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 تعاريف في علم االجرام -أوال:

 

1. ( اإلجرام  فردية    (:Criminologyعلم  كظاهرة  الجريمة  يدرس  الذي  الجنائية  العلوم  من  الفرع  ذلك  )هو 

و هو )العلم الذي  أ واجتماعية دراسة علمية ملعرفة العوامل املؤدية إليها بغية مكافحتها والحد من تأثيرها(،  

الفردية    يدرس الجريمة كظاهرة اجتماعية احتمالية في حياة الفرد وحتمية في حياة املجتمع ويتقص ى أسبابها 

و هو )علم دراسة ظاهرة الجريمة، للبحث عن أسبابها،  أو الحد منها(،  ألى القضاء عليها  إواالجتماعية للتوصل  

 وتحديد طرائق عالجها(. وهو من العلوم الحديثة.

الجنائي: .2 عليها    القانون  املنصوص  والعقوبات  الجرائم  تحديد  تتولى  التي  القانونية  القواعد  من  )مجموعة 

اءات املتخذة في التحري وجمع األدلة والتحقيق واملحاكمة والحكم وتنفيذ الحكم واختصاص السلطات  واإلجر 

تتولى ذلك(، وينقسم   الشكلية  إالتي  العقوبات، والقواعد  في قانون  املوضوعية وتتمثل  القواعد  لى قسمين، 

 اإلجرائية وتتمثل في قانون اإلجراءات الجنائية. 

ه )هو مجموعة القواعد القانونية التي وضعها املشرع ليحدد من األفعال ما يعد  ن أيعرف ب   قانون العقوبات: .3

 جريمة ويحدد الجزاء املقرر لها(. 

يعرف )بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير الدعوى الجنائية الناشئة    قانون اإلجراءات الجنائية: .4

 صدر حكم بات وكيفية تنفيذ هذا الحكم(.من الواقعة اإلجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى ي 

نها: )االلتزام بتحمل الجزاء الذي ترتبه القواعد كأثر للفعل الذي يمثل  أتعرف املسؤولية بوجه عام ب   املسؤولية:  .5

 حكامها(.أخروجا على 

الجنائية: .6 في    املسؤولية  تعني  التبعية(  أ املسؤولية  )تحمل  معانيها  على  أبسط  تدل  فهي  )املؤاخذة(  التزام و 

ب عرفت  وقد  ما،  بقاعدة  أخل  الذي  فعله  عواقب  الشخص  بتحمل  األ  نها: أشخص ي  بتحمل  ثار  )االلتزام 

و تدبير احترازي حددهما  أركان الجريمة وموضع هذا االلتزام الجزائي فرض عقوبة  أ القانونية املترتبة على توافر  

مسؤولية   قيام  حالة  في  الجزائي  وتعرف  أاملشرع  بأي شخص(  عن  نأيضا  تنش ئ  التي  الشروط  )مجموعة  ها: 

 ضد الفاعل، وهذه الشروط تظهر الفعل من الناحية القانونية على  
ً
 موجها

ً
نه تعبير  أالجريمة لوما شخصيا

ألنها تصدر منه عن   عليها  أعماله ومحاسبته  نتيجة  اإلنسان  تحميل   (: هي  أو  الفاعل(،  مرفوض لشخصية 

 لها(.  رادة منهإإدراك ملعناها ولنتائجها وعن 

  - نواع السلوك أعضاء الجماعة ويحدد فيه  أنها )تعبير يفرض به املشرع ارادته على  أتعرف ب  القاعدة الجنائية: .7

التي يعدها جرائم كما يوضح الجزاءات القانونية التي يرتبها على مخالفة هذه االرادة(،    – ارتكابا كان أو امتناعا  

مر أو نهي يتوجه به املشرع  أشق التكليف )شق التجريم( وهو    وتتكون القاعدة الجنائية التجريمية من شقين،

لى املكلف بالخضوع للقاعدة القانونية واطاعة مضمونها وهو الذي يتضمن االنموذج القانوني املجرد للجريمة  إ
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القانونية،   القاعدة  مع  لتعارضها  نتيجة  للواقعة  الالمشروعية  صفة  يثبت  الذي  صفة  أذ  إوهو  اثبات  ن 

ي في شق التجريم  أ ية للواقعة يتم في مرحلة سابقة لتحقيق املسؤولية الجنائية على توقيع الجزاء  الالمشروع

الذي يحوي التزاما موجها للمخاطب بالقاعدة الجنائية في حين يتضمن شق الجزاء النتيجة القانونية املترتبة  

 على من يخالف التكليف الذي تتضمنه القاعدة القانونية.

نها )كل سلوك  أغلب التشريعات لم تعرف الجريمة ومنها القانون العراقي، وعرفها الفقه بأ (: Crimeالجريمة ) .8

نها  أنسان مسؤول(، وعرفها البعض ب إم سلبيا حرمه القانون وقرر له عقابا إذا صدر عن  أخارجي إيجابيا كان  

نها  أالفقه الجنائي االسالمي بو بتدبير(. وتعرف الجريمة في  أ)سلوك يحرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جزائية  

رادي غير قانوني  إ و تعزير. والجريمة سلوك انساني أو قصاص أ هي محظورات شرعية زجر هللا تعالى عنها بحد 

نسانية باعتبار  إرادية قانونية نموذجية، فهي  إيعتدي على مصلحة قانونية يعاقب مرتكبه، وهي واقعة انسانية  

يقع في العالم الخارجي وتخالف قاعدة جنائية يضمها القانون الجنائي وال  لى سلوك الفرد و إنها حدث يرجع  أ

داة الجريمة  أ نسان الحي الذي تتحقق فيه شروط املسؤولية، فاإلنسان هو  إليصدر هذا السلوك عن غير ا

ار  ث وهو في الوقت نفسه ضحية هذه الجريمة، وهي واقعة قانونية الن املشرع هو الذي ينظمها ويرتب عليها األ

لى الفرد  إذا تحقق التطابق التام بين الواقعة املسندة  إال  إ القانونية، وال تكتسب الجريمة تلك الصفة القانونية  

ن املشرع هو  أذ  إنموذج القانوني الذي تتضمنه القواعد الجنائية التجريمية، والجريمة واقعة نموذجية  واأل 

 جها القانونية املجردة في القانون. السلطة املختصة بخلق الجرائم عن طريق النص على نماذ

و فرع  أ )يطلق على هذا العلم علم طبائع املجرم  (:Anthropologie Criminalعلم االنثروبولوجيا الجنائي ) .9

اإل  بخصائصهم  طبائع  يتعلق  ما  للمجرمين، سواء  والنفسية  العضوية  املظاهر  دراسة  في  يبحث  وهو  جرام، 

و بعواطفهم وعالقة هذه املظاهر والخصائص  أو بغرائزهم  أ و بأعضاء جسمهم الداخلية  أالبدنية الظاهرة،  

و هو )العلم الذي يدرس تكوين املجرم العضوي والنفس ي والفيزيولوجي للبحث  أواألجهزة بظاهرة الجريمة(،  

 عن أسباب الجريمة فيه(. 

م اإلنسان: .10
ْ
تدخل هذه الصيغة في مصطلحات مثل    Anthr  –(. )اإلنسان  Anthropologyاألنثروبولوجيا    )ِعل

كل  Pologyعلم اإلنسان(. )علم:   في  العلم الذي يعنى بدراسة اإلنسان  في املفهوم االصطالحي:  به  (. ويقصد 

 جوانب حياته )وهو علم يختص بدراسة التاريخ الطبيعي لإلنسان بجميع أجناسه البشرية(.

و  أ أي الذات    Psycheاشتق من الكلمتين اليونانيتين  )هذا املصطلح    سيكولوجي(. Psychology)علم النفس   .11

 و الدراسة(. أوتعني العلم  logosو الروح، وكلمة أالعقل 

)هو العلم الذي يدرس حياة املجرم وعاداته ويهتم بصفة خاصة    (: Biologie  Criminalعلم الحياة الجنائي ) .12

ة شخصية املجرم في كافة مراحل حياته، لكي  ببحث تأثير الوراثة على ميوله االجرامية، ويتناول بالبحث دراس

 يربط بين حياة املجرم واجرامه من ناحية أخرى(.

هو العلم الذي يهتم باملجني عليه ملعرفة دوره األساس ي ومدى مساهمته بارتكاب الجريمة.    علم املجني عليه: .13

 و أحد الدوافع في ارتكاب الجريمة. أفاملجني عليه قد يكون هو السبب 
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هو الطريق املؤدي للكشف عن الحقيقة في العلوم املختلفة وذلك عن طريق جملة من القواعد العامة    املنهج: .14

إلى نتيجة مقبولة. فهو الطريق الذي يسلكه العقل   التي تسيطر على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل 

لى املبدأ  إل من الحكم على الجزئيات  ولها االنتقاأطريقين،  الحدى  إلى الحقيقة، وهو يتكون ب إنساني سعيا  اإل

الكلي ويسمى بالتأصيل، وثانيهما مؤداه النزول من املبدأ الكلي للحكم على الجزئيات ويسمى باالستخالص أو  

 التحليل.

العلمي: .15 أو    املنهج  املكتشفة  واملعارف  الظواهر  لفحص  املصممة  والطرق  التقنيات  عبارة عن مجموعة من 

لت أو  حديثا،  تجميع  املراقبة  على  أساسا  الطرق  هذه  تستند  قديمة.  نظريات  أو  معلومات  وتكميل  صحيح 

 تأكيدات رصدية وتجريبية وقابلة للقياس تخضع ملبادئ االستنتاج. 

نه )هو استخدام التجربة في إثبات الفروض، أو إثبات الفروض عن طريق التجريب(،  أعرف ب   املنهج التجريبي: .16

نه )تغيير متعمد ومضبوط للشروط املحددة لحدث ما(. فهو طريقة دراسة الظواهر العلمية في  أوعرف أيضا ب

العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية. وذلك بالتغيير املتعمد واملضبوط للشروط املحددة للواقعة أو الظاهرة  

اقع والظاهرة، أو هو مالحظة  التي تكون موضوع للدراسة، ومالحظة ما ينتج عن هذا التغير من آثار في هذا الو 

تتم تحت ظروف مضبوطة إلثبات الفروض ومعرفة العالقة السببية، ومالحظة التغيرات الناتجة في الحدث 

ذاته وتفسيرها ومالحظة الظاهرة تحت ظروف محكومة وذلك عن طريق التحكم في جميع التغيرات والعوامل  

 يب هو التحكم في جميع املتغيرات. األساسية باستثناء متغير واحد أي أن جوهر التجر 

و )هو العلم الذي يهتم أ)هو العلم الذي يدرس الظواهر االجتماعية دراسة وصفية تفسيرية(،    علم االجتماع: .17

بدراسة املجتمع؛ مهمته دراسة الظواهر االجتماعية دراسة وضعية علمية والكشف عن العالقة بين الظواهر  

 املختلفة(.

يقوم بدراسة الظاهرة االجرامية باعتبارها    الذي )هو العلم    (:Sociologie  Criminalي )علم االجتماع الجنائ .18

و هو ) العلم الذي يعنى بتحديد العالقة بين الظروف االجتماعية املختلفة وبين ظاهرة  أظاهرة اجتماعية(،  

فيحاول   والدينية  أاالجرام،  والثقافية  والعائلية  واالقتصادية  الجغرافية  الظروف  هذه  مساهمة  يبين  ن 

 والسياسية في ارتكاب الجرائم(.

يء أحاط به.  أيعرف اإلحصاء لغة ب  (:Statistics Scienceعلم اإلحصاء ) .19
ّ

ما  أنه، العّد والحفظ. وأحص ى الش 

باملشاهدات   وذلك  املختلفة،  بالظواهر  الخاصة  الحقائق  طريقة  في  يبحث  )علم  بأنه  فيعرف  اصطالحا 

الظواهر(. ويعرف اإلحصاء   اتجاهات هذه  تلخيصها بشكل رقمي قياس ي يسهل معرفة  املتعددة، وفي كيفية 

ات عن إحدى الظواهر وتبويبها وتصنيفها وعرضها وتحليلها(. فاإلحصاء  كذلك بأنه )أسلوب علمي لجمع البيان

 هو التعبير عن ظاهرة ما باألرقام. 

)هو عملية جمع البيانات عن الجريمة وتحويلها إلى أرقام من أجل    (: Criminal statisticsاإلحصاء الجنائي ) .20

ها ودوافعها ومن ثم معرفة العالقة بينها  تحديد حجم الجريمة وتصنيفها حسب أنواعها ومكانها ونمطها وأسلوب

الظاهرة   يحول  الذي  العلم  فهو  والبيئية(،  واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية  املتغيرات  مختلف  وبين 

حصاء سنوي عام للجرائم، ويعتبر كل من العالم إول من قامت بإعداد  أرقام، وتعتبر فرنسا  ألى  إاالجرامية  
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حصائية، ثم تابعت بقية الدول  ول من قاما بالدراسة اإل أ"  Quetletجيكي "كتليه" والبلGuerryالفرنس ي "جيري  

االجرامية   الظاهرة  ودراسة  اإلحصائية،  الدراسات  الثابتة  إاعداد  الطريقة  طريقتين:  بإحدى  تتم  حصائيا 

 )اإلحصاء املكاني(، والطريقة املتحركة )اإلحصاء الزماني(.

ويتمثل بدراسة الظاهرة االجرامية في فترة زمنية ثابتة سواء أوقعت في دول    -   أوال: اإلحصاء الثابت )املكاني(

م في مناطق مختلفة في دولة واحدة. وقد يتمثل اإلحصاء الثابت في إحصاء الجرائم التي يرتكبها نمط  أمتعددة 

 )املدمنين على املخدرات(. 
ً
 محدد من املجرمين مثال

مثل بدراسة الظاهرة االجرامية في مكان واحد ولكن في فترات زمنية  ويت  -  ثانيا: اإلحصاء املتحرك )الزماني(

  أمتعددة لإلحاطة بحركتها وتحديد حجم زيادة  
ً
و نقصانها على مر السنين في منطقة معينة من الدولة. وغالبا

 ملالحقة اتجاهات الجريمة خال 
ً
ل  ما يقترن اإلحصاء املتحرك بحركة ظاهرة اجتماعية معينة، كأن يكون مكرسا

 فترة الحرب أو غيرها من الظروف الطارئة أو الطبيعية. 

الخفي(: .21 )الرقم  املظلم  تسجلها    الرقم  الذي  االجرام  ونسبة  يرتكب  الذي  الحقيقي  االجرام  بين  الفرق  هو 

اإلحصاءات الجنائية، وهو رقم يصعب تحديده ألنه معرض للزيادة والنقصان، اذ توجد العديد من الجرائم  

خالقية، فاإلحصاء ال  ي اإلحصاء الجنائي ألنه ال يتم اإلبالغ عنها كالجرائم البسيطة والجرائم األ التي ال تدخل ف

 يحيط بكافة الجرائم املرتكبة، فيكون عدد الجرائم املرتكبة أكبر من املسجلة في اإلحصائية الجنائية. 

جماعة معينة وفي مكان معين   يعرف املسح بأنه عبارة عن دراسة عامة لظاهرة موجودة في  املسح االجتماعي:  .22

إنها تدرس الظواهر كما هي دون  و في الوقت الحاضر، دون الخوض في تأثير املاض ي والتعمق في هذا املاض ي.  

 في تنفيذ  
ً
تدخل الباحث فيها والتأثير على مجرياتها. ويعد االستبيان واملقابلة املقننة أكثر األساليب استخداما

للتعميم حول  االجتماعيةاملسوح    
ً
أساسا تشكل  بيانات  إنتاج  في  املسح  إجراء  الرئيس ي من  الغرض  ويتمثل   .

نوعين رئيسيين، هما: املسح الشامل حيث تجمع    االجتماعيةمجتمع املسح أو الجماعات املستهدفة. واملسوح  

 أو
ً
جماعات.    معلومات شاملة حول جوانب الظاهرة املدروسة من جميع وحدات البحث سواء أكانت افرادا

وإلمكانية    ،
ً
نسبيا تكاليفه  لقلة  وذلك  الشامل،  املسح  من   

ً
وشيوعا  

ً
استخداما أكثر  وهو  بالعينة،  واملسح 

الحصول على نتائج ممثلة، أي يمكن تعميمها على جميع وحدات مجتمع الدراسة. والباحث في هذا النوع يكتفي  

 والجهد واإلمكانيات املتوفرة لدى الباحث. بدراسة عدد محدود من الحاالت أو املفردات في حدود الوقت 

املقارن)املقارنة(: .23 االجتماعية    املنهج  الظواهر  بين  واالختالف  التشابه  جوانب  مقارنة  على  املنهج  هذا  يركز 

لغرض اكتشاف أي العوامل أو الظروف التي تصاحب حدوث ظاهرة اجتماعية أو ممارسة معينة، على أن  

واحدة، أو تقوم بمقارنة ظاهرة واحدة في نفس املجتمع في فترة زمنية مختلفة  تكون املقارنة في حقبة زمنية  

ملعرفة تطورها وتغيرها. يقول العالم دوركايم: )املقارنة هي األداة املثلى للطريقة االجتماعية(. ويمكن من خالل  

 ة باملجرمين.و العكسية بين ظاهرة الجريمة والظروف املحيطأاملقارنة الوقوف على العالقة الطردية 
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الحالة: .24 وتحليلها    دراسة  االجتماعية  البيانات  جمع  في  املستخدمة  العلمية  الوسيلة  )تلك  بها  ويقصد 

وتصنيفها(، فهي الدراسة التي تهتم بحالة فرد أو جماعة أو مؤسسة من أجل جمع معلومات عن أفراد مجتمع  

 من أساليب البحث الوصفي،  الدراسة بأسلوب معمق. ودراسة الحالة نوع من الدراسات الوصفي
ً
ة، أو أسلوبا

يزود الباحث ببيانات كمية وكيفية عن عوامل متعددة تتعلق بفرد أو مؤسسة أو أسرة أو عدد قليل من األفراد  

 اجتماعيا وحاالت محددة. وتتضمن هذه البيانات جوانب شخصية وبيئية ونفسية وغيرها، مما يمكن  
ً
أو نظاما

يلي متعمق للحالة موضوع الدراسة. ومن أدوات هذا املنهج أو إجراءاتها، املقابلة  الباحث من إجراء وصف تفص

األ  وتقارير  الشخصية  واملذكرات  الرسمية  والسجالت  الوثائق  ودراسة  الجهاز  الشخصية  ومالحظات  طباء 

 االصالحي داخل املؤسسة، وكذلك املالحظة، والفحوص واالختبارات. 

ن دراسة الحالة محلها الفرد ذاته لدراسة كل ما يتعلق بحياته بأكملها  أفي    وتختلف دراسة الحالة عن اإلحصاء

فراد، ن محل الدراسة في اإلحصاء هو الظرف املتشابه الذي يجمع عدد من األ أو بالنسبة لجزء منها، في حين أ

ث  فاألساليب اإلحصائية تستخدم عندما تكون الحاالت مصنفة وملخصة لتكشف عن عدد مرات تكرار حدو 

 عن التطورات واالتجاهات ونماذج السلوك.
ً
 الظاهرة فضال

ذ تركز دراسة الحالة على دراسة  إما الفرق بين دراسة الحالة واملسح االجتماعي فهو اختالف كمي ال نوعي،  أ

عائلة  أفرد   األ أ و  من  مجموعة  حين  و  في  يجمعهم ظرف،  لجمع  أفراد  يهدف  ألنه  أوسع  االجتماعي  املسح  ن 

الظواهر   الوقائع  أالحقائق عن ظاهرة من  األ أو مجموعة من  يعتبر دراسة كمية  و  فراد، فاملسح االجتماعي 

حيث تتجمع البيانات أو القياسات من عدد كبير من الوحدات. إضافة الى أن دراسة الحالة تتطلب الفحص  

تجميع البيانات الكمية من عدد كبير    – كما هو الحال في املسح    – تتطلب التفصيلي لعدد من الحاالت فهي ال

 فراد. األ من 

يقصد بها )املشاهدة الدقيقة لظاهرة من الظواهر بعد االستعانة باألجهزة واآلالت والوسائل التي   املالحظة:  .25

توجه فهي  واستنتاج،  وربط  وتنسيق  تحليل  فاملالحظة  الظاهرة(.  هذه  طبيعة  مع  والحواس    تتالئم  االنتباه 

والعقل إلى طائفة خاصة من الظواهر والوقائع إلدراك ما بينها من عالقات وروابط. وتنقسم املالحظة من حيث  

 أسلوب أدائها الى:

وهي تعتمد على الجهد الفكري بمجرد الرصد دون االستعانة بوسيلة فنية أخرى،    -  أوال: املالحظة البسيطة

 باملشاركة، ومالحظة بدون مشاركة. لى مالحظة إوتنقسم بدورها 

املنظمة املالحظة  والتحاليل      -  ثانيا:  والتسجيل  التصوير  كأجهزة  والوسائل  اآلالت  استخدام  على  وتعتمد 

 لى الحقيقة، فهي تقوم على الجهد الفكري إضافة لالستعانة باآلالت والوسائل العلمية. إالطبية في الوصول 
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َدة ) .26
ْ
ول من وصف  أC.G.Jung  (1874-1961  )يعد العالم السويسري كارل جوستاف يونج  (:  Complexالُعق

العقل،   داخل  باالنفعاالت  محملة  أفكار  وهي  املركبات،  أو  مؤملة  فالُعقد  تجارب  عن  عبارة  النفسية  العقد 

مكبوتة تدفن في الالشعور إلى أن تتهيأ لها الفرصة للظهور في الحياة الواعية واألحالم أو زالت اللسان، فهي ردة  

فتكون ردة  فعل عاطفية وسلوكية تظهر استجابة ملوقف حقيقي، فهي تحمل شحنة عاطفية انفعالية قوية،  

ن تنشأ العقد النفسية من انحراف غرائز الذات اإلنسانية األساسية  أكما يمكن    الفعل نتيجة حالة انفعال،

والحرمان أو املغاالة بفعل التربية األسرية واملدرسية الخاطئة أو العوامل االجتماعية القاهرة. ويشير علماء  

نسان مردها  ياة اإلن كل العقد النفسية التي تظهر في حأن أصل كل العقد هو التاريخ الفردي، و ألى  إالنفس  

شبه بالعجينة التي تتأثر بما يحيط بها من  أنسان تكون النفس لينة  الطفولة، ففي هذه الفترة من حياة اإل

ن تكون في بعض الحاالت أنها  أثارا من ش أنا )العقل( بوسائله  ذ يترك املاض ي وتجاربه كما عاشها األ إنزعات،  

بإمكانه أنظمة ال واعية من اإل  ا تغيير معاني الحاضر واملستقبل هذه األنظمة تسبب أحيانا  دراك والتصرف 

 مرضا هي العقد النفسية. 

( فكان قد وصف بعض العقد واملركبات ونظريات عالقتها باالضطرابات  1856-1936أما سيجموند فرويد )

ة )أ النفسية. و 
َ
ط

ْ
 Authority complexهم العقد التي أشار اليها، عقدة الُسل

ّ
ال

َ
ة )(، والعقدة الخ

َ
 creative)ق

complex ( ترا 
ْ
إِلك وعقدة   ،Electra complex( األنوثة  وعقدة   ،)femininity complex  الذكورة وعقدة   ،)

(masculinity complex  .) 

)شخصية أسطورية، قتل أباه وتزوج أمه يمثل خبرة طفولية مكبوتة،    (:Oedipus complexعقدة أوديب ) .27

وصف فرويد عقدة أوديب وهي الرغبة الجنسية لدى الطفل نحو أحد الوالدين من الجنس املقابل، أي حب  

البنت ألبيها أو الولد ألمه، واألصل مستمد من أوديب ملك طيبة الذي قتل أباه وتزوج أمه، وتحدث في مرحلة  

 سنوات.(.  6-3ة من العمر من متقدم

ْقص    عقدة النقص: .28
َ
تعبير عقدة النقص    A.Adler (1870-  1937استخدم ألفريد أدلر )  Inferiorityُدونية، ن

Inferiority complex    لوصف شعور العجز والضعف الذي يفسر اإلصابة باالضطراب النفس ي، كما استخدم

، ويفسر علم النفس بعض  Industryفي مقابل الصناعة    Inferiorityتعبير الدونية    Ericksonإريك إريكسون  

 سلوكيات ومظاهر العظمة بأنها انعكاس لشعور داخلي بالنقص والدونية. 

و   السلوك: .29 جزئية وحركات  ينطوي على عمليات  والذي  الفرد  به  يقوم  الذي  املركب  الكلي  داءات  أ)النشاط 

 رادية. إتفصيلية(. فالسلوك هو حركة عضوية 

استخدم فرويد هذا املصطلح للتعبير عن محتوى العقل   (:Idهو، ألهى( )الغرائز والرغبات األولية( ))اإلد، ال  .30

الباطن من الغرائز البدائية، فهو ذلك القسم من الجهاز النفس ي الذي يحوي كل ما هو موروث وما هو موجود  

ي الجبلة، فهو يتألف أوال وقبل كل  منذ الوالدة، وهو يحوي الغرائز، وكل ما يظهر عند امليالد وما هو مثبت ف

ش يء من امليول الغريزية، ويشمل الدوافع الفطرية األولية، وهي دوافع الشعورية تستلزم االرضاء واالشباع دون  



  2022 يونيو  |د. نوفل علي عبدهللا الصفو   – تعاريف في علم االجرام والعقاب  | سلسلة املحاضرات العلمية 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة ملركز جيل البحث العلمي    ©  تخلي إدارة املركز مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق امللكية الفكرية 
15 

 

و شرط، فالغريزة هي القوة التي يفترض وجودها وراء توترات حاجات الهو، وهي تمثل املطالب الجسدية  أقيد 

روس(، وغريزة املوت  لى افتراض وجود غريزتين فقط هما غريزة الحياة )األ إهب فرويد  لدى الحياة النفسية.  ويذ 

و التدمير )ثيناتوس(، ويحدث الصراع بين الهو واألنا واألنا األعلى، حين تتعارض الرغبات والدوافع مع الواقع  أ

األ  املقاومة عن  التي فصلتها  املكبوتة  النفسية  العمليات  الهو  والضمير. كما يحوي  ذن جزء فطري  إنا، ففي 

 و الواقع. أو املنطق أخالق وجزء مكتسب، ويطيع الهو مبدأ اللذة، وهو ال يراعي األ 

31. ( ِمير 
َ
تم   (:Conscienceالض بمصطلح  عالقة  املفهوم  ولهذا  السلوك،  لضبط  داخلية  رقابة  هو  الضمير 

 .Super Egoاستخدامه في علم النفس بواسطة فرويد هو األنا األعلى 

 ملفهوم فرويد ونظرياته حول تكوين النفس من الهو    (:Egoألنا  )ا .32
ً
  Superego، واألنا األعلى  Egoواألنا    Idتبعا

و  أنه واقعي  أفإن األنا يختص بالتعامل مع حقائق الحياة والعالم الخارجي، ويمثل القوى العقالنية، ويتسم ب

رادي، فهو يسيطر على الحركات  ى السلوك اإل شرافا مباشرا علإارادي، فهو يمثل مركز االدراك الذي يشرف  

رادية ويقوم بمهمة حفظ الذات، ويدخر الخبرات في الذاكرة ويتفادى املثيرات املفرطة في القوة )بالهرب(،  اإل 

)بالتكيف(، فهو يقرر ماذا كان يجب السماح بإشباع الدوافع الغريزية   رجاء  إ و  أ ويستقبل املثيرات املعتدلة 

نا هي التوفيق بين مطالب الهو من  و قمع تنبيهاتها أصال. فمهمة األ أاتية في العالم الخارجي  اشباعها لظروف مو 

 نا األعلى.جهة ومتطلبات العالم الخارجي واأل 

ِمير   .33
َ
الض ى، 

َ
األْعل األخالقية    (:Super Ego)األنا  القوى  القيم  أويمثل  مجموعة  على  ويشتمل  املثالية،  و 

واملعتقدات واملعايير واملبادئ األخالقية التي تتكون لدى الفرد في سن مبكرة نتيجة تعرضه ألوامر الوالدين  

ونواهيهما، وكل ما يتصل بمفاهيمهما حول موضوعات الخير والشر والخطأ والصواب والحق والباطل والعدل  

 نا وتساعد في منع ارتكاب الجريمة. لى جانب األ إل والظلم وغير ذلك. وهي تتدخ

 Structural( نموذج تركيب الجهاز النفس ي في نظرية العقل البنائية  1936-  1856وقد وضع سيجموند فرويد ) 

theory of mind    من ثالثة عناصر هي: الهوId  واألنا ،Ego  واألنا األعلى ،Super Ego  ويمثل األول الرغبات ،

وال القيم  والغرائز،  وحارس  والضمير  الرقيب  فهو  األعلى  األنا  أما  الحياة،  ووقائع  الواقع  مع  يتعامل  ثاني 

نهما يمثالن املاض ي، فالهو يمثل  أنا األعلى فانهما يتفقان في  واملثاليات. وعلى الرغم من االختالف بين الهو واأل 

باره من رواسب فترة الطفولة التي يظهر فيها  خرين باعتخذ عن اآل أنا األعلى في جوهره ما ثار الوراثة، ويمثل األ أ

 تأثير الوالدين. 

التي تقع في شمال    Véroneولد لومبروزو في مدينة فيرونا    César Lombroso (1909-1835)  سيزار لومبروزو: .34

تزوج من نينا دي بنيديتي    1870أبريل  10، في عائلة ثرية من أبوين يهوديين، وفي  1835إيطاليا في نوفمبر من عام  

وأنجب منها خمسة أطفال، بما فيهم جينا املولودة الثانية التي كتبت السيرة الذاتية لوالدها. ودرس الطب في 

 للطب الشرعي والعقلي بجامعتي بافيا    الجامعات اإليطالية. وبعد تخرجه من
ً
 Paviaكلية الطب عمل أستاذا

العقلية في سجون إيطاليا. توفي لومبروزو    Torinoوتورينو    لألمراض 
ً
أكتوبر    19اإليطاليتين، كما كان طبيبا
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إليطالي،  لعالم اهذا امما ال شك فيه أن علم اإلجرام الحديث يدين بالفضل لو في مدينة تورينو.  هفي منزل 1909

لكافة   الزاوية  نظريته حجر  تمثل  والذي  اإلجرامية،  الدراسات  مجال  في  العلمية  الحركة  أسس  وضع  الذي 

املذاهب البيولوجية والتكوينية التي قيلت من بعده حول تفسير السلوك اإلجرامي، كما أن أفكاره تمثل عمود  

 والسياسة الجنائية.  في الفكر العقابي La philosophie positiveالفلسفة الوضعية 

هوتون  أ .35 )  :Ernest Albert Hootonرنست  هوتون   ارنست  ألبرت  ويسكونسن  1954-1887ولد  والية  في   )

مريكية. تلقى تعليمه في جامعة لورانس في أبليتون، ويسكونسن. بعد حصوله على درجة البكالوريوس في عام  األ 

سته العليا في جامعة ويسكونسن ماديسون حيث  ، حصل على منحة رودس لجامعة أكسفورد.  وتابع درا1907

بعنوان )ما قبل الهيلينية املرحلة من تطور    1911والدكتوراه في عام    1908حصل على درجة املاجستير عام  

الفن األدبي في روما( ثم واصل دراسته في إنجلترا.  حصل على منحة دراسية للدراسة الكالسيكية في أكسفورد،  

أصبح   ما  سرعان  أستاذ  بمهتم  ولكن  هوتون  األمريكي  العالم  قام  الثالثينيات  أواخر  في  اإلنسان.  علم 

هارفارد   بجامعة  )  Harvardاألنثروبولوجيا  شملت  واسعة  أدينوا  13873بدراسات  ممن  مجرما  قبل  -(  من 

على   مقارنة  بدراسة  قام  كما  االجتماعية؛  والرعاية  اإلصالح  ودور  العقابية  املؤسسات  وأودعوا  القضاء 

( شخصا ممن تتوافر فيهم ذات الصفات العضوية وتتماثل  3230جموعات ضابطة من غير املجرمين بلغ )م

( بين  موزعون  والحضاري،  الثقافي  واملستوى  الذكاء  ومستوى  ظروفهم  و)1976كافة   
ً
(  1227( شخصا سويا

نتائج أبحاثه مثبتا خاللها أن املجرمين يتميزون بوجود    1939في عام    وقد نشر هوتون   شخصا من غير األسوياء.

( مائة وسبع مثل التي قال بها لومبروزو وبوجود انحطاط جسماني موروث  107عالمات ارتدادية تبلغ حوالي )

. واستدل على هذا االنحطاط بوجود شذوذ عضوي يتمثل في Biological inferiorityونقص ودونية بيولوجية  

نحدار الجبهة وانكفائها، وفرطحة األنف وغلظته، وُرفع الشفاه، وضئالة حجم األذن، وطول الرقبة ورفعها،  ا

للون   وميله  الرأس  شعر  ونعومة  وكثافة  املجرمين،  بين  الوشم  عادة  انتشار  عن   
ً
فضال األكتاف.  وهبوط 

 بالزرقة.  الكستنائي الضارب للحمرة وغير األشيب، وميل العيون للون الرمادي املشوب

جورنج   .36 سنة    : Charles Goringتشارلز  جورنج  تشارلز  سنة    1870ولد  بريطاني  1919وتوفي  طبيب  وهو   ،

.  1903، وعلى الدكتوراه في عام  1895األصل، تلقى تعليمه في جامعة لندن، حصل على البكالوريوس في عام  

نه كان يعمل كضابط طبي في مختلف  أل  ، وقا1919حتى وفاته في عام    1902وانتخب زميال في كلية الجامعة من  

 السجون اإلنجليزية.  

 بالسجون اإلنجليزية    –   Charles Goringحاول العالم اإلنجليزي تشارلز جورنج  
ً
التأكيد  -الذي كان يعمل طبيبا

( ثالثة آالف من املجرمين  3000باملقارنة بين)  1901فقام في عام    على صحة االنتقاد املوجه لنظرية لومبروزو

املجموعة   ثماني سنوات وضمت  ملدة  الدراسة  تلك  املجرمين. واستمرت  غير  من  وبين عدد مماثل  العائدين 

الجيش   في  املهندسين  والضباط  الجنود  وبعض  كمبرج  وجامعة  أكسفورد  جامعة  طلبة  من   
ً
عددا املقارنة 

 اإلنجليزي. 
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تاريخ طبيعي بريطاني يعد من أشهر علماء علم    (: Charles Robert Darwinرلز روبرت داروين )تشا .37 عالم 

في )شروسبوري( لعائلة    1809فبراير    12األحياء، ألف عدة كتب فيما يخص هذا امليدان، ولد في إنجلترا في  

روين، وكان جده "ارازموس داروين"  . والده هو الدكتور روبرت وارنج دا1882أبريل    19إنجليزية علمية وتوفي في  

 بدوره. اكتسب داروين شهرته كمؤسس لنظرية التطور والتي تنص على أن كل الكائنات الحية على  
ً
 ومؤلفا

ً
عاملا

مر الزمان تنحدر من أسالف مشتركة، وقام باقتراح نظرية تتضمن أن هذه األنماط املتفرعة من عملية التطور  

ن الصراع من أجل البقاء له نفس تأثير االختيار  أاء )االنتخاب( الطبيعي، وكذلك ناتجة لعملية وصفها باالنتق 

الصناعي املساهم في التكاثر االنتقائي للكائنات الحية. ومن خالل مالحظاته لألحياء قام داروين بدراسة التحول  

. والذي يؤكد فيها  1838م  في الكائنات الحية عن طريق الطفرات وطّور نظريته الشهيرة في االنتخاب الطبيعي عا

أن اإلنسان هو استمرار لسلفه الحيواني، أو أن اإلنسان هو أخر حلقة من حلقات تطور الخلية الحية األولى،  

الخالئق   )أصل  كتابه  داروين  ف 
ّ
أل أن  األ أ فمنذ  املعتقد  و  هذا  َي  ُسّمِ اإلنسان(  )ظهور  الثاني  وكتابه  نواع(، 

 على الرفض    قام  1859)بنظرية داروين(، في عام  
ً
داروين بنشر نظرية التطور في كتاب )أصل األنواع( متغلبا

 من املجتمع العلمي على نظرية تحول املخلوقات. ومجمل النظرية تقوم على أن الوجود قام  
ً
الذي تلقاه مسبقا

 في األجناس البشرية، حيث تدعي النظري
ً
ة أن  بدون خالق وأن اإلنسان قد تطور من القرد وأن هناك تسلسال

املخلوقات جميعها كانت بدايتها من خلية واحدة وهي )األميبا(، وأن الخلية األولى أخذت تنقسم وتتطور إلى  

مخلوقات ذات خليتين ثم إلى متعددة الخاليا، وهكذا حتى ظهرت الحشرات والحيوانات والطيور والزواحف  

 من طرف رجال الدين  والثدييات ومن ضمنها اإلنسان. ووجه لهذه النظرية العديد من اال 
ً
نتقادات وخصوصا

ن نظرية داروين هي في الحقيقة )نظرية إنكار الخالق( حيث إن مجمل النظرية تقوم  في جميع أنحاء العالم، أل 

على أن الوجود قام بدون خالق، وإن بداية الكفر إنكار وجود خالق لهذا الكون وهذه املخلوقات من حولنا  

جدت نفسها وطورت وظائفها وأشكالها وبيئاتها بنفسها، وأن بداية الخليقة كانت  دعاء بأنها قد خلقت وأو واإل 

صدفة وتطورها إلى أشكال وأنماط مختلفة إنما جاء نتيجة لتعاملها مع الظروف البيئية واملناخية والجغرافية  

االنت تتوسط  التي  املفقودة،  الحلقة  بما سماه   فيما عرف 
ً
قال من طبيعة  املختلفة. داروين نفسه ظل حائرا

ذ إن خاليا القرود تحوي ثمانية وأربعين كروموسوًما، بينما الخاليا البشرية تحوي  إالقردة لإلنسان الحديث،  

وتوضيح سبب   الفرق  هذا  تفسير  الداروينية  دعاة  أي من  اآلن  يستطع حتى  ولم  وأربعين كروموسوًما،  ستة 

 النقص والذي جاء على عكس ما يتوقعونه.  

فيلسوف وعالم اجتماع فرنس ي. أحد مؤسس ي علم االجتماع الحديث، وقد   (:1917-  1858)  إميل دوركايم .38

بمدينة    1858وضع لهذا العلم منهجية مستقلة تقوم على النظرية والتجريب في آن معا. ولد إميل دوركايم سنة  

املعلمين العليا في  إبينال بفرنسا حيث نشأ في عائلة من الحاخاميين ذات األصول اليهودية. ودرس في مدرسة  

عصر   تقاليد  ظل  في  دوركايم  وتربى  وترعرع  كونت،  ألوجست  الوضعية  والفلسفة  بالقانون  واهتم  باريس، 

عام   وفي  شبابه.  في  عاصرها  التي  واالجتماعية  السياسية  باالضطرابات  وتأثر  أستاذا  1887التنوير،  عين  م 

هتمامه بدراسة املجتمع،  إقية، وظهر في ذلك الوقت  لقى محاضرات قيمة في التربية األخال أبجامعة بوردو حيث  

حيث قدم فصال دراسيا في علم االجتماع يعتبر األول من نوعه في فرنسا، فأثآر جدال كبير بين العلماء املهتمين  
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بدراسة املجتمع. ووضح في دراسته تأثره بآراء أوجست كونت، وتطويره للمذهب الوضعي والنظرة العضوية إلى 

ن الجريمة ظاهرة تالحظ في كافة املجتمعات مهما اختلفت  أهم آرائه  أ ومن  لتي ابتدأها أوجست كونت.  املجتمع ا

ن االجرام يتشكل بصور شتى، وليست األفعال  أنماذجها، فكل مجتمع من املجتمعات ال يخلو من االجرام، و 

خذة بالزيادة، وقد أتاح علم اإلحصاء  آن نسبة االجرام  أواحدة في جميع املجتمعات، و   رام جالتي توصف باال 

الجريمة ظاهرة ضرورية، وهي ظاهرة مفيدة حتى ن أمتابعة حركة االجرام، وهي في زيادة مطردة في كل مكان، و 

التغيرات، فهي تمهد  مام هذه أ ن يتحقق التطور الطبيعي لألخالق والقانون، فهي تمهد الطريق مباشرة أيمكن 

 لنشأة حياة خلقية جديدة، فليس هناك خير مطلق ال شائبة فيه البتة.  

39. ( النفس ي      (:Psychiatryالطب 
ً
بها قديما بدأ االهتمام  التي  الطب األساسية  النفس ي من فروع  الطب  يعتبر 

بأمراض الجسد، وقد النفس والعقل وعالقتها  إلى أمراض  تاريخ الطب إشارة  في  تزايد االهتمام    حيث توجد 

ضمن   النفسية  الصحة  ووضع  النفسية،  االضطرابات  انتشار  زيادة  مع   
ً
حديثا النفس ي  الطب  بتخصص 

 األولويات. 

40. ( نفس ي  اعتالل  شاذ    (:Psychopathyسيكوباتية،  سلوك  يتضمن  للشخصية  اضطراب  هي  السيكوباتية 

املضا  
ً
أيضا عليه  ويطلق  االجتماعية،  والقوانين  األعراف  على  للمجتمع  وخروج  والوصف  Antisocialد   ،

بذلك هو سيكوباتي   الذي يتصف  أو  psychopathicللشخص   ،psychopath  ومن هؤالء معتادي اإلجرام ،

إلى   نسبتهم  وتصل  واملشاجرات،  والكذب  والسرقة  من  3والعنف  يقرب  وما  املجتمع،  في  نزالء    %75  من   %

 السجون.

حداث، ولعل و األ أية انتهاكات للقانون يقوم بها األشخاص الصغار  أالجنوح هو    (:Delinquencyالجنوح )  .41

من الصعب العثور على تعريف ملفهوم الجنوح يحيط بجميع جوانبه ويلم بكل عناصره ومركباته. فقد تناول  

اهتمامه ومن خالل ميدان نشاطه، فمنهم من عرفه اجتماعيا ومنه املفهوم كل من زاوية  م من  العلماء هذا 

أعطاه بعدا سيكولوجيا. ولعل أهم التعاريف، ذلك التعريف الذي تضمنه قاموس علم النفس والذي ينظر  

إلى الجنوح )على أنه السلوك الذي ال يتفق ومعايير الجماعة(. أما النظرة القانونية تتمثل في )أن الجنوح هو 

يعرفه علم النفس االجتماعي )بأنه عدم  . في حين  )تعدي على عرف اجتماعي منصوص عليه بالعقوبة قانونيا

ظاهرة تنشأ عن    (التكيف ويعبر عن الصراع القائم بين الفرد واملجتمع(. أما علم االجتماع فينظر إليه باعتباره

. إن النقطة التي تتفق عليها هذه التعريفات هي انعدام التكيف  )الضغوطات والصراعات الخاصة بكل مجتمع  

ع  الحدث، فهو سلوك  الحدث  لدى  وأن  اجتماعية محددة،  تحت ظروف  املراهق  رض ي وموقفي يصدر عن 

الجانح هو ذلك املراهق الذي يصدر عنه سلوكا ينم عن عدم موافقته مع القيم واملعايير االجتماعية السائدة  

العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ويفضل البعض استخدام   الناشئة عن  ويزول بزوال األسباب 

طلح الجريمة عند التعامل مع املذنبين البالغين، ومصطلح الجنوح عند التعامل مع منتهكي القانون من  مص

 حداث.األ 

)هو ذلك الفرع من علم االجتماع الذي يدرس القانون كنظام    (:Sociology of Lawعلم االجتماع القانوني ) .42

القانوني وصف لعديد من االتجاهات املعنية  اجتماعي قائم وفعال ومؤثر في تنظيم املجتمع(، فعلم االجتماع  



  2022 يونيو  |د. نوفل علي عبدهللا الصفو   – تعاريف في علم االجرام والعقاب  | سلسلة املحاضرات العلمية 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة ملركز جيل البحث العلمي    ©  تخلي إدارة املركز مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق امللكية الفكرية 
19 

 

الحقائق   تلك  والنفسية،  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  والحقائق  القانون  بين  املوجودة  بالعالقات 

 املناسبة لفهم مضامينها االجتماعية العلمية. 

43.  ( )  (:Abnormalityالشذوذ  ِبِيعي 
َ
ط ْير 

َ
غ َسِوي،  ْير 

َ
غ َعاِدي،  ْير 

َ
غ اذ، 

َ
هو  Abnormalش عما  االنحراف  وهو   )

و عن االعتدال والسواء، ويعد  أ عادي أو البعد عما هو سوي، فالشذوذ هو االنحراف عن معيار مثالي لألداء  

و على املجتمع الذي يعيش فيه. فهو سلوك ال يتفق مع  أالشذوذ حالة مرضية تمثل خطرا على الفرد نفسه  

البعض  أو مع  أعراف املجتمع،  أعادات وتقاليد و  الدول اإلسالمية. ويتجه  في  الشريعة  الشذوذ ألى  إحكام  ن 

 واالنحراف مصطلحين مترادفين. 

44.  ( أو املفهوم املعنوي لالنحراف عن الطريق    (:Deviationانحراف  الكلمة على االنحراف بمعناه املجرد  تدل 

املجتمع، وتدخل في تعبيرات و مجاراة املعايير االجتماعية السائدة في  أ السوي، فاالنحراف هو عدم مسايرة  

 إحصائية مثل االنحراف املعياري الذي يعني تشتيت القيم حول معدلها املتوسط.

شكال السلوك التي تدخل في إطار  أ شمل وأعم فهو يستوعب كافة  أن مفهوم االنحراف يستخدم كمفهوم  إو 

و  أالجريمة والجنوح، فان هناك العديد من مظاهر السلوك التي يعتبرها املجتمع انحرافا ولكنها ليست جرائم 

 عم من مفهوم الجريمة والجنوح.أجنوحا، لذلك فان مفهوم االنحراف هو 

، يقوم به أعضاء تنظيم إجرامي  )هي سلوك إجرامي مضاد للمجتمع(:  Organized Crimeالجريمة املنظمة ) .45

 "مثل عصابات املافيا" يمارس أنشطة خارجة عن القانون(.

لم تورد التشريعات الجنائية تعريفا للمجني عليه، لذلك اختلف الفقه في تعريفه، فعرفه البعض    املجني عليه: .46

شخص الذي يلتزم الجاني  نه )الأو  أنه ذلك الشخص الذي أصابه ضرر من الجريمة(،  أاستنادا ملعيار الضرر )ب 

ذ من  إبتعويضه عن الضرر الناش ئ عن فعله(، وهي تعاريف تخلط بين املجني عليه واملضرور من الجريمة،  

ن لم يكن املجني عليه، لذلك يميز الفقه بين مصطلحات محل الجريمة  إن يكون الشخص مضرورا و أاملمكن  

و  أ لى النتيجة التي تسببها الجريمة  إرفه البعض بالنظر  وجسم الجريمة واملجني عليه واملتضرر من الجريمة. وع

و الذي مست  أنه )هو ذلك الشخص الذي قصد الجاني االعتداء على حقوقه،  أالقصد الجنائي منها، فعرف ب

نه )ذلك الشخص  أالجريمة بحق من حقوقه التي يحميها النظام القانوني للدولة(. ويمكن تعريف املجني عليه ب

و أصاب شخصا  أيمة اعتداء مباشرا على حقوقه(، فيعد مجني عليه سواء أصابه الضرر  الذي وقعت الجر 

 جنبيا. أم أو ناقصها، وطنيا أهلية م معنويا، كامل األ أخر، وسواء كان شخصا طبيعيا آ

م شخص، ويقسم  ألى ما يقع عليه سلوك الفاعل سواء كان ش يء  إمصطلح محل الجريمة يشير    محل الجريمة: .47

شياء. ثانيا: محل معنوي. وال  األ -نسان، باإل-أ-لى فئتين:  إلى قسمين: أوال: محل مادي. ويقسم  إمحل الجريمة  

ما جسم الجريمة فهو كل  أيضا الجانب املعنوي غير املادي )النفس ي(،  أنما يشمل  إ يقتصر على الجانب املادي و 

ة على املحل  لثار الجريمة، فهو يستخدم للدالأو التي عليها تترك  أو التي بها ترتكب الجريمة  أ شياء التي عليها  األ 

و معنويا،  أ ما محل الجريمة فقد يكون ماديا  أذا الطبيعة املادية، فجسم الجريمة دائما يكون ذا كيان مادي،  

نسان كما في جريمة القتل  نسان، فيكون محلها اإلإى  ذا وقعت الجريمة عل إما املجني عليه فهو محل الجريمة  أ
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والضرب، وهذه املصطلحات الثالثة قد تلتقي في بعض الجرائم كالقتل والضرب، فمحل الجريمة وجسمها  

خرى كالسرقة فجسمها هو املال واملجني أنسان في هذه الجرائم، وقد ال تلتقي في جرائم  واملجني عليه هو اإل

 نسان. عليه هو اإل

يقصد به الدراسة العلمية املنهجية التجريبية للسلوك والتوافق البيئي لإلنسان، فهو   علم النفس املعاصر: .48

كافة   بدراسة  يهتم  الذي  اإلأالعلم  نشاط  اإلنماط  بين  التفاعل  أوجه  وبيئته  نسان وسلوكه، ودراسة  نسان 

 االجتماعية )التوافق البيئي(.

هو )العلم الذي يدرس ملكات املجرم العقلية، ومظاهر    (:Criminally  psychologyعلم النفس الجنائي ) .49

حاسيسه، وانفعاالته وعقده، للبحث عن أسباب الجريمة فيها(، فهو فرع تطبيقي من فروع علم أتفكيره، و 

النفس، يهتم بتطبيق املعارف واملعلومات والنظريات النفسية في مجال الجريمة، وتقوم على معالجة الجريمة 

 فسية ترجع إلى سوء توافق الفرد النفس ي مع البيئة االجتماعية التي يعيش فيها.كظاهرة ن

عمال غير املشروعة وتقدير  عمال املشروعة واأل نسان بين األ يعرف االدراك بأنه )تمييز اإل  االدراك )التمييز(: .50

 املترتبة عليه(. ثار و هو )املقدرة على فهم ماهية الفعل املرتكب وطبيعته وتوقع األأنتائج عمله(، 

نها )كل ما يهم املجتمع وما يؤثر  أو  أنها )كل ما يحدث في املجتمع وما يصدر عنه(  أعرفت ب  الظاهرة االجتماعية: .51

ن يباشر نوعا من القهر  أ م غير ثابت، يمكن  أنها )كل ضرب من السلوك ثابتا كان  أفيه على نحو ما( وعرفت ب 

سره، وكان ذا وجود خاص مستقل عن الصور التي أ في املجتمع بو هي كل سلوك يعم  أفراد،  الخارجي على األ 

 يتشكل بها في الحاالت الفردية(.

هي لفظ يطلق على )أي حدث يمكن مراقبته(. وفي االستخدام العام، الظاهرة    (: Phenomenonالظاهرة ) .52

العلمي الظاهرة هي )أي حدث يمكن مالحظته ومراقبته   إلى حدث غير عادي. وفي االستخدام   ما تشير 
ً
كثيرا

يع  ورصده(، وقد تتطلب املالحظة العلمية ومراقبة الظاهر استخدام أجهزة معينة للمراقبة وتسجيل أو تجم

 البيانات املتعلقة بهذه الظاهرة. 

يعرف بأنه )مجموعة من األفراد تربط بينهم روابط مشتركة، وتنظم عالقاتهم الداخلية والخارجية    املجتمع: .53

 مجموعة من املعايير املعترف بها فيما بينهم(.

ي بلد ما من أجل  عرفت بأنها )مجموعة الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين ف  علم السياسة الجنائية: .54

و )هي مجموع املبادئ التي ترسم ملجتمع ما في مكان وزمان معينين، اتجاهاته  أمكافحة ظاهرة االجرام فيه(،  

 األساسية في مكافحة ظاهرة الجريمة، والوقاية منها، وعالج السلوك االجرامي(.

)جزء( من مجتمع الدراسة تحمل  بأنها شريحة  ويمكن تعريفها )ي مجموعة جزئية من املجتمع(.  أ)هي    العينة: .55

وكلما زاد حجم العينة كل ما  خصائص وصفات هذا املجتمع وتمثله فيما يخص الظاهرة موضوع البحث(.  

و  املجتمع.  لخصائص  تمثيلها  زاد  كلما  أكبر  العينة  كان حجم  كلما  عام  فبشكل  أصدق،  عينة  كانت  اختيار 

حاث التي ال يمكن فيها الحصول على معلومات من  البحث هو موضوع مهم والبد منه خصوصا في حالة األب 

كافة أفراد املجتمع لكثرة العدد. وفي حالة كانت العينة مختارة بشكل صحيح وممثلة للمجتمع بكافة طبقاته  
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-والأ هناك نوعان رئيسيان من العينات هي:  و فإنه يمكن تعميم النتائج التي يتوصل إليها الباحث في دراسته.  

 العينات غير العشوائية. -ية. ثانياالعينات العشوائ

يعد االستبيان وسيلة من وسائل البحث في علم اإلجرام، ويهدف إلى فهم دوافع السلوك اإلجرامي    االستبيان:  .56

لدى الوحدة محل البحث، أو كشف الرقم الغامض )اإلجرام الخفي أو املستتر(، وذلك عن طريق توجيه أسئلة  

اإل  وتلقي  البحث  محل  األشخاص  تأثير  إلى  عن   
ً
بعيدا اإلجابة  وتتم  إليهم  ترسل  استمارات  بواسطة  جابات 

 الباحث، وبالتالي ال يكون هناك اتصال مباشر بين الباحث والوحدة محل البحث. 

هي استبيان شفوي يتم فيه التبادل اللفظي بين القائم باملقابلة وبين فرد أو عدة أفراد للحصول على    املقابلة: .57

ء أو اتجاهات أو مشاعر أو دوافع أو سلوك. فيكون في املقابلة اتصال مباشر بين الباحث  معلومات ترتبط بآرا

والفرد محل الدراسة، حيث يطرح الباحث على املجرم أسئلة معينة، وقد تمتد املقابلة إلى ذوي املجرم أو أقاربه  

 أو أصدقائه وذلك بهدف تعرف أسباب اإلجرام أو كشف جانب من اإلجرام املستتر. 

نه في بيئة معينة يقع عدد ثابت من الجرائم في  ألى إفيري  ذهب العالم اإليطالي انريكو   قانون الكثافة الجنائي: .58

ظل ظروف طبيعية وشخصية واجتماعية غير مالئمة إذا وصلت مثل هذه الظروف إلى درجة التشبع اإلجرامي  

الكث قانون  وبمقتض ى  اإلجرامي.  التشبع  بحالة  الجريمة  حتمية  فوربط  الجنائي  ظروف  إافة  تفاعلت  إذا  نه 

ف  انثوبولوجية معينة وعوامل طبيعية معينة  تنتج نسبة معينة من  أنه البد  إاجتماعية معينة مع عوامل  ن 

 الجرائم ال تقل وال تزيد كما هو الحال في التفاعالت الكيمياوية. 

االجرامية: .59 ميال    الخطورة  أكثر  تجعله  وخارجية  داخلية  عوامل  نتيجة  الشخص  لدى  تتكون  نفسية  حالة 

 الرتكاب جريمة في املستقبل.

نا الدافع الغريزي عن الشعور  يجب التمييز في البدء بين التسامي والكبت، ففي الكبت يستبعد األ   التسامي: .60

في  أاستبعادا تاما مستعينا بحيلة   بينما  الدفاع،  يتقبل األ و أكثر من حيل  الغريزي ولكنه  التسامي  الدافع  نا 

 و الصوم. ألى موضوع بديل ذي قيمة ثقافية واجتماعية ودينية كالرياضة إيحول طاقته من موضوعه األصلي 

ن الكبت يحدث في األصل عن الصراع بين رغبتين متضادتين، فتلجا النفس بمجرد  ألى  إذهب فرويد    الكبت: .61

عمال الفكر في هذا الصراع وإصدار حكمها  إ بتين عن الشعور وكبتها دون  حدى الرغإلى صد  إحدوث الصراع  

ن تبدأ الرغبة املكبوتة حياة جديدة شاذة في الالشعور وتبقى هناك محتفظة بطاقتها  أفيه، وينتج عن ذلك  

األ  يستبعد  الكبت  ففي  املحبوسة،  طاقتها  النطالق  مخرج  عن  تبحث  وتظل  عن  الحيوية  الغريزي  الدافع  نا 

ن مهمة الطبيب النفس ي هي أو أكثر من حيل الدفاع. ويذهب فرويد  أعور استبعادا تاما مستعينا بحيلة  الش 

لى دائرة الشعور  إعادتها  إ لى التفريغ والتنفيس عن الرغبات املكبوتة، بل الكشف عنها و إليست دفع املريض  

 لكي يواجه املريض الصراع من جديد والعمل على حله.

ف  الغريزة: .62 والقريحة  الغريزة  الطبيعة  الغريزة:  العرب،  لسان  وفي  والقريحة  الطبيعة  الغريبة،  بوزن  اللغة:  ي 

النفس  في  ركبت  التي  والطاقات  القوى  تلك  هي  فالغرائز  والطبيعة،  األصل  وهي  أو شر،  خير  من  والسجية 

 اإلنسانية وبها يكون التأثر والتأثير. 
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توجه   والتي  البشرية،  النفس  في  الكامنة  الواعية  غير  الفطرية  امليول  من  مجموعة  )هي  اصطالحا  والغريزة 

السلوك اإلنساني وجهة معينة(. فالغرائز عبارة عن رغبات غير واعية وهي تتبع الجانب البشري الحيوي من  

  .
ً
الغرائز إلى نوعين رئيسيين هما غريزة    ويمكن تقسيماإلنسان، وفي هذا الجانب يكون اإلنسان كالحيوان تماما

الذات   حب  أو  النوع    Instinct de conservationحفظ  حفظ  غريزة  أو  الجنسية   Instinct deوالغريزة 

reproduction  ويتفرع عن هذين النوعين غرائز فرعية بعضها نفس ي وبعضها بيولوجي أو حيوي. فيتفرع عن .

وغريز  االقتناء،  الذات غريزة  تأكيد  غريزة حب  أو  السيطرة  الفضول، وغريزة حب  التغذية، وغريزة  طلب  ة 

الذات، وغريزة الهرب، وغريزة االقتتال والدفاع، وغريزة الخضوع. ويتفرع عن الغريزة الجنسية غريزة التناسل  

أريوس  وغريزة األبوة أو األمومة. وأشار فرويد إلى مجموعتين أساسيتين من الغرائز هما: األولى: غريزة الحياة )

Eros  لبيدو( الطاقة  وأسمى هذه  الجنس  وتشمل   .)Libido وحفظ الفرد  بقاء  ووظيفتها  والشراب  والطعام   )

)ثيناتوس(   املوت  الثانية: غريزة  ) Thanatosالنوع.  العدوان  أما  Egression، وتتضمن  والكراهية واالنتحار.   )

 الشهوات فهي رغبات واعية وهي تخص اإلنسان فقط.

نها: )هي رغبات واعية وهي ذات منشأ معرفي واجتماعي وموجودة فقط في اإلنسان، أي بعد  أب تعرف    الشهوة:  .63

األنسنة ال قبلها، لذا فلها بداية تاريخية “معرفية واجتماعية(. فالشهوات هي رغبات واعية وهي تخص اإلنسان  

ولها بداية تاريخية. مثال    فقط. لقد عرف القرآن الشهوات عل هذا األساس أي أنها ذات منشأ معرفي واجتماعي

العاملين{ )األعراف   (،  80ذلك قوله تعالى: }ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 

)األعراف   أنتم قوم مسرفون{  بل  النساء  الرجال شهوة من دون  لتأتون  أنه قال عن  81}إنكم  (. هنا نالحظ 

له: }ما سبقكم بها من أحد من العاملين{. ولم يقل عن ظاهرة الجماع  ظاهرة اللواط بأنها شهوة وعلق عليها بقو 

الطبيعي شهوة ألن هذه الظاهرة ليس لها أية بداية تاريخية واعية، بل هي وجود فيزيولوجي بحت، ثم قال: }بل  

 أنتم قوم مسرفون{. 

افية )املدرسة البيئية(: .64 في أوائل القرن التاسع    لقد ظهر أنصار هذه املدرسة  املدرسة الخرائطية أو الجغر

حيث أنصار هذه النظرية يعتقدون أن للبيئة الطبيعية   1880-1830عشر، وقد ازدهرت هذه املدرسة من عام  

فراده من خالل عناصر املناخ وغير ذلك، فليس حظ املجتمعات أثر كبير على املجتمع وأبنائه ألنها تؤثر على  أ

رجع في نهاية األمر إلى حالة املناخ والطقس ونوع اإلقليم وطبيعة  من الجريمة يرجع إلى أسباب فردية وإنما ي 

أسسها أقطاب ما يعرف باملدرسة الفرنسية البلجيكية  البيئة الجغرافية في كل مجتمع من املجتمعات، وقد  

االجتماعي،   )أللوسط  جيري  أندريه  الفرنس ي  العالم  ومنهم  الجغرافية،  باملدرسة  يعرف  ما  - 1802و 

1866)André Guerry  ،إلدارة اإلحصاء بوزارة العدل الفرنسية أول كتبه في عام  أ ذ  إ 
ً
صدر أثناء عمله مديرا

1833   
ً
تحت عنوان )دراسة حول اإلحصاء األدبي لفرنسا( متناوال فيه ظاهرة الجريمة كفكرة اجتماعية معتمدا

ال واملستوى  واملهنة  والعمر  الجنس  أثر  تبيان   
ً
ومحاوال الفرنسية  الجنائية  اإلحصاءات  وتقلبات  على  ثقافي 

عام   وفي  اإلجرام.  على  املناخية  والفصول  بين  1864الطقس  مقارنا  واإلجرام(  )الجهل  الثاني  كتابه  أصدر 
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اإلحصاءات اإلنجليزية واإلحصاءات الفرنسية مبينا عدم وجود ارتباط بين الجهل واإلجرام، وأن الجهل ليس  

 
ً
 ومباشرا للجريمة، بل أن التعليم أحيانا

ً
 مطلقا

ً
 من عوامل الجريمة، كما أن الفقر ليس  مصدرا

ً
 قد يكون عامال

 لإلجرام، بل إن جرائم االعتداء على األشخاص قد تعود إلى اضطراب أو خلل  
ً
 ومباشرا

ً
 مطلقا

ً
بالضرورة مصدرا

نفس ي أو عضوي للفرد أو خلل في بيئته االجتماعية والوسط املحيط. ويأتي من بعد دور العالم البلجيكي المبرت  

كيتيليه  أدو  مؤسس ي    A.Quèteletلف  وأحد  البلجيكية  الفرنسية  للمدرسة  الثاني  القطب  وهو    تجاه اال، 

نتائج أبحاثه في كتابين األول بعنوان    1835االجتماعي األوروبي في تفسير الظاهرة اإلجرامية، الذي نشر في عام  

قدراته(،   وتطور  اإلنسان  )حول  بعنوان  والثاني  االجتماعية(،  الدراسات  )الطبيعة  خالل  ومن  تشير  والتي 

شأن   شأنها  تحكمها  عامة  لقواعد  تخضع  اجتماعية  ظاهرة  إال  هي  ما  الجريمة  أن  إلى  القائمة  اإلحصائية 

الظواهر الطبيعية، وأنها تتأثر بعوامل كثيرة كالجنس والسن والطقس والحالة االقتصادية للجاني. كما أوضح  

ال األقاليم  في  تكثر  في أن جرائم األشخاص  تزيد جرائم األموال  بينما  الحرارة  فيها درجات  التي تشتد  جنوبية 

 البلدان الواقعة في األقاليم الشمالية وهو ما يعرف عنده )بالقانون الحراري للظاهرة اإلجرامية(. 

هذا وقد انتقد اتجاه املدرسة الجغرافية أو الخرائطية العتمادها على األسلوب اإلحصائي في الدراسة رغم ما  

الجرائم هما جرائم األموال   نوعين فقط من  إال على  املدرسة  اهتمام هذه  لم ينصب  يشوبه من عيوب. كما 

وراء    
ً
مباشرا  

ً
تقف سببا واملناخ  الطبيعة  كانت عوامل  إذا  تكشف عما  لم  املدرسة  أن هذه  كما  واألشخاص. 

 
ً
عن إهمالها دور العوامل الفردية  الجريمة، أم أن دورها يقتصر على كونها محرك لعوامل أخرى. كل هذا فضال

البيولوجية والنفسية رغم مالها من دور في تفسير الجريمة، بدليل أن البعض ينحو نحو الجريمة دون البعض  

 األخر رغم وحدة الظروف املناخية والطبيعية. 

، وهو القطب  A.Quèteletذهب العالم البلجيكي المبرت أدولف كيتيليه    القانون الحراري للظاهرة اإلجرامية: .65

تجاه االجتماعي األوروبي في تفسير الظاهرة اإلجرامية  الثاني للمدرسة الفرنسية البلجيكية وأحد مؤسس ي اإل

إلى أن الجريمة ما هي إال ظاهرة اجتماعية تخضع لقواعد عامة تحكمها شأنها شأن الظواهر الطبيعية، وأنها  

االقتصادية للجاني. كما أوضح أن جرائم األشخاص تتأثر بعوامل كثيرة كالجنس والسن والطقس والحالة  

في  الواقعة  البلدان  في  األموال  جرائم  تزيد  بينما  الحرارة  درجات  فيها  تشتد  التي  الجنوبية  األقاليم  في  تكثر 

وجود   القانون  هذا  فمؤدى  اإلجرامية(،  للظاهرة  الحراري  )بالقانون  عنده  يعرف  ما  وهو  الشمالية  األقاليم 

ذ توجد عالقة  إظاهرة االجرامية من ناحية وبين املوقع الجغرافي وفصول السنة من ناحية أخرى،  ارتباط بين ال

األموال   جرائم  بين  طردية  علقة  ووجود  النهار،  وطول  الحرارة  درجة  ارتفاع  وبين  العنف  جرائم  بين  طردية 

الطبيعية، لكن هذا ال يعني  جرام بالظواهر  وانخفاض درجة الحرارة وطول الليل، وال ينكر العلماء ارتباط اإل 

 ن هذه الظواهر الطبيعية هي السبب الوحيد لإلجرام.أبالضرورة 

مريكي من أصل سويدي  أ (، عالم  1994سبتمبر    17- 1896أكتوبر    26يوهان ثورستن سيلين )  ثورستن سيلين: .66

،  Västernorrlandأستاذ علم االجتماع في جامعة والية بنسلفانيا، ولد سيلين في أورنسكولدسفيك في مقاطعة  
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عمره   كان  عندما  والديه  مع  كندا  إلى  وجاء  كلية    17السويد،  من  البكالوريوس  درجة  على  حصل  عاما.  

Augustana    ومض ى للحصول على درجة املاجستير ودرجة الدكتوراه  عاما  19في والية ايلينوي عندما كان عمره .

حتى تقاعده في عام    1922في علم االجتماع من جامعة والية بنسلفانيا. عمل استاذا في جامعة بنسلفانيا من  

لدراسته في استخدام اإلحصاءات الجنائية املحلية،    1930-  1920. وجاء الدكتور سيلين على الساحة في  1967

االحصائيات الجنائية قانون    USصياغة موحدة  في  طنية واملستويات الدولية. ساعد في وقت الحق  و الوالدولة،  

الجريمة، وقال  1944في عام   في إحصاءات  يعد خبير  املسائل  أ .  االتحادي حول  التحقيقات  نه نصح مكتب 

ضوا، في لجان مختلفة  اإلحصائية وكان مستشارا ملكتب التعداد في اإلحصاءات الجنائية.  كما ترأس، أو كان ع

في جامعة   في املسائل اإلجرامية. وكان الدكتور سيلين أستاذا زائرا أو محاضرا  في األمم املتحدة ومن الخبراء 

دولية، وكان  النظمات  املبرينستون، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أكسفورد وغيرها من الجامعات.  الناشطة في  

الجنائاأل  السجون  للجنة  العام  والسجون  مين  العقوبات  مؤسسة  بعد  فيما  )وتسمى  برن  ومقرها  الدولية  ي 

. رئس  1965إلى عام    1956. وكان رئيس الجمعية الدولية لعلم اإلجرام من عام  1951إلى    1949الدولية( من  

.  1968إلى  1929عاما، من  39سيلين تحرير حوليات األكاديمية األميركية للعلوم السياسية واالجتماعية ملدة 

. تلقى سيلين العديد من األوسمة، بما في ذلك  97توفي الدكتور سيلين في غيلمانتون، نيو هامبشاير في سن  

دكتوراه فخرية من ليدن، كوبنهاغن وبروكسل الجامعات. تم تسمية مركز جامعة بنسلفانيا سيلين للدراسات  

 في علم الجريمة والقانون الجنائي بالنسبة له. 

و تكوين الجسم ويضع  ألى فئات محددة طبقا لبناء  إهو نظام وصفي يقسم الناس   :Typology دراسة األنماط .67

فئة   كل  تميز  التي  الجوهرية  للخصائص  أسباب  أوصفا  تفسير  في  البيولوجية  التوجهات  أحد  وهو  نمط،  و 

هم  أ  ول من أرس ى دعائم دراسة األنماط، ومن أ الظاهرة االجرامية. ويعد الطبيب اليوناني القديم أبو قراط  

 النظريات التي بحثت في دراسة األنماط دراسة ارنست كريتشمر ودراسة شلدون. 

و أجزاء هي الشعور، وما قبل  أقسام  ألى ثالثة  إقسم العالم سيجموند فرويد الجهاز النفس ي لإلنسان    الشعور: .68

ن الشعور  أو   الشعور، والالشعور، والشعور هو ذلك القسم من العمليات النفسية التي نشعر بها وندركها،

 حالة وقتية وليست دائمة، فالفكرة قد تظهر لفترة قصيرة في الشعور ثم تختفي. 

و أجزاء هي الشعور، وما  أ قسام  ألى ثالثة  إقسم العالم سيجموند فرويد الجهاز النفس ي لإلنسان    الالشعور: .69

الجنسية والعدوانية التي غالبا ما  قبل الشعور، والالشعور، ويحوي قسم الالشعور الدوافع الغريزية البدائية  

 تكبت في مجتمعاتنا املتحضرة تحت تأثير املعايير الخلقية والدينية واالجتماعية التي ينشأ فيها الفرد.

اإلجرامي: .70 والضعف    العامل  كالسن  بالثبات  يتميز  ما  كل  )أي  حالة  كل  )بأنه  اإلجرامي  العامل  يعرف 

حركة كفقد األبوين أو الزوج ذات صلة سببية بالظاهرة اإلجرامية(،  العقلي…الخ(. أو واقعة )كل ما يتسم بال

نه )هو كل  أو يعرف بأأو أنه كل عنصر موضوعي أو متغير ذو ارتباط كمي أو كيفي بتلك الظاهرة االجرامية(.  

 و واقعة لها صلة سببية بالظاهرة االجرامية(. أحالة 

 عن طريق التناسل. لى الخلف  إانتقال خصائص معينة من السلف  الوراثة: .71
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هي تلك العوامل املتصلة بشخص املجرم أي املتصلة بتكوينه البيولوجي والعقلي   العوامل الداخلية لإلجرام: .72

و بأخرى بإجرامه، وهذه العوامل هي التي تفسر االختالف الكمي والنوعي في تفاوت  أ والنفس ي وتؤثر بطريقة  

األ  بين  العوامل عدالسلوك االجرامي  الوراثة والجنس والسن واملرض  فراد، وهذه  أهمها عامل  يدة ومتنوعة 

 وتعاطي املخدرات. 

نسان التي تحيط به وتؤثر  يقصد بها مجموعة الظروف الخارجة عن شخصية اإل  العوامل الخارجية لإلجرام:  .73

البيئية، وهي عوامل متعددة   العوامل  عليها اصطالح  في تحديد معالم شخصيته وفي توجيه سلوكه. ويطلق 

 نوعة أهمها العوامل الطبيعية والعوامل االقتصادية والعوامل الثقافية والعوامل االجتماعية. ومت

فراد.  هي مجموع العوامل الخارجية التي تؤثر في اجرام الفرد. وهي نسبية تختلف باختالف األ   البيئة االجرامية: .74

به. وهي تختلف من وقت ألخر ومن مكان ألخرأذ  إ الخاصة  بيئته  لكل فرد  البيئية متكاملة  ن  ذ  إ. والعوامل 

 تتكامل في تأثيرها على سلوك الشخص. فسلوك الشخص هو ثمرة تفاعلها وتضافرها. 

االجتماعية:  .75 شخصيته    العوامل  تكوين  في  وتؤثر  مولده  منذ  بالشخص  تحيط  التي  الظروف  مجموعة  هي 

العامة للمجتمع التي تمارس    لى بيئة اجتماعية عامة وهي تتكون من مجموع الظروفإوتوجيه سلوكه. وتقسم  

تأثيرا مشتركا على كل املواطنين في دولة معينة، مثالها التنظيم السياس ي والحروب والثورات. وبيئة اجتماعية  

األ  ومثاله  عليه،  املباشر  تأثيره  يمارس  والذي  معين  بفرد  الخاص  االجتماعي  بالوسط  وتتمثل  سرة  خاصة 

 اء.واملدرسة ومجتمع العمل ومجتمع األصدق

 تعاريف في علم العقاب -ثانيا:

نه )هو ذلك الفرع من العلوم  أذ عرف ب إورد الباحثون عدة تعريفات لعلم العقاب  أ  (:Penologyعلم العقاب ) .76

املبتغاة من   الغاية  إلى  للوصول  تنفيذه،  الجنائي، وأنسب أساليب  الجزاء  في أغراض  يبحث  الذي  الجنائية، 

ن يتخذها ملكافحة الجريمة(،  أو هو) العلم الذي يبحث في أفضل الوسائل التي يجدر بالشارع  أتوقيع العقوبة(.  

نه )مجموعة من القواعد التي تحدد  أتدابير التي تنفذ باملجرم(. وعرف ب نه )علم دراسة العقوبة والأوعرف ب 

نه )مجموعة من  أغراضها(. وعرف بأأساليب تنفيذ العقوبات والتدابير االحترازية على نحو من شأنه تحقيق  

هذه  غراضها االجتماعية وأسلوب تنفيذها في ضوء  أالقواعد التي تدرس العقوبات والتدابير الوقائية لتحديد 

 األغراض(.  

 أو امتناعا يعده   (: Punishmentالعقوبة ) .77
ً
هي )جزاء يقرره املشرع، ويوقعه القاض ي، على كل من ارتكب فعال

القانون الجنائي ملصلحة املجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من  أالقانون جريمة(.   و هي )الجزاء الذي يقرره 

و هي  أخرين(،  و من قبل اآل أرة أخرى من قبل املجرم نفسه  تثبت مسؤوليته عن الجريمة ملنع ارتكاب الجريمة م 

)هي الجزاء السلبي الذي يتم في صورة عدوانية تعبر عن االستهجان للسلوك اإلجرامي وتقوم كأداة للضبط  

تنفيذا لحكم قضائي على من تثبت مسئوليته عن الجريمة(،  أاالجتماعي(،   و هي )جزاء يوقع باسم املجتمع 

تقويمي، تنطوي على إيالم مقصود، تنزل بمرتكب جريمة ذي أهلية لتحملها، بناء على حكم  فالعقوبة جزاء  
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قضائي يستند إلى نص قانوني يحددها، ويترتب عليها إهدار حق ملرتكب الجريمة أو مصلحة له أو ينقصهما أو  

 يعطل استعمالها. 

نه ال توقع عقوبة بغير ارتكاب جريمة تسبق ايقاعها وتتناسب معها، فالعقوبات كما قال أحد الفقهاء  أوالقاعدة  

)العقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعده(، واألساس الفكري للنظريات الحديثة في علم العقاب، يقوم على أن 

من الجاني    واالنتقامالردع والقسوة  . وتغير مفهوم العقوبة من  االنتقامالهدف من العقوبة هو اإلصالح وليس  

إلى محاولة إصالحه وتهذيبه وإعادة تكييفه مرة أخرى مع مجتمعه، فالتطور الذي طرأ على أغراض العقوبة، 

 في ذاته، كما كان في املاض ي، وإنما أضحى وسيلة تسمح  
ً
أدى إلى تغير في النظرة إلى سلب الحرية، إذ لم تعد هدفا

 وعلى رأسها تأهيل املحكوم عليه وإصالحه.بتحقيق أغراض العقوبة 

االحترازي: .78 مرتكب    التدبير  شخصية  في  كامنة  إجرامية  خطورة  تواجه  القانونية  اإلجراءات  من  مجموعة 

تهدف   العود  إالجريمة،  من  املجرم  منع  طريق  عن  املجتمع،  حماية  والتدابير  إلى  جديدة.  جريمة  ارتكاب  لى 

 قیدة لها أو سالبة للحقوق أو مادية.االحترازية أما سالبة للحرية أو م

وال يجوز أن يوقع تدبير من التدابير االحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون أن يكون قد ثبت  

 يعده القانون جريمة وأن حالته تعتبر خطرة على سالمة املجتمع. وتعتبر حالة املجرم خطرة على  
ً
ارتكابه فعال

تبين   إذا    سالمة املجتمع 
ً
 جديا

ً
من أحواله وماضیه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتماال

جريمة أخرى. وال يجوز توقيع تدبير احترازي إال في األحوال وبالشروط املنصوص عليها في   اقتراف إلقدامه على 

 القانون. 

العقابية )السجن(: .79 َمْصَدُر    املؤسسة  ْمَساُك، 
ْ
َواإل ْنُع 

َ ْ
امل ِة: 

َ
غ
ُّ
الل ِفي  َحْبُس 

ْ
وال الحبس،  )لغة( هو  السجن  معنى 

َج 
ْ
َوِلل َوَحِبيٌس،  َمْحُبوٌس  ُجل:  ِللرَّ ال 

َ
َوُيق َحاِء(. 

ْ
ال )ِبَضّمِ  ُحُبوٌس  َوَجْمُعُه  ْوِضِع، 

َ ْ
امل ى 

َ
َعل ُق 

َ
ل
ْ
َوُيط َماَعِة:  َحَبَس. 

َتيْ  َحْبُس: َحاِبٌس. ومعناه الشرعي  َمْحُبوُسوَن َوُحُبٌس )ِبَضمَّ
ْ
ُع ِمْنُه ال

َ
ْن َيق

َ
َجْمِع: َحَباِئُس، َومِل

ْ
: َوِلل

ٌ
ِة: َحِبيَسة

َ
َمْرأ

ْ
ِن(، َوِلل

هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء أكان في بلد أو بيت أو مسجد أو سجن معد للعقوبة أو  

 غير ذلك. 

و املؤسسات املعدة خصيصا الستقبال املحكوم عليهم بعقوبات  أ أما )اصطالحا( فيقصد بالسجن تلك األماكن  

مقيدة للحرية وسالبة لها، فهي األماكن التي تخصصها الدولة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، على املحكوم  

ا.  عليهم بها، أو املحتجزين أثناء سير املحاكمة، والتي تعرف بالسجون أو مراكز اإلصالح والتأهيل بكافة أنواعه

 ألحكام القانون، وتخضع لإلشراف القضائي،  
ً
فالسجون دار إصالح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا

العربي   للقانون  التشريعات فوفقا  . وعرفته بعض 
ً
 وثقافيا

ً
إلى رعاية وتأهيل املحكوم عليهم اجتماعيا وتهدف 

األشخاص إليواء  املعد  املكان  هو  )السجن  السجون  لتنظيم  أوامر    املوحد  أو  أحكام  بحقهم  الذين صدرت 
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  1969( لسنة  151سالبة للحرية من سلطة مختصة(، وقد عرفه قانون مصلحة السجون العراقي امللغي رقم )

املحل الذي يودع فيه السجناء ويشمل املوقف(، وعرفه املشرع السوداني في القانون الصادر    –نه:) السجن  أب

يه الشخص عليه بأمر من محكمة ذات اختصاص، أو املودع بأمر من  بأنه )املكان الذي يحفظ ف  1991سنة  

سلطة مختصة حسبما يحدده القانون، وتشمل املعسكرات املفتوحة وشبه املفتوحة(. وعرفه قانون مؤسسة  

( رقم  البحريني  والتأهيل  سنة  18اإلصالح  الصادر  أو  أب  2014(  النزالء  إليداع  املخصص  املكان  )املركز:  نه 

احتياطيا(. وعادة ما يرتبط بالسجون عدة مصطلحات ومفاهيم مثل اإلصالحيات أو املؤسسات  املحبوسين  

و مراكز التأديب أو دور اإلصالح والتهذيب أو التقويم أو مؤسسات إعادة التربية أو  أو اإلصالحية  أالعقابية  

العص مر  على  العقوبة  أغراض  بتطور  السجون  تطور  ارتبط  وقد  التسميات.  من  ذلك  التاريخية  غير  ور 

 املتعاقبة. 

و هو  أ)كل شخص صدر بحقه حكم يقض ي بوضعه في السجن من سلطة مختصة قانونا بإصداره(.    السجين: .80

)كل محكوم أو موقوف قضائي داخل املؤسسة العقابية(. فاملسجون هو )الشخص املودع في السجن بناء على  

 موذجي العربي املوحـد لتنـظـيم السـجون.   حكم قضائي أو أمر صادر من سلطة مختصة( وفقا القانون الن

بإصداره(.    املوقوف: .81 قانونا  مختصة  سلطة  من  بتوقيفه  يقض ي  أمر  أو  قرار  بحقه  صدر  شخص  )كل 

الشرطة   مراكز  في  اإليقاف  قيد  األشخاص  هم  السجون  أفاملوقوفون  في  بارتكاب  أ و  التهامهم  التسفيرات  و 

تو أ مذكرات  بحقهم  صدرت  والذين  جنائية  على  عمال  قضائية  النزالء  أقيف  وبين  بينهم  الفصل  يتم  ن 

 واملودعين. 

 )كل موقوف لم يصدر عليه حكم قضائي نهائي، داخل املؤسسة العقابية(.   املتهم: .82

 )املحكوم عليه الذي ينفذ عقوبة سالبة للحرية(.  النزيل: .83

يـــقصد بأنــــواع السجون االختالف في درجـــة التحفظ والحــــراسة املفروضـــــة   الـــعـــقــــابــــيـــــة:أنـــــــــواع الــمـــــــؤســــســــــات   .84

لـــه ومـــقدار شعـــــوره باملسؤوليــــــة. وقـــد أشارت  ،  على النزيل داخل املؤسسة العقابية الثـــــقـــة املمـــنوحــــة  ومـــدى 

( ق 63القاعدة  من  ال(  الحد  املعاملة  أواعد  تـــفــــريـــد  أن  إلى  والثانية  األولى  بفقرتيها  املسجونين  ملعاملة  دنى 

 لذلك فإن من املرغوب فيه  
ً
؛ ونتيجة إلى مجموعات  مـــــرن لتقسيم املسجونين  العقابية يتطلب وجود نظام 

لـــكل مجموعـــــة, وأن هذه املؤسسات ال    وجوب تـــــوزيــــــع هذه املجموعات على مؤسسات منفصلة ومالئمة لعالج

تحتاج لتوفير درجة تحفظ واحـــــدة لكل مجموعة , ولكن املرغوب فيه هو توفير درجات تحفظ منوعة وفق  

 مغلقة محاطة بسياج عالية أال أنه يمكن أن نالحظ 
ً
احتياجات املجموعات املختلفة. وإذا كانت السجون قديما

ــريــة النزالء ويسمح لهم باالنتقال   التوجه في الوقت الحاضر نحو إنشاء مؤسسات عقابية يــــزول فيها تقــيــــيـــد حــ

 وإلى جانب هذين النوعين توجد مؤسسات عقابية شبه مفتوحة.   ،إلى خارجها وهو ما يسمى بالسجون املفتوحة

قدم من املؤسسات العقابية والتي تعتمد على وجود العوائق  وهـــــي النوع األ  الـــمؤسســـــات العقــــابيــــــــــــة املغلقة: .85

خِضعهم  ،  املادية كــاألسوار واألسالك الشائكة التي تحول دون هروب النزالء
ُ
وتفرض عليهم الحراسة املشددة وت
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لبرنامج إصالحي يقوم على أساس القسر واإلكراه. وأن فكرة هذه املؤسسات تتضمن الردع ؛ حيث ُيــنظر إلى  

جرمين من قبل الرأي العام على أنهم جماعة خطرين من الواجب عزلهم عن املجتمع اتقاًء لشرهم . وال يزال  امل

ُيــودع فيه بعض املجرمين الخطرين أو   هذه النوع من املؤسسات العقابية قائم في جميع دول العالم؛ حيث 

 العائدين أو املحكوم عليهم بعقوبة طويلة األمد . 

مؤسسات متوسطة من حيث الحــــراســـــة؛ فالعوائق املادية أقل    وهيـــــات العقابية شبه املفتوحة:  املــــؤســـــس .86

ويراعى عند إنشائها أن تكون على شكل أجنحة    ،  كما يتمتع النزيل بـــقــدر أكبر من الحرية،  من املؤسسات املغلقة

ويتم اختيار نزالء املؤسسات شبه املفتوحة  مستقلة ومتعددة تضمن تحقيق قدر من االستقالل في إدارتها.  

ال   أن  يجب  املجرمين  من  طائفة  فهناك  ؛  بفحص شخصيتهم  الخاصة  الدراسات  عنه  ـــسفر 
ُ
ت ما  ضـــــوء  فـــــي 

تـــطبيـــق املؤسسات املفتوحة   بـــل يجب وضعهم في مؤسسات شبه مفتوحة قبل  ُيوَدعوا في مؤسسات مغلقة 

نشأ هذا  
ُ
نشأ    1956, وأخذت به مصر منذ عام    1975النوع من املؤسسات في ليبيا عام  عليهم . وقد أ

ُ
؛ حيث أ

 سجن املرج وهو مؤسسة عقابية شبه مفتوحة . 

ــؤتمر الدولي الجنائي العقابي املنعقد في الهاي عام    املــــؤســـســـــة الـــعــــقـــــابـــــيـــــة املفتوحة: .87
ُ
 امل

َ
ف السجون    1950َعــرَّ

د بعوائق مادية ضد الهرب كـــالحيطان والقضبان واألقفال  امل ـــَزوَّ
ُ
فتوحة بأنهــــــا هي املؤسسات العقابية التي ال ت

 للثقة التي ُوِضعت  
ً
 تقديرا

ً
وزيادة الحرس. والتي ينبع فيها احترام النظام من ذات النزالء؛ فهم يتقبلونه طوعا

ن 
ُ
 لرقابة خارجية. وقــد أ

ً
ــبق في   1891شأت أول مؤسسة من هذا النوع في سويسرا عام  فيهم دون حاجة

ُ
, ثم ط

انكلترا على األحداث الجانحين . وتقوم فكرة هذه املؤسسات على أساس الثقة املتبادلة بين النزالء املشرفين  

 الرتفاع  على املؤسسة. وقــــد انتـــشرت بشكل واسع بعد الحرب العاملية الثانية في أكثر دول العالم؛ وذلـــ
ً
ـــك نــــظرا

نشأت املعسكرات إليـــوائهم, فكشفت التجِربــة أن هناك  
ُ
ــدانين, فضاقت بهم السجون وأ

ُ
عــدد النزالء لكثــــرة امل

إن هذا النوع من السجون قــــلـــــيــــل التكاليـــــف سواء من ناحيـــــة  و عدد كبير من املحكوم عليهم ال ُيــخش ى هربهم.  

إدارتـــــــــه.  إنشا حيــــــث  من  أو  عليهم  ألى  إضافة  إئــــــه  املحكوم  ألن  للنزالء  نــــفـــــســــــي  توازن  تحقيق  إلى  يـــؤدي  نه 

ُيـمــنـــحـــون الثقة بالنفس ويقومون باألعمال في َوسط حـــــر دون فرض قــيــــود عليهم؛ وذلك ُيــــعالـــج عندهم الجنوح  

ســــرته وَيـــمدها بالعون املادي واملعنوي. الحتمي نح
ُ
 و التفكير بالهرب، ويــــســــتـــطـــيـــع النزيل أن ُيــــشـــرف على أ

،  زالء املؤسسة العقابيةيــــقــصــــــد بالــــنـــــظـــــام هو ما ُيسمح به من االتصال بين ن  نــــظــــم املـــــؤســــســــــة الـــعـــقــــــابـــــيــــــــة: .88

والنظام   املختلط  والنظام  االنفرادي  والنظام  ـــي  الجــــمـــــعــــ النــــظـــــام  العقابية،  للمؤسسات  نظم  أربعة  وهناك 

 التدرجي.

الجمعي: .89 للنزالء    النظام  بموجبه  ُيسمح  حيث  التاريخية؛  الناحية  من  العقابية  املؤسسة  نظم  أقـــدم  وهو 

   االختالط فيما
ً
 ونهارا

ً
مـــــزايــــا هـــــــذا الـــنـــــظـــــــام  و ويمكنهم من تبادل األحاديث داخل املؤسسة العقابية.  ،  بيهم ليال

إدارته  أو  إنشائه  ناحية  من  سواء  التكاليف  قــــليـــل  والعقلية  ،  إنــــه  البدنية  بالصحة   
ً
إضرارا أقــــل  أنــــه  كــما 

 للعمل العقابي
ً
 جيدا

ً
تـنظيـما ويــأتـي بإيراد وفير نتيجة لوفرة عدد العاملين وإمكان  ،  والنفسية للنزالء ويكفل 

االختالط قــد تـــحـــول السجن إلى    عــــيـــــــوب هـــــذا الـــنـــظـــــــام إن إتــــاحة فـــرص ما  أتقسيمهم حسب متطلبات العمل.  

كـــما أن االختالط  ،  مدرسة للجريمة؛ بسبب اختالط املجرم ألول مرة مع املجرمين الُعتاه من أرباب السوابق
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دان من املؤسسة العقابية
ُ
كــــما أن  ،  بــــيـــن النزالء قــــد يؤدي إلى تكوين نواة العصابات اإلجرامية بـــعد خروج امل

ـــناك صـــعوبــــــة كبيرة في حفظ النظام داخل املؤسسة العقابية؛ ألن اخــــتـــالط النزالء قـــــد يؤدي إلى تكوين رأي هــ

وقــــد يــــسمح هــــذا النظام بتعاطي املخدرات وتفش ي الشذوذ الجنس ي ،  عام مـــعــاٍد لإلدارة العـــقـــابيــــة بين النزالء

 بين النزالء . 

ويوضع كل منهم  ،  وجوهره العزل التام بين النزالء بحيث ال يختلطون أو يتكلمون فيما بينهم  لنظام االنفرادي:ا .90

ــام في زنزانة منفصلة يقض ي فيها كل أوقاته؛ ويجوز فقط للمعلمين واإلداريين االتصال به. ومـــــزايــــــا هــــــــــذا الـــــنـــــ ــــــــ ظـــ

؛  نه يـــــســأ
ً
 فيما يتعلق بتكوين العصابات اإلجرامية مستقبال

ً
ــتـــبـــعـــد األضرار الناتجة عن اختالط النزالء وخاصة

 للـــتأمل ومـــراجعة الذات  
ً
ــــي فرصة ألن املحكوم عليه ال يتصل إال باملرشدين وبعض املوظفين اإلداريين. ويـــــعـــــطــ

ـــها ـاعــــد علــــــى التــــفـــــريـــــــد الـــعــــقـــــابـــــي بـــالــنـــــســـــبة لـــكــل نزيل. وأن الــقــــســــو وُيــــســـــ،  والندم على الجريمة ة التــي يـــــعــانــــــــيـــ

 مــــــع ُعتاة املجرمين.  
ً
ــــــــدي نــــفــعا ــــس االنفرادي ملدة طويلة    عــــــيـــــوبما  أالنـــزيــــل قــــد تــجـ هــــــــذا النــــظــــــــــــــام إن الحـــــبــ

من الزمن يـــــؤدي إلى الجنون أو اإلصابة ببعض األمراض النفسية والعقلية؛ ألن الطبيعة اإلنسانية تميل إلى  

تجعل هذا  ،  املؤسسة العقابية أو إدارتها  االختالط. وإن التــــكـــالـــيــــف املالية من املصاريف سواء ما يخص إنشاء

 النظام شبه مستحيل من الناحية الواقعية . 

حيث يعزلون أثناء الليل ويختلطون في النهار.    يقوم على أساس الجمع بين النزالء مع الصمت؛  النظام املختلط: .91

،  ويقي النزالء من األخطار الناجمة عن العزلة  ،  النفرادي مــــزايــــــا هـــــــذا الـــنـــــظـــــام : إن تكاليفه أقل من النظام او 

الصـــــمــــت.   طريق  عن  وذلك  االختالط  عن  الناجمة  املساوئ  فرض  أويتجنب  إن  النـــظــــام  هــــــذا  عــــيـــــــــــــوب  ما 

 أن إدارة املؤسس
ً
ات العقابية كانت  الصمت على النزالء أثناء اجتماعهم يعتبر أمر في غاية الصعوبة وخاصة

 وسمح للنزالء بالكالم تحت  ،  تستخدم في بداية نشأت هذا النظام الضرب لفرض الصمت
ً
أال أنه ُعِدَل أخيرا

 املراقبة وضمن حدود ضيقة.

يقوم على أساس تقسيم مدة العقوبة إلى فترات وتطبيق نظام خاص بكل فترة وفق ترتيب    النظام التدرجي: .92

 معين؛ حيث تتميز الفترة ا
ً
خفف وطأته تدريجيا

ُ
 في تنمية ،  ألولى بنظام صارم ثم ت

ً
ألن التهذيب يفترض تدرجا

 لهذا النظام هي  
ً
إمكانات النزيل لالنتقال من مرحلة إلى املرحلة التالية. وأن املراحل التي يمر بها النزيل طبقا

، ومـــــــرح
ً
 ونهارا

ً
ُيــــمـــنــــح مـــــرحلـــــــة الــســـجـــن االنـــفــرادي ليال ـــة اإلصــــــالح حيث  ــــتــــــلـــــط. ثم مـــرحلـــ ـــــلــــــة الســــجــــن الــمــــخـ

 و 
ً
ُيــــــصبــــح بــإمكان النزيل الخروج للعمل نهارا  من الحريــــة لغرس الثقة بنفســـــــــــه. ومــــرحلـــــة 

ً
العودة  النزيل قسطا

 لتجاوبه  إلى املؤسسة  
ً
. ثم مـــرحلــــــة االفــــــراج الـــــــشرطـــــــــــي. وينتقل النزيل من مرحلة إلى أخرى تبعا

ً
العقابية ليال

واستعداده لإلصالح وحصوله على العالمات التي تؤهله لالنتقال من مرحلة إلى أخرى. ويعد هذا النظام هو  

الحاضر الوقت  في  العقاب  لدى علماء  وبلجيكا    ،الراجح  وايطاليا  كــــفرنسا  العالم  الكثير من دول  به  وتأخذ 

 والنرويج وغيرها من الدول .

وهم الحراس والرقباء الذين يمارسون الحراسة والرقابة في اقسام اإلصالح، ويكونون بتماس    القوة اإلجرائية: .93

 و املودع ، وتحدد شروطهم وضوابط عملهم بتعليمات يصدرها الوزير .  أمباشر مع النزيل 
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  شخاص البالغين الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر الذين تصدر بحقهم إحكام بعقوبات أ هم ال  الكبار:  .94

 وتدابير سالبة للحرية من سلطة مختصة قانونا بإصدارها.

عمارهم بوثيقة رسمية  أحداث واملثبتة  أحداث الجانحين املشمولين بأحكام قانون رعاية ال أوهم ال   حداث:األ  .95

وعند عدم وجودها، أو أن العمر املثبت فيها يتعارض مع ظاهر الحال فيجب على املحكمة أو دائرة إصالح  

حداث العراقي رقم  أته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية. ووفقا لقانون رعاية الحداث إحالأال

ذا  إتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة. ويعتبر الحدث صبيا أاملعدل يعتبر حدثا من   1983لسنة  76

عشرة من عمره ولم يتم    تم الخامسة أذا  إاتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة. ويعتبر الحدث فتى  

 الثامنة عشرة . 

األ  .96 إصالح  قرار    حداث:دائرة  بموجب  اإلحداث  فيها  يودع  والتي  مستقلة  معنوية  شخصية  ذات  جهة  وهي 

قضائي، لغرض دراسة شخصيتهم وفحصهم بدنيا ونفسيا واجتماعيا وأسلوب عالجهم وتأهيلهم وفق برامج  

دث وإعداده للعودة إلى املجتمع واالندماج معه، وتتكون من اقسام  تربوية واجتماعية، ترمي إلى إعادة تربية الح

ومديريات يتم تحديد مهامها وتشكيالتها واختصاص آل منها بموجب نظام خاص يعد من قبل الوزارة  املختصة  

 ويصدر عن مجلس الوزراء .

الدولية: .97 وا  املعايير  الحقوق  تحدد  التي  الدولية  واملعاهدات  املواثيق  مجموعة  بمعاملة  هي  املتعلقة  لحريات 

 السجناء في املؤسسات العقابية.

االنسان:يالشرع  .98 لحقوق  الدولية  لحقوق    ة   
ً
مرجعا تعتبر  التي  الدولية  واملعاهدات  املواثيق  مجموعة  هي 

سنة   الصادر  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  إلى:  اإلشارة  تكون  ما   
ً
وغالبا الدولي 1948اإلنسان،  والعهد   ،

بالح سنة  الخاص  الصادر  والسياسية  املدنية  بالحقوق  1966قوق  الخاص  الدولي  والعهد   االقتصادية ، 

نسان  إ، وامليثاق االفريقي لحقوق ال 1969نسان  إمريكية لحقوق الأال   تفاقيةواال    والثقافية.  واالجتماعية

و العقوبة غير  أاألوربية ملنع التعذيب واملعاملة    تفاقيةواال،  1950نسان  إ، واالتفاقية األوربية لحقوق ال 1981

 .1987و املهينة لعام أ اإلنسانية 

األ  .99 الحد  السجناء:قواعد  ملعاملة  والأتعرف ب   دنى  املبادئ  )مجموعة  تحدد  أنها  التي  الأسس  وضاع  أقل 

ل طبقا  االصالح  مؤسسات  وادارة  وتنظيم  املسجونين،  طوائف  مختلف  ملعاملة  املقبولة  ألراء  واملعايير 

و )هي وثيقة قواعد الحد األدنى ملعاملة السجناء، والصادرة عن  أواملمارسات املعاصرة لعلم العقاب الحديث(.  

األمم املتحدة، والتي تحدد الحقوق الواجبة للسجناء في املؤسسات العقابية في حدها األدنى.(. وهي مجموعة  

تمدها مؤتمر األمم املتحدة األول ملنع الجريمة ومعاملة  القواعد التي أعدتها سكرتارية األمم املتحدة، وقد اع

.  1957ثم اعتمدها املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة عام  1955املجرمين املعقود في جنيف عام 

وتعد هذه القواعد خالصة النظرة اإلنسانية العلمية املتطورة في مجال املعاملة العقابية، لذا فهي أهم وثيقة 

 ة لتنظيم السجون يعمل بموجبها في الوقت الحاضر.دولي

العقاب: .100 ولكن    تفريد   
ً
واحدا  

ً
جرما اقترف  من  لكل   

ً
موحدا  

ً
عاما العقاب  يكون  أال  العقاب  بتفريد  يقصد 

 لالختالفات في الشخصية والدوافع وسائر الظروف التي تدفع إلى ارتكاب الجريمة  
ً
يختلف من فرد إلى أخر وفقا
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خا  أم  كانت  والداخلية  كل شخصية  أرجية.  مع   
ً
متالئما جعله  أي  تعميمها  ال  تفريدها  هو  العقوبة  في  صل 

من   للعقاب  القضائي  التفريد  ويعد  القاض ي،  على  تعرض  بمفهومها  أ اجرامية  املساواة  تحقيق  وسائل  هم 

 الحديث.

يقصد باملعاملة العقابية )مجموعة أساليب التنفيذ العقابي التي تحقق األغراض املبتغاة    املعاملة العقابية: .101

 من العقـوبـة، وهي تأهيـل املحكوم عليه عن طريق تهذيبه أو عالجه(. 

في   الفحص:  .102 التفريد  ألغراض  االصالحية  الدائرة  في  النزيل  أو  املودع  استالم  بعد  يتم  الذي  الفحص  هو 

، وهو فحص بيولوجي عقلي ونفس ي اجتماعي وأول مراحل الفحص هو وضعه في القاعات  املعاملة العقابية

املخصصة الستقبال النزالء أو املودع وعزل املحكوم عليه عن زمالئه في القسم اإلصالحي. فالفحص هو دراسة  

بها   يقوم  لتحديد  أفنية  املختلفة  في جوانبها  في علوم مختلفة لشخصية املحكوم عليه  شخصيته  خصائيون 

جرام حتى يمكن املالئمة بين ظروفه االجرامية وبين األساليب العقابية التي ألى الإوبيان العوامل التي دفعته  

تتيح املجال للجزاء املحكوم به لتحقيق هدفه بالتأهيل واإلصالح. فهو يستهدف تفريد املعاملة العقابية، وهو  

 م.يعتبر خطوة تمهيدية وسابقة لتصنيف املحكوم عليه

هو مجموعة اإلجراءات التي تتبع لدراسة حالة النزيل ومعرفة العوامل املختلفة التي أثرت على    التصنيف: .103

سلوكه الشخص ي ووضع برنامج التنفيذ ويتغير كلما اقتضت الظروف ذلك مع عزل كل صنف من النزالء عن  

الجـنس والسـن والعـقـوبة  غيره في قسم خاص في نفس السجن أو في سجن أخر ويكون التصنيف على أسـاس  

فيقصد   االصالح.  دائرة  بقواعد  والتزامه  لإلصالح  واستيعابه  استعداده  ومدى  سجـين  لكل  الجريـمة  ونـوع 

فرادها تشابه في الظروف، ثم توزيعهم على املؤسسات  أ لى طوائف يجمع بين  إبالتصنيف تقسيم املحكوم عليهم  

بغية اخضاع  أوال العقابية  كل طاأقسام  تقسيم  فراد  فهو عملية  لتأهيلهم.  املالئمة  العقابية  للمعاملة  ئفة 

املؤسسة   داخل  توزيعهم  على  للعمل  الجرمية  حالتهم  وتشخيص  املختلفة  العقابية  املؤسسات  في  السجناء 

الواحدة إلى فئات ثم توجيه برامج املعاملة املالئمة لهم واملخصصة لكل فئة على حده وتطبيق هذه البرامج  

مها. واالتجاه العاملي في هذا اإلطار يصبو إلى إنشاء أنواع متعددة من املؤسسات العقابية، بالنظر  عليهم وتقي

إلى تعدد فئات السجناء، وهو ما يتطلب إيداع كل فئة في النوع الذي يناسبها من هذه املؤسسات، هذا التنوع 

  في املؤسسات العقابية، يعتمد على عدة معايير في توزيع السجناء، وفق 
ً
في السن، فيفصل األحداث    الختالفهما

عن البالغين، أو الجنس، حيث تفصل النساء عن الرجال، أو نوع الجزاء، فيفصل املحكوم عليهم بعقوبة عن  

، أو مدة العقوبة، فيفصل املحكوم عليهم بمدد قصيرة عن املحكوم عليهم بمدد  احترازي املحكوم عليهم بتدبير  

العقوبة فيفص أو شدة  عليهم  طويلة،  املحكوم  بأشغال شاقة عن  عليهم  املحكوم  ، وهؤالء عن  باالعتقالل 

املحكوم عليهم بالحبس، وتختلف الدول فيما بينها من حيث املعايير التي تعتمد عليها في هذا التقسيم، فيتم  

جرامية ومدد  تقسيم النزالء إلى مجموعات وفئات وفقا ملعايير السن ونوع الجريمة وتكرار ارتكابها والخطورة اإل 

اإلصالح   أهداف  ولتحقيق  اإلصالحية  البرامج  لتنفيذ  تصنيفهم  تيسر  التي  األسس  من  ذلك  وغير  العقوبة 

 والتأهيل وما تقتضيه املصلحة العامة. 



  2022 يونيو  |د. نوفل علي عبدهللا الصفو   – تعاريف في علم االجرام والعقاب  | سلسلة املحاضرات العلمية 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة ملركز جيل البحث العلمي    ©  تخلي إدارة املركز مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق امللكية الفكرية 
32 

 

ويقصد به وضع فئات السجناء املختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة      الفصل بين فئات السجناء: .104

مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم. ووفقا  من املؤسسات مع  

في مؤسسات مختلفة. وحين   لتنـظـيم السـجون يتم سجن الرجال والنساء  العربي املوحـد  النموذجي  للقانون 

للنساء   املتخصصة  األماكن  مجموع  يكون  أن  يتحتم  السواء  على  الجنسين  تستقبل  مؤسسة  هناك  تكون 

نفصال آليا. يفصل املحبوسون احتياطا عن املسجونين املحكوم عليهم؛ يفصل املحبوسون ألسباب مدنية  م

 عن املسجونين جزائيا. ويفصل األحداث عن البالغين.

النزيل    التأهيل: .105 تقويم  بالتأهيل  وتهيئته    وإصالحهيقصد  أنه    وإعادتهوردعه  كما  الجماعة من جديد  إلى 

الحديثة   العقابية  السياسات  في  الرئيس ي  الهدف  يجب    وإعادةيحقق  مريض  بأنه شخص  النزيل  إلى  النظر 

. فهو مجموعة  االنحرافعالجه وقد يكون املرض نفسيا أو اجتماعيا وهو السبب الذي أودى به إلى السلوك  

املؤسسا  إدارة  تنظمها  التي  والبرامج  النزالء  العمليات  بإصالح  اإلصالحية  مواطنين    وإعادتهمت  املجتمع  إلى 

 قادرين على التكيف والحياة السوية وعدم العودة إلى الجريمة.

نسان فهي إقد يتخذ مفهوم املعاملة عدد كبير من املعاني، ولكن عندما تتصل بمعاملة ال   معاملة السجناء: .106

و باللين، وغالبا ما يشيع استخدام املعاملة في معناة  أة  خر والذي يتصف بالخشونآ سلوب التعامل مع الأتعني  

في حقل معاملة املجرمين ف  العالجي، ولكن  املعاملة يشير  إالطبي  يمكن عملة لإلنسان  إن مفهوم  لى كل ما 

عودته   لتقليص فرص  االجرام  إاملجرم  نحو  إو  أ لى  رغبته  املستقبل،  إ ضعاف  في  الجريمة  مفهوم  أرتكاب  ما 

ساليب التنفيذ العقابي املتبعة مع املحكوم عليه بعد صدور الحكم  أاملؤسسة االصالحية فتعني  املعاملة داخل  

غراض املتوخاة من العقوبة على مالءمة هذه  أالواجب التنفيذ، حيث يتوقف نجاح تنفيذ العقوبة وتحقيق ال 

يكو  معاملة  املسجونين  معاملة  السجون  نظام  يراعى  أن  ويجب  املدان.  لحال  األساس ي  املعاملة  هدفها  ن 

تأهيلهم   وإعادة  الكرامة  االجتماعيإصالحهم  تحترم  إنسانية،  املحرومين من حريتهم معاملة  فيعامل جميع   .

أو   القاسية،  العقوبة  أو  للمعاملة  وال  للتعذيب  أحد  إخضاع  يجوز  فال  اإلنساني.  الشخص  في  األصيلة 

مة ما بحق  أ ن يعرف  أنه ما من أحد يستطيع  أ)  لى القول إالالإنسانية أو الحاطة للكرامة. وقد ذهب البعض  

الحكم على  إ ينبغي  بعد دخوله لسجونها، وال  بل من معاملتها  أال  ما من طريقة معاملتها ألنبل مواطنيها،  مة 

 ألدناهم منزلة(.

تنص مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين    و القاسية او املهينة:أاملعاملة الالإنسانية   .107

أو السجن على أنه ينبغي تفسير تعبير )املعاملة أو العقوبة القاسية    االحتجازيواجهون أي شكل من أشكال  

 يحقق توفير أقص ى قدر من الحماية من اإلساءة البدنية أو العقلية، بما في  
ً
أو الالإنسانية أو املهينة( تفسيرا

أي من حواسه    استخدامذلك إبقاء شخص محتجز أو مسجون في ظروف تحرمه بصفة مؤقتة أو دائمة، من 

 الطبيعية، كالبصر أو السمع أو من وعيه باملكان وانقضاء الزمان.

العقاب    : Correctionاإلصالح   .108 ملصطلح  املخالف  البديل  مظلته    Punishmentهو  تحت  يحمل  الذي 

النظر  التعامل مع املجرمين  الواسعة كل املفاهيم  التي تدور جميعها حول كيفية  العملية  و  أية والتطبيقات 

و هو محاولة جادة وفق برنامج مدروس إلعادة تكييف السجين للبيئة  أكيفية تأهيلهم للعودة بهم للمجتمع،  
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)السجون(   اإلصالحية  املؤسسات  تنظيم  خالل  من  به  املحيطة  فيهااالجتماعية  تدار  التي  الطريقة  تلك و  ا 

كبر وتحقيق تغيرات مطلوبة ومرغوبة، وبالتالي هي حركة عامة  أاملؤسسات وذلك بغية تحقيق عدالة اجتماعية  

تحاول القضاء على املساوئ املوجودة في تلك املؤسسات من جهة وإصالح وعالج املجرمين وتأهيلهم لالنخراط  

 مجددا في املجتمع. 

في املجتمع بما يكفل عدم عودته    اندماجهبإعداد النزيل إلعادة  قيام املؤسسة    إعادة التأهيل االجتماعي:  .109

 للسلوك اإلجرامي عقب االفراج عنه. 

 معاملة النزيل حسب تطور سلوكه من خالل برنامج اإلصالح والتأهيل.  املعاملة التدريجية: .110

مجموعة اإلجراءات االحترازية التي تهدف إلى حفظ األمن والنظام داخل املؤسسة وتحول    الوسائل الوقائية: .111

دون هروب النزيل في حاالت االنتقال الخارجي من املركز إلى أي جهة أخرى أو مواجهة أية تمرد أو عصيان أو  

 هياج. 

انتهاء مدة حكمه بما يضم  الرعاية الالحقة: .112 النزيل بعد  أو  في املجتمع وعدم وهي رعاية املودع  اندماجه  ن 

عودته إلى الجنوح ، وتعد االجراء املكمل لتأهيل املؤسسة العقابية والوسيلة العملية لتوجيه وإرشاد ومساعدة  

املفرج عنه على سد احتياجاته ومعاونته على االستقرار في حياته واالندماج والتكيف مع مجتمعه، عند عودة  

جي الذي غاب عنه نتيجة للفترة الزمنية التي أمضاها في السجن، ويترتب على املحكوم عليه إلى املجتمع الخار 

التأهيل االجتماعي واستمرارها، وتحقيق   في نجاح  رعاية املفرج عنهم رعاية إنسانية واجتماعية أهمية كبيرة 

 انية. أهداف السياسة العقابية الحديثة، ضمانا لحماية املجتمع من مخاطر عودة املجرم إلى الجريمة ث

املركز.    العزل: .113 داخل  لذلك  املخصصة  األماكن  أحد  في   
ً
منفردا النزيل  فــــئـــات أوضع  بــــيــن  الـــفـــصـــل  هـــو  و 

 مــــخــتـلــــفـــة مــــن النـــزالء يـــــخــــشــى مـــخـــاطــر االتــصـــال بـــيـــنـــهـــم.

حتياطيا ألقاربه حتى الدرجة الثانية أو من تصرح لهم إدارة املؤسسة  الزيارة: استقبال النزيل أو املحبوس ا .114

 بذلك.

 تصنيف النزالء طبقا للمعايير العلمية في مجال اإلصالح والتأهيل.  تفريد املعاملة العقابية: .115

يقوم نظام االختبار القضائي على فكرة االفراج عن املجرم من دون الحكم عليه بالعقوبة    االختبار القضائي: .116

ثناء لنوع من  أاكتفاء بوضعه تحت االختبار مدة معينة لكي يراعي خاللها السلوك القويم، ويخضع في تلك ال

في  إالرقابة املنظمة، ف صالح نفسه خالل فترة االختبار تعين الحكم عليه بالعقوبة، وهو إذا أخفق املجرم 

ايجابية،   طبيعة  ذو  وذلأذ  إ نظام  نفسه  إلصالح  فرصة  املجرم  يمنح  وقد  نه  له،  يقدمها  التي  باملساعدة  ك 

 . 1841مريكية سنة أاستحدث هذا النظام ألول مرة في والية ماساشوستس ال 

فراج عن املحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بعد انقضاء  أيقصد باألفراج الشرطي )ال  االفراج الشرطي: .117

 بشروط محددة تتمثل في  
ً
 مقيدا

ً
ة من االلتزامات التي تقيد حريته، خضاعه ملجموعإمدة معينة منها، افراجا

املؤسسة العقابية    إلىما إذا أخل بها فتسلب حريته مرة ثانية ويعود  أفراج النهائي عنه،  إويترتب على تنفيذها ال 

طالقا مقيدا بشروط  إكل مدة عقوبته   نقضاءاو هو )إطالق سراح املحكوم عليهم قبل  ألتنفيذ املدة الباقية(،  

حكام االفراج الشرطي  أفرض عليه وتقيد حريته وفي مدى وفائه بتلك االلتزامات(. ونظمت تتمثل في التزامات ت
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للمحكمة  ف.  1971( لسنة  23( من قانون أصول املحاكمات الجزائية العراقي رقم )337-331نصوص املواد ) 

صلية مقيدة  أفراج عن املحكوم عليه بعقوبة  إن تقرر الأو املحكمة التي حلت محلها  أصدرت الحكم  أالتي  

 وتبين للمحكمة إو ثلثيها أرباع مدتها أمض ى ثالثة أذا إ للحرية 
ً
نه قد استقام سيره وحسن سلوكه  أذا كان حدثا

 شهر وال تزيد املدة الباقية منها على خمس سنوات. أمضاها منها عن ستة  أن ال تقل املدة التي أعلى 

118. (  من  إسلوب عقابي حديث مقتضاه الأ هو    (:Paroleالبارول 
ً
بعد قضائه جزءا فراج عن املحكوم عليه 

 الخضوع أذا ما تبين حسن سلوكه، وتعهد بإالعقوبة  
ً
 غير مخالف للقانون، قابال

ً
ن يلتزم في مسلكه سلوكا

 بكافة ما يفرض عليه من شروط ، وهو نظام أنجلوسكسوني يعود في نشأته  إلل
ً
  إلىشراف االجتماعي ملتزما

ال  البارول مع نظام  نظام  التاسع عشر، ويتشابه  في قيامهما على  إالقرن  الشرطي  سس واحدة حيث  أفراج 

 من العقوبة قبل االفراج عنه ليتمكن خاللها القائمون على  أيفترض كل منهما  
ً
ن يمض ي املحكوم عليه جزءا

بال جدارته  مدى  وتحديد  سلوكه  مالحظة  من  العقابية  الشرطي  إاملؤسسة  نظام  أفراج  من  باالستفادة  و 

ثر املترتب على عدم التزامه بهذه  أالبارول، كما يتفقان فيما يتم فرضه من قيود على املفرج عنه، وكذلك في ال

الغاء االفراج وإالقيود   الدور    إلى عادة املحكوم عليه  إال وهو  في  بينهما  الفارق  العقابية، وينحصر  املؤسسة 

ه املشرف االجتماعي في ظل نظام البارول حيث تتطلب مهمته مراقبة سلوك املفرج عنه  يجابي الذي يمارس إال

و له،  العون  يد  من  إوتقديم  املختصة  الجهات  لتمكين  حالته  عن  دورية  تقارير  املالئم  إعداد  القرار  تخاذ 

 لتطورات سلوكه . 

ط موقف خالل فترة اختبار  هو )تعليق تنفيذ العقوبة فور صدور الحكم بها على شر   وقف تنفيذ العقوبة: .119

دانة  إيحددها القانون(، فهو نوع من املعاملة التفريدية ذات طبيعة مستقلة بمقتضاه يحكم القاض ي بثبوت  

فترة   بها على شرط واقف خالل  العقوبة املحكوم  تنفيذ  يعلق  ثم  القانون،  في  املقررة  بالعقوبة  املتهم وينطق 

تكاب املحكوم عليه جريمة جديدة، سقط الحكم باإلدانة ويعتبر ذا انقضت هذه املدة من دون ار إمعينة، ف

لغي هذا التعليق، ونفذت  أجلها،  أما إذا ارتكب جريمة جديدة خالل هذه املدة وحكم عليه من  أكان لم يكن،  

املوقوفة. ونظمت   بموجب  أ العقوبة  العقوبة  تنفيذ  )أحكام وقف  العراقي رقم  العقوبات  قانون  (  111حكام 

 (.149- 144في املواد ) 1969لسنة 

اقبة االلكترونية: .120  في    نظام املر
ً
يقوم هذا النظام على ترك املحكوم عليه بعقوبة سالبة قصيرة املدة طليقا

 عن بعد. وقد  إالوسط الحر مع إخضاعه لعدد من االلتزامات ومراقبته في تنفيذها  
ً
خذ به املشرع  ألكترونيا

هولندا، وكندا، بعد نجاح تجربته في دول أخرى، كالواليات املتحدة، والسويد، وبريطانيا، و   1997الفرنس ي عام  

ويشترط لالستفادة من هذا النظام أال تكون مدة العقوبة املطلوب تنفيذها أو املتبقية أكثر من عام، ويجري  

تطبيقه بعد موافقة املحكوم عليه بناء على أمر من قاض ي التنفيذ أو بناء على طلب النائب العام أو طلب من  

بعدم التغيب عن محل إقامته أو أي مكان آخر يحدده القرار    املحكوم عليه ذاته، والخاضع لهذا النظام يلزم

الصادر من قاض ي التنفيذ خالل ساعات معينه من اليوم، بما يتفق مع الوضع األسري واملنهي للمحكوم عليه،  

 عن طريق ارتداء املحكوم عليه أسورة  
ً
لكترونية في كاحله تقوم بإرسال  إويراقب تنفيذ تلك االلتزامات الكترونيا

 كل    50إشارة مداها  
ً
في مكان يحدده قاض ي تطبيق    30مترا تلك اإلشارات على جهاز مثبت  ثانية، وتستقبل 
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العقوبات ويتصل بمركز املتابعة املوجود في املؤسسة العقابية عن طريق خط تليفون، كما قد يجرى التحقق  

ية للمحكوم عليه، وإذا حدث وعطل  املفروضة عن طريق زيارات تجريها اإلدارة العقاب  لتزاماتاال  حتراما من  

 إللغاء قرار الوضع تحت املراقبة االلكترونية. 
ً
 املحكوم عليه أجهزة املراقبة اإللكترونية فإنه يكون ذلك سببا

 به أن يجعل من العقوبة  أيعرف التفريد التشريعي ب التفريد التشريعي: .121
ً
نه الذي يتواله املشرع ذاته محاوال

 
ً
 ومتالئما

ً
 مع الخطورة املادية للجريمة من ناحية، بما تتضمنه الجريمة من خطر على املجتمع،  جزاء متناسبا

أو ما يمكن أن تحدث به من ضرٍر مع الظروف الشخصية للجاني الذي يمكن له أن يتوقعها أو يتنبأ بها وقت  

 تحديده للجريمة والعقوبة. 

االجتماعي:أالباحث   .122 االخصائي  و   و   
ً
أكاديميا املؤهل  الشخص  املشاكل  هو  مع  للتعامل   

ً
  االجتماعية مهنيا

 للسجناء، وتقديم املساعدة الضرورية للمساهمة في حلها.

 للتعامل مع املشاكل النفسية التي قد يتعرض لها    االخصائي النفس ي: .123
ً
 ومهنيا

ً
هو الشخص املؤهل أكاديميا

 نزالء املؤسسات العقابية.

الوسائل التي تساعد النزيل على التكيف مع الحياة  يقصد بها مجموع اإلجراءات و   الخدمات االجتماعية: .124

 لى املجتمع مواطن صالح.إعداده للعودة  إداخل املؤسسة العقابية وتوجيهه في حل مشاكله وتأهيله و

ثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وفق شروط يحددها  أنها الخروج املرخص به  أتعرف ب   اجازات النزالء:  .125

جازة من مدة العقوبة التي إن ال تحتسب فترة الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الصدد على  أالقانون وال

العالجية.   املؤسسة  داخل  قضاءها  النزيل  على  مبدأ  و يجب  هو  العقابية  النظم  في  قديما  السائد  املبدأ  كان 

يقاف. وسند هذا املبدأ  إو  أ   نقطاعاي  أال يعترض مدة تنفيذ العقوبة  إاستمرار التنفيذ العقابي ومن ثم يجب  

هو الرغبة في عزل املحكوم عليه عن املجتمع والحرص على عدم اضعاف القوة الرادعة للعقوبة. ولكن تطور  

و تأجيل العقاب لفترة  ألى اقرار تصريحات الخروج املؤقت من املؤسسة العقابية وايقاف  إدى  أعلم العقاب  

 عالجية تقتض ي السماح للنزيل بالخروج املؤقت من السجن. و أنسانية إو لظروف أسباب عائلية أمحددة ل

) يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج    مناهضة التعذيب التعريف التالي لهذا املصطلح:  اتفاقيةأوردت    التعذيب: .126

 بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو  
ً
، يلحق عمدا

ً
 كان أم عقليا

ً
عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا

معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو  من شخص ثالث على  

أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب    -شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث  

 كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه م
ً
وظف رسمي أو أي  من األسباب يقوم على التمييز أيا

شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناش ئ فقط عن عقوبات قانونية أو  

 املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها(. 

يعد   التعذيب  ألن  الدولية  أونظرا  االتفاقيات  نصت  فقد  لإلنسان،  األساسية  للحقوق  وامتهان  مخالفا  مرا 

  10شارت الدساتير املقارنة لحظر التعذيب في نصوصها، وفي  أ نسان على حظره، وكذلك  النات حقوق اإلواع

وافقت الجمعية العامة لألمم املتحدة على اتفاقية ملناهضة التعذيب، ودخلت حيز التنفيذ في   1984ديسمبر 



  2022 يونيو  |د. نوفل علي عبدهللا الصفو   – تعاريف في علم االجرام والعقاب  | سلسلة املحاضرات العلمية 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة ملركز جيل البحث العلمي    ©  تخلي إدارة املركز مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق امللكية الفكرية 
36 

 

لى اتفاقية مناهضة التعذيب  إ  2009( لسنة  30، وقد انضم العراق بموجب القانون رقم )1986يونيو سنة    26

/ج ( من الدستور  37وغيره من ظروف املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وقد نصت )املادة  

نسانية، وال عبرة  نواع التعذيب النفس ي والجسدي واملعاملة غير اإلأيحرم جميع  -على )ج    2005العراقي لسنة  

التهديد أو التعذيب، وللمتضرر املطالبة بالتعويض عن الضرر املادي واملعنوي    بأي اعتراف انتزع باإلكراه أو 

 للقانون(. أالذي 
ً
 صابه، وفقا
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