٌو

 اخخياس هاخيت مً ؤلاحشاميت الٍاَشة بمىاحهت جخ٢ٙل التي ـى٥ وألا اإلابادت دساظت ِلى ي٢ّٚ الزر الّلم َى الّٝاب ِلم برن

 . جىٙيزَا في ألامثل ألاظلىب وجدذيذ اإلاىاظب الجضاء

 العلاب علم مىطىعاث: زاهُا

حن الّٝاب ِلم دساظت إلاجا٥ بن ما مىلِى  الجضاثيت واإلاّاملت الجىاجي الجضاء: َو

 ـىسة في مىدفشا الجىاجي الجضاء ١ان ؤلاوعاوي الّالم بذؤ ٘مىز الجشيمت، ج٣اباس ِلى اإلاترجب ألازش به يٝفذ: الجىائي الجضاء* أ
ىاٟ ،19 الٝشن  جهايت ختى حشيمت ألر الىخيذ الجضاء هي ألاخحرة َزٍ وبٝيذ الجىاثيت الّٝىبت ا للّٝىبت ؤهىاُ ِذة َو  في هز٠َش

 خياة وفي اإلاجخمْ في خخميت ٌاَشة الجشيمت ؤن ةب٢ٙش وجىادر الىلّيت اإلاذسظت ٌهشث 19 الٝشن  جهايت وفي الّٝىباث، ؤهىاُ
 بالٕشك جٝىم التي الاختراصيت الخذابحر جىبيٞ يجب بل اإلاجخمْ في الجشيمت خذور إلاىْ ٜادسة ٔحر الّٝىبت وان اإلاجشم، الٙشد

ذ رل٤ ومىز شخفيخه، في ال٣امىت ؤلاحشاميت الخىىسة إلاىاحهت اإلاجشم لخإَيل  الجضاء م٣ان جدخل يتالاختراص الخذابحر بذؤث الٜى
 الجىاثيت الدؽشيّاث ماصالذ العاِت ولخذ حشيمت، ؤر اسج٣اب بلى الاهذ٘اُ ظبب ج٣ىن  التي هي ؤلاحشاميت الخىىسة الن الجىاجي

. مخٙاوجت بذسحاث ل٢ً مّا بهما ألاخز ؤو وخذَا الّٝىبت ِلى ؤلابٝاء ؤو للّٝىبت ٠بذيل الاختراصيت بالخذابحر جإخز

ىذما ِليه، اإلاد٣ىم ِلى الجىاجي الجضاء جىٙيز ٠يٙيت وهي: حىائُتال املعاملت* ب يْ مً الٕشك هدذد ِو  البذ الجىاجي الجضاء جٜى
 مً الٕشك جدٝٞ ؤن يجب الّٝابيت اإلااظعاث داخل ِليه للمد٣ىم الّٝابيت اإلاّاملت الن جىٙيزٍ ل٢يٙيت ١املت خىت ولْ مً

يّها،  والتهزيب الخثٝيٚ بإظاليب جدعم ؤن يجب بل ٘ٝي الّٝاب ِلى جٝخفش ون ج٤ ؤن الجضاثيت للمّاملت ييبغي وال جٜى
ايت اإلانهي والخذسيب  اإلااظعت مً خشوحه ِىذ ؤلاحشامي الّٙل ًِ الخخلي ِليه اإلاد٣ىم يعخىيْ ختى والصخيت الاحخماِيت والِش

 .الّٝابيت

                                                           
 .239، ص2002بيروت، : ، منشورات الحمبي الحقوقيةوالعقاب اإلجراممي عل أصولعمي عبد القادر القهوجي،    
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 العلاب علم راجُت: زالثا

اث اظخٝال٥ مذي والًٙ، ِلما٥ بحن الخٙشيٞ: العلاب لعلم العلمي الؼابع/ أ . الجىاجي الٝاهىن  ًِ الّٝاب ِلم مىلِى

ت َى الّلم ت َى الًٙ بما الذساظت، مدل ؤ٠ثر ؤو ٌاَشجحن بحن العببيت الّالٜاث جدذد التي الٝىاِذ مً مجمِى  مجمِى

ى٥  ت ؤو ٜاِذة لخىبيٞ اإلاالثمت ألاظاليب جدذد التي ألـا ل بٕيت الّلميت الٝىاِذ مً مجمِى . مّيىت هخاثج بلى الخـى

ت يخممً الّٝاب ِلم ى٥  مجمِى  الجىاجي، الدؽشيْ في ِلحها اإلاىفىؿ الجضاءاث لخىبيٞ ألاظاليب ؤ٘مل جدذد التي ألـا
، يشيذَا التي الىديجت جدٝيٞ بلى يٝىد ؤن ؼاهه مً جىبيٝا  ِلم ًِ الّلميت الىبيّت هٙي هي والىديجت الجشيمت، مىْ وهي الؽاُس

 يّخبر الّٝاب ِلم ؤن يشي  الٙٝه في العاثذ الشؤر ل٢ً الجىاجي، الدؽشيْ ٜىاِذ جىبيٞ ً٘ مجشد ي٣ىن  ؤن م٢ًر ال الزر الّٝاب
ت ِلى الؼخماله الذٜيٞ باإلاّجى ِلما  وؤظاليب مّيىت حضاءاث بحن العببيت ِالٜاث جدذد التي الّلميت الٝىاِذ مً مجمِى

شاك وجدٝيٞ هاخيت مً مّحن هدى ِلى جىٙيزَا  جثبذ الّلميت الٝىاِذ َزٍ ؤخشي، هاخيت مً الجضاءاث َزٍ حعتهذ٘ها رالذ ألٔا
ذ في وجا٠ذ الّٝاب لّلم الّلمي الىابْ . الجىاجي الٝاهىن  ًِ اظخٝالله راجه الٜى

ذ  ويمم والخذابحر الّٝىبت جىٙيز ؤظاليب يشظم ألهه ِلم اهه َى والشاجح ٘ىا ؤو ِلم الّٝاب ِلم ١ان برا ما خى٥  الجذ٥ زاس ٜو

ت حهت نم شاك وبحن الجضاءاث مً مّيىت ؤهىاُ بحن العببيت ـلت بيان جخممً التي الٝىاهحن مجمِى .  مجها اإلاىحىدة ألٔا

ى الّٝاب بًٙ يعمى ما الّٝاب ِلم حاهب بلى ويىحذ  يخممجها التي الٝىاِذ ؤن رل٤ .  الّٝاب ِلم معخلضماث مً يّخبر حضء َو
 و٠يٙياث بىظاثل ِلم ِلى ي٣ىهىا ؤن ييبغي ؤشخاؿ  بلى مى١ى٥  جىٙيزَا ؤن ٠ما ومجشدة، ِامت ٜىاِذ حّخبر الّٝاب ِلم

 ببشاص ويم٢ً. خذة ِلى خالت ١ل ِلى ظليما جىبيٝا الّٝاب ِلم ٜىاِذ جىبيٞ يم٢ً ختى,خذة ِلى مجشم ب٣ل الخاـت الخىٙيز
 جىبيٞ ِلى الٝاثمحن ظالح يّخبر الًٙ َزا ٘ان وبالخالي, الّٝاب ِلم لىىبٞ الصم ؤمش الّٝاب ً٘ ؤن هي ؤخشر  بىشيٝت اإلاّجى َزا

.  ِليه مد٣ىم ل٣ل اإلاالثمت اإلاّاملت جدذيذ مً بىاظىخه يخم٢ىىا بديث الّٝىباث،

اهىهيت احخماِيت هٍما بذساظت يٝىم: العلاب لعلم اللاهىوي الؼابع/ ب  اإلاجشد، الّلمي اإلاىهج ِلى حّخمذ دساظت واخذ، آن في ٜو
 الجىاجي الدؽشيْ ظبل وسظم ؤلاحشاميت، الٍاَشة مىاحهت في الىظاثل اهجح الخماط هي الّٝاب ِلم حهاِل يٝىم التي وألابدار

. الجىاجي للٝاهىن  اإلاعاِذة الّلىم اخذ وليغ معخٝل ٜاهىوي ِلم َى برن ؤلاحشام، م٣ا٘دت في ؤظاليبه جىىيش بٕيت به اإلاّمى٥ 

يٙت وجٝخفش  ٘ال مجها، الٕشك يدٝٞ جىٙيزا الّٝىباث جل٤ لخىٙيز الىظاثل ٘ملبإ الجىاجي الٝاهىن  مذ ِلى الّٝاب ِلم ٌو
 وابّا واجخزث الّٝاب، ِلم ؤبدار هىاٛ احعاُ ؤخشي  هاخيت ومً الجىاجي، الٝاهىن  معاِذة مجشد ِلى دوسٍ ٜفش يم٢ً
تراٗ ويٝخطخي الّلىم، مً لٕحٍر معاِذ ِلم مجشد بإهه الدعليم مْ مىىٝيا يدىافى معخٝال ِلميا  بها، يعخٝل التي راجيخهب الِا

اث ًِ جخخلٚ وهي . الجىاجي الٝاهىن  مىلِى

بي الؼابع/ ج  ؤال الّٝاب، ِلم في الذساظت مدل للٍىاَش ِلميت ٜىاهحن ـيأت بلى حهذٗ ججشيبي ِلم َى: العلاب لعلم الخجٍش
شاك الجىاثيت الجضاءاث مً مّيىت ؤهىاُ بحن الّالٜت وهي  وظاثل بحن والّالٜت هاخيت مً اجيالجً الجضاء مً اإلاعتهذ٘ت وألٔا

 جل٤ مّهم اظخخذمذ الزيً ِلحهم للمد٣ىم الالخٞ العلٟى في الىظاثل َزٍ بجباُ وازش الجىاثيت الجضاءاث لخىٙيز مدذدة

.  ؤخشي  هاخيت مً الىظاثل

اجْ ِلى اإلاىفبت اإلاالخٍت ِلى يٝىم الّٝاب ِلم في البدث ؤظلىب  َزٍ بحن الفلت ظخٝشاءا ِلى رل٤ بّذ ويٝىم العابٝت، الٜى

اجْ  ي٢ٙي ال خيث. ِليه يفادٛ الزر الٝاهىن  ِمىم بلى اإلاالخٍت مً حعخخلق التي الىخاثج حضثياث مً بالفّىد وجإـيلها الٜى
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اجْ اإلاالخٍت مً ٜذس ؤر ل للٜى  أل٠بر وؼمىلها اإلاالخٍت هىاٛ احعاُ ؤن رل٤ ِلميت، ـبٕت لها ج٣ىن  ِامت ٜىاِذ بلى للخـى

اجْ، مً مم٢ً ِذد ل يخم التي الىخاثج دٜت ٠بحر خذ بلى يممً الٜى . بلحها الخـى

 لشوسة يّجي معبٝت، ب٢ٙشة الخٝيذ مْ يدىافى والاظخٝشاء اإلاالخٍت ِلى يٝىم الّلمي البدث في الخجشيبي اإلاىهج ؤن اإلاّلىم مً

اجْ مً ـيأتها اإلاشاد الّلميت الٝىاهحن اظخخالؿ ِلى الخشؿ ا دون  اإلاالخٍت مدل الٜى . ٔحَر

تراٗ الجمىد، ـٙت لذيه جىٙي الّٝاب لّلم الخجشيبيت الىبيّت  الخجشيبي اإلاىهج ِلى الّٝاب ِلم واِخماد للخىىس، بٝابليخه والِا

. الىلعي الٝاهىن  وبحن بيىه يمحز ما َى البدث في

اجٝش التي الىٍم وجٝذيش جدليل بلى حهذٗ ٜاهىوي ِلم الّٝاب ِلم وبيّت بن وعخخلق ألاخحر وفي  الىٍش وجىحيه الدؽشيّاث َس

. اظخدذاثها يلضم وظاثل مً يىٝفها ما ؤو بـالخها ييبغي ِيىب مً بها ما بلى

 العلاب علم َذف: سابعا

الح ظبل سظم  اوعب بلى بلا٘ت ؤلاحشام، م٣ا٘دت في ٔشله جدٝٞ التي الجضاءاث ؤهىاُ ؤ٘مل بلى وبسؼادٍ اإلاؽُش ؤمام ؤلـا

. الخىٙيز َزا ٔايت يدٝٞ بما الجىاثيت الجضاءاث جىٙيز في ألاظاليب

 العلاب علم مصادس: خامعا

 جد٢م التي الّٝاب ِلم ٜىاِذ جىصيْ بىٍام الذو٥  مٍّم جإخز  :العلابي الخىفُز للىاعذ الذاخلُت أو الىػىُت املصادس/ أ
 .( )داخليت ولىاثذ ٜىاهحن ِذة بحن الجىاجي للجضاء الّٝابي الخىٙيز

اهىن  الّٝىباث، ٜاهىن  مجها ٜىاهحن ِذة بحن جىصِذ الذاخليت اإلافادس ؤن هجذ الجضاثشر ُ الدؽشر  بلى هٍشها وبرا  ؤلاحشاءاث ٜو

 .ؤلاظالمي الذيً و٠زل٤ الجىاثيت،

ى ، واخذة مذوهه في الّٝابي الخىٙيز ٜىاِذ ١ل لم ؤر ، الّٝاب ِلم ٜىاِذ جىخيذ هٍام بلى اججهذ الذو٥  بّن ؤن بيذ  َو

ذ .الىلّيت اإلاذسظت مبادت جإزحر جدذ بيىاليا في Zerboglio حعشبىليى ظخارألا بلى به اإلاىاداة في ٥الٙن يشحْ مدمىد اججاٍ  ٜو
  الذِىة َزٍ الٜذ

ًال
يديت اثالجمهىسر خادثب في الفادس الّٝابي الّمل ٜاهىن  ومجها ، الدؽشيّاث بّن لذي ٜبىال  العابٞ الع٘ى

  1933 ِام مً ؤٔعىغ ؤو٥  في حّذيله جم الزر ، 1924 ؤ٠خىبش16 في
ًال
  الّٝابيت اإلاّاملت درجٙشو الّٝابي الّمل ؤظاليب مىٍما

ًال
ٝا  ٘و

 ماهيى٥  حىصيٚ ألاظخار به ٜام ما الّٝابي الخىٙيز ٜىاِذ جىخيذ مبذؤ ج٢شيغ بلى ظّذ التي الخجاسب ومً .اإلاٝشسة الّٝىبت إلاذة

Joseph Magnol مؽشوُ بخٝذيم ألاظخار َزا ٜام خيث. 1933 ِام بةيىاليا بالحرمى في اوّٝذ الزر الّٝىباث ٜاهىن  ماجمش في 
ت مىه ألاو٥  ال٢خاب لمً ،الّٝابي الخىٙيز لٝاهىن  مخ٣امل  الجىاجي، الجضاء جىٙيز جد٢م التي الّامت الٝىاِذ مً مجمِى
 ألاخحر بال٢خا خفق زم ، الاختراصيت الخذابحر لخىٙيز الثالث ال٢خاب وخفق ، الّٝىباث جىٙيز ٜىاِذ الثاوي ال٢خاب وجممً

 .والخذابحر الّٝىباث بّذ جىبٞ التي الٝىاِذ لبيان اإلاؽشوُ مً

ىب اججاٍ َى خيذالخى اججاٍ ٘ةن ٜلىا وؤن ظبٞ و٠ما  حٕحرث ؤن بّذ الّٝابي الخىٙيز مشخلت ؤَميت اصدادث خيث ، به ألاخز مٔش
 التهزيب ؤـبذ بل ، الجاوي مً الاهخٝام بلى ٗحهذ ؤلم ؤجها مجشد ِلى مجها والٕايت الّٝىبت بلى جىٍش ال وؤـبدذ الّٝاب ٘لعٙت

                                                           
راجع . تكتفي بعض الدول في تنظيم قواعد التنفيذ العقابي بإصدار قرارات وزارية كما هو الحال في بمجيكا  

C. Van Wyngaert, La phase exécutoire du procès pénal en droit belge, Rapport présenté au 

Colloque sur La phase exécutoire du procès pénal en droit comparé, Syracuse, du 28 septembre au 3 

octobre, 1988.  
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الح  يىحب الزر ألامش ، الّٝابيت اإلاّاملت ؤظاليب وجىُى الّٝاب ِلم مجا٥ ؤحعاُ بلى ؤدي مما ، ؤٔشالها بحن مً والّذالت وؤلـا

. ( )ؤخ٣امها بحن الاحعاٛ جشاعي واخذة مذوهه في الّٝابي الخىٙيز ٜىاِذ ١ل بمم الخذخل اإلاؽُش ِلى

. له ألاوليت اإلاادة حؽ٣ل بديث دولت، ١ل في الّٝاب ِلم في ألاظاط اإلافادس َزٍ حّذ ٠ما

 ؤن يم٢ً اإلافادس َزٍ ١ىن  مً الّٝاب لّلم الذوليت اإلافادس دساظت ؤَميت بْنث: العلابي الخىفُز للىاعذ الذولُت املصادس/ ب
ّذ ما برا يالذاخل الدؽشيْ مً حضء جدخل ذٛ الذولت ِلحها ٜو  ووجي ٜاهىن  بمثابت اإلافادس َزٍ ٘خ٣ىن  .الىوجي البرإلاان اِليه ـو

 وٕالي ال بل .البرإلاان ًِ جفذس التي الىوىيت الٝىاهحن مثل رل٤ في مثاله ، ١ا٘ت الذولت ظلىاث مً الخىٙيز واحبو ملضم داخلي
 بيذ .( )الذظخىسيت للىفىؿ اإلامىىخت ةالٝى حّاد٥ الىوجي الٝاهىن  مً ؤِلى ٜىة لها ج٣ىن  خالت٥ا جل٤ في اإلافادس َزٍ نؤ ٜلىا برا
  بال لها ليغ التي الذوليت الىفىؿ مً الّذيذ َىاٟ ؤن

ًال
  وابّا

ًال
 الخاـت الىفىؿ ولْ ِىذ الىوجي للمؽُش باليعبت بسؼاديا

 .الّٝابي بالخىٙيز

 ؤَميتها جخٙى وال حىبيت،ألا الذو٥  في الجىاجي الجضاء وجىٙيز بخدذيذ اإلاخّلٝت الدؽشيّاث ١ا٘ت حؽمل اإلافادس َزٍ بن هٝى٥  ٠ما
 في جبادلها يخم التي واإلاّلىماث الٝىاِذ ٠زل٤ ألاحىبيت اإلافادس بحن مً الىوىيت، الّٝابيت الىٍم وبحن بيجها اإلاٝاسهت مجا٥ في

 ًِ دسجق التي الٝىاِذ ٠زل٤ الّٝابيت واإلاّاملت الجىاثيت بالعياظت اإلاخّلٝت اإلاؽا١ل إلاىاٜؽت حّٝذ التي الذوليت اإلااجمشاث

. اإلاسجىهحن بمّاملت واإلاخّلٝت الذوليت اإلاىٍماث

  يعترؼذ ؤن الىوجي للمؽُش ويم٢ً 
ًال
 اللجان ٠إخذ ، الجىائُت باملشاول الخاصت ألاوسوبُت اللجىت جىصُاث في حاء بما ؤيما

ت يت حاء ما بلى خاـت ـٙتب سووصخي. ؤوسوبا مجلغ نُ اإلاخِٙش م بالخـى  1987 ٘برايش 12 في صساءالى لجىت ًِ الفادسة ، R(87)3 ٜس
ت واإلاخممىت  (.ٜاِذة مئت)Règles pénitentiaires européennes  ألاوسوبيت الّٝابيت الٝىاِذ مجمِى

 : بها حاءث التي اإلابادت ؤَم بحن ومً

ٛ ُا٥ ؤو ناللى ؤو الجيغ ؤظاط ِلى الٝاثمت ٔحر والّادلت الخياديت واإلاّاملت ؤلاوعاهيت ال٢شامت اخترام لشوسة *-  ؤو اللٕت ؤو س

 .( )آخش ولْ يؤ ؤو اإلايالد ؤو الثروة ؤو ٜىميت ؤٜليت بلى الاهخماء ؤو العياسخي الشؤر ؤو الّٝيذة ؤو الذيً

 ومىذ باإلاعئىليت، بخعاظه جىميت ٠شامخه، وخمايت السجحن صخت ِلى اإلاداٍ٘ت الّٝابيت اإلاّاملت مً الهذٗ ي٣ىن  ؤن *-

 احذ لخإَيله المشوسيت الىظاثل السجحن
ًال
 .ماِيا

 .الّٝابيت ؤلاداسة ًِ معخٝلت ظلىت ٜبل مً دوسر لخٙخيؾ الّٝابيت اإلااظعاث خمُى لشوسة *-

 واإلاعاخت الهىاء ٠ميت خيث مً خاـت صخيتا٥ الاؼتراواث جشاعي وؤن للسجىاء الليليت بالّضلت الّٝابيت اإلااظعاث حعمذ ؤن *-

 مً ِليه اإلاد٣ىم يم٢ً بما الاحعاُ مً الىىا٘ز ج٣ىن  ؤن مشاِاة مْ .والتهىيت والخذ٘ئت ؤلالاءة للسجحن، اإلاخاخت اإلا٣اهيت
 .الىبيعي المىء اظخخذام

                                                           
،  القاهرة: ، دار النهضة العربية  ، ج أصول عممي اإلجرام والعقابيسر أنور عمي و آمال عثمان ، . في ذات المعنى .  

 . 303-302ص ،993 
 
 : فٙ راخ انًؼُٗ 

B. Bouloc, Pénologie, Précis Dalloz, 1991, p. 43. 
رار قالصادر بموجب ، ساسيةحقوق اإلنسان وحماية الحريات األمن االتفاقية األوروبية لضمان  4 راجع في ذات المعنى المادة  3
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ٙحها باخخياس الّٝابيت ؤلاداسة ٜيام وحىب *-  .الّمل ِلى الصخفيت الٝذسة وراث اإلاهىيت ال٢ٙاءة راث الّىاـش بحن مً مٌى

ذد والّٝليت الىٙعيت مشاكوألا الىب مجا٥ في ألاخفاثيحن مً ١افي بّذد الاظخّاهت وحىب *-  ألاخفاثيحن مً ١افي ِو

 .والتربىيحن الاحخماِيحن

 هٙغ٥ا ًِ للذ٘اُ رل٤ ي٣ىن  ٠إن ،الاظخثىاثيت الخاالث في بال ِلحهم اإلاد٣ىم ججاٍ السجً بداسة ٜبل مً للٝىة اللجىء خٍش *-

 .الٙشاس مً ِليه اإلاد٣ىم  مىْ ؤو

 بال٢شامت اإلااظت للّٝىباث بخماِه يدٍش ٠ما ، لإلوعان يالجعذ بالخ٣امل جمغ رالذ للخجاسب ِليه اإلاد٣ىم بخماُ خٍش *-
 .الالبوعاهيت ؤو

 .بها الاجفا٥ ٘شؿ للسجحن جم٢ً ؤن الّٝابيت ؤلاداسة ِلى يجب *-

 الخإديبيت بالّٝىباث جبفٍش وؤن ، اإلادٍىسة العلٟى ؤهماه له الّٝابيت ؤلاداسة جدذد بإن السجحن مْ الؽٙا٘يت مبذؤ اِخماد *-
ْ ؤن يم٢ً رالذ يْ خالت في بالخٍلم له حعمذ وؤن ، للسجً الذاخليت اللىاثذ مخالٙت خالت في ِليه جٜى  الّٝىباث ؤخذ جٜى

. ِليه الخإديبيت

 ألاخشي  الجىائُت بالعلىم العلاب علم عالكت: ظادظا

تم َى الّٝىباث ٜاهىن  ؤن اإلاّلىم مً :العلىباث بلاهىن  العلاب علم عالكت/ أ  الخجشيم جىٍم التي الٝاهىهيت الٝىاِذ حمِى
ٚ التي( وؤلايجابيؤ العلبي) العلٟى ؤهماه يدذد الٝاهىن  َزا خال٥ مً اإلاؽُش ؤن بمّجى .والّٝاب  ويدذد ، حشيمت بإجها جـى

 الٝىاِذ دساظت بلى حهذٗ ٜاِذر ِلم َى الّٝىباث ٜاهىن  ٘ةن اإلاّجى وبهزا. اإلاىاظبت( وجذابحر ِٝىباث) ألاحضيت ألاهماه لهزٍ
ا بٝفذ والّٝاب الخجشيم جد٢م التي  لىمارج الٝاهىهيت ألاؼ٣ا٥ جد٢م التي الىٍشياث اظخخالؿ زم مممىجها وبيان جٙعحَر

ُى ٠إزش ِلحها اإلاىفىؿ والجضاءاث الخجشيم مدل العلٟى  .مشج٢بحها معئىليت وزبىث الجشيمت لٜى

  َى ؤهه وسٔم ، الّٝاب ِلم ؤما
ًال
 بهذٗ الّٝابيت اإلاّاملت وؤظاليب اإلاخخلٙت الجىاثيت الجضاءاث بدىٍيم جميه ٜاِذر ِلم ؤيما

ى٥   ٠ما  -الّٝاب ِلم  –الّلم َزا ؤن بر .الّٝىباث ٜاهىن  ًِ معخٝل ِلم ؤهه بال ،الّٝابي الخىٙيز مً اإلاشحىة الٕاياث بلى الـى
ى٥  بذساظت حهخم ول٢ىه الذو٥، مً ما دولت في بالّٙل مىبٞ َى ما ِلى ؤو مّحن رلْو حؽشيْ ِلى دساظاجه في يّخمذ ال ٜلىا  ألـا

. الجىاجي الجضاء جىٙيز بالّٙل ِليه ي٣ىن  ؤن يجب إلاا الفىسة سظمر ؤدٛ بمّجى ؤو ، الّٝابي الخىٙيز جد٢م التي ال٣ليت والٝىاِذ
ش ذس بىُى مّحن حضاء ؤزش جدذيذ َى دساظاجه ٘جَى يْ مً بخٕاةالم الٕاياث جدٝيٞ في مّيىت جىبيٞ و٠يٙيت مّحن ٜو  الجضاء جٜى

. ( )الّٙليت الىاخيت مً

ٝاب يمججش مً بالّٙل ١اثً َى ما جدليل ِلى حّخمذ الّٝىباث ٜاهىن  ٘ذساظاث برن  جبدث هيٗ الّٝاب ِلم دساظاث ؤما ،ِو

. رالّٝاب الخىٙيز مشخلت في الخا٥ ِليه ي٣ىن  ؤن يجب ٘يما

حن بحن يٍل ؤهه بال الاظخٝالليت َزٍ وسٔم :  مجها ؤظباب لّذة جيؽإ وزيٝت ـلت الِٙش

 ظلٟى لخجشيم الخذخل الجىاجي اإلاؽُش مداولت ِىذ اإلاىاظب الجىاجي الجضاء للمؽُش جٝذم التي هي الّٝاب ِلم دساظاث ؤن *-

ىذ. ما   ٜاهىهيت ٜاِذة في الجضاء َزا ب٘شآ ِو
ًال
 .والخ٣ىيً الدؽ٢يل في الّٝىباث ٜاهىن  ٜىاِذ جبذؤ الخجشيم ؼٞ بلى مما٘ا

                                                           
 .8 3، ص987 عمم العقاب ،  ، ، القسم الثاني دراسة في عمم اإلجرام والعقابو عامر ، كي أبزمحمد  . 
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لم الّٝىباث ٜاهىن  ِذٜىا مً ل٣ل ؤن *-  ألا٘شاد وؽاه ِليه ي٣ىن  ؤن ييبغي ما جبحن ٘األولى .مؽتٟر ِياسر م وابْ الّٝاب ِو
 مً اإلاشحىة ألاَذاٗ جخدٝٞ ختى ةالّٝابي ؤلاداسة وؽاه ِليه ي٣ىن  ؤن ييبغي ما بحن٘ذ ةالثاوي ؤما واثلخه، جدذ يّٝىا ال ختى

يْ  .( )الجىاجي الجضاء جٜى

 جدليله ؤحل مً ما دولت في الّٝابي الخىٙيز يد٢م رر٥ا الٝاهىوي الىٍام ِلى الخّٗشٌ ُطر ال الّٝاب ِلم في الباخث نؤ *-
ت وهٝذٍ يىبه مضاياٍ ومّ٘ش  الّٝاب ِلم في للباخث جبحن التي ٘هي. البلذ لهزا الّٝىباث ٜاهىن  في اإلاذوهت الٝىاِذ بلى الخىحه بال ِو

. ال ؤم اإلاخىىسة الّٝابيت اإلاّاملت بإظاليب يإخز ما بلذ في مالٝات الدؽشيْ ١ان برا ما

يّه الىاحب الاختراصر  الخذبحر ؤو الّٝىبت ويدذد الجشيمت يدذد الّٝىباث ٜاهىن  برن  ِلم في والباخث اسج٣ابها، خالت في جٜى
 البدث هخاثج للمؽُش ويمْ ّ٘الت، بىشيٝت الجشيمت م٣ا٘دت يخدٝٞ ختى الجضاء لخىٙيز الىظاثل اوعب يخخاس الّٝاب

الح بشامج بِذاد مً ليخم٢ً الّٝىبت بخدذيذ ليٝىم ؤو ؤخياها بالّٝىباث الخذابحر الظدبذا٥ . والخإَيل ؤلـا

ت َى الجىاثيت ؤلاحشاءاث ٜاهىن : الجىائُت إلاحشاءاث بلاهىن  العلاب علم عالكت/ ب  جىٍم التي الٝاهىهيت الٝىاِذ مجمِى
 ، مّحن متهم ٜبل الجىاثيت الىاّٜت بزباث جىٍم يتتبحشا ٜىاِذ حملت و٘ه. الّٝاب في خٝها ولتالذ الٜخماء ؤلاحشاجي العبيل

 
ًال
 خٟٞ الّٝاب في خٞ للذولت ييؽإ ؤن فيٟر ٘ال. به اإلاٝطخي الجضاء بدىٙيز اهتهاءًال  ، واإلادا٠مت والخدٝيٞ والاتهام الخدشر  مً بذءا

 ؤر يخىا٘ش ؤن يجب بل ، الّٝىباث ٜاهىن  يىٍمه مىلىعي
ًال
 خٞ َى الخٞ َزا .الخىٙيز مىلْ ألاو٥  الخٞ ولْ ي٢ٙل خشؤ خٞ لا

 ٜاهىن  يّالجها ؤمىس  َاو١ل. سألام َزا بها اإلاىىه العلىت وجدذيذ الّٝاب في لعلىتها الذولت مماسظت ٠يٙيت يشظم رتبحشا

 .الجىاثيت ؤلاحشاءاث

 الجىاثيت للذِىي  اإلاخخلٙت اإلاشاخل ٘بّذ. الجىاجي الجضاءُ لخىقي الٝاهىهيت ألاداة َى الجىاثيت ؤلاحشاءاث ٜاهىن  ؤن يٍهش َىا مً

 َىا ومً. الّٝاب ِلم يدذدَا ٠ما الّٝابي الخىٙيز مشخلت لخبذؤ الجىاثيت ؤلاحشاءاث مشخلت جيخهي الجهاجي الخ٢م ـذوس  وبمجشد
حن ٠ال بحن ـلتا٥ جبذو  ؤ٘مل ٠ٙالت ؤحل مً يتالجىات ؤلاحشاءاث ٜىاِذ بخىىيش الّٝاب ِلم ظاَم هاخيت ٘مً ، الِٙش

 ٜاهىن  جإزش ؤخشي  هاخيت ومً. الذو٥  بّن في الّٝىباث جىٙيز ٜاضخي هٍام اظخدذار رل٤ ٜبيل مًو ، للمتهم المماهاث
ل بما الجىاثيت ؤلاحشاءاث   ٘دفه ووحىب اإلاتهم شخفيت مجا٥ في هخاثج مً الّٝاب ِلم بليه ـو

ًال
  وبيّيا

ًال
  وهٙعيا

ًال
 واحخماِيا

 .الجىاثيت الذِىي  مشاخل ١ا٘ت خال٥ اإلاتهم مْ ييخٝل الزر الصخفيت بملٚ يعمى ما بِذاد ووحىب

 ، ؤلاداهت مشخلت هي ألاولى : مشخلخحن بلى الجىاثيت الذِىي  مشاخل جٝعيم لشوسة ًِ الّٝاب ِلم وبدىر دساظاث ٠ؽٚث ٠زل٤
حها ُى زبىث خى٥  اإلاد٢مت جبدث ٘و حها الخ٢م لتمشح هي والثاهيت ، اإلاتهم بلى وبظىادَا الجشيمت ٜو  شخفيت في اإلاد٢مت جبدث ٘و

. ( )وخالخه ٌشو٘ه يالءم الزر الجىاجي الجضاء جدذيذ ؤحل مً واإلاادر والّاثلي الاحخماعي وولّه اإلاتهم

لم الجىاثيت ؤلاحشاءاث بٝاهىن  واضخت الّالٜت برن  الّٝىباث جىٙيز ٠يٙيت ؤلاحشاثيت الٝىاِذ في يدذد اإلاؽُش الن الّٝاب ِو
يّها، مً الٕشك جدٝٞ التي معاثلها بخدذيذ الّٝاب ِلم حهخم التي والخذابحر  جإزش ٜذ الجىاثيت ؤلاحشاءاث ٜاهىن  بن ؼ٤ وال جٜى

 اخز ٠ما والخذابحر، الّٝىباث جىٙيز يشحْ بليه الزر الخىٙيز ٜاضخي بىٍام خذيثا ٘اخز الّٝاب ِلم في الخذيثت بالىٍشياث

. الّٝابيت اإلااظعاث في الّمل هٍام ِلى" الٝماة اخذ ؤو الىيابت"  ٜماثيت حهت بؼشاٗ وحىب ب٢ٙشة ؤلاحشاءاث ٜىاهحن

                                                           
 .0 ، ص 2002  – 200 القاهرة،: دار النهضة العربية ، شرح قانون العقوبات القسم العاممحمد عيد الغريب ،  .  
 .6 3ص ، 2002  – 200 القاهرة،: دار الكتاب ، أصول عممي اإلجرام والعقابأحمد شوقي أبو خطوة ، . 2
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 للعلٟى الذاّ٘ت الّىامل ١ا٘ت ببدث حهخم الجىاثيت الّلىم مً ُ٘ش َى ؤلاحشام ِلم :إلاحشام بعلم العلاب علم عالكت/ ج
ٛ  يبذو َىا ومً. ؤلاحشامي ٛ  بّذ اجخارَا يم٢ً التي ؤلاحشاءاث ساظتبذ الّٝاب ِلم دساظاث تهخم بيىماٗ ، الّلمحن بحن الٙاس  ُوو
ُى ٜبل ؤلاحشاميت للٍاَشة اإلاخخلٙت ألاظباب بذساظت تهخم ؤلاحشام ِلم ؤبدار ؤن هجذ بهىاٗ ، الجشيمت  ِالوة. راتها الجشيمت ٜو

 ؤحل مً  –سجذبي ؤم ِٝىبت  –الجىاجي الجضاء بالذساظت يدىاو٥  ٜاِذر ِلم َى الٝى٥  ظبٞ ٠ما الّٝاب ِلم ٘ةن رل٤ ِلى

ت وبيان ؤٔشاله اظخخالؿ  الّلىم مً ِلم ٘هى ؤلاحشام ِلم ؤما .جىٙيزٍ جد٢م ؤن يجب التي الّامت واإلابادت الٝىاِذ مجمِى
ى٥  بهذٗ ؤلاحشاميت الٍاَشة سبخٙسخي حّجي التي الخٙعحريت، العببيت  خيث مً ؤلاحشامي العلٟى جد٢م ِامت ٜىاهحن بلى الـى

 .الاحخماِيتو الٙشديت وؤظبابه دواّ٘ه

لى م ِو  الٍاَشة مً حّلر الّلمحن ٢٘ال. والاهذماج الخفاَش بلى ؤٜشب هي لهؿ الّلمحن بحن ؤن بال ، الاخخالٗ َزا مً الٔش
  ؤلاحشاميت

ًال
ا   والخجشيب اإلاالخٍت ِلى الٝاثم الّلمي اإلاىهج ومً ، ألبدازه مىلِى

ًال
  ؤظلىبا

ًال
حن ٠ال ؤن ٠ما. للذساظت ومىهجا  الِٙش

  -الجىاجي الجضاء دساظت يم٢ً ٘ال لألخش، مىىلٞ ِذر ٠الَما وؤن الجشيمت، م٣ا٘دت ِلى الّمل َى واخذ دٌٗ ِىذ يلخٝيان

 الٍاَشة ؤظباب ِلم ؤو - ؤلاحشام ِلم ٘ةن وبالخالي. راجه ؤلاحشام ؤظباب ِلى الخّٗش بّذ بال  -الّٝاب ِلم اَخمام ٠مدىس 
 مشة الؽشيٚ اإلاجخمْ خٍحرة بلى وبِادجه اإلاجشم بـالح بلى يمسر الزر ،الّٝاب لّلم ولشوسيت ؤوليت مٝذمه َى - ؤلاحشاميت

 .( )"الخىبيٝي ؤلاحشام ِلم" بال َى ما الّٝاب ِلم ؤن البّن ٜى٥  يفذٛ لزا. ؤخشي 

 جدذيذ يم٢ً بلحها الذاّ٘ت والّىامل اميتحشؤلا ٌاَشةا٥ ؤظباب خى٥  هخاثج مً ؤلاحشام ِلم ؤبدار ِىه ظٙشث ما ِلى ٘بىاء

. اإلاجخمْ ؤ٘شاد وبٝيت الجاوي هٙغ في ؤزٍش ويدذر زماٍس الجىاجي الجضاء ياحي ١ي ، الّٝابيت اإلاّاملت مجا٥ ٗر ألاظاليب ٥ؤ٘ن

 الّٙل سد) الجىاجي الجضاء بدىٍيم الخاـت والٝىاِذ الّٝاب في الخٞ ؤظغ في البدث ِلى الّٝاب ِلم دساظاث ح٢ّٚ ٠ما
لى. ؤٔشاله الجىاجي الجضاء يدٝٞ هدى ِلى الخٞ َزا اٜخماء وظبل(. الّٝابي  بالّالج يدىاو٥  ٜاِذر ِلم الّٝاب لمْ٘ رل٤ ِو

ها بّذ الجشيمت ٌاَشة ِى   ؤهه خال٥ مً ٢َزا جبذو الّٝاب ِلم ٜاِذيتو. ؤخشي  مشة السج٣ابها اإلاجشم ِىدة دون  للخيلىلت ٜو

. الجضاء َزا جىٙيز بها يخم التي ألاظاليب وؤ٘مل الجشيمت م٣ا٘دت في الجىاجي الجضاء ـىس  ؤوعب ِليه ويٝترح اإلاؽُش يخاوب
اثٚ يذسط خيث الجىاثيت العياظت ِلم ٘شوُ ٠إخذ يٍهش الُٙش ٘هزا وبالخالي  اإلاجخمّاث في جدٝٝها يلضم التي الّٝىباث ٌو

  الّٝىبت مالثمت و٠يٙيت الخذيثت
ًال
. وؤَذا٘ها ؤٔشالها لخدٝيٞ ِمليا

لى ُى ٜبل ؤلاحشاميت للٍاَشة اإلاخخلٙت ألاظباب بذساظت تهخم حشامؤلا ِلم ؤبدار ؤن هجذ ألاخش الجاهب ِو  ؤر. راتها الجشيمت ٜو
ى٥  بهذٗ ؤلاحشاميت الٍاَشة سبخٙسخي حّجي التي ، الخٙعحريت العببيت الّلىم مً ِلم ؤهه  العلٟى جد٢م ِامت ٜىاهحن بلى الـى

 .الخاسحيتو الٙشديت وؤظبابه دواّ٘ه خيث مً ؤلاحشامي

 ِلمي بحن الجمْ بلى ألامشي٢يت اإلاخدذة الىالياث في اليىم بلىو ؤوسوبا في ِؽش الخاظْ الٝشن  ؤواخش ختى الٙٝه مً هٙش اججه ولٝذ
ذم والّٝاب ؤلاحشام   بال َى ما الّٝاب ِلم بإن والٝى٥  ، بيجهما الٙفل ِو

ًال
ا  بإهه الٝى٥  باألخشي  ؤو ؤلاحشام ِلم ٘شوُ مً ِ٘ش

ت جدذيذ بلى حهذٗ Etiologique ظببي ؼٞ ؤخذَما ، ؼٝحن له  -ؤلاحشام ِلم  –الُٙش اَز وؤن. ( )"الخىبيٝي ؤلاحشام ِلم"  مجمِى
 الجىاثيت ألاحضيت ؤوعب جدذيذ في يخمثل Répressive ِٝابي كمذ ؼٞ وألاخش ، ؤلاحشام ٌاَشة جٙصخي وساء جٝٚ التي ظبابألا

 ؤو اإلاىاظبت الجضاء ـىس  اٜتراح يم٢ً ال ؤهه بلى الّلمحن يًب الٙفل ِذم سئيت وجشحْ. الجشيمت ٌاَشة إلا٣ا٘دت بها ألاخز الىاحب

                                                           
 
 .6 3يحًذ صكٙ أتٕ ػايش ، انًشخغ انغاتك ، ص.  
 
 .6 3يحًذ صكٙ أتٕ ػايش ، انًشخغ انغاتك ، ص.  
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ٗى دون  للمجشم اإلاالثمت الّٝابيت اإلاّاملت اخخياس  جٝٚ التي والّىامل ألاظباب مجمل الخّٗشو جهشخصخي حىاهب ١ا٘ت ِلى الٜى

. ( )ؤلاحشامي ظلى٠ه وساء

 الٝاثم الذساظت في اإلاىهج وخذة بلى حّىد ـلت ، والاهذماج الخفاَش خذ بلى جفل ٜذ الّلمحن بحن ـلت وحىد هى٢ش ال ؤهىا الخٞو

حن ٠ال وؤن والخجشيب اإلاالخٍت ِلى  ٠ال ؤن رل٤ بلى يماٗ. الجشيمت م٣ا٘دت ِلى الّمل َى ؤ٠بر َذٗ ِىذ يلخٝيان الِٙش

حن  ؤلاحشام ؤظباب ِلى لخّٗشا بّذ بال  -الّٝاب ِلم اَخمام ٠مدىس   -الجىاجي الجضاء دساظت يم٢ً ٘ال ، خشأل٥ مىىلٞ ِذر الِٙش
 بلى يمسر الزر ،الّٝاب لّلم ولشوسيت ؤوليت مٝذمه َى - ؤلاحشاميت الٍاَشة ؤظباب ِلم ؤو - ؤلاحشام ِلم ٘ةن وبالخالي. راجه

 ؤظباب خى٥  هخاثج مً ؤلاحشام ِلم ؤبدار ِىه ظٙشث ما ِلى ٘بىاء .ؤخشي  مشة الؽشيٚ اإلاجخمْ خٍحرة بلى وبِادجه اإلاجشم بـالح
 الجىاجي الجضاء ياحي ١ي ، الّٝابيت اإلاّاملت مجا٥ ٗر ألاظاليب ؤ٘مل جدذيذ يم٢ً بلحها الذاّ٘ت والّىامل ؤلاحشاميت ٌاَشة٥ا

 .( )(الّام الشدُ) اإلاجخمْ ؤ٘شاد وبٝيت (الخاؿ الشدُ) الجاوي هٙغ في ؤزٍش ويدذر زماٍس

  وّخٝذ ؤهىا بيذ
ًال
لى  –ؤيما  ؤلاحشام لّلم يٍل بديث الّلمحن اظخٝال٥ في -الّؽشيً الٝشن  اثبذار مىز الٙٝهاء بليه يخجه ما ِو

ت ٙيت الذساظت ِلى اإلاٝفىس  الخاؿ مىلِى  ِلم يذخل خحن في. ؤلاحشام لّىامل الخٙعحريت والذساظت الجشيمت لٍاَشة الـى
  اإلاّياسيت ؤو الٝاِذيت الّلىم واثٙت في الّٝاب

ًال
ٛ  ؤوعب بخدذيذ لييؽٕل راتها في الٍاَشة دساظت مخجاوصا  خال٥ مً م٣ا٘دتها وش

 ؤلاحشام ِلم ؤن بمّجى. ( )حذيذ مً اإلاجخمْ في واهذماحه اإلاجشم جإَيل بِادةب جٙي ٜذ التي والخذابحر ألاحضيت مً ِذد اٜتراح
 ِلم يذسط خحن في الىاْٜ ؤلاحشام ِلم يذسط ؤخشي  بّباسة ؤو ، ي٣ىن  ؤن يجب ما الّٝاب ِلم يذسط بيىما ١اثً َى ما يذسط

. ( )الىاحب ِٝابا٥

 الجىاجي والجضاء اإلاجخمْ، في ؤلاحشام مً للخىٝيق مّالجتها بهذٗ ؤلاحشاميت الٍاَشة ِىامل ًِ يبدث ؤلاحشام ِلم هٝى٥  برن
لم للجشيمت، ٌل َى يْ مً الخٝيٝي الٕشك في يبدث الّٝاب ِو ى٥  الجضاء جٜى ى٥  بٕيت ألاظاليب ؤ٘مل بلى للـى  للٕايت الـى

لم الّٝاب ّ٘لم الجشيمت، م٣ا٘دت في ةواإلاخمثل الخٝيٝيت هما اظخٝاللهما مْ ؤلاحشام ِو  بر داثم، اجفا٥ ِلى ؤجهما بال بمىلِى
ا مىاحهت ٠يٙيت جدذيذ ِلى يعاِذ ؤلاحشاميت الّىامل جدذيذ ؤن  جىٙيزٍ ووشيٝت هاخيت مً الجضاء جدذيذ وشيٞ ًِ جإزحَر

. ؤخشي  هاخيت مً الّىامل َزٍ مً بالخخلق ِليه اإلاد٣ىم جإَيل و٠يٙيت

 الٝاهىن  ِليه ي٣ىن  ؤن يجب ٘يما يبدث الزر الّلم هي الجىاثيت العياظيت  :الجىائُت بالعُاظت العلاب علم عالكت/ د

 
ًال
. ( )بالّٙل ١اثً َى ٘يما ال معخٝبال

 العياظيت َذٗ ٘ةن لزا. ؤلاحشاميت الٍاَشة إلاداسبت الّٙالت الىظاثل اٜتراح بلى حهذٗ الجىاثيت العياظيت ِلم بن وّلم و٠ما
 بلى والخىححهاث ؤلاسؼاداث بِىاء بلى يمخذ وبهما ، الّٝىباث ٜاهىن  لٝىاِذ ـيأت ؤ٘مل ِلى الخفى٥  ِلى يٝخفش ال الجىاثيت

                                                           
1
 P. Bouzat et J. Pinatel, op. cit., p. 11. 

 .6  يحًذ صكٙ أتٕ ػايش ، انًشخغ انغاتك ، ص
2
  J. Larguier, op. cit., p. 1 et s ; P. Bouzat et J. Pinatel, op. cit., p. 5 et s ; G. Stéfani, G. Levasseur et 

R. Jambu-Merlin, op. cit., p. 4 et s. 
3
 .54أحًذ شٕلٙ أتٕ خطٕج ، انًشخغ انغاتك ، ص. 
4
 .6 ، ص 980 ، مؤسسة الثقافة الجماعية ،  مبادئ عمم اإلجرامعوض محمد عوض ، . 

. ٔحٕل تؼشٚف انغٛاعٛح اندُائٛح تصفح ػايح ساخغ د .3 ، ص2000  –999  ، أصول عمم العقابمحمد عيد الغريب ، . 5

 .7، ص  97 ،  انماْشج: داس انُٓعح انؼشتٛح،  أصٕل انغٛاعح اندُائٛحأحًذ فتحٙ عشٔس ، 
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 جىبيٞ خا٥ الّٝابيت ؤلاداسة وبلى ، الىفىؿ جل٤ جىبيٞ خا٥ الٝاضخي وبلى ، الّٝابيت الىفىؿ ـيأت مشخلت في اإلاؽُش مً ١ل

 .خ٢مه في ٜماءا٥ به ٜطخى ما

 ٘خبدث ،الخجشيم مشخلت في الٝاهىهيت الٝاِذة دساظت حؽمل ٘هي .وؤسخب ؤوظْ بدثيت معاخت الجىاثيت للعياظيت ٘ةن َزا ِلى

ْ ؤن يجب التي وألاّ٘ا٥ ججشيمها يجب التي وألاّ٘ا٥ بالّٙل اإلاجشمت ألاّ٘ا٥ في ٚ ِجها ي٘ش  دساظت حؽمل ٠ما .الخجشيم ـو
 اظدبذاله يلضم ؤم ؤٔشاله يدٝٞ الٝاثم الجىاجي الجضاء ١ان برا ٘يما ٘خبدث ،الجىاجي الجضاء اخخياس مشخلت في الٝاهىهيت الٝاِذة

  ؤ٠ثر خشؤ بجضاء
ًال
 .الجىاجي الجضاء جىٙيز في جدبْ ؤن يجب التي والىظاثل الىٍم ؤ٘مل هي وما ،سدِا

 يخخق الجىاثيت العياظيت مً حضء َى الّٝاب ّ٘لم .الجىاثيت العياظيت بّلم الّٝاب ِلم خىىه جخماط الىٝىت جل٤ ِىذ
اياث ؤَذاٗ بذساظت . ؤٔشاله مّه يدٝٞ هدى ِلى الجضاء َزا جىٙيز في جدبْ ؤن بجب التي ألاظاليب وؤ٘مل الجىاجي الجضاء ٔو

ٚ بهزا الّٝاب ِلم ؤن ؼ٤ ال هٝى٥  برن  هشاٍ ما ٥ٌ ازش واَم ِام بىحه الجىاثيت العياظت جخىيي في مازشا ِىفشا يّخبر الـى
ا الّٝىباث مً بذال الاختراصيت الخذابحر هٍم بٜشاس بلى مخٙاوجت بإٜذاس الجىاثيت الدؽشيّاث جدى٥  مً خاليا  باليعبت خفـى

 وجفييٚ اإلاٙخىخت الّٝابيت واإلااظعاث الخإَيليت والبرامج الخذسيجي الىٍام وبجباُ بالفذ٘ت واإلاجشمحن الجاهدحن لألخذار

ها ١ان ؤيا الجىاثيت الجضاءاث جىٙيز في مخجاوعت واثٙت ل٣ل الّٝابيت اإلاّاملت وجٙشيذ ِلحهم اإلاد٣ىم . هِى

ٛ  ؤن يجب: العلاب بلاهىن  العلاب علم عالكت/ ٌ ىاٍ الزر الىحه ِلى هاخيت مً الّٝاب ِلم بحن هٙش اهىن  آلان ِ٘ش  الّٝاب ٜو
 ويدذد والخذابحر الّٝىباث لخىٙيز الٝاهىهيت الىفىؿ يدذد الزر الّٝابيت اإلااظعاث ؤو السجىن  بٝاهىن  ِىه يّبر الزر

 وهٍام ِلحهم اإلاد٣ىم مّاملت في الّٝابيت اإلااظعت ؼاون ِلى الٝاثمت ؤلاداسة اخخفاؿ ومذي الخىٙيز ٜاضخي اخخفاـاث
اث ِملهم ىا برا وجٝىيمهم جإديبهم ووظاثل ساختهم وؤٜو  ل٣ل برن اإلااظعاث، جل٤ داخل اإلاٙشوك بالىٍام اخلىا ؤو اهد٘ش

 .الجضاء لخىٙيز اإلاثلى الىظيلت ًِ البدث بلى الّٝاب ِلماء جيبه الّٝاب ٜاهىن  ألخ٣ام مخالٙت

خ: ظابعا  العلاب علم جاٍس

ما للجشيمت الجىاجي الجضاء يذسط الّٝاب ِلم  ؤواخش في ٌهش اليؽإة خذيث الاختراصر  والخذبحر الاختراصر، والخذبحر الّٝىبت َو

لم ؤلاوعاهيت، ٜذم ٜذيمت األهه الّٝىبت بخالٗ ،19 الٝشن   الىحىد، ٜذيم ٘هى بالّٝىبت الخاسيخيت الىاخيت مً يشجبي الّٝاب ِو
 ومىز خذيثا، بال الجىاثيت الّلىم بحن م٣اهت يدخل لم ألهه ورل٤ ٜذيم، جاسيخ رو ل٢ىه اليؽإة خذيث الّٝاب ِلم اهه وّلم وهدً

. الاختراصيت الخذابحرب الّٝىبت ببذا٥ في الخ٢ٙحر بذا الىلّيت اإلاذسظت ٌهىس 

 به يلخٞ ؤن ويجب آلالهت أمب مىبىر اهه ِلى للمجشم ويىٍش" ؼش يٝابل ؼش"  ؤر ؼش الجشيمت بن ال٢ٙشة ١اهذ الٝذيم ٘ٙي

 .ألالم

خُت الىاحُت مً العلاب علم : مشاحل بثالر مش الخاٍس

 في خبيعا ِليه اإلاد٣ىم ٘حها ي٣ىن  التي للخشيت ظالبتا٥ الّٝىبت ِلى وس٠ضوا راتها خذ في بالّٝىبت الاَخمام: ألاولى املشحلت/ أ
 ج٢ٙحر ؤر ي٢ً ولم هادسا، ١ان ٘حها والخياة وهٍمها الّٝابيت اإلااظعاث بدالت والاَخمام الضمً، مً لٙتراث واإلاّخٝالث السجىن 

. اإلاجشم شخفيت في

حها ألاولى الٙترة بّذ الضمً مً وىيلت ٘ترة بّذ حاءث: الثاهُت املشحلت/ ب  بصخفيت الاَخمام وبذا اإلاجشم، في الخ٢ٙحر بذا ٘و
شو٘ه الجاوي شخق بلى ألاهٍاس اججهذ اإلاشخلت َزٍ في ِليه، اإلاد٣ىم  ؤن في الخ٢ٙحر وبذا اإلاجشم للّٙل اسج٣ابه ومالبعاث ٌو
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 بن بّذ حشيمتا٥ في الصخفيت الىاخيت بلى جدى٥  الثٝل ؤن ؤر الجشيمت حعامت حاهب بلى الجاوي شخفيت بدعب الّٝىبت جدىُى

يت الىاخيت ِلى ٜاـشا ١ان بر ٘ٝي، اإلاىلِى . بوعاهيت مّاملت الجاوي مّاملت بلى واججه الّٝاب بخٙشيذ ِىه ِو

الخيت الىٍشة وججلذ اإلاجشم بةوعاهيت الاَخمام صاد: الثالثت املشحلت/ ج هشث ؤلـا  جذابحر ١اهذ ظىاء الاختراصيت الخذابحر ٢٘شة ٌو
. تهزيبيت ؤو ِالحيت

: الخاليت ألاظباب ًِ هاجج الخدى٥  َزا ؤن الّٝاب ِلم في الباخثىن  ويشي 

 الن اإلاجشم، مْ الّىٚ هبز في ملمىط ازش ١ان والخّاوٚ الشخمت ِلى جدث التي وحّاليمها اإلاعيديت اهدؽاس: الىىِعت حهىد* 1
 اإلاجشم جدى٥  في دوس  ألا٣٘اس ولهزٍ مىٙشدا، له ويخّبذ هللا بلى يخىب ؤن ِليه ويجب مخىئ بوعان اإلاجشم ؤن جشي  الذيييت الخّاليم

 والعماح الذيجي التهزيب هٍام بلى باإللا٘ت ، اإلاعاححن اخخاله مً بذال الاهٙشادر، السجً هٍام ووؽا مخىئ بلى مىبىر مً

. خىيئتهم لهم يٕٙش ختى هلل الاهٙشادر السجً في والخّبذ والخىبت الاظخٕٙاس ِلى لخثهم باإلاعاححن بااللخٝاء الذيً لشحا٥

 بلى اإلال٣ي الىٍام حٕحر ؤر الاحخماِيت، الثىساث هديجت العياظيت للىٍم جىىس  ٌهش 19و 18 الٝشن  في: العُاظُت الىظم جؼىس * 2
 بزور  وجضودَا الّٝابيت باإلااظعاث تهخم ؤن ِلحها والذولت الىاط، بحن اإلاعاواة ِلى جدث والذيمٝشاويت ديمٝشاوي، هٍام

. ِلحهم اإلاد٣ىم يلجإٍ بِادة في الخبراث

هىس  الخذيث الّفش في لخٝذمها ١ان: إلاوعاهُت العلىم جلذم* 3 لم الاحخماُ ِلم ٌو لم ؤلاحشام ِو لم الىٙغ ِو  التربيت ِو
ا حَر  وجفييٚ ٘حهم، الاحخماِيت الٝيم وجىميت الخذيثت والتربيت بالتهزيب ِلحهم اإلاد٣ىم جضويذ في ازش ؤلاوعاهيت، الّلىم مً ٔو

اث ٗر اإلاجشمحن ا التهزيبيت للبرامج ي٣ىن  ختى مخٝاسبت ؤو مخجاوعت مجمِى . اإلاشحى ؤزَش

باهيت بالخّبذ هادي الزر mabillon مابيىن  الّالم مجهم: العلابُت باملشاول املهخمين حعذد* 4  الجشيمت، ازش ًِ للخ٢ٙحر والَش
باهيت ٢٘شة وخاسب الاهٙشادر بالىٍام هذد الزر howard َىاسد ٠زل٤  ظاسا اللزان mirabeau ومحرابى bentham بيثام ميزٍوجل الَش

اء بلى ليخدىلىا يّملىن  اإلاسجىهحن دُ َىاسد ٘يٝى٥  َذيه، ِلى  ول٢ً يجذر ال السجً في الاهٙشادر الىٍام ؤن بمّجى ؼ٘ش

اء بلى رل٤ بّذ يخدىلىا ختى للمعاححن اإلاىخج اإلانهي الّمل خشيت جتٟر ؤن ألا٘مل . الجشيمت يشج٢بىن  ال ؼ٘ش

 العلاب علم في البحث أظالُب: زامىا

  : العلابُت الذساظاث مىهج

 في ٘الباخث. واإلاالخٍت ءالاظخٝشا ِلى الٝاثم الخجشيبي الّلمي اإلاىهج ِلى بدىثها بحشاء في حّخمذ التي الّلىم ؤخذ الّٝاب ِلم     
 بمّجى ، ِلحهم هٙزث مً ظلٟى ِلى جىٙيزَا العابٞ الىظاثل ؤزش ومالخٍت الّٝابي الخىٙيز ٠يٙيت بمالخٍت يبذؤ الّٝاب ِلم

ا ل التي الىخاثج ءاظخٝشا بٕيت ِلحهم للمد٣ىم الالخٞ العلٟى ِلى ؤزَش  بلى الىخاثج َزٍ ثياثصج مً والفّىد باإلاالخٍت بلحها جـى

ى .( )ِام ِلمي ٜاهىن  حؽ٢يل  ٠ذساظت الٙشديت ألاظاليب وبّن ؤلاخفاجي ألاظلىب ِلى اإلاالخٍت حاهب بلى يّخمذ ٜذ َزا في َو

 .( )والّٝليت والبيىلىحيت الىٙعيت والاخخباساث واإلاٝابلت والاظخبيان الخالت

ذ وبّذ  التي الٝىاِذ ـآث مىه اإلاشحىة ٔشاكألا جدٝيٞ في ٘ؽله ؤو هجاخه مذي وبيان مّحن حضاء بخىبيٞ اإلاخفلت الىخاثج ـس
 .الّٝابيت العياظيت ؤٔشاك جدٝي٥ٞ ظبلا٥ ؤ٘مل بلى لترؼذٍ اإلاؽُش بفش جدذ جىلْ

                                                           
 
يحًذ ػٛذ . ، د   3ص ٔ خطٕج ، انًشخغ انغاتك ،بأحًذ شٕلٙ أ. ، د 0 3ص يحًذ صكٙ أتٕ ػايش ، انًشخغ انغاتك ،. د 

 .9 ص ب ، انًشخغ انغاتك ،انغش٘
 
. 304آيال ػثذ انشحٛى ػثًاٌ ، انًشخغ انغاتك ، ص. ٚغش إَٔس ػهٙ ، د. د 
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بآ  ؤو الذساظت مدل خيث مً ظىاء ،١امل٥ا الخجشد ٌرطسدا ِلى يًُيذ الّٝاب ِلم في البدث مىهج ِلى الّلميت الفٙت وإـل
 بلى جمخذ ؤن ييبغي بل الٝاثمت الىوىيت الٝىاهحن في الّٝابيت ألاظاليب هخاثج ِلى الذساظت جٝخفش ال بديث ، هىاٜها خيث مً

ى٥  بهذٗ ألاحىبيت الٝىاهحن في اإلاىبٝت الّٝابيت ألاظاليب َاهخاثج دساظت الوة .الّٝابي الخىٙيز ؤظاليب ؤ٘مل بلى الـى  ِلى ِو
 ، خال٘اث مً الٙٝه في يٝىم ٜذ بما حهخم وؤال والٙلعٙيت اإلازَبيت الىاخيت مً الخجشد الّلم َزا وباخثي داسسخي ِلى ٘يجب رل٤

. الٝى٥  ظبٞ ٠ما ظخٝشاءوالا اإلاالخٍت َى وظىذٍ الباخث ّ٘ماد

بي املىهج أما  مالخٍخه في يٝخفش بال الباخث ِلى يٙشك ٘اهه والاظخٝشاء، واإلاٝاسهت اإلاالخٍت ِلى يٝىم: العلاب علم في الخجٍش
 التي الّٝابيت الٝىاِذ مجها ويعخخلق بيجهما، ويٝاسن  يذسظها ١ي ألاحىبيت الىٍم بلى يخّذي بل الىوىيت الّٝابيت الىٍم ِلى

الح وشيٞ هدى وجٝىدٍ اإلاؽُش جىحه ؤن م٢ًر . ؤلـا

حن ِلى ؤلاحشام ِلماء مالخٍاث وجتر٠ض واإلاالخٍت ؤلاخفاء ِلى حّخمذ التي الخجشيبيت الّلىم مً الّٝاب ِلم ؤن ٠ما  مً هِى
اجْ  ِليه للمد٣ىم ٛالالح العلٟى وبحن هاخيت مً الجضاء جىٙيز ٠يٙيت خى٥  يذوس  البدث ؤن بمّجى بيجهما، الشبي ومداولت الٜى

 الٝيم في مخٙٝا وظىيا معخٝيما الالخٞ العلٟى ١ان برا اهه رل٤ وجٙعحر الىاّٜخحن َاجحن بحن الشبي مْ ؤخشي  هاخيت مً
 ١اهذ وبرا ـالخا ؤظلىبا ١ان الجضاثيت اإلاّاملت في اجخز الزر ألاظلىب ؤن ِلى يذ٥ رل٤ ٘ان الٝاهىن  مْ ومخىابٝا الاحخماِيت

ذ زم ألاو٥  ألاظلىب جىىيش ؤو آخش ؤظلىب ًِ البدث جمجذ ٢ِعيت الىديجت ٢زا ؤلاخفاثيت الىخاثج جـش ..... َو

 جٝخفش وال مخىاَيت بذٜت ؤلاخفاءاث ججشي  وان الّٝاب ِلم في البدث ميذان في ٠بحرة ؤَميت رو ؤلاخفاء بن هٝى٥  لزل٤

. مٝاسهت بخفاءاث ج٣ىن  بل مّحن بلذ ِلى ؤلاخفاءاث

 الجىائي بالجضاء الخاصت سالعىاص جىطُح:  جاظعا

 العلىبت: أوال

خي الخؼىس / 1 . ؤلاوعاهيت ٜذم ٜذيمت الّٝىبت ألن الّٝاب، ٘لعٙت دساظت في يذخل الّٝىبت جاسيخ في البدث: للعلىبت الخاٍس

 سيشػ ِمل ؤو ؼش ًِ ِباسة الجشيمت ١اهذ لإلوعان ألاولى البذاثيت الخياة في: والىظؼى اللذًمت العصىس  في العلىبت* أ
 ما ١ان اإلاجخمْ ٜاهىن  يىٍمها التي العياظيت اإلاجخمّاث ج٣ىيً ٜبل ألاولى ؤلاوعاهيت اإلاجخمّاث وفي الّٙل، هٙغ الّٙل ويٝابل

 يمىّه ألاب ٘ان ما شخيء بّٙل ألاظشة ؤ٘شاد اخذ ٜام برا مثال بّذ، جبلىسث ٜذ الذولت ٢٘شة ج٢ً لم بر الٙشدر، باالهخٝام يّٗش
زا اإلاّخذر مً لىٙعه الٙشد ييخٝم وؤخياها ،ؤظشجه في البٝاء مً . مّيىت ألظشة ييخمي ال الٙشد ١ان ِىذما يدذر ١ان َو

ا ألاظش ج٣ىيً وبّذ  التي الّؽحرة لشثيغ الٙشدر والاهخٝام الخإديب ٘اهخٝل البؽشر، الخجمْ في الّؽاثش هٍام ٌهش واظخٝشاَس
 اإلاججي بلحها ييخمي التي ٔحر ؤخشي  ِؽحرة مً الجاوي ١ان برا الجماعي مالاهخٝا ـىسة بلى الّٝىبت اهخٝلذ زم اظش ِذة مً جخ٣ىن 

 .اإلاذوي الاهخٝام ـىسة وؤخزث الّٝىبت جىىسث الٝبيلت مجخمْ وفي ِليه،

ىذ شيٞ الٙالظٙت ِو ْ ؤن للمجخمْ ؤن يشون العٙعىاثيىن  ١ان ؤلٔا  يدٝٞ رل٤ الن بل ٘دعب ٠ياهه لخَٙ ال الّٝىبت يٜى
 مً والٕشك الجشيمت به ؤخلذ ؤن بّذ الخىاصن  بِادة وظيلت هي الّٝىبت بان ؤ٘الوىن  يشي  ٠ما ؤيما، اإلاعخٝبل في ٘اثذة

 لشوسة ِلى ججهن التي الّذالت ٢٘شة جبرسَا الّٝىبت بان ٜا٥ ؼيؽشون هجذ الشومان ِىذ ؤما والخخىيٚ، الشدُ الّٝىبت

ىذٍ والجشيمت، الّٝىبت بحن الخىاظب الح، الخدزيش هي الّٝىبت في الّذالت ٢٘شة ِو  ٢٘شة Sénèque ظييي٤ ؤلاٗ ٠ما وؤلـا

الح والخدزيش الّذالت بلى اإلاىّٙت . وؤلـا
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 ؤولى بخاـخحن جخمحز و١اهذ اإلاّخذر، مً ِليه اإلاّخذر يخٝالاَا الذيت ٢٘شة بلى الشومان ِىذ الٙشدر الاهخٝام ٢٘شة جىىسث زم
يت ١اهذ ؤجها خذاء ٌشوٗ ًِ الىٍش بٕن المشس  ؤظاط ِلى جٝذس مىلِى  ؤو ١املت معاوليت معئىال ١ان برا واإلاّخذر الِا

. اإلاجخمْ ؤو الذولت لخضيىت ال ِليه للمّخذر جذْ٘ خاـت ؤجها والثاهيت اإلاعاوليت ِذم ؤو هاٜفت

 ؤـيب اإلاجخمْ ؤن ؤظاط ِلى ِليه اإلاّخذر مْ اٜدعامها في الخٞ للذولت وؤـبذ الشوماوي الّفش في الذيت ٢٘شة جىىسث زم
ُى هديجت بمشس  اؤين ىا الجشيمت، لٜى  ِليه اإلاججي يفيب ألهه المشس  ٢٘شة َى وؤظاظها الّامت الّٝىبت ـىسة ٌهشث َو

ذ، هٙغ في واإلاجخمْ  الخىإ ٢٘شة جٍهش ولم للمجخمْ الّٝاب خٞ ٌهش اإلاشخلت َزٍ وفي جدذيذَا، في الذولت وجذخلذ الٜى
 الثٝا٘ت مّالم إلخٙاء ورل٤ اإلاجخمْ، في الخٕحراث لبّن ٘خّشلذ البربش ولٕض الشوماهيت الذولت حّشلذ وبّذَا والالمعاوليت،

. ألاوسوبي اإلاجخمْ في اإلاازشة بخّاليمها ال٢ىيعت وبٝيذ والخماسة

 سحا٥ ؤؼهش ومً الّٝىبت هٍشيت ِلى او٢ّعذ ألاوسوبيت اإلاجخمّاث في ِميٝت ٘لعٙيت ؤزاس اإلاعيديت والخّاليم لل٢ىيعت و١ان
زا ألابذر الٝاهىن  بىحىد اٜش الزر الا١ىيجي جىماط ظان الٙٝيه ال٢ىيعت  ِلى ِذواها حّخبر والجشيمت الّالم، يد٢م الٝاهىن  َو

لى الٝاهىن  َزا  هٍٍش في الّٝىبت وجبرس اإلاجخمْ، ؤظاط و٠شامخه الٙشد ؤما٥ اإلاعيديت الخّاليم في الن الّذالت، جدٝيٞ الذولت ِو

لذ ولى اٜعىجه بلٕذ مهما الاحخماِيت باإلاىّٙت ذام بلى ـو . ؤلِا

ا للجشيمت ج٢يٙيه في اإلاعيديت بالخّاليم مخإزشا حذ ١ان ؤوحعخحن ظان هجذ ال٢ىيعت ٘ٝهاء ومً  جىىىر  خىيئت مجشد ٘يّخبَر

. الخىيئت بعبب الىشاب مً اإلاجخمْ بـالح هٍٍش في والّٝىبت ظالم في والّيؾ الدعامذ في ال٢ىيعت حّاليم ِفيان ِلى

 الجاوي بزم دسحت مْ مخىاظبا بالخ٢ٙحر ال٢يسخي الٝاهىن  ِىه ِبر الزر الخّىين والخّىين خىيئت ؤجها ِلى الجشيمت ويشحّىن 
 بّن في الجاوي باِخٝا٥ جخمثل ١اهذ والتي اإلاذة اإلادذدة ٔحر الّٝىباث ب٢ٙشة ال٢يسخي الٝاهىن  بلى الٙمل يشحْ ٠ما اإلاخىئ،

. بـالخه يخم ختى ألاما٠ً

فش اإلاعاوليت ٢٘شة جىبٞ وبذؤث اإلاذهيت واإلادا٠م اإلاذوي الٝاهىن  لىب ألا٣٘اس َزٍ واهخٝلذ  الجاوي ٌشوٗ وجشاعي الخىإ ِو
شوٗ يْ ِىذ الجشيمت اسج٣اب ٌو ىا الّٝاب، جٜى  الّٝىبت ٢٘شة اهدؽشث بّذَا زم الٍهىس، في الّٝاب جٙشيذ مبذؤ اخز َو

ذ هٙغ في ويّاٜب يجشم روالٝاك الضمً مً لٙترة الخد٢محن الٝماة يٝشسَا التي الخد٢يميت اك مؽُش ٘هى الٜى . مّا ٜو

 ؤن هى٢ش وال الخد٢يميت، الّٝىبت ٢٘شة وألاوظي الٝذيم الّفشيً ًِ الخذيث الّفش وسر: الحذًث العصش في العلىبت* ب
 هز٠ش ِيىب له اٟن الخد٢يمي الٝماء ؤن بال للمجشم، ؤلاوعاهيت هٍشتها و٠زل٤ الجاوي، بلى الجشيمت مً الثٝل هٝل اإلاضايا مً لها

ذام شخق، ؤلٚ 20 بةِذام اإلاذة َزٍ في الخ٢م ٜشس ( ظىت 40 إلاذة الٝماء جىلى) 17 الٝشن  ٜماة اخذ مجها  يىٙز ١ان وؤلِا

ا بّشبخحن ِليه اإلاد٣ىم وسحلي يذر سبي: مجها بوعاهيت ٔحر بىشيٝت ذ وفي الخيى٥  ججَش  اججاٍ في مجها ١ل الخيى٥  جىىلٞ واخذ ٜو
 ٛ ذام ِليه اإلاد٣ىم بلٝاء ؤو خيا، الذً٘ ومجها خيا، ظانؤلان حعم ٘يخمض اء في باإِل  مً رل٤ بلى وما مٕلي، صيذ به ٠بحر ِو

 ٛ ذام ِٝىبت جىٙيز في الىخؽيت الىش . ؤلِا

يت مبذؤ بَما٥ في ِيىبه ٠زل٤ وجىدفش  جىٙيز وظاثل وفي الخذيث، الّفش في الٙشديت الخشياث لماهاث ؤَم يّخبر الزر الؽِش

ذام الّٝىبت ١اهذ ظىاء ِمىما الّٝىباث  العياظيت الىٍم في الخىىس  بذا 18 الٝشن  ومىز الجاوي، حعم ؤِماء اخذ بتر ؤو ؤلِا
ا، ألامشي٢يت والثىسة ال٢بري  الٙشوعيت الثىسة بٝيام حَر  وديمٝشاويت الاحخماعي الّٝذ هٍشياث 19و 18 الٝشهحن لٙالظٙت و١ان ٔو

يٙت وجدذيذ الخ٢م ٛ  سياثالح وخماة الذولت ٌو  الخدىالث ؤن ٠ما الّٝىبت مٙهىم جدذيذ في ّ٘ا٥ ازش لأل٘شاد الّامت والخٝى
 واإلاداٍ٘ت الٙشد اخترام في ّ٘الت ؤزاس لها ١ان الخجاسة واصدَاس الفىاِيت اإلاجخمّاث بلى والخدى٥  الضساِت وجىىس  الاٜخفاديت

. ال٢بري  الاٜخفاديت اإلاؽشوِاث في به لالهخٙاُ حعمه وظالمت صخخه ِلى
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ف/ 2 ٝبه شخيء ١ل ِٝب: الّشب لعان في حاء الّٙل، ِلى اإلاجاصاة هي: العلىبت حعٍش اٜبخه ِو اٜبه ِو ها..... ِو ٘ش  الؽاّ٘يت ِو
شاس ِلى حضاء الّٝىبت: ٘ٝالىا  ؤو مىفشم، ماك رهب ِلى حضاء ؤو ٘اِلها، ِلى بزم ال مالبعت مٙعذة ؤو خالش، رهب ِلى ؤلـا

 .( )مىفشمت مٙعذة ًِ

ها ٘ش   . ( )واحب  جٟش ؤو ، مدشم ّ٘ل ِلى ج٣ىن  الّٝىبت: ٘ٝالىا خىابلتا٥ ِو

: ششعا العلىبت

ه ما َى فاؿ خذود مً ؤلاظالم ؼِش ٛ  اإلاخّلٝت الجشاثم بدٞ وحّضيض ٜو ٛ  هللا بدٝى خذاء مً لهم خٍٙا ِبادٍ وخٝى  الِا

 ( ).ِلحها

 ( ).ِليه والّٝاب جدشيمه ِلى الؽشيّت هفذ جٟش ؤو ّ٘ل: ؤوهى

ىالح في ٘الجشيمت يهِل وبىاء ش ؤن يجب الٙٝهي الـا : الخاليت ألامىس  ٘حها جخ٘ى

يت اإلادٍىساث مً ج٣ىن  ؤن -ا  مشج٢ب ِلى الّٝاب وحىد بذليل ٠شاَت ههي ال جدشيم ههي ؤلاظالمي، الؽُش ِىه ههى ما ؤر الؽِش
. اإلادٍىساث َزٍ

ا مً ن١ا ٘ةن ؤلاظالميت الؽشيّت ٜبل مً التٟر ؤو الّٙل جدشيم ي٣ىن  ؤن -2 . حشيمت اإلادٍىس  ُيّخبر ٘ال ٔحَر

بل مً ِٝىبت للمدٍىس  ي٣ىن  ؤن( 3  ؤو"  الخذ" بـ الٙٝهاء يعمحها التي وهي ُمٝذسة، الّٝىبت َزٍ ؤ١اهذ ظىاء ؤلاظالمي الؽُش ِٜ

ا ١ان  ( ).حشيمت ي٢ً لم ةِٝىب مً التٟر ؤو الّٙل خال ٘ةرا ،"الخّضيض"  الٙٝهاء يعمحها التي وهي الٝاضخي، سؤر بلى ُمٙىلا جٝذيَش

ّه الٝاهىن  يٝشسٍ الزر الجضاء هي الّٝىبت  الجشيمت ًِ معئىليخه جثبذ مً ِلى اإلاجخمْ باظم ٜماجي بد٢م الٝاضخي ويٜى

 ورل٤ ، ؤمٍش ؤو الٝاهىن  هفىؿ مخالٙخه هٍحر باإلاجشم يديٞ ؤلم ِلى جىىىر  ؤن يجب حضاء الّٝىبت ٣٘ىن . مّها ويدىاظب
ه مً خٞ مً بدشماهه  حشيمت جشج٢ب لم ما ِٝىبت ٘ال لجشيمخه مٝابال ي٣ىن  ؤن يخّحن الجضاء َزا ؤن ٠ما بها، يخمخْ التي خٜٝى

زا ِجها، اإلاعئىليت وجيؽإ ا ما َو ايت ؤو ألامً جذابحر ًِ يمحَز ً الٜى ا ِو  الجضاء وابْ لها ليغ التي الجشيمت آزاس مً ٔحَر

.  الخإديبي والجضاء ١الخّىين

ى اإلاجخمْ في جشبىر  دوس  لها ٠جضاء والّٝىبت  في الخٞ وخذٍ إلاجخمْ ١ان زم ومً ؤلاحشام، م٣ا٘دت وشيٞ ًِ مفلخخه جدٝيٞ َو
يْ اإلاىالبت ذ بن بال جٝشس  ال ٠جضاء والّٝىبت. الّمىميت بالذِىي  الجىاثيت الذِىة حعمى لزل٤ الّٝاب بخٜى  رل٤ ِلى هفذ ٜو

 معئىليخه جثبذ مً ِلى الّٝاب بخٝشيش اإلاخخفت الجهت َى والٝماء .الّٝىباث ٜاهىن  مً( 1) واإلاادة الذظخىس  مً( 27) اإلاادة

 .الجشيمت حعامت مْ مخىاظبت ٠جضاء الّٝىبت ج٣ىن  ؤن ويجب الجشيمت، ًِ

ْ مٝفىد بيالم هي الّٝىبت برن  ليلخٞ الٝاهىن  ِليه يىق الزر ألازش ؤجها حّٗش ٠ما ،( )"مّها ويدىاظب الجشيمت احل مً يٜى

. ( )"الجشيمت بهاسج٣ا بعبب اإلاجشم

                                                           
 . 57 ، ص ، طاألحكامقواعد ، عز بن عبد السالمال .  
 .265، ص  الطرق الحكمية، ابن القيم . 2
 .93 ص ،دراسات في الثقافة اإلسالمية ،صالح ذياب هندي. 3

 .66، ص ج  ،ي اإلسالمالتشريع الجنائي ف. 4

 .268ص  ،، عبد الكريم زيدانأصول الدعوة: انظر .5
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ّه الٝاهىن  يٝشسٍ حضاء هي الّٝىبت برن  الجاوي بيالم في الّٝىبت وجخمثل حشيمت اسج٣اب في معاوليخه جثبذ مً ِلى الٝاضخي ويٜى

ه بّن مً باالهخٝاؿ . الصخفيت خٜٝى

 ألالم)ؤلا٠شاٍ ،(ماله ؤوٌ خشيذ ؤو بذهه في ظىاء ِليه اإلاد٣ىم بدٞ اإلاعاط في ألالم يخمثل)  ؤلايالم: ٘هي الّٝىبت ِىاـش ؤما

)  للّٝىبت باليعبت الجشيمت لضوم ، مٝفىدا ي٣ىن  الّٝىبت بيالم ،(مجبرا ِليه يىبٞ ألهه للجاوي ب٠شاَا َى الّٝىبت ًِ الىاجج
ُى يجب . الجشيمت مْ الّٝىبت جىاظب ،(الجاوي ِلى الّٝىبت لخىبيٞ حشيمت ٜو

 العلىبت أغشاض/3

. ألا٘شاد لمحر اإلاعخٝش الؽّىس  ِلى ِذوان ٠زل٤ وهي احخماِيت، ٠ٝيمت الّذالت ِلى انِذو الجشيمت :العذالت جحلُم-1
ا ٌلم، مً الجشيمت به جخفٚ ما بلى الفٙت َزٍ ومشحْ .   له خٞ مً ِليه للمججي خشماها باِخباَس

ا للّذالت حّيذ بان الٍلم إلادى الّٝىبت وتهذٗ .  هته٤ا الزر الّام الؽّىس  جشضخي وان الاحخماعي اِخباَس

 ورا بزل٤ الخىاصن  ٘يّىد مّه ويخّاد٥ ليٝابله الّٝىبت ؼش ٘يإحي ؼش مً ؤهضلخه بما الٝاهىوي بالخىاصن  ؤخلذ ٜذ الجشيمت ؤن وبما

. الاحخماعي الؽّىس  بسلاء يدٝٞ ١له

 .الجاوي مً الثإس ؤو الاهخٝام في يخمثل ؤلاحشاميت الّىامل مً َام حاهب اظدبّاد ج٢ٙل بزل٤ وهي

ه بحن اإلاجشم لخٝبل جيهئ  –اإلاجخمْ في الّامت اإلاؽاِش بةسلائها الّٝىبت ش الّٝىبت، جىٙيز يىٝطخي خيىما ـٙ٘ى  بزل٤ له ٘خ٘ى
 .  الخإَيل ِىامل

م ١ي ؤلاحشام ِاٜبت بعىء بالّٝاب التهذيذ وشيٞ ًِ ١ا٘ت الىاط اإلاؽُش بهزاس به يشاد: العام الشدع-2  ٢٘شجه وجٝىم مىه، يىَٙش
. الجشيمت جخىلذ ٘ال مّها جخىاصن  ١ي لإلحشام ممادة بإخشي  ؤلاحشاميت اْ٘الذو مىاحهت ِلى

 الاحخماِيت الٝيم وبحن بيىه الخألٚ ويدٝٞ اإلاجشم شخفيت مّالم مً ليٕحر بالزاث يخجه بر ٘شدر ِالج يّجي:  الخاص الشدع -3
خىاء ويٙترك,  .  الٍشوٌٗ َز وبحن ؤظاليبه بحن اإلاالثمت  في ويجتهذ الٙشديت بالٍشوٗ الِا

:   خيث مً للٝاهىن  مىابٞ ظلٟى باِخياد ورل٤ ِليه اإلاد٣ىم جإَيل هي الخاؿ الشدُ وزمشة

a. ٞواإلاجخمْ هٙعه ٜبل بمعئىليخه ِليه اإلاد٣ىم لذي ؼّىس  خل  .

b.  لذحها حذيذ مً خلٝها مداولت ؤو جىميتها جم ورَىيت بذهيت ٜذساث ِلي اإلاداٍ٘ت . 

c.  الخشيت بعلب اإلاشجبىت ةالماس آلازاس مً ؤلاٜال٥ مداولت . 

d.  ايت جىٍيم  .  الخإَيل جدٝيٞ مً الخإ٠ذ ختى الخٝت احخماِيت ِس

     إلاصالحي الشدع -6    العالجي الشدع -5      الخأَُلي الشدع -4

 العلىبت خصائص/ 4

 العلىبت ششعُت:أوال

                                                                                                                                                                                                 
 .35، ص967 القاهرة، : ، دار النهضة العربيةعمم العقابمحمود نجيب حسني، .   
 . 52، ص996 القاهرة، : ، دار النهضة العربية6، ط-القسم العام -الوسيط في قانون العقوباتاحمد فتحي سرور،  2
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يت إلابذؤ جخمْ ؤجها بزل٤ واإلاشاد  ألاخحر لهزا ١اهذ وبرا الٝاضخي، لخد٢م ألامش يتٟر ؤن دون  بخدذيذَا اإلاؽُش ٘يىٙشد الؽِش

ا التي ألاخىا٥  في بال الخذيً َزيً مجاوصة يعخىيْ ال اهه بال, وألاٜصخى ألادوى خذحها بحن جدذيذَا ظلىت  ويّذ,  الٝاهىن  يَٝش
يت مبذؤ  .   الخذيث الّفش في الخشيت لماهاث ؤَم مً الؽِش

 الىٍام يٝشسَا التي للّذالت هٙى هي الجشيمت الن ورل٤ للّذالت، مىابٝت الّٝىبت ؤن( َيجل) ألاإلااوي الٙيلعٗى ويشي 
.  الىٙي بىٙي الّذالت ظاخت بلى ِىدة زم الىٙي،ومً لزل٤ هٙى هي الّٝىبت بيىما الٝاهىوي،

 بحن ٘يما بالّٝىبت والىىٞ الخٝذيش خشيت للٝاضخي ويتٟر وؤٜصخى، ؤدوى خذيً بحن وج٣ىن  الّٝىبت بخدذيذ اإلاؽُش يٝشس  برن

 .الخذيً َزيً

  العلىبت كظائُت:زاهُا

يْ جدخ٢ش التي هي الٝماثيت العلىت ؤن اإلابذؤ بهزا اإلاٝفىد  هي الّٝىباث ٜماثيت ؤن الىاْٜ برا. الجىاثيت الّٝىباث جٜى
يتها امخذاد  .  ٜماجي بد٢م بال لهزا جىبيٞ وال بىق بال ِٝىبت ٘ال لؽِش

 العلىبت شخصُت: زالثا

 ـلخه ٜشبذ مهما ظىاٍ دون  حشيمت، في ِليه اإلاد٣ىم شخق بال مباؼشة بةزاسة يىى٥  ؤن ييبغي ال الجىاجي الجضاء ؤن ومّىاَا

ْ ال ٘ةجها ماله ؤو خشيخه ؤو ِليه اإلاد٣ىم الخياة هدى جىحهذ ظىاء ٘الّٝىبت. ِليه باإلاد٣ىم  يدمل ؤن يجىص  وبال ِليه بال جٜى

ا  .  ِىه جىسر ال ؤجها ٠ما ظىاٍ وصَس

بال الخ٢م بّذ جىفى وبرا الجضاثيت، الذِىة اهٝمذ الذِىة هٍش وؤزىاء  –ِليه الخ٢م ٜبل  –اإلاتهم جىفى برا ل٤لز وهديجت   ٜو

 .  الخىٙيز وامخىْ الخ٢م ظٝي ؤزىاثه ؤو الّٝىبت جىٙيز

ذ: سابعا  العلىبت جفٍش

( امخىاُ -ّ٘ل) بحشامي بعلٟى اإلاٝشسة الّٝىبت ؤن رل٤ الّٝاب، ميذان في ٌهىسا وؤخذثها اإلابادت ؤَم مً اإلابذؤ َزا يّخبر
 حّذ لم ؤخشي  وبّباسة ؤدوى وخذ ؤٜصخى خذ بحن متراوخت وبهما مدذدٍ زابخت حّذ لم ؤجها بال مٝذما مّشو٘ه ١اهذ وان مّحن
 في جذسحها ؤر الّٝىباث جٙشيذ هٍام ٌهش بل حميّا، للجىاة باليعبت مدعاويت زابخت ِٝىبت الىاخذة للجشيمت باليعبت َىاٟ

زا.   الجاوي وخىىسة الجشيمت حعامت مْ جخالءم ختى واإلاٝذاس الىُى  ؤو ٜماثيا ي٣ىن  ٜذ حؽشيّيا ي٣ىن  ٜذ ٠ما الخٙشيذ َو

 .بداسيا

بل الخ٢م بّذ جىفى الجىاثيت،وبرا الذِىة اهٝمذ الذِىة هٍش وؤزىاء  –ِليه الخ٢م ٜبل -اإلاتهم جىفى برا لزل٤، وهديجت •  ٜو

 .  الخىٙيز وامخىْ الخ٢م ٜيط ؤزىاثه ؤو الّٝىبت جىٙيز

م.  اإلاؽُش مً  بىاء الّٝىبت جٝشيش ِىذ جىبيٝه ِلى الٝاضخي يٝىم الٝماجي بالخٙشيذ، واإلاٝفىد •  الزاجيت الجعامت ؤن ٘ٔش
ها ظبب ١ان ؤيا واخذة للجشيمت ِى  وؤدوى ؤٜصخى خذيً ـىسة في حعامتها للجشيمت يٝذس ؤن بّذ اإلاؽشوُ ؤن بال وصماهه ٜو
يٞ للٝاضخي يتٟر للّٝاب ا ٠ما الجشيمت حعامت رل٤ في مشاِيا الخذيً َزيً بحن الخ٘ى شوٗ اإلاؽُش ٜذَس ها ٌو ِى  وخىىسة ٜو

 .اإلاجشم

 العلىبت في املعاواة: خامعا

م بدعب ال ألا٘شاد ١ل خٞ في يعشي  الٝاهىوي الىق ؤن َى بزل٤ اإلاشاد  في اإلاعاواة مبذؤ ويشجبي.   الاحخماِيت الهيئت في مشا٠َض
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 الفٙت َزٍ جىا٘ش في يٝذح وال احلها، مً ٜشسث التي الجشيمت يشج٢ب مً ١ل ِلى جىىبٞ ؤجها خيث مً بالّذالت الّٝىبت

.   هٙعها الّذالت دواعي مً رل٤ ؤن بر خذة، ِلى حان ب٣ل الخاـت الٍشوٗ مشاِاة وحىب

 مؤملت جىىن : ظادظا

ه بّن مً الاهخٝاؿ في الجاوي بيالم مثلويذ جىبيٝها، في ؤلايالم ِىفش ِلى جىىىر  الّٝىبت ؤن رل٤ ويّجي  الصخفيت خٜٝى

. اإلاالي والخٞ والخىٝل الخشيت خٞ ؤو الخياة ٠دٞ

 العلىباث أهىاع/ 5

ليت بالّٝىبت يٝفذ  :ألاصلُت العلىباث/ أ ٙه ٘ىس  للجشيمت الٝاهىن  هق ٜشسَا التي الّٝىبت هي ألـا ذام لىمىرحها ـو  ١اإِل

 (  ). والٕشامت والخبغ والسجً الؽاٜت وألاؼٕا٥

عمذ ،لبغ دون  بياَا مدذدا ـشاخت الخ٢م ِلحها يىق ؤن ويخّحن الجشيمت لٙاِل جٝشس  التي هي  ما بلى الجىاياث مىاد في ٜو

: يلي

ذام*  ذ السجً*  اإلاابذ السجً*   ؤلِا (  ظىت 15 بلى ظىىاث 05) اإلاٜا

:  إلاعذام علىبت: أوال

ف ذام: حعٍش اٛ َى ؤلِا ى ،ِليه اإلاد٣ىم سوح بَص ى ٘دعب، حىاثيت ِٝىبت خفاثفه خيث مً َو  في دوسٍ خيث مً َو
 ال جهاجي هدى ِلى ورل٤ اإلاجخمْ ؤ٘شاد ِذاد مً ٘يه يىٙز مً اظدبّاد بلى يادر بر اظدئفا٥ ِٝىبت الجىاثيت العياظت

 ( ). ٘يه سحّت

: اللاهىن  في إلاعذام علىبت

ذام ِٝىبت إللٕاء  الدؽشيّيت اإلاىحت ٌهشث  في الّٝىبت َزٍ ؤلٕيذ بيىاليا ٘ٙي التردد؛ مً هُى يؽىبها الٝشن  َزا يتبذا مىز ؤلِا

 ظىت ؤِيذث زم 1911 ظىت الّٝىبت َزٍ ؤلٕيذ هيىصيلىذا وفي ،1974 ؤخشي  مشة ؤلٕيذ زم ، 1930 ِام في ؤِيذث زم م1899 ِام
 بخّذيل ؤخشي  مشة ؤلٕيذ زم 1934 ظىت ؤِيذث زم 1932 ظىت الّٝىبت َزٍ ؤلٕيذ ؤظباهيا وفي ،1961 ؤخشي  مشة ؤلٕيذ زم 1950

. الخشب صمً في الّع٢شيت الجشاثم خاالث ٔحر في م1978 ظىت دظخىسر

ذام ِٝىبت مً الخذ هدى اججاٍ ٌهش الذو٥  بّن وفي يديت؛ سوظيا مثل ؤلِا ذام ِٝىبت ؤلٕذ ٘ٝذ الع٘ى  زم 1947 ظىت ؤلِا

خفاب ؼذدالم والٝخل والشؼىة الجاظىظيت مثل الجشاثم بّن في ؤِادتها . والٔا

ذام ِٝىبت مً الخذ هدى الاججاٍ ألامش بادت ٌهش ألاخشي  الذو٥  بّن وفي  زم الجشاثم؛ مً ٠بحر  ِذد في بلٕائها وشيٞ ًِ ؤلِا

ذام ِٝىبت ِلى مبٝيا الٝخل ٜاهىن  ٌهش 1957 ِام ٘ٙي اإلاخدذة اإلامل٢ت مثا٥ ١ليت؛ بلٕائها هدى الاججاٍ ظاد  الٝخل اٜترن  برا ؤلِا

يّها حىاص مْ الٍشوٗ جل٤ في الّٝىبت َزٍ يلغي 1964 ٜاهىن  ـذس زم ٌشوٗ، زتزال بإخذ شاس، ظبٞ مْ الٝخل ١ان برا جٜى  ؤلـا

ذام ِٝىبت بلٕاء ٜشس  ٜاهىن  ـذس 1964 ظىت وفي  َزا يىٍم ظىىاث خمغ بّذ حذيذ ٜاهىن  ـذوس  وحىب ِلى وهق ١ليت ؤلِا
، ذام، ةِٝىب بلٕاء يا٠ذ ٜاهىن  ـذس 1970 ظىت وفي اإلاىلُى ذام ِٝىبت ؤلٕيذ العىيذ وفي ؤلِا  بّن ِذا 1921 ظىت ؤلِا

. ١ليت الّٝىبت َزٍ بةلٕاء 1972 ظىت ٜاهىن  ـذس زم الاظخثىاثيت، الخاالث
                                                           

(
1

ششذ ،  78 - 78، ص (و997 ، 3يُشأج انًؼاسف، اإلعكُذسٚح، غ) ج انؼايح نهمإٌَ  اندُائٙ؛ سيغٛظ تُٓاو، انُظش٘(   

. 780  –690لإٌَ انؼمٕتاخ نًحًٕد حغُٙ، ص   

(
2
) . 690ششذ لإٌَ انؼمٕتاخ نًحًٕد َدٛة، ص    
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ذ ذام ِٝىبت بلٕاء بلى الذو٥  بّن اججهذ ٜو  .1949 ظىت الاجداديت ؤإلااهيا وفي ،1937 ظىت ظىيعشا في ٠ما ِىدة دون  ١ليت ؤلِا

ت ةالعالب العلىباث  :للحٍش

حها الؽاٜت ألاؼٕا٥ هي للخشيت العالبت الّٝىباث ذ اإلاابذ بىِى :  والخبغ والسجً واإلاٜا

 ؤو مابذة، الّٝىبت ١اهذ بن خيلخه ويلت ؼاٜت بإِما٥ وبلضامه ِليه اإلاد٣ىم خشيت ظلب هي: الشاكت ألاشغال - 

خت ١اهذ بن الخ٢م يدذدَا التي اإلاذة  . مٜا

ى: السج2ً ما٥ مً مؽٝت ؤٜل بإِما٥ وبلضامه ِليه ماإلاد٣ى خشيت ظلب َو  باألؼٕا٥ ِليه اإلاد٣ىم بها يلضم التي ألِا

 .  الخ٢م يدذدَا التي اإلاذة خال٥ ورل٤ الؽاٜت

ى: الحبغ   -   ورل٤ الالتزام، َزا مً ؤخشي  ؤخياها ويّٙى بالّمل ؤخياها يلتزم الزر ِليه اإلاد٣ىم خشيت ظلب َو

 .    الخ٢م يدذدَا التي اإلاذة خال٥

:  الغشامت: زالثا

ف  .  الذولت خضاهت بلى الٝماجي الخ٢م يٝذٍس الىٝىد مً مبلٖ بذْ٘ ِليه اإلاد٣ىم بلضام هي الٕشامت: حعٍش

عمذ : يلي ما بلى الجىذ مىاد في ٜو

( ديىاس 2000) الٕشامت* ( ؤخشي  خذودا الٝاهىن  ٘حها يٝشس  التي الخاالث ماِذا ظىىاث 05 بلى ؼهشيً مً) الخبغ*

عمذ : يلي ما بلى اإلاخالٙاث مىاد في ٜو

 (ديىاس 2000 بلى 05 مً)  الٕشامت( * ألا٠ثر ِلى ؼهشيً بلى واخذ يىم)  الخبغ* 

يت الّٝىباث جىٝعم : الفشعُت العلىباث/ ب  . ج٢ميليت ِٝىباثو  جبّيت ِٝىباث بلى الِٙش

 الخ٢م في ـشاخت ِلحها الٝاضخي يىق ؤن لىب الخاحت دون  الٝاهىن  بٝىة ؤـليت بّٝىيت جلخٞ التي هي :الخبعُت العلىباث. 1
: هي الخبّيت والّٝىباث

ٛ  مً الخشمان*    واإلاضايا الخٝى

 الؽشوت مشاٜبت* 

. الخ٢م في الىق بلى خاحت ون د الٝاهىن  بٝىة ِليه اإلاد٣ىم الّٝىباث َزٍ وجلخٞ

يت ِٝىباث ١ىجها في الخبّيت الّٝىباث مْ الّٝىباث َزٍ جخٙٞ: الخىمُلُت العلىباث. 2  ِلى خ٢م بها يفذس ؤن يخفىس  ال ِ٘ش

 الخ٢ميليت الّٝىباث وجىٝعم. الخ٢م في ـشاخت ِلحها بالىق وبهما الٝاهىن  بٝىة جْٝ ال بإجها الخ٢ميليت الّٝىباث وجخمحز. اهٙشاد
ليت للّٝىبت اإلاخممً خ٢مه في ـشاخت بها يىىٞ بان الٝاضخي التزم وحىبيه ١اهذ ٘ةرا. وحىاصيت وحىبيه بلى  خ٢مه ١ان وبال ألـا

 .للىًّ مدال

: وهي الّٝىباث ٜاهىن  مً 09 اإلاادة في الخ٢ميليت الّٝىباث اإلاؽُش خفش

خٝا٥*  ٛ  بّن مباؼشة مً الخشمان*  ؤلاٜامت مً اإلاىْ*  ؤلاٜامت جدذيذ*  الِا  الصخق خل* لألمىا٥ الجضثيت اإلافادسة* الخٝى

خباسر   الخ٢م وؽش* الِا
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: هي للخشيت العالبت والّٝىباث

ذ السجً*  اإلاابذ السجً *  الخبغ*  اإلاٜا

: هي للخشيت اإلاٝيذة والّٝىباث

خٝا٥*   ؤلاٜامت جدذيذ*  ؤلاٜامت مً اإلاىْ*  الِا

: املصشي  اللاهىن  في الىفعُت العلىباث

ٛ  اإلااظت والّٝىباث ٝىبت الخ٢م، بلفاٛ ِٝىبت: ازىان هي بالخٝى  وظاهألا في ؤلاداهت هبإ براِت بهما ويٝفذ الخ٢م، وؽش  ِو
ذ راث في ٜفذ ٜذ اإلاؽُش ١ان وبن بّٙلخه، ِلما آلاخشيً وبخاوت به للدؽهحر ِليه اإلاد٣ىم مً الٝشيبت  الهيئت جىمحن الٜى

 .  ِلحها بالّذوان هٙعه له حعى٥  مً وسدُ وظالمتها، ؤمجها ِلى الاحخماِيت

:  الخاليت وهي الخ٢م بلفاٛ ؤخ٣ام الّٝىباث ٜاهىن  مً 67 اإلاادة جممىذ :الحىم إلصاق علىبت: أوال

 الجىايت، م٣ان مً مدلت ؤٜشب وفي الجىاياث مد٢مت ٜاِت باب ِلى ؼهش إلاذة يلفٞ حىاثيت ِٝىبت يخممً  خ٢م  ١ل  - 
زا ظ٢ً، ؤو بٜامت مدل ِليه للمد٣ىم ٘حها ١ان التي اإلادلت وفي ى وحىبي، ؤلالفاٛ َو  اإلاخممً الخ٢م جدبْ ِٝىبت َو

 . به ـشاخت اإلاد٢مت جىىٞ ؤن ٔحر مً حىاثيت ِٝىبت

زا رل٤، ِلى الٝاهىن  هق برا بال لفٝه يجىص  ٘ال حىديت؛ ِٝىبت مخممىا الخ٢م ١ان برا -   يؽ٣ل ؤلالفاٛ مً الىُى َو
 هي ؤلالفاٛ َزا ومذة ٘حها، جلفٞ التي ألاما٠ً مّها ويّحن الخ٢م، ٜشاس يممجها ؤن مً للٝاضخي البذ بلا٘يت ِٝىبت

 .اإلاذة َزٍ مً ؤٜفش ؤو ؤوى٥  مذة ِلى هىن الٝا هق برا بال يىما ِؽش خمعت

الن حجم يّحن ؤن وللٝاضخي خالـتها، بال ألاخ٣ام جلفٞ ؤن يجىص  ال ألاخىا٥؛ ١ل في -3  يخم رل٤ و١ل الىبْ، وخشوٗ ؤلِا

 . ِليه اإلاد٣ىم هٙٝت ِلى

: الخاليت وهي الخ٢م وؽش ؤخ٣ام الّٝىباث ٜاهىن  مً 68 اإلاادة جىاولذ: الحىم وشش علىبت: زاهُا

 ِٝىبت َىا واليؽش حّيجهما، حشيذجحن ؤو حشيذة في حىاجي خ٢م ؤر بيؽش جإمش ؤن في مىلٝت خشيت الجىاياث إلاد٢مت     - 
ا مً البذ ؤلا٘يت  .الخ٢م ٜشاس في ـشاخت ر٠َش

 الٝاهىن  هق برا  حّيجهما، حشيذجحن ؤو حشيذة في الخ٢م ٜشاس بيؽش جإمش ؤن  للمد٢مت حاص الجىديت؛ الّٝىبت ١اهذ برا - 

 . رل٤ ِلى ـشاخت

ذ برا -3  . ٘حها بلافي بِالن وؽش ؤم٢ً ؤخشي  دوسيت وؽشة ؤيت ؤو حشيذة بىاظىت الجىدت ؤو الجىايت اٜت٘ر

 . مىه خالـت وؽشث بشمخه الخ٢م بيؽش هق يٝن لم برا -4

 .اليؽش بىٙٝاث ِليه اإلاد٣ىم يلضم -5

الن ليؽش اخخحرث التي ٘تللفخي اإلاعئى٥  اإلاذيش لحرة وخمعحن لحراث ِؽشة بحن جتراوح بٕشامت يّاٜب -6 ن برا ؤلِا  ؤو ٘س
 .  وؽٍش ؤسحإ
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 العلىبت في الحذًث الاججاٍ

 ٘ٝذ والعياظيت، والاٜخفاديت الاحخماِيت الٍشوٗ في الخٕحر مْ جخماشخى الّٝىبت في يتالجىات للعياظت اإلاّاـشة الاججاَاث بن
 بّن وؤلٕذ ،(السجً)  للخشيت العالبت ٜىبتبالْ خاـت بفٙت واَخمذ الّٝىباث بّن جبذيل بلى الدؽشيّاث بّن ِمذث

 اإلاجخمْ داخل واإلاخٕحرة اإلاخىىسة واإلافالح الٝيم بحن وجىاظب جىاصن  وحىد مشاِاة  مْ ؤخشي  ِٝىباث مدلها وؤخلذ الّٝىباث

ٛ  وبحن الىاخذ    ( ). الٙشديت والخشياث الخٝى

عامت بصفت العلىباث بذائل/ 1  

ذ لٝذ :  يلي ما في جخمثل والتي ِجها، البذيلت والخذابحر للّٝىباث مخخلٙت ؤؼ٣اال الخذيثت الدؽشيّاث ِ٘ش

ٗى ؼشه ِلى ـذوسَا ٘ىس  الّٝىبت جىٙيز حّليٞ به ويٝفذ :الخىفُز وكف هظام -   يدذدَا اخخباس ٘ترة خال٥ مً مٜى
 الٝاهىن 

 ِمليت وجخىلى الّمىميت، يىتللخض ؤلايشاداث مفادس مً وحّذ اإلااليت، رمخه في اإلاذان جمغ التي وهي: املالُت العلىباث - 
 اإلاخخلٙت المشاثب مفالح جدفيلها

 .  الّٝابيت اإلااظعت دخىله مً بذال ؤحش بذون  الّام للىْٙ بّمل ِليه اإلاد٣ىم ٜيام ؤو العامت للمىفعت العمل -3

ى: العلىن بحعً والىفالت الخعهذ -4  برا ةمّحن إلاذة العلٟى بدعً حّهذا يٝذم بإن اإلاذان ِلى اإلاد٢مت جد٢م ؤن َو
ٛ  في ِليه اإلاد٣ىم يىدُ ؤن ِلى حىدت الجشيمت ١اهذ  خالخه جٝذيٍش في اإلاد٢مت جشاعي اإلاا٥ مً مبلٕا اإلاد٢مت ـىذو

 .بخّهذٍ بخالله خا٥ في له يشد وال اإلااليت

 ِلى جد٢م ؤن ِليه اإلاججي مً ولب ِلى بىاء للمد٢مت يجىص  بديث علُه املجني وحعىٍع ألاطشاس بئصالت إلالضام -5
ن خالت وفي ِليه، اإلاججي وحّىين حشيمخه ؤخذزتها التي ألالشاس بةصالت ِلالٙا  الّٝىبت جىىبٞ ِليه اإلاد٣ىم ٘س

ل هظام   -6 م إلى الجىائُت الذعىي  جحٍى  مّيىت ؤخىا٥ في الخبغ بخٙادر يعمذ خذيث ؤظلىب َى :حىائي الغير الؼٍش
 اإلاخذساث ِلى اإلاذمىحن مخابّت في اإلاخدذة الياثالى في ٠بحرة بفىسة الىٍام َزا ويىبٞ ِلحهم، للمد٣ىم باليعبت

.   هّٙا يجذر لً الجىاجي الىشيٞ ؤن الٝاضخي سؤي برا خاـت وال٢دى٥؛

ت العالبت العلىبت بذائل/ 2  للحٍش

لصذ ت العالبت العلىبت ببذائل ٍو  جم ظىاء ٜماثيا؛ آخش هُى مً ِٝىبت مدل مّحن هُى مً ِٝىبت بخال٥ يديذ هٍام َى: للحٍش
ليت، الّٝىبت جىٙيز حّزس ِىذ رل٤ ويخم ،بّذٍ ؤو ؤلاداهت خ٢م لمً ال٥ؤلاح  ١اهذ برا ؤو جىٙيزَا، حّزس اخخما٥ ٜيام ؤو ألـا

.   اإلاتهم خالت رل٤ في مىٍىسا بذايت بها اإلاد٣ىم الّٝىبت بلى بالٝياط الخىٙيز خيث مً مالثمت ؤ٠ثر البذيلت الّٝىبت

 والاظخّاهت اإلاجشمحن، بـالح معاوليت مً الخٝليذيت الّٝابيت اإلااظعاث بِٙاء للسجً البذيلت الخذيثت الاججاَاث ؤبشص  ومً
ايت ماظعاث ببّن ايت بّن لخٝذيم اإلاجخمْ في الٝاثمت الاحخماِيت الِش  يّاهىن  الزيً السجىاء ؤهىاُ مً ؤهىاُ لبّن الِش

ٝليت وهٙعيت وبيت مؽا١ل مً . ِو

                                                           

(
 

ٚاخ اعتخذاو اندضاء اندُائٙ ٔتأصٛم ظاْشتٙ أصٕل انتدشٚى ٔانؼماب فٙ انغٛاعح اندُائٛح انًؼاصشج؛ دساعح فٙ اعتشاتٛح(  

 .   4 ، 95  -94 ، ص ( 005 داس انُٓعح انؼشتٛح، انماْشج، ) انحذ يٍ انتدشٚى ٔانؼماب؛ يحًٕد غّ خالل، 
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ت" السجً ببذاثل ويٝفذ الح السجً مدل جدل التي الخذابحر مً مجمِى  اإلاتهم مً الخثبذ ؤو الجماِت، وخمايت الجاوي إـل
    (  ) " خاله ًِ وال٢ؽٚ

  :عام بشيل السجىن  بذائل و

 .ما الجشيمت ًِ جهاثيا بداهخه بّذ اإلاجشم بدٞ اإلاد٢مت جخخزٍ ٜماجي بحشاء هي :اللظائُت املشاكبت -1

 بداسة ؤو َيئت ٜبل مً شخفيت ومشاٜبت وبةؼشاٗ اإلاد٢مت، اجدذدٍ ؼشوه جدذ ظشاخه بةوالٛ اإلاد٢مت جإمش بر 

الخيت اإلاّاملت مً هُى هي بر اإلاخخفت؛ الٝماثيت اإلاشاٜبت  بىاء بِادة بلى تهذٗ التي( السجً خاسج)  اإلااظعيت ٔحر ؤلـا
 بـذاس ليٞحْ ٘هى اإلاّلٞ الخ٢م ؤما خياجه، معحرة حّذيل ِلى ومعاِذجه الجاهذ الخذر ؤو البالٖ اإلاجشم شخفيت

 . ِىه الّٝاب وجخٙيٚ باإلاجشم الشؤ٘ت بهذٗ الٝميت في الجهاجي الخ٢م

 مشاٜبت جدذ بىلّه ورل٤ خ٢مه، مذة اظخ٢ما٥ ٜبل اإلااظعت مً السجحن ظشاح بوالٛ َى :الششػي إلافشاج  -2

 .اإلااظعت خاسج خعً بعلٟى خ٢مه مذة مً بٝى ما احخياص ِلى معاِذجه بهذٗ مّحن بؼشاٗ ؤو

ابت حّخبر: إلالىتروهُت الشكابت  -3  خيث اإلاجزلي، الخبغ بىٍام جىبيٝها ويشجبي السجً، بذاثل مً الال٢تروهيت الٜش
ً له مدذد م٣ان في الىحىد ؼشوه بدىٙيز ظشاخه اإلاىلٞ اخترام مً الخإ٠ذ يخم  ال٢مبيىجش اظخخذام وشيٞ ِو

 ٘تراث ِلى اجفا٥ بشامج وحعخخذم خذٍ، ِلى ٘شد ل٣ل ؤلاؼاساث جشظلها التي اإلاّلىماث اختزان ِلى يّمل الزر

 .الاجفاالث َزٍ هخاثج ًِ جٝاسيش ال٢مبيىجش يّىي خيث اإلاّجي؛ اإلا٣ان في ظشاخه اإلاىلٞ وحىد مً للخإ٠ذ

ابت  وفي البرهامج، حؽٕيل في حعخخذم التي الىظيلت ول٢جها راتها، خذ في بشهامجا ليعذ للسجً ٠بذيل ؤلال٢تروهيت والٜش

ذ ابيت ألاحهضة دون  حؽٕيلها ٠ًيم ال راجه الٜى .   البيذ مً اإلاجشم خشوج ؤو دخى٥  مشاٜبت لها يم٢ً التي الٜش

ى: املجخمع ملصلحت بالعمل إلالضام -4  وؤظشجه خاحخه يعذ اإلاا٥ مً ٜليل مٝابل بالّمل ِليه اإلاد٣ىم بلضام َو
 ؤو خذميت ؤو ـىاِيت ؤو صساِيت ؤ١اهذ ظىاء اإلاؽشوِاث، ؤو الّامت اإلااظعاث بخذي في الّام للفالح خذمت

ا، ؤو الجمّياث ذ الخ٢م في جدذد مّيىت مذة خال٥ العاِاث مً ِذدا ٔحَر  الّمل ؤحش مً حضء يخفق ٜو

 . ِليه اإلاججي لخّىين ؤلالضامي

 بها والاَخمام اإلاسجذ هٍا٘ت مثل مهىيت ؤو يذويت ؤِما٥ في اإلاؽاس٠ت:  املجخمع ملصلحت العمل مجال في امللترحت املجاالث ومً
 في واإلاعالخ الخجاسيت ألاظىاٛ ومشاٜبت جىٍيم في اإلاعاَمت ؤو ـاثم، جٙىحر مؽشوُ في الفاثمحن وخذمت سممان، في والظيما

يت، الّىل ؤيام ؤو الّيذيً ؤحاصحي ؤو سممان ٠ؽهش اإلاضدخمت ألايام حن اإلاشضخى معاِذة ؤو ألاظبِى  إلاذة خ٢مهم في ومً واإلاّٜى
حر يخٝىىجها التي اإلاهً في السجىاء سيبجذ في  اإلاؽاس٠ت ؤو مّيىت، ياد ؤزىاء اإلاشوس ؤِما٥ جىٍيم في اإلاعاَمت ؤو رل٤، ٔو  وبٜامت ألِا

ا اإلاباسياث     ( ). وهدَى

 العلىباث بعع إلغاء/ 3

ا التي ألاّ٘ا٥ بّن في الخجشيم بلٕاء بلى الاججاٍ الخذيثت الاججاَاث مً و٠زل٤  اظدبّاد ؤو بحشاميت، الٝىاهحن ٔالبيت حّخبَر
 والاجفا٥ اإلاخذساث وحّاوي الع٢ش ٠جشاثم مجها بّن في بعيىت بّٝىباث الا٠خٙاء ؤو الجشاثم، بّن في السجً ِٝىبت

                                                           

(
 

انًؼٓذ ) تذائم انغدٍ؛ دساعح يماسَح؛ حداب تٍ ػائط انزٚاتٙ، سعانح ياخغتٛش يٍ خايؼح اإلياو يحًذ تٍ عؼٕد اإلعاليٛح (  

 .   5 3و، ص 000  -ْـ  4 يُصٕس َصش لًٕذ، انؼاو اندايؼٙ : لغى انغٛاعح انششػٛح ؛ تئششاف انذكتٕس -نؼانٙ نهمعاءا

 (
 

اندًؼٛح )؛ ظًٍ َذٔج تذائم ػمٕتح انغدٍ، ػثذ هللا تٍ ػثذ انؼضٚض انٕٛعفتذائم ػمٕتح انغدٍ؛ تداسب انذٔل األخشٖ ل ( 

 .   36 -30، ص  (و007  -ْـ8 4 ،  انٕغُٛح نحمٕق اإلَغاٌ، انشٚاض، غ
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ا ؤو ب٠شاٍ، دون  للبالٕحن الجيسخي : زاهُا   ( ).   ضخيت بذون  بالجشاثم الٕشبيت  الىلّيت الٝىاهحن في حّٗش التي الجشاثم مً ٔحَر
ت الخذابير         الاحتراٍص

 ِذة مىاوً في ؤخٙٞ ٜذ العالح َزا ؤن ٔحر .الجشيمت لذ إلاجخمْا يذ في الىخيذ العالح جمثل وىيلت لعىىاث الّٝىبت ٌلذ
 مدل يدل بذيل ًِ البدث اظخىحب الزر ألامش ، اإلاخخلٙت ؤلاحشاميت الٍىاَش م٣ا٘دت في اإلاخمثل اإلايؽىد الهذٗ جدٝيٞ ًِ

تالم الجىاجي الجضاء ؤٔشاك جدٝيٞ مً جم٢ً التي الٙاِليت مً له وي٣ىن   -انألاحي بّن في يؽاس٠ها ؤو - الّٝىبت لى. جىِى  ِو

بت لىء وفي َزا،  مً حذيذة ٠فىسة Mesures de sûreté الاختراصيت الخذابحر ٢٘شة ٌهشث الجشيمت، م٣ا٘دت ؤظاليب جىُى في الٔش

 .( )الجىاجي الجضاء ـىس 

زا  ؤٜعامه و٠زل٤ ، جىىسٍ و٠يٙيت جهماهي ببيان اإلاخّلٝت الدعائالث بّن الىاْٜ في زحرر الجضاءاث مً الجذيذ الىمي َو

 و ، جىبيٝه وؼشوه خفاثفه بيان زم ، وؤٔشاله
ًال
 مً ول٣ل. الجىاثيت بالّٝىبت الخذابحر بّالٜت اإلاخفلت ؤلاؼ٣الياث بٌهاس ؤخحرا

  هخفق ظٗى الدعائالث َزٍ
ًال
. مبدثا

ف/1 ت الخذابير حعٍش   الجىاثيت سالخذابي :  الاحتراٍص
ًال
ت ِمىما  مىاحهت ؤحل مً اإلاجخمْ ـذَاسر التي يتٜهشا٥ ؤلاحشاءاث مً مجمِى

 ؤن الخّشيٚ َزا مً ويخطح. اإلاعخٝبل في الجشيمت اسج٣اب اخخما٥ ًِ جىبئ والتي الصخق في ال٣امىت ( )ؤلاحشاميت الخىىسة
 وبحن بيىه الىشيٞ بٝىْ ورل٤ ، مجشملل اإلاعخٝبلي الخىش لذ اإلاجخمْ ووٜايت خمايت مجها الٕشك وظاثل الب ليعذ الخذابحر

 ًِ ؤو  -الخ... ؤلاٜامت خٍش ؤو اإلادل بٔالٛ ؤو العالح مفادسة رل٤ مثا٥  -الجشيمت اسج٣اب له حعهل التي ؤو الذاّ٘ت الىظاثل
ما٥ مً ما بّمل اإلاجشم لخا٠ٛة ، ظلى٠ه في يازش هٙسخي ؤو ِٝلي مشك مً ِالحه ؤو اإلاجخمْ في ؼشيٙت لخياة بِذادٍ وشيٞ  ألِا

 .الّٝليت ؤو الىٙعيت اإلاصخاث بخذي في بيذاِه وؤ الؽشوت مشاٜبت خذثٌ ولْ ؤو

ٞ والخذبحر  يّىي الزر ألاخالقي اإلاممىن  مً يخجشد ؤهه ؤر الّٝىبت، في اإلاخىا٘ش ألالم مّجى ٘يه يخىا٘ش ال الخّشيٚ َزا ٘و

 َى ،حذيذة لجشاثم اسج٣اب إلاىْ اإلاجشم خىىسة لذ اإلاجخمْ ًِ ٘اُالذ في اإلاخمثل ،رْ٘الً ٘الٕشك. خفاثفها ؤَم للّٝىبت

 .( )للخذابحر ألاظاسخي الٕشك

ْ ظشيتٛ بحشاءاث الخذابحر ؤن يخطح ٠زل٤   جٜى
ًال
 ٢٘شة ِلى جاظغ ال هيٗ زم ومً .ؤلاحشاميت الخىىسة ٘يه جىا٘شث مً ِلى حبرا

يّها جفىس الم ٘مً لزا .سمللمج اإلاعخٝبليت الخىىسة ؤظاط ِلى بهماو الجىاثيت اإلاعئىليت  ؼشوه ٘يه جىا٘ش لم مً ٜبل جٜى
ٖ ألاَليت وهاٜق ١اإلاجىىن  ، الجىاثيت اإلاعئىليت  .الخ... العً سرـو

يْ ِجير بهما ؤلاحشاميت بالخىىسة الخذابحر واسجباه ّذ مً ِلى الخذابحر َزٍ جٜى  جل٤ ًِ ج٢ؽٚ ظابٝت حشيمت بالّٙل مىه ٜو

ايت بحشاءاث ًِ الاختراصيت بحرالخذا محزثث َىا ومً .الخىىسة ٛ  ٜبل اإلاجخمْ يخخزَا ٜذ التي الٜى  مىْ َذٗبو ، الجشيمت ُوو
ها ِى ٚ -" ؤلاحشام لذ الاحخماعي الخدفحن جذابحر" البّن ِلحها يىلٞ التي - ألاخحرة الخذابحر جل٤ .ٜو  راث جذابحر بإجها جـى

                                                           
 (

 
،  (و  0  -ْـ3 4 )دساعح انثذائم انًتاحح نؼمٕتح انغدٍ فٙ انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح، يشكض أتحاث يكافحح اندشًٚح،  ( 

     .  4 - 4ص 
 
َٙ ، انُظشٚح انؼايح يحًٕد لش. ، د 983 يدذ٘ ػمالٌ ، انُظشٚح انؼايح نهتذاتٛش االحتشاصٚح ، سعانح دكتٕساِ ، ػٍٛ شًظ ، . 

.  3 ، ص989 نهتذاتٛش االحتشاصٚح ، سعانح دكتٕساِ ، ػٍٛ شًظ ، 
3
  .366آيال ػثًاٌ ، انًشخغ انغاتك ، صٔ  ٚغش إَٔس ػهٙ. 

 
4  . R. Schmelck, La distinction de la peine et de la mesure de sûreté, Mélanges Patin, Cujas, 1965, p. 

179. 
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ٛ  بهاسة مثالها ،حشامؤلا ٘شؿ جميٞ َذٗب حىاثيت بٕتؿ ؤر مً ِاولت احخماِيت وبيّت  اإلاّيؽت معخىي  وجدعحن الىش

  .( )لخا...البىالت مً والخذ بالخّليم والاَخمام

ت الخذابير وجؼىس  وشأة/ 2 ذ : الاحتراٍص  ؤلايىاليت يتلْالى اإلاذسظت ؤ٣٘اس ٌهىس  ٜبل ختى ، بّيذ صمً مىز الاختراصيت الخذابحر ِ٘ش
 دمْ مدل في اإلاجىىن  بيذاُ خالت في ؤلاداسيت ١الخذابحر مخٙاوجت ؤظماء وجدذ وخذةم ِامت هٍشيت يجمّها ال ةثمؽذ ٠ةحشاءاث

ٛ  ِنب مً الخشمان ؤو ةاإلافادس في الخا٥ َى ٠ما ج٢ميليت ؤو جبّيت ٠ّٝىبت ؤو لزل٤  .واإلاضايا الخٝى

ها ِلى - الخذابحر حملت يلؿجإ ؤن بال  ٘يه الٙمل ١ان امتُ هٍشيت بواس في وولّها الجىاجي الجضاء ـٙت وبِىائها - جىِى

 مفادس لذ ٌنُ والذ٘اُ اإلاجخمْ خمايت رٌ اإلاذسظت جل٤ ةِٝيذ ؤن بلى رل٤ في العبب ويشحْ. ؤلايىاليت ولّيتا٥ للمذسظت
 ؤو ؤلاحشام مّخادر ٜبل ظىاء بذوسَا الٝيام في ؤ٘لعذ ٜذ اإلاذسظت َزٍ ؤهفاس هٍش في الّٝىبت ١اهذ وإلاا .ؤلاحشاميت الخىىسة

ذيمي اهحناإلاج واثٙت ٜبل  Mesures de ألامً جذابحر اإلاذسظت جل٤ ؤظمخه ما ابخذاُ مً البذ ١انٗ وألاخذار والؽىار الخمحز ِو
sûreté اإلاعخٝبل في بحشاميت خىىسة ًِ جىم ألاخحرة َزٍ ١اهذ متى حشيمتا٥ اسج٣اب ِلى الالخٝت. 

تم بفىس  خزث٘إ الذو٥  مً الّذيذ حؽشيّاث ِلى لّيتالى اإلاذسظت ؤزشث ولٝذ  الٙشوسخي الٝاهىن  رل٤ مثا٥ ، الخذابحر مً جىِى

 ولْ يٝشس  ١ان الزر 1891 ِام البلجي٣ي الٝاهىن  و٠زل٤ ، ؤلاحشام مّخادر ِلى  Relégation بالىٙي يٝطخي ١ان الزر 1885 ِام
اجي الدجض ٜاهىن  و٠زل٤ 1903 ِام وألاحىخحن 1892 ِام البرحٕا٥ ٜاهىن و ، جإَيلهم بٕشك الخ٣ىمت جفٗش جدذ اإلادؽشديً  الٜى

 .1908 ِام بهجلترا في

 Karl Stoss اظخىط ١اس٥  ٜذمه الزر الّٝىباث ٜاهىن  مؽشوُ في ١ان للخذابحر مخ٣امل جىٍيم لىلْ الجادة اإلاداوالث ؤولى نؤ ٔحر
  ـبذؤ والزر ، 1893 ِام ظىيعشا في

ًال
 خاالث بالخذابحر اخخق اإلاؽشوُ َزا. ( ) 1937 ِام في ظىىاث ِذة بّذ بالّٙل ٜاهىها

 خاالث في ِاصلت خاـت ألما٠ً بسظالهم اٜترح خيث .ال٢دى٥  ومذمجي العلٟى ظىء ِجهم سٌثػا ومً واإلادؽشديً ؤلاحشام مّخادر
. ( )والبعيىتؤ اإلاخىظىت الخىىسة لزور  ِمل مدا٥ بلى ؤو الجعميت الخىىسة

ذ يٞ بلى جشمي والتي ، الىظي مذاسط دِذ ٜو  بالخذابحر ألاخز بلى ، الىلّيت واإلاذسظت ٠يتال٢السخي اإلاذسظت ؤ٣٘اس بحن الخ٘ى

 وجىٙشد ألاَليت ١املي باإلاجشمحن الّٝىباث ٘خخخق .الخاؿٌ بىىاٛ الجضاءيً ل٢ال الاخخٙاً مْ الّٝىبت حىاس بلى الاختراصيت
ذيم وهاٜصخي ١األخذار مرالخٝى ؤو الّالج بلى جدخاج التي بالخاالث الخذابحر   .ألاَليت رِو

عالفي ١الٝاهىن  الدؽشيّاث مً الّذيذ رَبذ والخذابحر الّٝىبت بحن الجمعي الىٍام َزا وبلى  ِام وألاإلااوي ، 1929 ِام الئى

ىاهحن ، 1933  ِام ال٣ىبي الاحخماعي الذ٘اُ ٜاهىن و ، 1928 ِام في واإلا٢عي٤ ، 1930 ِام وبىلىذا والذهماٟس بيىاليا مً ١ل ٜو
 ، اإلاخذسة اإلاىاد واظخّما٥ باالججاس اإلاخّلٞ 1953 ِام ٜاهىن  مجها ، ٠ثحرة ٜىاهحن في روغسالٚ اإلاؽُش ؤيما الاججاٍ بهزا واخز. 1936

اهىن  اهىن  ، الٕحر ِلى والخىشيً ال٢دى٥  مذمجي ِالج بؽإن 1954 ِام ؤبشيل 14 ٜو   ، الّاثذيً بؽإن 1954 ظىت يىليى 4 ٜو
اهىن    بزل٤ وؤخز. ؤلاٜامت سخَ نبؽإ 1955 ظىت٥ ماسط ٜو

ًال
 رل٤ بلى يماٗ. 1936 ؤلاحشام ومّخادر الؽىار اإلاجشمحن بؽإن ؤيما

م ؤلاماساحي الاجدادر الّٝىباث ٜاهىن و ، 1960 ِام وألاسدن ، 1953 ِام وليبيا ، 1943 مِا ١لبىان الّشبيت حؽشيّاثا٥ بّن  3 ٜس

                                                           
 
. 67انًشخغ انغاتك ، صػهٙ ساشذ ،  .
 
. 987-986يحًٕد َدٛة حغُٙ ، انمغى انؼاو ، انًشخغ انغاتك ، ص. 
3 M. Patin,La place des mesures de droit dans le droit positif moderne,RSC. 1948, p.415.   
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ذ. الجىاثيت الخذابحر لبيان( 132– 159 م) مىه العابْ الباب خفق والزر 1987 لعىت  الّٝىباث ٜاهىن  مؽشوُ الىهج َزا ههج ٜو
  .( )(113 بلى 76 م) مىه والشابْ الثالث الٙفل الاختراصيت للخذابحر خفق والزر 1967 ِام اإلافشر 

اث: عاششا ت والخذابير العلاب علم هظٍش  الاحتراٍص

ت والخذابير الىطعُت املذسظت/ أ  (:هىهذ أوحعذ) الاحتراٍص

ن الخجشيبي الّلمي اإلاىهج ِلى جٝىم •  الخفٗش في الخخميت مبذؤ واِخىاٛ( الخٝليذيت اإلاذسظت) الاخخياس خشيت بذؤم ب٘ش
  ؤلاوعاوي

 ألالم مً جخلى اختراصيت جذابحر اإلاجشم ِلى ٘خىبٞ مىّها لإلوعان يم٢ً ال وخاسحيت داخليت لّىامل هخاج هي ٘الجشيمت •

 .ؤلاحشاميت خىىسجه ِلى والٝماء والخإَيل للّالج وتهذٗ

 

ت والخذابير العلىباث للاهىن  الذولي الاجحاد/ ب  (:لِعذ فىن ) الاحتراٍص

الح، وؤلاهزاس الّام والشدُ اإلافالح بفياهت جٝىم ٘الّٝىبت •  جدٝيٞ ًِ الّٝىبت عجضث خا٥ في ٜيمخه ٘له الخذبحر ؤما وؤلـا
شاك  ؤلاحشاميت سةوللخىى للّٝىبت اإلاىحب الزهب لخىا٘ش مخخلىت ِٝابيت مّاملت الجىىن  هفٚ ٘لخاالث بها اإلاىاوت ألٔا

 . للخذبحر اإلاىحبت

يٞ •  والىلعي الخٝليذر اإلازَبحن بحن الخ٘ى

ىن  • يت خالْ مدذود بىىاٛ بالخذبحر يّت٘ر ت حشيمت اسج٣اب بّذ ي٣ىن  وان للؽِش  خشيت لفىن  ورل٤ الٝماء وبمّ٘ش

 .ؤلاوعان

ت والخذابير الاحخماعي الذفاع مذسظت/ ج  (:حشاماجُيا الاًؼالي) الاحتراٍص

ٛ  ًِ وللذ٘اُ الٝذيم الخاوئ الّٝىبت إلاٙهىم ٥ْ٘ ٠شد ٌهشث •  للمجخمْ والّذالت ألا٘شاد خٝى

  اإلاىدٗش العلٟى إلجيان دّ٘ه في بٍشو٘ه ظاَم مً َى اإلاجخمْ ألن له ٠دٞ اإلاىدٗش اإلاجشم جإَيل لشوسة •

  ٘يه ال٣امىت الخىىسة مً وجخليفه لّالحه احخماعي د٘اُ جذبحر بيٝاُ بل اإلاجشم مّاٜبت حىاص ِذم حشامخي٣ا يشي  •

 ؼاملت دساظت اإلاجشم بذساظت( الاحخماعي الخلل) ؤلاحشام م٣ا٘دت في والا٠خٙاء والٝاهىن  والٝماء الّٝىباث بةلٕاء والب •
. الاحخماعي والخ٣ليٚ للخإليٚ وبِذادٍ وجٝىميه لّالحه

 (:اوعل ماًيل) الجذًذ الاحخماعي الذفاع حشهت/ د

 والٝماء الجشيمت، ِلى باإلٜذام حٕشر  التي الٍشوٗ بمىاحهت اإلاجخمْ خمايت جدٝٞوث. ؤلاحشام مً والٙشد اإلاجخمْ خمايت •

ا ِلى  .  اإلاجخمْ في ؤلالشاس ٘يه يعخىيْ ال ولْ في اإلاجشم وولْ الماس، جإزحَر

حر َى رل٤ بلى والعبيل اإلاجخمْ، خٍحرة بلى اظخّادجه ؤر( بخإَيله) ٘خخدٝٞ ؤحشم الزر الٙشد خمايت ؤما •  اعياحخم مش٠ض ج٘ى
ايت جإَيله ؼإن مً ؤن رل٤: له ؼشيٚ ت ١الّٝىبت الاحخماعي الذ٘اُ جذابحر وجىبيٞ جاليت حشيمت ِلى ؤلاٜذام ؼش ٜو  بمّ٘ش

                                                           
 
 .987-986، انًشخغ انغاتك ، ص انمغى انؼاويحًٕد َدٛة حغُٙ ، .  
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اسك هاّ٘ا ِمىا ليفبذ وجإَيله الٝماء ذام اوعل ِو  .  ؤلاوعاهيت للٝيم مىافي ألهه ؤلِا

تالاحتر والخذابير العلىبت بين والاخخالف الدشابه أوحه: عشش حادي : اٍص

 :يلي ٘يما ؤَمها هىسد الاختراصيت الخذابحر و الّٝىبت بحن والدؽابه الخٝاسب ؤوحه مً ِذدا َىاٟ: الدشابه أوحه/ أ

ٚ ِلي والّمل واإلاجشم الجشيمت لذ الفشاُ يجمّهما: ألاول  الىحه .  اإلاجخمْ ظالمت تهذد التي ألاّ٘ا٥ خىىسة ٜو

ُى ندو الخيلىلت اإلاؽتٟر َذ٘هما: الثاوي الىحه  . ؤحشم وان ظبٞ الزر الصخق راث مً حذيذة حشاثم ٜو

يّهما: الثالث الىحه  ٛ  مً الاهخٝاؿ بلى يادر جٜى   خشيت في ِليه اإلاد٣ىم خٞ جٝييذ ومً ِليه للمد٣ىم الٝاهىهيت الخٝى

ّان ال ؤجهما: الشابع الىحه   .وؼشووه جىبيٝهما مجا٥ يىضح ٜاهىوي هق ِلي بىاء بال يٜى

ّان ال ؤجهما: الخامغ الىحه  .ألاظاظيت الذ٘اُ لماهاث ٘حها للمتهم جخاح بحشاءاث حعبٝه ٜماجي خ٢م ِلى بال يٜى

 ًِ يعخٕجي بالخ٢م الىىٞ ِىذ اهخٙذ ٘ةرا الجاوي في ؤلاحشاميت الخىىسة جىا٘ش الخذابحر في يؽتره ؤجهما: العادط الىحه
ٚ ويخٝشس  الّٝاب اجي الخذابحر ًِ الىٍش يٕن ٠ما الّٝىبت جىٙيز ٜو ابت ـىسة في الٜى . مثال الخشيت ِلي الٜش

م: الاخخالف أوحه/ب  ؤن يم٢ً بيجهما ٠بحرا اخخال٘ا َىاٟ ؤن بال الاختراصر  والخذبحر الّٝىبت بحن الدؽابه مً ٜذس وحىد ٔس
 :الخاليت الىحٍى في هدفٍش

 الاحتراصي  الخذبير العلىبت م

بل للّٙل ماوْ الاختراصر  الخذبحر  للّٙل الخٝت جإحي الّٝىبت  -1 ه ٜو ِى   ٜو

يْ مىاه- 2  الّىاـش مخ٣املت حشيمت اسج٣اب َى الّٝىبت جٜى
 ومً ؤخالقي وابْ زم ومً وربىا خىيئت ي٣افئ حضاء ٘الّٝىبت

.  ؤخالقي وابْ راث يجّلها مما ؤلايالم ِلى جىىىر  زم

ُى ظىي  جخىلب ال  ًِ يىبئ بحشامي امخىاُ ؤو ّ٘ل ٜو
 للذ٘اُ ؤظلىب حشدم وهي ١امىت بحشاميت خىىسة

.  ؤلايالم مً مجشدة ٘هي الاحخماعي

(  الخشة ؤلاسادة) مبذؤ َى الّٝىباث لخىبيٞ الٙلعٙي ألاظاط  -3
 مّىاٍ الجشيمت وشيٞ اخخاس ِاٜل خش بوعان ١ل ؤن ؤر

 الّٝاب اظخدٞ

 الّاٜل ِلى جىبٞ ٘هي ؤلاحشاميت للخىىسة حعدىذ
حر   ةالجشيم إلاىْ اإلاىاظب بالخذبحر الّاٜل ٔو

 في الّٝاب يبّثه بما الّام الشدُ لخدٝيٞ الّٝىبت تهذٗ- 4
 اسج٣اب ِلي بٜذامهم وبحن بيجهم يدى٥  خٗى مً ألا٘شاد هٙىط

. الجشاثم

 اإلاجشم بخإَيل ورل٤ الخاؿ الشدُ لخدٝيٞ تهذٗ
 ختى ٘يه ال٣امىت الخىىسة ِىامل ِلي والٝماء

 اإلاجخمْ في يىذمج

 ودسحت الجاوي ؤخذزه رالز المشس  بٝذس الّٝىبت جٝاط- 5
زا خىىسجه  الجشيمت حعامت مْ الّٝىبت جىاظب بمٝخطخى َو

  ؤخالٜيت ـٙت ٘للجشيمت

 جىاظب رل٤ ومٝخطخى ؤلاحشاميت الخىىسة بدالت جٝذس

.  هّٙيت ـٙت لها ٘هي للجاوي الخىىسة مْ الخذبحر

 في بـالح مً جدٝٞ ما بمذر مذتها ٘ترجبي الخذابحر الٝاهىن  يدذدَا ولزل٤ العلٟى بٝذس يٝذس حضاء ٘الّٝىبت- 6
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. اإلاذة َزٍ جٝذيش يجىص  ال ولزل٤ الصخق ؼان.  لها مٝيذة ؤو للخشيت ظالبت ١اهذ برا مّيىت بمذة

 يىق التي بالفىسة وجىبٞ والجمىد بالثباث الّٝىبت جخمحز- 7
 يم٢ً وال الجىاثيت الٝاِذة يخالٚ مً ِلي الٝاهىن  ِلحها

. حّذيلها

 ي٣ىن  بديث حّذيله يم٢ً جىٙيزَا ؤظلىب بإن جخمحز
. ؤلاحشاميت الخىىسة يفاخب الزر الخىىس  مْ مخالثما

 ِلي الٝماثيت َيئاجه بىاظىت اإلاجخمْ يٙشله حاوي حضاء- 8
ذ اإلاجشم إليالم وتهذٗ لشدِهم الجشاثم مشج٢بي  ؤلايالم ي٣ىن  ٜو

 ٠ما للخشيت واإلاٝيذة العالبت الّٝىباث مثل مّىىيا ؤو بذهيا
 اإلاد٣ىم م٣اهت جمغ الّٝىبت ؤن ٠ما ماديت ؤلايالم ي٣ىن  ٜذ

 اإلاجخمْ داخل ِليه

 إلا٣ا٘دت الٝماثيت العلىت جٝشسَا ووظاثل ؤظاليب
 جإَيله بٝفذ ورل٤ للجاوي ؤلاحشاميت الخىىسة

 مً ِليه اإلاد٣ىم مىْ بلي تهذٗ ٘هي اإلاجخمْ وخمايت

. اإلاعخٝبل في الجشيمت بلي الّىدة

.  للخٝادم جخمْ وال للّٙى جخمْ للخٝادم وجخمْ الّٙى وهٍام ِٙاءلإل جخمْ ال الّٝىباث- 9

 

 

 الّٝابيت اإلااظعاث: ِؽش زاوي

ت للخشيت ماوّت بّٝىباث باِترا٘ها الخٝليذيت الدؽشيّاث جمحزث  َزٍ ؤن, ألاو٥ :  باِخباسيً الخىت َزٍ وجٙعش مخىِى

ذ, الٝذيمت الدؽشيّاث جٝشسٍ ١اهذ ما بلى بالٝياط الّٝابيت الىٍم في بـالخاث ؤدخلذ الدؽشيّاث الخاث َزٍ جمثلذ ٜو  في ؤلـا

ذام وخفش البذهيت الّٝىباث بلٕاء  يخخاس ؤن الؽاُس يعخىيْ التي الّٝىباث ِذد ٜل ؤن رل٤ ِلى ٘ترجب, ليٞ هىاٛ في ؤلِا
 الخىُى َزا في الٝاهىن  يجذ ختى َاوؤظاليب الخشيت مىْ هٍم جىىيْ مً البذ ٣٘ان,  ِلحها يىق التي للجشاثم يٝشسٍ الزر الجضاء مجها

خباس ؤما, اظدبّذث التي الّٝىباث مدل جدل التي الّٝىباث مً ال٣افي الّذد  ؤٔشاك خفشث الدؽشيّاث َزٍ ؤن ٘هى, الثاوي الِا
ذ, الّام الشدُ في الّٝىبت  اإلااوّت الّٝىباث باقي ًِ به جخمحز ٜاظيا هٍاما للخشيت اإلااوّت الّٝىباث لبّن جٙشد ؤن ِلى ٘دـش

الح يبرسَا ال ـاسمت بٝىاِذ جمحزث التي الؽاٜت ألاؼٕا٥ ؤو ألاؼٕا٥ ِٝىبت وؽىء َزا ويٙعش, ألاخشي  للخشيت , الخإَيل ؤو ؤلـا

.  بها ِلحها اإلاّاٜب الجشاثم خىىسة جٝذيٍش في يالءم ٜاط هٍام ٘شك الؽاُس بسادة ًِ حّبحر مجشد هي وبهما

ف/ 1  والسجىاء بالسجً الخعٍش

اِخَبيِ  َيا: )حّالى ٜىله ِىذ العالم ِليه يىظٚ ظيذها ٜفت في ال٢شيم الٝشان في السجً ١لمت بلى ؼاسةؤلا وسدث ًِ  ـَ ْج ْسَبابٌب  الّسِ
َ
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ْ
. 33 آلايت يىظٚ، ظىسة( ال

 في ١ان ظىاء بىٙعه، الخفٗش مً ومىّه الصخق حّىيٞ َى الؽشعي ومّىاٍ اإلاىْ، ومّىاٍ الخبغ َى اللٕت في السجً ومّجى

. رل٤ ٔحر ؤو للّٝىبت مّذ سجً ؤو مسجذ ؤو بيذ ؤو بلذ
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  سجىه يٝا٥
ًال
,  وَسْجَجى, سجىاء والجمْ,  َاء بٕحر ألاهثى و٠زل٤,  ومسجىن  سجحن وسحل,  وسجحن مسجىن  ٘هى خبعه سجىا

ا٥ . ( )وسجاثً سججى وعىة مً مسجىهت ؤر وسجيىت سجحن امشؤة:  اللخياوي ٜو

.  ( )سجىخه راب الشحل خبعذ يٝا٥,  الخخليت لذ والخبغ

ؽشيً ؤسبّت ِلى وصادث ظىىاث زالزت ِلى مذتها ٜلذ برا الٝاهىن  في الخبغ معمى الّٝىبت َزٍ ِلى يىلٞ , ظاِت ِو

ٛ  ؤن بلى, ظىىاث الثالزت ِلى صادث برا السجً وحعمى . ١لها ِليه اإلاد٣ىم ِمش حعخٕش

ٝىبت  داخل وحؽٕيله, الّمىميت السجىن  ؤخذ فيٌ ِلي اإلاد٣ىم ولْ هي, الجضاء ٜاهىن  في ؤـليت ِٝىبت هي السجً ِو
ما٥ في خاسحه ؤو السجً . الخ٣ىمت حّيجها التي ألِا

  السج٣ابه السجً ؤدخل مً ١ل ِلى سجحن ١لمت وجىلٞ
ًال
  يخممً ّ٘ال

ًال
 ٔحر ؤو مٝذسة بّٝىبت الؽُش ِليه ويّاٜب لشسا

اثه لّذم خبغ الزر اإلاذيً ؤو,  مٝذسة  .( ) رل٤ ؼابه وما للذيً ٘و

 ؤو اإلاش٠ضيت السجىن  ؤخذ في ِليه اإلاد٣ىم ولْ وهي, واإلاخالٙاث الجىذ مىاد في ؤـليت ِٝىبت ٘هى خبغا٥ ؤما

(  ) .ِليه بها اإلاد٣ىم اإلاذة, الّمىميت

 لها وظالبت للخشيت، مٝيذة بّٝىباث ِلحهم اإلاد٣ىم الظخٝبا٥ خفيفا اإلاّذة اإلااظعاث جل٤ بالسجً ٘يٝفذ اـىالخا ؤما
خٝا٥، الؽاٜت باألؼٕا٥ الخ٢مُ م رل٤ في حؽتٟر وهي  بؽ٣ل الخياة مخابّت ؤو الخشوج مً ِلحهم اإلاد٣ىم يدشم خيث والِا

ادة ما، وؽاه مماسظت دون  والخيلىلت وليٝت، ؤحىاء وفي ِادر الخياث مثل وحعمياث مٙاَيم ِذة بالسجىن  يشجبي ما ِو  ؤلـا

الح دوس  ؤو الخإديب مشا٠ض ؤو . ( )الدعمياث مً رل٤ ٔحر ؤو التربيت بِادة ظعاثما ؤو الخٝىيم ؤو والتهزيب ؤلـا

ٝا ٘يه جىٙز للخبغ م٣ان هي: ؤجها ِلى الّٝابيت اإلااظعت ؤو السجً الجضاثشر  الٝاهىوي الىٍام يّٗش ٠ما  الّٝىباث لٝاهىن  ٘و
 السجىن  جىٍيم ون ٜان 25 اإلاادة" الاٜخماء ِىذ البذوي وؤلا٠شاٍ الٝماثيت، الجهاث ًِ الفادسة وألاوامش للخشيت، العالبت

. 2005 لعىت للمدبىظحن الاحخماعي ؤلادماج وبِادة

ف : السجين حعٍش

 ؤو مسجذ ؤو بيذ في ولّه خال٥ مً رل٤ ١ان ظىاء بىٙعه الخفٗش مً ومىّه حّىيٝه بٝفذ خشيخه مىّذ الزر الصخق َى
ذ في ظاثذا ١ان ٠ما ٜبى  اهخٍاس في اإلاتهمىن  ألاشخاؿ ٘يه يىلْ مٝٙل، بىاء في ولّه خال٥ مً رل٤ ١ان او اإلااضخي الٜى

ذ في به ومّمى٥  ظاثذ َى ٠ما لذَم الفادسة ألاخ٣ام جىٙيز ؤو مدا٠متهم ى ،( )الخالش الٜى  بليه رَب ما مْ يخىا٘ٞ ما َو
 في هفا بزل٤ مخالٙا ؤ٠ثر ؤو حشيمت اسج٢ب الزر الصخق"  اهه يٝا٥ والزر اإلادبىط ؤو للسجً حّشيٙه في الجضاثشر  اإلاؽُش

زا ،( )الّٝابيت اإلااظعاث بخذي في ومىدِا ِمذا، ون الٝان : الخاليت الخفاثق له الخّشيٚ َو

 ؤ٠ثر ؤو لجشيمت اإلاشج٢ب الٙشد ِلى س٠ض/ 1

                                                           
 
 

 ) 
 8 4/ انًؼدى انٕعٛػ ،  03 /3  نغاٌ انؼشب –عدٍ 

 
 انًطهغ ػهٗ أتٕاب انًمذط،  6/44نغاٌ انؼشب  –حثظ  
3
 .39 ػض انذٍٚ انخطٛة انتًًٛٙ ٔاخشٌٔ، ص  

(
4

  6ص 5انًٕعٕػح اندُائٛح ج( 
5
 .63 ، ص 989 يُصٕس،  إتشاْٛى إعحاق 
6
 .76 ، ص999 ػثذ هللا ػثذ انؼضٚض انٕٛعفٙ،  
7
 .75، ص994 يحًذ حغٍ غاَى،  
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 ؤ٠ثر ؤو حشيمت الٙشد يشج٢ب ؤن اإلادخمل مً/ 2

 ِٙىيت وليعذ ِمذيت بفىسة ي٣ىن  الجشيمت اسج٣اب بن/ 3

  الّٝابيت ثاإلااظعا بخذي في يىدُ ؤن البذ اإلاسجىهحن بن/ 4

 ِليه اإلاد٣ىم يٙٝذ لى ألهه والخٝىيم، والتربيت لإلـالح اظخّذادا ِليه ١ان مً ١ل لالظخٝبا٥ م٣اها ي٣ىن  ؤن السجً في ويؽتره
 في لإليذاُ ٠بذيل ِليه الخ٢م لخىبيٞ ؤخشي  آليت حعليي وحىب وبالخالي السجً، في بيذاِه يجذر ٘لً لإلـالح الٝابليت َزٍ

. السجً ماظعت

خُت ملحت /2 :   للسجىن  جاٍس

ذ   السجىن  ِ٘ش
ًال
 وؤخ٣امها ، ٜىاِذَا يخالٚ مً ١ل مّاٜبت ِاجٝها ِلى الذولت ؤخزث خيث ِؽش الثامً الٝشن  في جاسيخيا

ىاهيجها  مجشد الّٝىبت ٣٘اهذ به ألاري بلخاٛ ليوبالخا ، اإلاجشم مً جمثله الزر مْللمجذ ألادبي الاهخٝام خٞ جمىذ ٘لعٙت ِبر ٜو

 ألاوسبيت الجهمت م٢ٙشر  بّن وبٙمل اهه بال.  راجه بدذ ِٝىبت ال اإلاجشم ِلى الجضاء إليٝاُ جمهيذ مجشد السجً نو١ا سادُ
م ٢َش الحي ٘و  زم ، سدِه زم السجحن بـالح َى للسجً ألاو٥  الهذٗ وؤـبذ للخشيت خاحضة ِٝىبت راجه بدذ السجً باث ؤلـا
ش للسجىن  ؤهٍمت ولّذ  واإلاالبغ الىٍا٘ت مً بصختهم الاَخمام ِبر السجىن  لجزالء ألادوى الخذ في بوعاهيت مّاملت ج٘ى

 ِٝىبتهم ومذة ،حيعهم خيث مً السجىاء بحن هٍمتألا جل٤ جٙفل و٠ما ، البذهيت والشيالت الىبيت والخذمت والخٕزيت والٙشاػ
 وخٞ ، الخّزيب مً والخفاهت ، الخاسجي بالّالم والاجفا٥ والّمل مالخّلي في خٝهم ِلى وجا٠ذ ، و٠بٍر ظجهم ـٕش خيث ومً

(   الخ....  الؽ٣اور  وسْ٘ ، الّبادة

ؽذ ، دولت ِؽشيً بمؽاس٠ت 1872 ِام لىذن في للسجىن  دولي ماجمش ؤو٥  ِٝذ ـ  ومّاملت السجىن  بداسة مؽ٢الث ٘يه هٜى
 زم.  حىيٚ مذيىت في الخفىؿ بزل٤ دوليت مىٍمت وؤوؽئذ ، للسجىن  ظليم لىٍام جاظغ مىخذة مبادت ولْ بٕيت السجىاء

ماء الذو٥  ِىاـم في 1885 ِام مىز السجىاء ومّاملت الجشيمت بم٣ا٘دت الخاـت الذوليت اإلااجمشاث جىالذ  اإلاىٍمت في ألِا

 ، الالخٝت اإلااجمشاث وبّن/ 1925/  ِام في ِٝذ الزر الخاظْ الذولي لىذن إلااجمش ١ان ولٝذ.  ٘ترة ١ل ؤِالٍ اإلاز١ىسة الذوليت
ذوس  الن ـو ٛ  الّالمي ؤلِا  في ؤٜشث والتي السجىاء إلاّاملت ألادوى الخذ ٜىاِذ ولْ في ألابشص  الذوس  1948 ِام في ؤلاوعان لخٝى

  ، 1959/  الّام في ِٝذ الزر حىيٚ ماجمش
ًال
 الخىٙيز مىلْ لىلّها للخ٣ىماث الذِىاث جىحيه جم الٝىاِذ إلٜشاس ووبٝا

ٛ  الخاؿ الّهذ رل٤ جال زم والخىبيٞ   ظىسيا بليه اهممذ والزر 1966 لّام والعياظيت اإلاذهيت بالخٝى
ًال
 لشوسة ِلى ما٠ذا

يلت ال٢شامت جدترم بوعاهيت مّاملت خشيتهم مً اإلادشومحن حميْ مّاملت  ولشوسة الّاؼشة مادجه في ؤلاوعاوي الصخق في ألـا

 حاءث ٠ما. الاحخماعي َيلهمجإ وبِادة بـالخهم:  مجها ألاظاسخي الٕشك ي٣ىن  مّاملت السجىاء مّاملت السجىن  هٍام مشاِاة
 ؤو بداسيت ؤو حؽشيّيت بحشاءاث وٗش ١ل جخخز اهه ِلى العابٞ اإلاىخي في جا٠ذ 1986 ِام الخّزيب إلاىاَمت الذوليت الاجٙاٜيت

  .الٝماجي الخخفاـها يخمْ بٜليم ؤر في الخّزيب ؤِما٥ إلاىْ ؤخشي  بحشاءاث ؤيت ؤو ّ٘الت ٜماثيت

ذم ، والىىاست  الخشب وخاالث هاثيتالاظدث بالٍشوٗ الخزُس وجمىْ   العياسخي الاظخٝشاس ِو
ًال
.   الخّزيب إلاماسظت مبرسا

م اإلاخدذة لألمم الّامت الجمّيت ٜشاس ؤ٠ذ اإلاىخى هٙغ وفي :  يلي ما ِلى 1990 ديعمبر 14 في الفادس 111/  45 ٜس

يمذ الصخفيت ٠شامتهم لخَٙ الىاحب باالخترام اإلاسجىهحن حميْ مّاملت يجب ـ 1 م َمٜو .  البؽشر  الجيغ مً باِخباَس

ل ؤو اللىن  ؤو الّىفش ؤظاط ِلى السجىاء بحن جمحز ؤر َىاٟ ي٣ىن  ال ؤن ـ 2 (.   الخ....... الاحخماعي ؤو الٝىمي ألـا

اث والخماسيت الذيييت والٝيم الذيييت اإلاّخٝذاث اخترام ـ 3  .  الٍشوٗ مخىلباث ١اهذ مهما السجىاء بلحها ييخمي التي للمجمِى
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: الجضائش في العلابُت املؤظعاث هظام/ 3

ى الخذسيجي بالىٍام الجضاثشر  اإلاؽُش اخز  التربيت وبِادة السجىن  جىٍيم ٜاهىن  في هق بان ورل٤ الّٝابيت الىٍم اخذر َو

م ألامش للمعاححن  إلإلٝت،ا البيئت في ؤولها ِليه اإلاد٣ىم يٝطخي مشاخل بلى بها اإلاد٣ىم الّٝىبت مذة جٝعيم ِلى هق 2/ 72 ٜس
 ويٝطخي الىسػ، ؤو اإلافاوْ في جهاسا بالّمل خاللها له يعمذ مٙخىخت ؼبه ماظعاث في الىفٙيت الخشيت هٍام في زاهحها ويٝطخي

 ٘حها واإلابيذ والفىاِيت الضساِيت اإلااظعاث في بالّمل له يعمذ خيث اإلاٙخىخت البيئت راث اإلااظعاث في اإلاشاخل َزٍ زالثت

حن مالخٍت جدذ يتالّٝاب اإلااظعت ًِ بّيذا  ٜاهىن  مً 145و 144و 26 اإلاىاد) الّٝابيت اإلااظعت ٜبل مً خشاظت وبذون  اإلاؽ٘ش

(. السجىن  جىٍيم

 الجضائشي  الىظام في العلابُت املؤظعاث أهىاع/ 4 

م الٝاهىن  اإلاعاححن جشبيت وبِادة السجىن  جىٍيم ٜاهىن  بمىحب ـذس  بن :٘يه هجذ الّٝاب ٜاهىن  ًِ يّبر والزر ،2/ 72 ٜس
. ِلحهم اإلاد٣ىم بـالح ؤظاظا حعتهذٗ للخشيت العالبت الّٝىبت

 م٣ا٘دت بن ِلى هفذ العادظت واإلاادة ،"الاحخماعي للذ٘اُ وظيلت الجضاثيت ألاخ٣ام جىٙيز ؤن" ِلى جىق مىه ألاولى اإلاادة ٣٘اهذ
اثيا وؽاوا اإلاجخمْ ِلى جٙشك ؤلاحشام  مً يٝخطخي والّمل والصخت التربيت ِلى يشج٢ض الزر ِليه اإلاد٣ىم ِالج وان هاجخا، ٜو

. ومخىىا مخىاظٝا وؽاوا الذو٥  في اإلاّىيت اإلافالح

 الّٝىبت جىٙيز مً حّل ألهه الّٝاب ِلم في الىٍشياث بإخذر اخز ٜذ الجضاثش في اإلاىبٞ الّٝاب ٜاهىن  ؤن مّىاٍ َزا و١ل 
الح وظيلت ى٥  بٕشك والّالج والتهزيب بيتوالتر اإلاثمش الّمل وشيٞ ًِ ولخإَيله ِليه، اإلاد٣ىم إـل  الذ٘اُ جدٝيٞ بلى الـى

. الجضاثشر  للمجخمْ الاحخماعي

: ١الخالي ؤهىاُ زالزت بلى ٜعمذ الّٝابيت واإلااظعاث

 املغللت البِئت مؤظعاث/ ؤ

 بهذٗ مشةمعذ وسٜابت مٕلٝت ؤما٠ً في ِلحهم اإلاد٣ىم وولْ اإلإلٝت البيئت هٍام بجباُ ِلى 72/2 الٝاهىن  مً 26 اإلاادة هفذ
: وهي الّٝابيت اإلااظعاث َزٍ مً بؼ٣ا٥ 6 اإلاادة جل٤ وخذدث جٝىيمهم

 ؤو بإ٠ملها بها اإلاد٣ىم الّٝىبت مذة هي ١اهذ ظىاء ٘اٜل، ؼهىس  3 إلاذة بالخبغ ِلحهم للمد٣ىم وجخفق: الىكاًت املؤظعت/ 1
ىن  اإلااظعت بهزٍ يٝبل و٠زل٤ حضثيا، هٙزث التي اإلاذة باقي . ماليت لّٝىبت اظديٙاء ٘اٜل ؼهىس  3 إلاذة الّمل ِلى بذهيا اإلا٢َش

 بالخبغ ِلحهم للمد٣ىم و٠زل٤ للمدا٠مت، بّذ يٝذمىا لم الزيً اخخياويا اإلاتهمحن لخبغ حّذ وهي :التربُت إعادة مؤظعت/ 2
حن الّٝىبت، مً حضءا اممىا ؤن بّذ اإلاذة هٙغ ِلحهم جبٝذ الزيً ؤو ٘اٜل واخذة ظىت إلاذة  ماليت لّٝىبت يزاجىٚ بذهيا واإلا٢َش

. ٘اٜل ظىت إلاذة

 بالسجً، ِلحهم وللمد٣ىم ٘إ٠ثر، واخذة ظىت إلاذة بالخبغ ِلحهم اإلاد٣ىم الظخٝبا٥ مّذة وهي: الخأَُل إعادة مؤظعت/ 3

. لذَم الفادسة الّٝىبت مذة ١اهذ مهما( الؽىار اإلاجشمحن)  ؤلاحشام اإلاّخاديً وللجاهدحن

م مؤظعت/ 4 ٛ  ؤن زبذ الزيً واإلاسجىهحن الخىشيً ِلحهم اإلاد٣ىم إليىاء مّذة وهي: الخلٍى  مجذيت ٔحر للتربيت اإلاّخادة الىش

. الّٝابيت اإلااظعاث ؤهٍمت ِلى اإلاخمشديً ِلحهم للمد٣ىم و٠زل٤ مّهم

. لذًَ الفادسة الّٝىبت مذة ١اهذ ؤيا اليعىة مً ِلحهم اإلاد٣ىم إليىاء مّذة: باليعاء مخخصت مشاهض/ 5
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م جٝل الزيً ألاخذار إليىاء مّذة خاـت ؤما٠ً :ألاحذار مشاهض/ 6 ذسث ظىت 21 ًِ ؤِماَس . للخشيت مٝيذة ؤخ٣ام لذَم ـو

 ١ل في جىلْ بديث اإلإلٝت اإلااظعاث مً ماظعت ١ل بذاخل خاـت ؤحىدت بِذاد ِلى هفذ الٝاهىن  هٙغ مً 30 اإلاادة ؤما
ى اإلاعاححن مً مّيىت ٘ئت مجها حىاح . اإلااظعت لجزالء الذاخلي يٚبالخفً ِمليا ِىه يّبر ما َو

: الخالي الىدى ِلى مىٙفلت ؤحىدت لها جٙشد التي الٙئاث الّٝاب ٜاهىن  خذد ٠ما

. اخخياويا اإلادبىظحن اإلاتهمىن * 1

. للخشيت ظالبت بّٝىباث ِلحهم اإلاد٣ىم* 2

ىن * 3 . بذهيا اإلا٢َش

م الؽبان اإلاعاححن* 4 . ظىت 27 يخجاوصون  ال الزيً َو

. الاوّضا٥ ٘ترة ِلى يجبرون الزيً سيً،الخي اإلاسجىهحن* 5

ت مؤظعاث/ ب  الىصفُت الحٍش

 بذون  الّمل ؤهىاُ مً هُى ١ل في جهاسا الّٝابيت اإلااظعت خاسج ِلحهم اإلاد٣ىم اظخخذام ِلى الّٝاب ٜاهىن  مً 144 اإلاادة هفذ
 يخم ؤِما٥ في ؤو هْٙ راث ماظعاث في ؤو واإلافاوْ الخاسحيت الىسػ في رل٤ ي٣ىن  ؤن ِلى اإلااظعت حاهب مً معخمشة مشاٜبت

ا  .الخاـت الٝىاِاث دون  الّامت، والٝىاِاث اإلااظعاث في ؤو الذولت، لخعاب اهجاَص

 

 

 

 املفخىحت املؤظعاث/ ج

 وحّٗش ِلحهم اإلاد٣ىم خاالث ٘دق ِلى ؤظاظا يشج٢ض اهه ؤر اإلااظعاث، َزٍ هٍام ِلى الّٝاب ٜاهىن  مً 145 اإلاادة هفذ
ٚ ٠ما للىاِت جٝبلهم مذي  ي٣ىن  ؤن ِلى ٘يه، ويّمل يّيؾ الزر اإلاجخمْ ججاٍ باإلاعاوليت ِليه اإلاد٣ىم ؼّىس  ِلى يخٜى

ابت جدذ مّا، وبيىاء ِمل ماظعاث ؤو ٘الخيت، مشا٠ض في بيىاءَم . مخٙٙت ٜس

م اإلااظعاث مً الىُى َزا في جٝبل التي الٙئاث خذدث ٠ما : َو

. اإلابخذثىن  ِلحهم اإلاد٣ىم* 1

. بها ِلحهم خ٢م التي الّٝىبت مذة ؤسباُ زالزت اممىا الزيً العً في ل٢باسا ِلحهم اإلاد٣ىم* 2

. بها ِلحهم خ٢م التي الّٝىبت هفٚ ٜمائهم بّذ ألاخذار مً ِلحهم اإلاد٣ىم* 3

ادة وجإَيلهم السجىيت اإلااظعاث هضالء بـالح بن :املعاحين جأَُل إعادة***   وحهىد بم٣اهياث يخىلب اإلاجخمْ في اهذماحهم إِل
ى والّالج، الّٝاب لخٙشيذ لها خفش ال وبؽشيت ماديت  ؤـبذ البّن ؤن دسحت بلى اإلاٝاسبت َزٍ في يؽ٤٢ البّن حّل ما َو

الح، الّالج بمثاليت يفٙها ياث مشاِاة ٘ةهه رل٤ ومْ وؤلـا  مخخلٚ جدٝٞ ؤن هإمل ٘ةهىا الجاهدت الىٙىلت ومخىلباث لخفـى
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حر سظميحن –واإلاهخمحن الٙاِلحن مخخلٚ وٗش مً اإلابزولت الجهىد  ِلى الخٙاً في ؤمال والّىايت الخٝذم مً ٜذسا -سظميحن ٔو
 .( ) والجىىح الجشيمت مخاَت في للعٝىه الّىامل مخخلٚ ؤحبرجه الزر السجحن الخذر آدميت

لى  م ِو م َى الٕايت َزٍ لخدٝيٞ ِاثٞ ؤ٠بر ٘ةن الخإَيل بِادة َذٗ لخدٝيٞ حؽشيّيا اإلاعىشة الخىي مً الٔش  ـو

 في الاهذماج مً للمىْ بلا٘يت ِٝىبت راجه خذ في يّخبر والزر السجىيت للماظعت مٕادسجه بّذ السجحن يىا٠ب الزر' اإلاجشم"
اثٚ مً الّذيذ ولىج مً ؤلاٜفاء ي٢شظه اإلاجخمْ  العبب وي٣ىن  َاالء، ؤمام ألامل ؤبىاب يعذ مما الّمل، ِالم واٜخدام الٌى

ا الجشيمت بلى الّىدة في  مْ يىذزش ؤن يخّحن لزا به، للٝيام ؼشه ؤر الٝاهىن  ِلحهم يؽتره ال الزر الىخيذ الّٙل باِخباَس
ب ٠ىا بر ؤلاحشامي ماليه السجحن زا خٝيٝت، اإلاجخمْ في بدماحه في هٔش  للعىابٞ الّذلي السجل جممحن بّذم بال يخدٝٞ لً َو

ذا٥ هٙغ وفي ،( ) بالسجً بٜامخه خال٥ ظلى٠ه خعً يثبذ إلاً الٝماثيت ايت جذِيم ٜو  خال٥ مً حذر بؽ٣ل الالخٝت الِش
 والٝىاُ اإلاذوي اإلاجخمْ ماظعاث و٠زل٤ الخىبيٞ واحبت ٜاهىهيت هفىؿ بمٝخطخى الّامت اإلااظعاث بلى الذوس  َزا بظىاد

ٍش الخاؿ ايت ٘م٣اهت لزل٤، الالصمت ؤلام٣اهياث ِلى لخ٘ى الذو الّٝىبت ؤداء ِلى جهاثيا حعاِذ ال خاليا الالخٝت الِش . الخإَيلي َس

 الاَخمام بلى حذيذة سجىن  بىاء مً اهىالٜا الذولت وٗش مً السجىيت اإلااظعاث هضالء بها خٍي التي الالخٙاجت بن 
 والخّليم الخ٣ىيً بشامج بخىىيش مشوسا وهٍا٘تهم بخٕزيتهم والّىايت بٜامتهم ٌشوٗ وجدعحن اإلاّخٝلحن إليىاء اإلااديت بالىلّيت

خذ  مادر َى ما ومجها ٜاهىوي َى ما مجها الّشاٜيل مً بالّذيذ يفىذم صا٥ ال ،( ) اإلاذوي اإلاجخمْ وحه في السجىيت اإلااظعاث ٘و

ذم الا٠خٍاً ٜبيل مً  .الخإَيل بِادة في اإلاجخمْ معاَمت ِو

 

 الخأَُل إعادة إلهجاح املبزولت الجهىد/ 1

 بإولاِهم والجهىك جإَيلهم، بِادة خاـت الٝاهىهيت، الاَخماماث ـلب في مخمحزة م٣اهت الجاهدىن  ألاخذار يدخل 
ل الىخاثج ل٢ً رل٤، لخدٝيٞ ٜىاهحن وظً مخىىاث ولْ ٘خم السجىيت، اإلااظعاث داخل ىذ واّٜيا بلحها اإلاخـى  ِلى بَش

. ِمليا الاَخمام َزا مدذوديت

ض٥  الخشيت ظلب في مدفىسا يبٝى السجىيت للماظعت الخٝيٝي الذوس  ؤن ظىي  الٝى٥  يم٢ً ال الىلْ َزا ٘إمام   ِو
 ٘ؽل ما بإن الخز٠حر المشوسر  ومً الجاهذ، الخذر لذي الجشيمت زٝا٘ت وجثبيذ جشظيخ بلى يخّذاٍ لم بن اإلاجخمْ ًِ الخذر
 ب٣ل والاهذماج التربيت معخىي  ِلى جدٝيٝه في وألاخذار باألوٙا٥ حّجى التي واإلااظعاث واإلاذسظت ألاظشة خال٥ مً اإلاجخمْ

ذ في جدٝٝه ؤن الّٝابيت للماظعت يم٢ً ال ،وامخياصاتها بم٣اهياتها شوٗ لّيٙت بم٣اهياث وو٘ٞ وححز ٜو  ٘ةن لزا ظيئت، ٌو

. ألاخذار وبدماج وبـالح لخٝىيم ومىاظبا هاجخا بحشاءا يؽ٣ل ال ألاخذار حىىح ِلى ٠شد السجً ِٝىبت اخخياس

 اإلاعاولحن بمجهىداث ألامش حّلٞ ظىاء ،اإلابادساث مً الّذيذ اجخزث خذتها مً والخخٙيٚ ألاولاُ َزٍ إلاثل وججاوصا 
 السجىيت اإلااظعاث وجىىيش جدذيث وساء ظّيا الؽإن، َزا في الٙاِلت الجمّياث معخىي  ِلى ؤو الٝىاُ َزا ًِ الخ٣ىميحن

                                                           
 

ػثذ انًدٛذ يصطفٗ كاسِ، انغدٍ كًؤعغح اختًاػٛح، دساعح ػٍ ظاْشج انؼٕد، داس انُشش تانًشكض انؼشتٙ نهذساعاخ األيُٛح  -

. 79: ، ص987 ٔانتذسٚة تانشٚاض 
 

َائٛح تانًغشب انغٛاعح انح: انفاظم تهماعى، انغٛاعح اندُائٛح انؼماتٛح انٕالغ ٔانمإٌَ، األػًال انتحعٛشٚح نهًُاظشج انٕغُٛح حٕل -

انًدهذ  3ٔالغ ٔآفاق، يُشٕساخ خًؼٛح َشش انًؼهٕيح انمإََٛح ٔانمعائٛح، عهغهح انُذٔاخ ٔاألٚاو انذساعٛح، انطثؼح انثاَٛح، انؼذد 

 .466:، ص004 األٔل، 
3

انغٛاعح اندُائٛح  يحًذ ػثذ هللا انُثأ٘، تأيالخ فٙ انغٛاعح اندُائٛح تانًغشب األػًال انتحعٛشٚح نهًُاظشج انٕغُٛح حٕل -

. 37 : تانًغشب ٔالغ ٔآفاق، يشخغ عاتك، ص
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ت البؽشيت واإلاىاسد باألوش الاَخمام خال٥ مً بها، اإلاىىوت اإلاعاوليت بجعامت الخدعيغ مْ  ورل٤ اإلااظعاث َزٍ ِلى اإلاؽ٘ش

ذ هٙغ وفي الخ٣ىيً ِلى بالخدٙحز .... صخيت وسِايت منهي وج٣ىيً حّليم مً باألخذار الخاـت الخاحياث جلبيت الٜى

 وجٙشيذ الخإَيل بِادة َذٗ جدٝيٞ َى ألاخذار حىىح مجا٥ في الخذيثت الجىاثيت العياظت في اإلاخد٢م الهاحغ بن 
ذ جم لزا اإلاّاملت،  جدخلها ؤـبدذ التي اإلا٣اهت ًِ ٠خّبحر خلٝها جم التي اإلااظعاث مً ديذالْ وججىيذ لزل٤ مهمت بم٣اهياث ـس

. للذولت الّامت العياظت لمً الاحخماِيت الٝىاِاث

ها التي ألاصمت بن  اثلخه الجزيل ِلى العلبيت او٣ّاظاتها في الخفىؿ ِلى جٍهش للخشيت العالبت الّٝىبت حّ٘ش  ِو
 ّ٘اليت ٜياط مّايحر خى٥  الخاـل الاخخالٗ وسٔم السجىيت، اإلااظعت ِتووبي جفىذم الخإَيل بِادة ّ٘مليت ومجخمّه،

 ًِ اإلاخىاـل البدث َى رل٤ ِلى والذليل ٘ؽلها، ؤزبدذ ٜذ الّٝىبت َزٍ ؤن خى٥  خاـل ؤلاحماُ ٘ةن الّٝىباث، مخخلٚ

 وختى. الجىاثيت الجزاِاث ٥لح حذيذة ؤهماه با٠دؽاٗ ورل٤ الخٝليذيت، البذاثل ًِ وجبخّذ. ( )ظلبياتها هٙغ جدمل ال بذاثل
يت، اإلاّاملت خٝيٝت ح٢ّغ ألاخذار خٞ في اإلاخخزة الخذابحر مخخلٚ و٠زل٤ ّ٘الت، البذاثل َزٍ ج٣ىن   بخذار زم الٙاٜس

. حذيذة ٠خىىة ورل٤ الجىاثيت الذِىي  مشاخل مخخلٚ ِبر اإلاخابّت لخدشي٤ مخخففت ماظعاث

 السجىُت املؤظعت داخل الخأَُل بئعادة الاَخمام جضاًذ* 

ادة م٣اها الخذيثت الجىاثيت العياظت ٌل في ؤـبدذ السجىيت اإلااظعت بن   الاصدواحيت خال٥ مً ألاخذار جإَيل إِل
الح والتربيت حهت مً الخشيت مً والخشمان الّض٥  ِبر اإلااظعت َزٍ مً يخىخاَا اإلاؽُش ؤـبذ التي  مً الخإَيل وبِادة وؤلـا

 ألامش حّلٞ ظىاء اإلاخاخت ؤلام٣اهياث ٜفىس  ؤمام الخاليت بإولاِها للخشيت العالبت اثالّٝىب جىٙيز وشيٝت ل٢ً. ؤخشي  حهت
 ج٣ىن  ؤن مً ٘بذال ظىاء، خذ ِلى واإلاجخمْ للجاهذ باليعبت خٝيٝيت خىىسة يمثل الخإَيليت، اإلاّاملت في ؤو اإلاّيؽت بمعخىي 

ادة ؤداة السجىيت اإلااظعت . سيمتالج الهدؽاس ٘ماء جفبذ ٘ةجها الخإَيل إِل

 الخإَيل، بِادة ظياظت لذِم الشظمي ؼبه ؤو الشظمي اإلاعخىي  ِلى ظىاء الجهىد مخخلٚ جما٘شث الىلْ َزا وؤمام 
ذ التي السجىيت اإلااظعاث َزٍ ٘حها جخخبي التي الّشاٜيل مخخلٚ لخجاوص  ٠مداولت  هضالئها ١ا٘ت ؼملذ ملمىظت حٕيحراث ِ٘ش

ماس اخخالٗ ِلى . والٙئاث ألِا

اثٚ ؤداء بلى مذِىة السجىيت اإلااظعت بن   اإلاععى َزا ؤن ؼ٤ وال الٕذ، وؤحيا٥ ؤوٙا٥ لٙاثذة وحعيمت خىحرة ٌو
ش اإلااظعاث َزٍ بخاوت يخىلب اثٙها جادر ختى الىجاح ٘شؿ بإ٘و زا وحه، ؤ٠مل ِلى ٌو  مخخلٚ مْ الخيعيٞ يعخذعي ما َو
ا مخخلٚ إلصالت الجمّياث و٠زل٤ الشظميت واإلااظعاث ألاحهضة ا الز٠ش العالٙت ثاإلاّٜى حَر  لعبب جٍهش ؤن اإلام٢ً مً التي ٔو

يٙت بإَميت الجميْ لذي ٜىاِت لخ٢شيغ ورل٤ آلخش ؤو . ألاخذار حىىح إلاىاحهت الخإَيل بِادة ٌو

 العلابُت املؤظعاث داخل املعاملت أظالُب/ 5

ى: عليهم املحىىم جصيُف/ 1 اث بلى اإلاسجىهحن جٝعيم َو  بيذاِهم زم ؤ٘شادَا، ِلى الخ٢م ٌٗشو  جدؽابه ؤر مخجاوعت مجمِى
. ٌشو٘هم مْ يدىاظب جإَيلي لبرهامج اإلااظعت جل٤ في وبخماِهم مالثمت، ِٝابيت ماظعت

 بلى ِلميت بىشيٝت ِلحهم اإلاد٣ىم ٜعم برا اهه رل٤ مّجى ساظيا، ؤو ؤ٘ٝيا ألاخيان بّن في ي٣ىن  اهه يٝا٥: الخصيُف أشيال*
ت ١ل جىلْ ظٗى الٍشوٗ مخجاوعت وىاثٚ  اإلاخاخت ؤلام٣اهاث خيث مً اإلااظعت وجخخاس لخ٢مهم مالثمت ماظعت في مجمِى

ت وصِذ برا ؤما ألا٘ٝي، بالخفييٚ َىا ٘يعمى اإلاخخلٙت اإلااظعاث في  مد٣ىم ١ل يىلْ ؤر ٘شوُ ِذة بلى الىاخذة اإلاجمِى

                                                           
 

 . 9: نطٛفح انًٓذاتٙ، يشخغ عاتك، ص -
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 حىاح في ورل٤ اخخياويا اإلادبىظحن حىاح في َزا الىاخذة اإلااظعت بذاخل اإلاخخلٙت ألاحىدت مً به الخاؿ الجىاح في ِليه

 اإلااظعاث ِلى ِلحهم اإلاد٣ىم جىصيْ يّجي ألا٘ٝي ٘الخفييٚ بالشاسخي، الخفييٚ َزا يعمى الخ.... بالسجً ِلحهم اإلاد٣ىم
. الىاخذة اإلااظعت في اإلاخخلٙت ألاحىدت ِلى جىصيّهم ٘يّجي الشاسخي الخفييٚ ؤما الّٝابيت

: يلي ماب يخمحز: العلابي الخصيُف مميزاث*

 الجشم حعامت مْ جدىاظب التي بها اإلاد٣ىم والّٝىبت اإلاشج٢بت الجشيمت هُى ؤظاط ِلى يىق للمجشمين اللاهىوي الخصيُف* 1
 الجىاياث، ومشج٢بي الجىذ ومشج٢بي اإلاخالٙاث مشج٢بي بلى اإلاجشمحن يٝعم ٘الٝاهىن  ؤخشي  هاخيت مً اإلاجشم وخىىسة هاخيت مً

 َزٍ واَم ِلحهم اإلاد٣ىم إلحشام الذاّ٘ت الّىامل ِلى ؤظاظا يجهن والزر ؤلاحشام ِلماء ددٍح الزر ؤلاحشامي والخفييٚ

اث 5 بلى اإلاجشمحن جٝعيم في إلابروصو ر٠ٍش ما الخفييٙاث  اإلاجشم اإلاّخاد، اإلاجشم اإلاجىىن، واإلاجشم باإلايالد، اإلاجشم وهي: مجمِى

. ؤلاحشامي الخفييٚ ؤظغ و٠زل٤ الٝاهىوي الخفييٚ ؤظغ ِخباٍسا في يإخز الّٝابي والخفييٚ. الّاوٙي اإلاجشم بالفذ٘ت،

 ِلحهم اإلاد٣ىم وؤولئ٤ وىيل بمذد ِلحهم اإلاد٣ىم بحن يٙفل ؤن للخفييٚ مّياس الّٝىبت مذة باِخباس يٝفذ: العلىبت مذة* 2
 الخإَيل بشهامج مذي بها يشجبي ؤخشي  هاخيت ومً الخىىسة مذي ِلى جذ٥ هاخيت مً الّٝىبت الن ٜفحرة إلاذد السجً ؤو بالخبغ

. والخإَيل لإلـالح اإلاذي وىيلت بشامج بِذاد ؤم٢ً وىيلت اإلاذة ١اهذ و١لما

 والؽىار اإلابخذثحن اإلاد٣ىمحن بحن الخلي يم٢ً ٘ال الخفييٚ مّايحر مً َاما مّياسا جفبذ الجاوي ظىابٞ بن: الجاوي ظىابم* 3
. ؤلاحشام لخّليم مّاَذ اإلااظعاث َزٍ وجفبذ ِٝابيتا٥ اإلااظعت داخل اخخالوهم خؽيت ؤلاحشام مّخادر ؤو

مت هىع* 4 حر الّمذيت الجشيمت ٘هىاٟ: الجٍش . للخفييٚ َام مّياس و١لها الّمذيت ٔو

زا: الصحُت الحالت* 5 ت َو ت واإلاشضخى والمّٙاء ألاصخاء بحن للخٜٙش  مشلا ؤو حعذيا اإلاشك ١ان برا اإلاشضخى بحن ج٣ىن  والخٜٙش

. الّذوي  هدؽاسا لّذم و١لها هٙعيا،

: الخصيُف أحهضة*

 باإلااظعت الخفييٚ حهاص -ؤ

 ؤلاٜليمي الخفييٚ حهاص -ب

 للخفييٚ اإلاش٠ضر  الجهاص -ج

ذ . الّذ٥ وصيش مً بٝشاس الذولت معخىي  ِلى للخفييٚ اإلاش٠ضر  الجهاص لجىت حؽ٢يل ِلى الجضاثشر  السجىن  ٜاهىن  هق ٜو

 عليهم املحىىم عمل/ 2

. ِلحهم اإلاد٣ىم بخإَيل جٝىم التي الّٝابيت اإلاّاملت ؤظاليب ؤَم ِلحهم اإلاد٣ىم ِمل يّخبر

: العمل أغشاض

 ِلحهم اإلاد٣ىم جإَيل بِادة*

 ؤلاهخاج ٠ميت صيادة*

 اإلااظعت داخل الىٍام خَٙ*
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: العمل ششوغ

 مىخجا ي٣ىن  ؤن*

ا ي٣ىن  ؤن*  مخىِى

 الخش للّمل ممازال ي٣ىن  ؤن*

 باإلاٝابل الّمل ي٣ىن  ؤن*

 عليهم للمحىىم رًبوالخه الخعلُم/ 3

: الخالي الىدى ِلى ِلحهم اإلاد٣ىم جإَيل في ٠بحر ازش للخّليم: الخعلُم* 1

 ِلحهم اإلاد٣ىم مً الجهل يعخإـل الخّليم. 

 .ْ . ؤلاحشامي العلٟى وبحن بيىه ٘يباِذ ِلحهم للمد٣ىم والاحخماعي الزَجي اإلاعخىي  الخّليم ي٘ش

ٛ ٌ مؽا١ل خل ِلى خشيفا الٙشد يجّل الخّليم.  . ؤلاحشام بلى يلجا ٘ال الٝاهىهيت بالىش

ت لهم الخّليم يديذ ٠ما.  . الّمل ٘ـش

 الخعلُم وظائل*

 واإلادالشاث الذسوط بلٝاء. 

 ِلحهم اإلاد٣ىم ِلى واإلاجالث الصخٚ جىصيْ. 

 الّٝابيت اإلااظعت داخل م٢خبت بوؽاء. 

. خلٝيت ؤو ديييت الٝيم َزٍ ج٣ىن  ؤن بما ؤلاوعان في اإلاّىىيت الٝيم ٔشط به يٝفذ: التهزًب/ 2

: مجها التهزيب مً الىُى لهزا وظاثل ِذة َىاٟ: الذًني التهزًب*

 الذيييت والذسوط اإلادالشاث جىٍيم. 

 الذيييت الؽّاثش بٜامت. 

 الذيييت اإلاعابٝاث بٜامت. 

. ؤلاحشام ٘يخجىب ألاخالٛ بم٣اسم يدؽبْ ختى ِلحهم اإلاد٣ىم هٙغ في الخلٝيت الٝيم ٔشط مّىاٍ: الخللي التهزًب*

 عليهم للمحىىم والاحخماعُت الصحُت الشعاًت/ 4

ايت جدىاو٥ : الصحُت الشعاًت*1 ايت: َما حاهبحن الصخيت الِش  والّالج الٜى

ٛ  جخمثل: الىكاًت/ أ ايت وظاثل ؤو وش : الخاليت الىىاحي في للجزالء الصخيت الٜى

 للماظعت اإلاادر الهي٣ل. 

 ِلحهم اإلاد٣ىم هٍا٘ت. 
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 ءالٕزا. 

 الشيالت مماسظت. 

حر.  ايت ج٘ى   للخىامل الخاـت الِش

  :يإحي ٘يما الّالج وظاثل جخلخق: العالج/ ب

 ِلحهم للمد٣ىم ألاولي الٙدق. 

حر.   خاسحيا ١ان ولى اإلاىاظب الّالج ج٘ى

  الذوسيت الىبيت الخٝاسيش جٝذيم. 

: بيجها مً: الاحخماعُت الشعاًت/ 2

 ِلحهم اإلاد٣ىم مؽا١ل دساظت. 

اث جىٍيم.   ِلحهم للمد٣ىم الٙشآ ؤٜو

زٍ: ِلحهم للمد٣ىم الخاسجي الاجفا٥ ٠ٙالت.  : بىشيٝخحن جخدٝٞ َو

  ِلحهم اإلاد٣ىم بضياسة العماح/ 1

 ِلحهم اإلاد٣ىم بمشاظلت العماح/ 2

  السجىن  عً همارج/ 6

 :الخىوعُت السجىن / أ

 ؤوؽئذ وسجىن  الّؽشيً، الٝشن  بذايت بلى َابىات جاسيخ يّىد ٜذيمت، سجىن  مً الخىوعيت السجىن  مىٍىمت جخ٣ىن 

ْ للٕشك مهيإة ٔحر مبان بخدىيل   ؤوؽئذ وسجىن  سجىن، بلى جدىيلها ٜو
ًال
 ؤٜذمها( ؤبشيل 9) بخىوغ اإلاذوي السجً ويمثل خذيثا

 ظّحنث مً ؤ٠ثر ٜبل ؤر 1914و 1906 ظىتى بحن وباحت وال٣اٗ بجزسث سجىن  ؤوؽئذ ٘يما ،1906 ظىت بلى بىاثه جاسيخ يّىد بر
 ال٢شا٠ت) الاظخّماس ٜبل إلاا السجىن  هٍام ِىك الزر الخذيث السججى للىٍام الاظخّماسيت العلىت بسظاء ِىذ ظىت،

 بتهيئت 1965 ِام ؤوصخئ ٘ٝذ ببجزسث( الشومى بشج) سجً ؤما. 1889 لعىت" الخىوعيت للسجىن  الّام الترجيب" بمٝخطخى( والضهذالت

 َزان ويمثل سجً، بلى ٘الخيت ليّت بخدىيل ؤوصخئ( العشط) سجً ؤن خحن في سجً، بلى وجدىيلها اظخّماسيت ِع٢شيت ز٢ىت
م اظخخذامها جم التي للسجىن  همىرححن السجىان  ٘ٝذ السجىن  لبٝيت وباليعبت. راجه للٕشك مخففت ٔحر مبان ؤجهما ٔس

ى ـٙاٜغ وسجً بجىذوبت بالسيجيا سجً مثل ٠سجىن  ؤخذزذ ذ ؤخذثهما َو . 2003 ِام خال٥ ا٘خخاخه جم ٜو

  اإلابييت للسجىن  اإلاّماسيت الخخىيىاث مىه اظخمذث الزر الىمىرج ؤبشيل 9 لسجً اإلاّماسر  الخخىيي ويّذ
ًال
. الخٝا

، الخاهٝت والخشاسة الؽخاء في والبرودة والشوىبت اإلاباوي بٝذم جخفٚ سجىن  في ؤلاٜامت مً السجىاء ويّاوى
ًال
 ٠ما ـيٙا

ها جٙخٝش  والخجهحزاث واإلاشا٘ٞ الصخيت الخدخيت للبييت السجىن  َزٍ وجٙخٝش ال٣ا٘يت،  وؤلالاءة الصخيت للتهىيت وصهاصيجها ٔ٘ش

 واٜت ؤلّاٗ جاوي السجىن  َزٍ ؤن السجىاء مّاهاة مً يضيذ ومما. اإلاخىاـلت المشوسيت الفياهت ٔياب حؽ٣ى ٠ما اإلاىاظبت،
. اظديّابها
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  جدىاظب ال السجىيت الخدخيت ٘البييت الخىوعيت، السجىن  في اإلاؽا١ل ؤ٠بر ؤخذ الا٠خٍاً يمثل    
ًال
 وجمم الجزالء، ِذد مْ بوالٜا

  السجىن 
ًال
ٛ  ؤِذادا   ؤلايىاثيت واٜتها جٙى

ًال
ذاد السجىيت اإلاشا٘ٞ وحعخّمل ؤلّا٘ها، وؤخياها   جخجاوص  أِل

ًال
 َزا اظديّابها، واٜت ٠ثحرا

 
ًال
يت الىاخيت ًِ ٘مال . واإلاباوي واإلاشا٘ٞ الخدخيت للبييت الىِى

 
ًال
مىما  في رل٤ مً ؤٜل بلى وجخذوى الخاالث، ؤخعً في مشبّا مترا يخّذي ال الٕٗش في الىاخذ للسجحن اإلاعاخت ٘مّذ٥ ِو

. الٝفىي  الا٠خٍاً ٘تراث في السجىن  بّن وفى بالّاـمت ؤبشيل 9 سجً ؤحىدت بّن

ا، ِالجو وصخت وهٍا٘ت وهىم بٜامت مً السجىاء لخياة اإلاخخلٙت الىىاحي ِلى مباؼشة بفىسة الا٠خٍاً ويى٢ّغ حَر  ٔو
 في الخٞ) واإلادعىبيت والشؼىة" الخذماث وبيْ" الخجهحزاث اظخّما٥ خٞ بيْ" في جخمثل باسصة ٌاَشة وؽىء في ؤظهمذ ٠ما

ٙاء ظشيش، اظخّما٥ ، في الخذمت مً ؤلِا (. الخ... الفخي الٕزاء باإلاصخت، ؤلاٜامت الذوػ، الٕٗش

 1906 ظىت ؤوصخئ الزر السجً ٘هزا بالّاـمت، ؤبشيل 9 سجً ٗر ؤٜفاَا وجبلٖ السجىن  بحن الا٠خٍاً وعبت وجخٙاوث
. هضيل( 5000) آالٗ خمعت يٝاسب ما اليىم يمم 1956 ظىت سجحن( 2000) ؤلٙى هضالثه ِذد بلٖ زم سجحن،( 900) حعّماثت إليىاء

  لخفل E, H, P, B ١األحىدت ؤحىدخه بّن داخل ؤٜفاَا الا٠خٍاً وعبت وجبلٖ
ًال
 . ؤلّاٗ سبّتؤ مً ؤ٠ثر بلى ؤخياها

: العىسٍت السجىن / ب

:   ظىسٍا في السجىن  هظام

م الٝشاس بمىحب ظىسيا في السجىن  هٍام ـذس ".   1929/  6/  20 جاسيخ/  1222/  ٜس

م الٝشاس ـذس خيث الىٍام َزا ِلى الخٝت حّذيالث ـذسث زم  بداسة حعليم جم وبمىحبه( 2* ) 1994/  2/  26 جاسيخ 2151 ٜس
ٚ لباه بلى السجىن    الؽشويت لباه ـو

ًال
.  الخاؿ الجهاص مً بذال

م اإلاشظىم ـذس ٠ما .  ٘شوُ ؤسبّت بها جشجبي السجىن  بؽّبت ظميذ خاـت ؼّبت بخذار بخفىؿ 1965/  3/  24 جاسيخ/  67/  ٜس

.   السجىاء راجيت ُ٘ش ـ 1

.   والخّليم الخإَيل ُ٘ش ـ 2

.   والخجهحز ؤلاوّام ُ٘ش ـ 3

  ؤلاداسيت الؽاون ُ٘ش ـ 4

م الخىٍيمي الٝشاس ـذوس  رل٤ جال زم  ألامىيت الىخذاث ٜادة واخخفاـاث ـالخياث بخفىؿ 1965/  5/  31 جاسيخ/  848/  ٜس
ت عمها السجىن  ِلى اإلاؽ٘ش .  مخا٘ش ـ ؤٜعام ـ بداساث: حعميت ِلحها ؤولٞ ٘ئاث زالر بلى ٜو

م اإلاشظىم ـذس 1970/ 8/7 بخاسيخ  حّذيل وآخش. الذاخليت وصيش بمّاون  سبىذ بداسة وحببم السجىن  ؼّبت وظميذ/  1623/  ٜس
م الٝشاس َى العىسيت السجىن  هٍام ِلى  وجم الذاخلي ألامً لٝىي  الخىٍيمي الهي٣ل خذد والزر*  1981/  1/  1 جاسيخ ٛ/  1 ٜس

شوِها السجىن  بداسة اخخفاـاث جدذيذ .  واإلاداٍ٘اث اإلاشا٠ض في وؤٜعامها ٘و

 : السجىن  جبعُت

 الخىحه يخذم ال الذاخليت لىصاسة السجىن  جبّيت ؤن ومّلىم الذاخليت لىصاسة السجىن  هٍام بمىحب ظىسيا في نالسجى جدبْ
  جإَيله وبِادة السجحن بـالح في الجذيذ

ًال
 خفما يّذو للعلىت خفم ٘إر بالعلىت الىصاسة لّىاـش الؽذيذ لإللفاٛ هٍشا
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ًال
  اهخٝامي بؽ٣ل السجىاء حّامل التي الّىاـش لهزٍ شخفيا

ًال
ا  العىسر السجىن  هٍام جإزش وسٔم الىٍام يخاـم مً خفـى

الحي بال٢ٙش شر  حّذيل بلى يدخاج ٘ةهه الٙشوسخي الىٍام مً مإخىر ١ىهه ؤلـا   ٜذيم ١ىهه حَى
ًال
 ِليه وشؤث التي والخّذيالث حذا

  للٝماء جبّيخه مً بذ وال الخىٍيميت الجىاهب ظىي  حؽمل لم
ًال
  .والسجىن  الٝماء اإلاباؼش لالجفا٥ هٍشا

:   السجىن  أهىاع

م الٝشاس بمىحب :  حعميت ِلحها ؤولٝذ ٘ئاث زالر بلى السجىن  ٜعمذ 1981 لّام ٛ/  1 ٜس

.  مخا٘ش ـ ح    ؤٜعام ـ ب     ٘شوُ ـ ؤ

.   الخع٢ت ـ الالرٜيت ـ خلب ـ خمق ـ دمؽٞ سجىن  وجمم الٙشوُ ـ ؤ

.  العىسيت اإلاداٍ٘اث بٝيت سجىن  وجمم: ألاٜعام ـ ب

. ال٢بحرة الىىاحي وبّن اإلاىاوٞ سجىن  وجمم اإلاخا٘ش ـ ح

الخيت واإلاّاَذ اإلاخابشاث سحاالث إلداسة جخمْ التي ألامىيت الٙشوُ سجىن  بلحها يماٗ  .  باألخذار الخاـت ؤلـا

: اللبىاهُت السجىن / ج

 اإلادا٠م بها جد٢م حيا٥ الّٝىبت ٘يه جىٙز الزر اإلا٣ان جمثل ٘هي. الّذالت بٜامت خلٝاث مً خلٝت ج٣ىن  ؤن بالسجىن  يٙترك
 ِلى خىشا يؽ٣لىن  ١ىجهم ؤمىيت خشاظت جدذ اإلاجخمْ ًِ مىٙفل م٣ان في وولّهم الجشاثم مشج٢بي إلاّاٜبت ورل٤ وخذَا،

ايت اإلاجخمْ، ُى مً إلاىّهم بالزاث واإلاجشمحن اإلاجخمْ سدُ ِبر الجشيمت مً والٜى  يجب السجً ٘ترة ل٢ً. الخ٢شاس في الٜى
او ؤيما مجها الاظخٙادة الح خفـى  ٘ترة اهتهاء بّذ اإلاجخمْ بلى يّىدون  خحن ـالخحن مىاوىحن لي٣ىهىا وجإَيلهم اإلاجشمحن إـل

م . اخخجاَص

ذ الاخخجاص ؤما٠ً الخٝشيش، في اإلاّخمذ الىاظْ مّىاَا في السجىن  جمثل ٠ما  بٝشاساث ٘حها، جدخجض خيث والىٍاساث اإلاٜا
 ولىابي ؼشوه لمً اظخثىاثيت بفىسة ورل٤ اإلادا٠مت، ؤو الخدٝيٞ يذٛ يضالىن  ما مجهم مؽ٣ى ؤو متهمحن خشيت ٜماثيت،

يت، ؼ٣ليت وؤـى٥  يٚ ٜشاس ي٣ىن  ٠إن ،( )الجضاثيت اإلادا٠ماث ؤـى٥  ٜاهىن  مً 107 اإلاادة خذدتها ومىلِى  حّليال مّلال الخٜى
 ِلى ؤلا٠شاٍ مماسظت دون  للخيلىلت ؤو متللجشر  اإلااديت اإلاّالم ؤو ؤلازباث ؤدلت ِلى للمداٍ٘ت الىخيذة الىظيلت"  ي٣ىن  وؤن ١ا٘يا

 ؤو ِلحها اإلادشلحن ؤو ٘حها اإلاخذخلحن ؤو الجشيمت في بؽش١اثه اجفا٥ ؤر بحشاء مً ِليه اإلاذعى إلاىْ ؤو ِلحهم اإلاججي ِلى ؤو الؽهىد
يٚ مً الٕشك ي٣ىن  ؤن بت ؤو الجشيمت إلاّٙى٥  خذ ولْ ؤو هٙعه ِليه اإلاذعى خمايت الخٜى  اإلاذعى مىْ ؤو دَاججذ اجٝاء في الٔش

. الجشيمت ًِ هاحم خلل ؤر الّام الىٍام ججىيب ؤو الٙشاس مً ِليه

اثٚ مً ألر جشقى ال ،(الاخخياوي الاخخجاص ؤما٠ً ٘حها بما) لبىان في السجىن  ولْ بن  جلّبها ؤن يٙترك التي العاميت الٌى

 ولْ اخخفاس يم٢ً ،(”الذهيا الٝىاِذ“) اإلاخدذة ممألا ًِ الفادسة" السجىاء إلاّاملت الذهيا الٝىاِذ" ِلى ٘ٝياظا. السجىن 

                                                           
 
 أٌٚغتدٕب لاظٙ انتحمٛك انًذػٗ ػهّٛ، ٔٚغتطهغ سأ٘ انُٛاتح انؼايح، ًٚكُّ  أٌتؼذ : "... أصٕل يحاكًاخ خضائٛح 07 انًادج   

ٚكٌٕ لذ حكى ػهّٛ لثال تؼمٕتح خُائٛح  أٌ أٔ يٍ عُح أكثشيؼالثا ػهّٛ تانحثظ  نّٛإٚكٌٕ اندشو انًغُذ  أٌٚصذس لشاسا تتٕلٛفّ ششغ 

انٕالؼٛح  األعثابٚكٌٕ لشاس انتٕلٛف يؼهالً ٔاٌ ٚثٍٛ فّٛ لاظٙ انتحمٛك  أٌٚدة . انتُفٛز دٌٔ ٔلف أشٓشيٍ ثالثح  أكثشتانحثظ  أٔ

انًؼانى  آٔ اإلثثاخ أدنحانٕعٛهح انٕحٛذج نهًحافظح ػهٗ  حتٛاغٙٚكٌٕ انتٕلٛف اال أٌلشاسِ ػهٗ  إلصذاسٔانًادٚح انتٙ اػتًذْا 

أ٘ اتصال  إخشاءنًُغ انًذػٗ ػهّٛ يٍ  آٔػهٛٓى  انًدُٙػهٗ  آٔػهٗ انشٕٓد  اإلكشاِدٌٔ يًاسعح  نهحٛهٕنح آٔانًادٚح نهدشًٚح 

ٔظغ حذ  آٔٚف حًاٚح انًذػٗ ػهّٛ َفغّ يٍ انتٕق ٚكٌٕ انغشض أٌ آٔانًحشظٍٛ ػهٛٓا  آٔانًتذخهٍٛ فٛٓا  آٔتششكائّ فٙ اندشًٚح 

" .اندشًٚح تدُٛة انُظاو انؼاو أ٘ خهم َاخى ػٍ آٔيُغ انًذػٗ ػهّٛ يٍ انفشاس  آٔتدذدْا  انشغثح فٙ اتماء آٔنًفؼٕل اندشًٚح 
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 في اإلا٣ىر ٘حها يفبذ خذ بلى ـىسَا بإبؽْ جخجلى الٝفاؿ ٘ىٌيٙت. والالبوعاوي حذا والعحئ العحئ بحن يخإسجح بإهه السجىن 
يٙت وؤما. والالثيعاهيت الٝاظيت واإلاّاملت الخّزيب لشوب مً لشبا اللبىاهيت السجىن  مً ِذد  ٌشوٗ جادر ال الشدُ، ٌو

البا واإلاجخمْ، والٝماء سجاهحهم ِلى خاٜذيً معاححن بهخاج بلى بال السجً  التي الجشيمت ولخ٢شاس لالهخٝام اإلاعاححن يخشج ما ٔو

ت في يخمشظىن  حها ٘ىىجها مّ٘ش يٙت وؤما. السجىن  في ومدت٘ر الح، الخإَيل ٌو  لبّن ٘شديت ومبادساث حهىد لىال ٔاثبت ٘ؽبه وؤلـا
ايت حّجى التي واإلاذهيت ألاَليت وللجمّياث السجىن  بداسة ًِ اإلاعاولحن .  السجىاء ؼاون بِش

:  آلاجيت ٘هي لبىان في السجىن  مجها حّاوي التي اإلاؽا١ل ؤبشص  ؤما

 ًما رل٤ ،( )وسجيىت سجحن 5876 يٝاسب بما الذاخليت لىصاسة الخابّت السجىن  لجميْ" الخاهٞ" الؽذيذ الا٠خٍا 

ا مخىظىت وعبت يخجاوص   . ( )الاظديّاب ِلى ألابييت حميْ واٜت مً جٝشيبا%  300 ٜذَس

 ٟاهتها  ٛ ى٥  الخٝى ذم ببّن بّمهم اإلاعاححن خلي: آلخش سجً مً مخٙاوة بيعب آلاجيت ألاظاظيت وألـا  ِو
ت الخٞ مً الخذ ؤو بلٕاء اإلاىاظبت، بالىشيٝت جفييٙهم  مااجيت ٔحر بيئت مىاظبت، ٔحر صخيت ِىايت اليىميت، بالجَز

. الضياساث بحشاء ـّىبت والاٜخفاديت، والاحخماِيت التربىيت اليؽاواث ٔياب والّامت، الصخفيت للصخت

: آلاجيت ؤبشصَا ِذيذة، وؤظباب ِىامل بلى السجىن  خا٥ في التردر رل٤ يّىد

 ها لّذد باليعبت( سوميه سجً باظخثىاء) اإلاعخّملت ألابييت جىاظب ِذم اِاتها وؤظشتها ٔ٘ش ىذظتها ٜو  الّامت َو
ٞ العليمت اإلاخ٣املت السجىيت ؤلاداسة خاحاث مْ الٙىيت، وججهحزاتها  . ”الذهيا الٝىاِذ“ ٘و

 ًحر الخاهٞ الؽذيذ الا٠خٍا حن الىبيعي ٔو ٘ى  َم( الّام اإلاجمُى مً% 68 ؤر) اإلاعاححن مً 4020 بن. اخخياويا باإلاٜى
حن ألاشخاؿ مً بالىاْٜ ٘ى  مما مدا٠متهم، جيخهي سيثما ووىيلت مخىظىت إلاذد السجىن  في اإلاىدِحن اخخياويا، اإلاٜى

 في للٝاهىن  اإلاخالٚ ختى آو مٙشه، اظخّما٥ لجهت ؤو اإلادا٠ماث، في البىئ لجهت بن اإلادا٠م، ِمل في خلل بلى ياؼش

يٚ لخٞ ألاخيان، بّن  .الاخخياوي الخٜى

 بداسة ِلم مخىلباث ومْ" الذهيا ٜىاِذا٥" مْ ؤلاداسر  وؤلاواس( ؤخ٣امه مً الّذيذ في) الدؽشيعي ؤلاواس جىا٘ٞ ِذم 
. الخذيثخحن الّٝابيت والعياظت السجىن 

 السجىن  بداسة لخعً المشوسيت الخذماث حميْ لخىىيش اإلاىاظبت اإلااليت ؤلام٣اهياث جىا٘ش ِذم ٞ ". الذهيا الٝىاِذ" ٘و

ٛ  اهتها١اث ومعبباث ِىاسك مّالجت في الخإخش ؤظباب ابشص  ؤما  الجذيت ؤلاسادة ٔياب ٘هي اللبىاهيت، السجىن  في ؤلاوعان خٝى
ذم وىيلت لّٝىد لإلـالح  الدؽشيّيت والعياظاث الخىي ٔياب وبالخالي ألاولىياث مً السجىن  ولْ جدعحن اِخباس ِو

.  رل٤ لخدٝيٞ والالصمت الىاضخت واإلااليت وؤلاداسيت والٝماثيت

                                                           
 
أيا . انذاخهٙانصادس ػٍ لٕٖ األيٍ  0 0 /0 /6ساخغ اندذٔل انًشفك نتؼذاد انغدٌٕ ٔػذد انًغاخٍٛ انًٕخٕدٍٚ فٛٓا تتاسٚخ   

 .فال تتٕفش آٚح يؼهٕياخ تؼذ حتٗ صٛاغح ْزا انتمشٚش ،ٔفٙ َظاسج األيٍ انؼاو نذٖ ٔصاسج انذفاع ٔلٕفٍَٛغثح نتؼذاد انىتال
 
ٚدة انتذلٛك فٙ إًَا . عدٍٛ 3653إٌ انشلى انشعًٙ نالعتٛؼاب فٙ انحذ األلصٗ نهغدٌٕ انهثُاَٛح تحذدْا انتماسٚش انشعًٛح تـ   

ٔفٙ يثم تهك األسلاو انشعًٛح نهتأكذ ػٍ يذٖ تٕافمٓا يغ  األدَٗ ٔاأللصٗ انٕاسدٍٚ فٙ اندذٔل انًشفك االعتٛؼاب تمذٚش حّذ٘

فؼهٗ عثٛم  .أيتاس يشتؼح نهغدٍٛ انٕاحذ أٔ فٙ غشفح خاصح 7يؼاٚٛش انحذ األدَٗ انتٙ تفتشض احتداص انًغاخٍٛ فٙ يغاحح 

تانحذ األدَٗ انٕاسد فٙ اندذٔل ْٕ  االعتٛؼابتمذٚش  أٌعدٍٛ، فٙ حٍٛ  050  بالعتٛؼاانًثال، فاٌ عدٍ سٔيّٛ انًشكض٘ صًى 

ٔانٕالغ أٌ عدٍ سٔيّٛ كًا كايٍ يخططا نّ نى ُٚدض تُاءِ تانكايم ٔتثمٗ تؼط ألغايّ فٙ اعتؼًال  3000ٔانحذ األلصٗ  000 

 .عدٍٛ تمشٚثا 700نـ  يًا ٚدؼم يٍ انًغاحح انتمشٚثٛح نالعتؼًال انؼاد٘ ٔفك انًؼاٚٛش يتٕفشج اندٛش
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 التي الخىىاث ابشص  ؤما. اإلاعاححن وولْ السجىن  بداسة جىىيش ِلى حّمل ظياظاث اِخماد وعبيا وححزة ٘ترة مىز بذؤث لٝذ
: الخاليت ٘هي جدٝٝذ،

 ٛي٣ىن  ؤن ِلى الٝاهىن، ألخ٣ام جىٙيزا الّذ٥ وصاسة بلى الذاخليت وصاسة مً السجىن  بداسة معاوليت هٝل ِلى الاجٙا 
.  2012 في جيخهي ؤن يٙترك ظىىاث خمغ لمً الخىٙيز

 والجىىب الؽما٥ في مش٠ضيحن سجىحن إلوؽاء الالصمت ألامىا٥ ـذثوس  صخلت في للشحا٥ حذيذ سجً بوؽاء.  

 ِميذ يشؤظها الذاخلي ألامً لٝىي  الّامت اإلاذيشيت لمً الخّزيب إلا٣ا٘دت لجىت بوؽاء.  

 ولْ بخدعحن خاـت وظياظاث خىي لخىىيش اإلاخخففت، الذوليت والهيئاث الخبراء مً ِذد مْ اجٙاٜياث ِٝذ 
.  وبداستها السجىن 

 ا ولْ مً الٙاثذ ألاو٥  حؽشيً في اهتهذ لبىان، في السجىن  لبىاء اإلاىاظبت اإلاّايحر لىلْ  لجىت ءبوؽا  .الجهاجي جٝشيَش

 ذاس الّذ٥ وصاسة جدفحر ". السجىن  جٙخيؾ دليل" إـل

 في ورل٤ اإلاعاححن، مّاهاث مً الخخٙيٚ احل مً السجىن  في اإلاخخلٙت واإلاذوي ألاَلي اإلاجخمْ َيئاث ومؽاسيْ ِمل جىىس  ٠ما

. اإلاجاالث ؼتى

شاس، ؼٕب وؤِما٥ اِخفاماث وآلاخش الخحن بحن ِجها حّبر ٠بحرة، اإلاعاححن مّاهاث وجبٝى ي٢ٙي، ال رل٤ ١ل بهما  وحؽىيب ٘و

. اإلاىلىبت بداستها وخعً السجىن  في الجىدة ؤو الاظخٝشاس ؤو الّذالت معخىي  يىىس  ال رل٤ و١ل الخادة، ألادواث بىاظىت للجعذ

 آلاهيت اإلاعخىياث مً ١ل ِلى جذابحر اجخار ِلى والٝماثيت، والخىٙيزيت الدؽشيّيت اإلاّىيت، العلىاث جٝىم ؤن يجب يه،ِل بىاء

ٞ والىىيلت واإلاخىظىت ياث ٘و ” الذهيا الٝىاِذ“ ومٝخمياث السجىن  واْٜ يخىا٘ٞ ختى يإحي، ما في وعخّشلها ظٗى التي الخـى
 وجإَيل بـالح وؤما٠ً ِذالت، ؤداة بلى وخعب، ِٝاب ؤداة مً السجىن، جخدى٥  نؤ احل مً الخذيثت، الجىاثيت والعياظاث

ادة . اإلاجخمْ في اإلاعاححن اهخشاه إِل

ت السجىن / د : الجضائٍش

ؽشيً وظبّت ماثت( 127) داخل هضيل( 50000)ؤلٚ خمعحن الجضاثش حّذ م ِٝابيت ماظعت ِو  اإلاٝذم الشظمي الّذد ؤن مً بالٔش

ٝا ورل٤ هضيل 42000: بـ يٝذس الشظميت الجهت وٗش مً  19 بخاسيخ الفادسة liberté بالٙشوعيت الىاوٝت اليىميت الجشيذة في وسد إلاا ٘و
  م 2005 ؤ٠خىبش

ذ ابيحن اإلاسجىهحن ِذد جٝلق ٜو  جضايذ في الّام للٝاهىن  الخابّىن  ٘الجزالء باإلاٝابل ل٢ً( الخاؿ مسجىوي) يعمى بما ؤو ؤلاَس
زا ومٝلٞ مزَل  مْ جتزامً الجضاثش في للمسجىهحن الّاليت اليعبت بن الّمشاوي، اليعيج داخل الجشيمت ٌاَشة جضايذ يٙعش ما َو
 اإلاٝياط ؤن خاـت الجضاثش في مىحىد َى ِىذما بّيذة الذوليت اإلاٝاييغ يجّل مما َزا للٕايت اإلاخذَىسة السجً ولّيت جٙاٜم

. هضيل ل٣ل 2م 12.2: ب يٝذس والزر مثال ؤوسوبا في ٌب مّمى٥  َى بما مٝاسهت 2م 1.86 بـ يٝذس للمعاخت الخالي

 جفل لم الجزالء مً( %40( )باإلااثت ؤسبّحن) هضيل 2500 يعخٝبل الخشاػ سجً ٘ةن الجشيذة؛ خعب داثما بليه ؤلاؼاسة ويم٢ً
م . ؤلاحشام مّخادر مً َم اإلاسجىهحن ومٍّم ظىت 27 ؤِماَس
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ادة اإلا٣اهحزماث ٔياب وفي ٛ  ابالؾ يجذ ؤلادماج إِل  الّٝابيت اإلااظعت وجفبذ العليم الىشيٞ بلى للّىدة ـّىبت ٜماثيا اإلاعبى

لى ؤلاحشام لخّليم مذسظت م ِو الخاث مً الٔش . ؤلاحشام مّخادر وشيٞ ًِ الجذد اإلاسجىهحن بلى جيخٝل ٘الّذوي  ولّذ التي ؤلـا

 لخٙادر ورل٤ ألاَميت بالٕت وخخميت لشوسيا مشاؤ ؤـبذ الجذد والجزالء جهاثيا ِلحهم واإلاد٣ىم الجشيمت مّخادر بحن الٙفل بن

. الجذد للجزالء ؤلاحشام بزوس  اهخٝا٥

ٛ  ًِ واإلاذاّ٘حن اإلادامحن وٗش مً اإلاٝذمت الخّعٙيت الىّىن  جل٤ هي السجىن  اصدخام ظبب ويشحْ  والخاـت ؤلاوعان خٝى

اجي بالخبغ زا الٜى . الىلْ بهزا وؤِحن الجزالء اإلاىاوىحن مً زلثا يجّل ما َو

يا وؤ٠ثر  جىٍيم ٜاهىن  ٌهىس  مْ و٠زل٤ ؤلايذاُ، ؤوامش في الىًّ لخجىب ٜماة لخ٣ىيً حععى والتي الشظميت الجهت مً ِو

 المٕي مً ويخٙن اإلاؽشوه ؤلا٘شاج في الخٞ ِلى يىق والزر( 2005 ٜاهىن ) للمدبىظحن الاحخماعي ؤلادماج وبِادة السجىن 

. اإلاخىاـل المٕي مً يٝلق الشثاسخي الّٙى ؤن ٠ما السجىن  داخل ال٢بحر

ا جم ٜذ36و م،19 الٝشن  بلى جاسيخها يشحْ مجها 59 الجضاثش في سجىا 127 مجمُى مً  الجهت ؤن ٠ما م1962و م1900 ِامي بحن ما بىاَئ

. 2009 آ٘اٛ مْ ورل٤ سجحن36000 بلى حعْ ِٝابيت ماظعت42 بىاء في جإمل الشظميت

: أهىاعها بمخخلف السجىن 

ٛ  بلى بالشحُى  ماظعت 128:بـ الجضاثش في السجىن  ِذد يٝذس )الّذ٥ وصاسة) الشظميت الجهت وٗش مً بها اإلافشح امألاس
ٚ)ِىن 13400و ىن  الٙئاث مخخلٚ معخىي  ِلى( مٌى . هضيل 40000و 35000 مابحن ِذدَم يتراوح الجزالء مً ِذد ِلى يؽ٘ش

: مجها البّن ؤر٠ش ؤن الخفش ظبيل ِلى ويم٢ً

( ٜعىىيىت) الّيذ ؼلٕىم سجً البرواٜيت، سجً بلّباط، ظيذر ،(ِىابت) البىوي سجً الخشاػ، سجً

اسي٤ سجً البليذة، سجً .  للبرواٜيت الخإَيل بِادة وماظعت لخاصولت التربيت بِادة وماظعت ب٘ى

: بالجضاثش الخاؿ الخفييٚ خعب الخإَيل بِادة ماظعت هي الجضاثش في السجىن  ؤٜذم ومً

. م 1852 ظىت ؤهجضث لذلخاصو  الخإَيل بِادة ماظعت  -

. م 1857 ظىت للبرواٜيت الخإَيل بِادة ماظعت  -

 . م 1910 ظىت ؤهجضث للخشاػ التربت بِادة ماظعت  -

:  الجذًذ الخىظُم ظل في الجضائش في أهىاعها بمخخلف السجىن 

:  يلي ٠ما مٝعمت وهي ؤٜعام خمعت( 05) بلى الجضاثش في السجىن  جٝعم

.  الخإَيل بِادة ماظعاث . 

.  التربيت بِادة ماظعاث . 

ايت ماظعاث .3 .  الٜى

.  باألخذار خاـت مشا٠ض .4

.  باليعاء خاـت مشا٠ض .5
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: الخاجمت

ذ ختى ؤلاحشام إلا٣ا٘دت الىخيذة الخٝليذيت الفىسة هي الّٝىبت ١اهذ برا  الهذٗ، َزا لبلٓى وخذَا ج٢ٙي ال ٘ةجها ٜشيب، ٜو
يٙتها ؤداء في مخّذدة مىالْ في لٝفىسَا ظىاء  ألجها ؤو مجها، اإلاجخمْ وخمايت ؤلاحشاميت، الٍاَشة إلا٣ا٘دت الجهايت في ميجش التي ٌو

 البخ٣اس الىلّيت اإلاذسظت دْ٘ الزر ألامش الجاوي، شخق في ال٣امىت ؤلاحشاميت الخىىسة إلاىاحهت ؤخشي  مىالْ في جفلح ال

. الجشيمت خىاسؤ مً اإلاجخمْ لخمايت وجاَيليت ِالحيت ؤٔشاك مً جدٝٝه إلاا الاختراصيت، الخذابحر

ذ وفي  راث لخدٝيٞ مجهما ١ل ويععى الاختراصر، والخذبحر الّٝىبت َما ؤظاظيخان ـىسجان الجىاجي للجضاء ؤلخى الخالش الٜى

. رل٤ في وظاثله اخخلٙذ وان الهذٗ
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