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:الملخص
 والتي تزيد من أهميتها عندما، ومن أهم هذه البدائل هي المراقبة اإللكترونية،ظهر االهتمام بما يعرف ببدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
 خصوصاً إذا تعلق األمر بالعقوبة السالبة للحرية، ومحاولة إصالحهم وتهذيبهم بعيداً عن المؤسسة السجنية،تطبق على األحداث لمنع اختالطهم بالمجرمين
 وتعرف المراقبة اإللكترونية بأنها" إلزام المحكوم عليه أو المحبوس احتياطياً باإلقامة في منزله أو محل إقامته خالل ساعات محددة،قصيرة المدة
."ًبحيث تتم متابعة الشخص الخاضع للمراقبة إلكترونيا
وتتمحور إشكالية البحث حول ما هي مبررات تطبيق المراقبة اإللكترونية كبديل لعقوبة الحبس على األحداث؟ وهل تخضع أثناء تطبيقها لشروط محددة؟
 كما توصلنا، بين القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية، إضافة إلى المنهج المقارن،حاولنا اإلجابة على هذه اإلشكالية بواسطة المنهج الوصفي التحليلي
.لبعض النتائج المهمة والعديد من التوصيات أملين أن نكون قد وفقنا فيها

 المراقبة االلكترونية، األحداث، بدائل عقوبة الحبس:كلمات مفتاحية

Legal regulation to apply Electronic surveillance as an alternative to
imprisonment on youngish.

Abstract
The interest appeared in the expression short-term substitutes of Freedom-Restricting Punishment
(punitive detention). One of the most important substitutes is the electronic observation, which it's
importance increases when it applies in the youngish for prevent them socializing with criminals and
attempt refinement reform them far away from the jail organization. Especially when it's attached shortterm punitive detention .
The electronic observation means " Force the convicted or jailed person to stay in his home or place of
residence during limited hours so that follow-up of the person subject to electronic monitoring.
Of which makes us asks around what are justifications application of the electronic observation as
substitute for prison punishment on the youngish? And is there bordered conditions yields during its
application period?
We tried to answer on this inquiries by the descriptive and analytic method. In addition to the comparative
method between the legal laws and the Islamic law. Reaching to some important results and
recommendations. We hope that we have been successful and reconcile
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من أىمية في التطرق لمنظم التشريعية المقارنة لموصل إلى تطبيق

مقدمة:

تعد مشكمة إجرام األحداث من المشكالت الجوىرية التي تجابو المجتمع صحيح لنظام المراقبة اإللكترونية.

نظ اًر لكونيا تمس فئة ميمة ،أال وىي فئة األحداث الصغار والمراىقين الدراسات السابقة:

الشباب الذين تقل أعمارىم عن  18سنة ،1لذلك ظير االىتمام بما ىناك بعض الدراسات التي تناولت موضوع الرقابة اإللكترونية كعقوبة

يعرف ببدائل العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة ،ومن أىم ىذه البدائل بديمة بشكل شمولي عمى فئة أخرى غير األحداث كان منيا ،بحث
ىي المراقبة اإللكترونية ،والتي تزيد من أىميتيا عندما تطبق عمى بعنوان مراقبو المتيم إلكترونيا لمحد من مساوئ الحبس االحتياطي

األحداث لمنع اختالطيم بالمجرمين ،ومحاولة إصالحيم وتيذيبيم بعيداً دراسة تحميمية" لمدكتور ساىر الوليد ،الذي تناول أىم المبررات التي

عن المؤسسة السجنية ،خصوصاً إذا تعمق األمر بالعقوبة السالبة تدعو إلى تطبيق نظام الرقابة الجزائية اإللكترونية كبديل لمحبس
لمحرية قصيرة المدة ،وتعرف المراقبة اإللكترونية بأنيا" إلزام المحكوم االحتياطي ،وكذلك الصعوبات

التي تعترض تطبيق نظام عمى

احتياطيا وتوصل إلى عدة نتائج منيا عدم التماثل بين مدة
عميو أو المحبوس احتياطياً باإلقامة في منزلو أو محل إقامتو خالل المحبوسين
ً
ساعات محددة بحيث تتم متابعة الشخص الخاضع لممراقبة إلكترونياً" ،2المراقبة اإللكترونية كبديل لمحبس االحتياطي وبين مدة العقوبة في حالة
حيث يتضح من خالل التعريف أن المراقبة اإللكترونية ليست عقوبة في اإلدانة تقف حائال دون تطبيق مبدأ خصم مدة المراقبة من مدة العقوبة
حد ذاتيا ،إنما ىي بديل لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة ،قياساً عمى خصم مدة الحبس االحتياطي من مدة العقوبة .
تطبق عمى أشخاص معينين ،بتوفر شروط معينة".
ودراسة بعنوان" العقوبات البديمة لذوي االحتياجات الخاصة دراسة

ومن المسمم بو أن التنظيم القانوني في الدول الديمقراطية يعتمد عمى تأصميو

مقارنة",

لمباحث ,سمطان بن سالم فاضل البقمي,

الموازنة بين مصمحة الفرد من جية ومصمحة الدولة من جية أخرى ،)2102( ،مقدمة لجامعة األمير نايف العربية لمعموم األمنية  .ىدفت

حيث يقع عمى عاتق المشرع أن يحقق ىذا التوازن عند وضع الدراسة إلى بيان العقوبات البديمة والغايات المرجوة منيا وكذلك التعرف
التشريع( ،)3كما أن العمل عمى إيجاد تنوع أكثر في أنواع المعاممة بمنظور الفقو اإلسالمي لذوي االحتياجات الخاصة وتوضيح القوانين
التأديبية لمحدث غير اإليداع بالمؤسسة العقابية يتيح لمقاضي تفريد المتعمقة بذوي االحتياجات الخاصة وتحديد العقوبات المناسبة ليم
العقوبة عمى الحدث بشكل يسيم بتحقيق استصالح الحدث.
إشكالية البحث:

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا شمولية الشريعة اإلسالمية
وصالحيتيا لكل زمان ومكان وألي مجتمع يجعميا سباقة إلفراز

تتمثل مشكمة الدراسة بسؤال أساسي وىو :ما ىي مبررات تطبيق تشريعات لمعقوبات البديمة بشكل عام.
المراقبة اإللكترونية كبديل لعقوبة الحبس عمى األحداث ،وىل تخضع ىيكمية البحث:

أثناء تطبيقيا لشروط محددة ،ثم نتساءل حول الضمانات الموجودة في المبحث األول :أساس تطبيق المراقبة اإللكترونية وشروطيا كبديل

القانون لتطبيق نظام المراقبة اإللكترونية?

لتطبيق عقوبة الحبس عمى األحداث

المنيج المتبع:

المطمب األول :األساس القانوني والفمسفي لتطبيق المراقبة اإللكترونية

سنعتمد في ىذا البحث لإلجابة عمى إشكالياتو عمى المنيج الوصفي المطمب الثاني :شروط تطبيق المراقبة اإللكترونية

التحميمي ،لتحميل ووصف المبدأ من الناحية القانونية ،ومناقشة المبحث الثاني :ضمانات تطبيق المراقبة اإللكترونية كبديل لتطبيق

النصوص القانونية التي تنظمو ،مع عدم إىمال المنيج المقارن لما لو عقوبة الحبس عمى األحداث
 -1بولحٌة ،حموق الطفل فً االتفالٌات الدولٌة ولانون العموبات (ص.)52
 -2سالم ،المرالبة اإللكترونٌة طرٌمة حدٌثة لتنفٌذ العموبة السالبة للحرٌة
خارج السجن (ص.)9
ً
) )3الولٌد ،مرالبة المتهم إلكترونٌا كوسٌلة للحد من مساوئ الحبس
االحتٌاطً (ص.)675

المطمب األول :الضمانات القضائية
المطمب الثاني :الضمانات التنفيذية

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

161

التنظيم القانوني لتطبيق المراقبة اإللكترونية كبديل لعقوبة الحبس عمى األحداث

نزار قشطة؛ خمود إمام

دراسة تحميمية مقارنة

()6

المبحث األول :أساس تطبيق المراقبة اإللكترونية وشروطيا كبديل وىناك دول عربية بدأت تستخدم العقوبات البديمة منيا السعودية

والقانون األردني الذي بدأ باألخذ في تطبيق السوار اإللكتروني في

لتطبيق عقوبة الحبس عمى األحداث

يعتبر نظام المراقبة اإللكترونية من أىم البدائل التي يمكن مطمع عام  2015م.

تطبيقيا عمى األحداث لالبتعاد عن السمبيات الكبيرة لمعقوبة السالبة وقد تبنى المشرع الفمسطيني بدائل العقوبات في قانون المجرمين

لمحرية قصيرة المدة ،أىميا أنيا ضعيفة في إصالح الجاني وتأىيمو ،األحداث رقم  2لسنة 1937م ،المطبق في قطاع غزة ،حيث وضع

واعتبارىا السبب األقوى في اكتظاظ السجون ،الذي يؤدي إلى عرقمة المشرع لألحداث فيما يتعمق ببدائل العقوبة نظاماً خاصاً وفقاً لمقانون
العممية العقابية في مجموعيا ،مما يحول دون تطبيق أي برنامج وأفرد ليا المواد  12و ،13حيث استبعدت المادة ( )12الحبس إذا كان
إصالحي متكامل يستفيد منو السجناء سواء المحكوم عمييم بعقوبات المحكوم عميو ولد ،وذلك كما جاء في الفقرة األولى منيا (ال يحكم عمى

قصيرة المدة أو المحكوم عمييم بعقوبات طويمة المدة ، ،لذلك ال بد لنا ولد بالحبس) ،وجاء في الفقرة الثانية (ال يحكم عمى حدث بالحبس إذا
من التعرض ألساس تطبيق المراقبة اإللكترونية سواء كان أساس قانوني كان في اإلمكان معاممتو بأية طريقة أخرى كوضعو تحت المراقبة أو

أم فمسفي ،في المطمب األول ،ولكن تبني نظام المراقبة اإللكترونية ال تغريمو أو جمده أو وضعو في معتقل أوفي مدرسة إصالحية ،أو بأي

يمكن أن يكون عمى إطالقة ،بل ال بد أن يكون ىناك شروط يجب وجو آخر).
توافرىا لتطبيق نظام المراقبة اإللكترونية ،وىذا ما سوف نتناولو في

المطمب الثاني.

يتضح لنا أن القانون ىنا ذكر بأنو ال يحبس الولد إذا كان ىناك طريقة

أخرى كعقوبة بديمة يحكم عميو ،وفي نص المادة عمى "بأية طريقة

المطمب األول :األساس القانوني والفمسفي لتطبيق المراقبة أخرى" ،فإن المشرع ىنا أصاب حينما جعل الباب متاحاً الستعمال أية
وسيمة يراىا القاضي مناسبة لتطبيقيا عمى الحدث ،بما في ذلك نظام

اإللكترونية

يعتمد تطبيق المراقبة اإللكترونية عمى عده أسس منيا ما ىو قانوني ،المراقبة اإللكترونية ،حيث جاء نصو عمى " بأية طريقة أخرى" عامة

ومنيا ما ىو فمسفي معتمد عمى العديد من المبررات المتعمقة بالحدث وغير مقيدة بوسيمة معينة.

وبظروف المجتمع التي تشجع عمى تبني نظام المراقبة اإللكترونية في كما نجد أن القرار بقانون الخاص بحماية باألحداث لسنة 2016م،
قضايا األحداث ،ويجعميا ضرورة وليست ترفاً:

()4

المطبق بالضفة الغربية ،في المادة ( ) 7في الفقرة الرابعة ،التي نصت

الفرع األول :األساس القانوني لتطبيق المراقبة اإللكترونية

عمى أنو " تعطى األولوية لموسائل الوقائية والتربوية والتأىيمية ،ويتجنب

لقد تبنت العديد من التشريعات الوطنية مفيوم بدائل العقوبة ،ومن أىميا االلتجاء إلى التوقيف االحتياطي والتدابير السالبة لمحرية وبخاصة
المراقبة اإللكترونية ،لما لو من إيجابيات كثيرة ،ومن أىم ىذه

التشريعات ،القانون الفرنسي الذي نص عمى المراقبة اإللكترونية كعقوبة ) )6ورد ذلك في المادة  18من مشروع نظام العقوبات البديمة السعودي

أصمية في قانون العقوبات الفرنسي في المادة  1-26-132حيث
ذكرت " :لممحكمة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة ال تزيد عمى سنتين،
أو عمى العائد بالحبس الذي ال يزيد عن سنة أن تقرر تنفيذ العقوبة
كميا أو بعضيا بوضع المحكوم عميو تحت نظام المراقبة اإللكترونية،
شرط قيام الشخص بالتزامات ،وواجبات معينة وحرمانو من بعض
الحقوق وىذه العقوبة تيدف إلى منع تكدس السجون".5

الجديد المقترح حيث نصت عمى" :يوضع الحدث تحت المراقبة

االجتماعية في بيئتو الطبيعية تحت إشراف وتوجيو األخصائي

االجتماعي وذلك بحكم من المحكمة يحدد فيو الشروط الواجب
مراعاتيا ومدة المراقبة عمى أن ال تتجاوز السنتين ،فإذا فشل
الحدث عرض األمر عمى المحكمة التخاذ ما تراه مناسباً ن تدابير
أخرى" .كما وردت في وثيقة أبو ظبي لمنظام القانون الموحد

لألحداث بدول مجمس التعاون لدول الخميج العربية ،وذلك في

) )4القحطاني ،العقوبات البديمة في قضايا األحداث (ص.)75

 -5مصطفى ،عقوبة المراقبة اإللكترونية ( ص.)204-203

المادة  .11القحطاني ،العقوبات

البديمة في قضايا األحداث

(ص.)143
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اإللكترونية أن تعزز القيم لديو وتؤدي إلى تنمية شعوره

قصيرة المدة إال في الحاالت الصعبة ،وبما يتفق مع مصمحة الطفل

بتقدير

الفضمى".

المجتمع.

وتعتبر المراقبة اإللكترونية من العقوبات البديمة الوقائية والتربوية
والتأىيمية ،كما أنيا تبقي الحدث داخل محيط أسرتو وتحت رعايتيم.

الذات

()10

وشعوره

بالمسئولية

أمام نفسو وأمام

تصور سميم مبني عمى معطيات عممية ،وقد أتبتت الدراسات

 -2العقوبة تطييرية لممسمم المكمف :حيث قال " : أ ََال
ِ
اّللِ َش ْيًئا،
َن َال تُ ْش ِرُكوا ِب َ
تَُبا ِي ُعوِني َعَمى َما َب َاي َع َعَم ْيو ِّ
اء ،أ ْ
الن َس ُ
َوَال تَ ْس ِرُقواَ ،وَال تَ ْزُنواَ ،وَال تَْقتُُموا أ َْوَال َد ُك ْمَ ،وَال تَأْتُوا ِبُب ْيتَ ٍ
ون ُو
ان تَْفتَُر َ
ِ
يكم وأَرجمِ ُكم ،وَال تَعصوِني ِفي معر ٍ
وف?» ُقْمَناَ :بَمى َيا
َ ُْ
َب ْي َن أ َْيد ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ
رسول َ ِ
ِ
َّللاِ َ« :ف َم ْن
ول َ
َّللاَ ،فَب َاي ْعَناهُ َعَمى َذل َ
ال َرُس ُ
كَ ،فَق َ
َُ َ
ِ
َ
وب ٌة َف ُيَو َكف َارةٌَ ،و َم ْن َل ْم تََنْم ُو
اب َب ْع َد َذل َ
ك َش ْيًئا َفَناَل ْت ُو ُعُق َ
َص َ
أَ
()11
وب ٌة َفأَم ُره ِإَلى َ ِ ِ
اء َعاَقَب ُو" ،
ُعُق َ ْ ُ
اء َغَف َر َل ُو َوِا ْن َش َ
َّللا ،إ ْن َش َ

الفترة الرئيسية التي يحدث خالليا السموك اإلجرامي ،7ويتعمق

ألن القمم مرفوع عنو قبل البموغ كما وضحت ذلك الشريعة

الفرع األول :األساس الفمسفي لتطبيق المراقبة اإللكترونية

أوال :المبررات الخاصة بظروف الحدث

 -1خصائص المرحمة العمرية التي يمر بيا الحدث ،فتفيم
خصائص المرحمة العمرية يقدم عامالً مساعداً لفيم طبيعة
الحدث في ىذه المرحمة ودوافعو والحكم عميو ،بناء عمى
أن فترة المراىقة –من الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة-ىي

ولكن الحدث غير مكمف ومعفو عنو في الجزاء اآلخروي،

بيذه المرحمة العديد من الخصائص منيا:

اإلسالمية؛ فينتفي اليدف من التطيير لمحدث من سجنو عمى

أ -الصراع بين غرائز المراىق الداخمية وبين نظم المجتمع وآدابو
والذي أسيمت برامج التواصل

اعتبار أن الوضع تحت المراقبة اإللكترونية ال يحمل معنى
اإليالم المتوفر في السجن ،كما أن الحدث يعتبر أكثر تقبال

االجتماعي مع القنوات

لإلصالح والتقويم من الشخص البالغ ،لذلك فيو أولى

الفضائية في تعزيزه ،وتوىم الحب الذي تؤججو المؤثرات

باستخدام نوعيات من العقوبة البديمة التي تستثمر ىذه القابمية

المنتشرة في محيط الحدث ،ومنيا األفالم والمقاطع التي

في وقتيا وفي إطار تشريعي يؤدي الغرض منو ،بحيث يتيح

أصبحت في متناول أيدي المراىقين وىذا من أسباب قضايا
()8

المجال ألكبر شريحة من األحداث لالستفادة من ىذا النظام

الجرائم الجنسية.

ب -االضطرابات النفسية ،حيث يرى المحممون النفسيون أن
اضطراب عالقة الطفل بوالديو وبخاصة األم يعد مسئوالً عن
(،)9

معظم اضطراباتو النفسية ويدفعو إلى السموك اإلجرامي

إذا توافرت شروط تطبيقو عمييم حتى يمكن التقميل من حاالت
()12

العود.

ثانيا :المبررات الخاصة بظروف األسرة والمجتمع المحيط

لذا فإن من شأن البرامج اإلصالحية المقننة التي يخضع ليا تعتبر األسرة المالذ اآلمن لمطفل والمؤثر األساسي في تنشئتو وتربيتو،
الحدث كبديل لمعقوبة ،ومنيا الوضع تحت المراقبة وىي نواة المجتمع فإذا صمحت صمح المجتمع ِبأَسره واذا فسدت فسد

7

 حٌث أشار تحلٌل إحصائً لظاهرة جنوح األحداث فً األراضً الفلسطٌنٌة للعام 2004حتى شهر أغسطس  ،2005تبٌن أن الفئة العمرٌة التً احتلت الدرجة األولى
من حٌث عدد األطفال المجرمون هً ما بٌن األعوام  ،18 –16كذلن الحال بالنسبة
لعام  2005منذ بداٌته ولغاٌة نهاٌة شهر أغسطس من نفس العام ،أنظر تمرٌر الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً لسنة  ،2005 – 2004ثم اإلشارة إلٌه فً تمرٌر
حول والع لضاء األحداث  ،2005 -2004 ،إعداد  :الحركة العالمٌة للدفاع عن
األطفال  -فرع فلسطٌن ،منشور على المولع اإللكترونً التالً:
http://arabic.dci-palestine.org/sites/arabic.dci.palestine.org/files/jj2005_0

) )8القحطاني ،العقوبات
(ص.)76

البديمة في قضايا األحداث ،دراسة مقارنة

) )9موقع جامعة الممك عبد العزيز ،أحداث ومنحرفين (ص.)38

المجتمع وانتشر فيو المجرمين ،حيث تقوم بدور أساسي في تقويم
واصالح أخطاء أفرادىا ،حيث جاء في الحديث الشريف قولو ُ " كُّم ُك ْم
ُّ
ِ ِِ ِ
الرُج ُل
ول َع ْن َرِعيَِت ِوَ ،و َ
ام َار ٍع َو َم ْسُئ ٌ
َار ٍعَ ،وُكم ُك ْم َم ْسُئ ٌ
ول َع ْن َرعيَتو ،اإل َم ُ
ار ٍع ِفي أَىمِ ِو وىو مسُئول عن رِعيَِت ِو ،والم أرَة ر ِ
اعَي ٌة ِفي َب ْي ِت َزْو ِج َيا
َ َْ ُ َ
ْ َ َُ َ ْ ٌ َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول َع ْن َرِعيَتو»
َو َم ْسُئوَل ٌة َع ْن َرِعيَت َياَ ،و َ
الخاد ُم َار ٍع في َمال َسِّيده َو َم ْسُئ ٌ
) )10القحطاني ،العقوبات البديمة في قضايا األحداث (ص.)79

) )11النسائي ،سنن النسائي ،كتاب البيعة /باب البيعة عمى الجياد :142/7 ،رقم الحديث .]4162

[

) )12مزراب ،مدخل إلى سيكولوجية الجنوح (ص.)236
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ِ
ال
الَ - :و َحس ْب ُت أ ْ
َن َق ْد َق َ
َق َ
ِِ
ُّ
ول
َرِعيَتوَ ،وُكم ُك ْم َار ٍع َو َم ْسُئ ٌ

ِ ِ
ِ
ول َع ْن
 « َو َالر ُج ُل َر ٍاع في َمال أَِبيو َو َم ْسُئ ٌ
ِ ِ ()13
َع ْن َرِعيَتو"  ،ومما يبرر تطبيق عقوبة

ومنعو من مخالطة المجرمين داخل السجون ،لذلك ال ينبغي
()16

االقتصار عمى العقوبات السالبة لمحرية فقط معينة.

ب -من أىم مبررات الوضع تحت المراقبة اإللكترونية كعقوبة

بديمة كالوضع تحت المراقبة اإللكترونية لألحداث ظروف خاصة بأسرتو

بديمة ،القصور الممحوظ في النتائج التي يحصل عمييا

ومجتمعو وىي:

المجتمع من خالل اعتماد السجن كعقوبة رئيسة وشبو وحيدة

 -0المبررات الخاصة بظروف األسرة :

أ -التفكك األسري والتنشئة الخاطئة داخل األسرة من عوامل

لألحداث ،فال زالت حاالت العود مرتفعة وخالل مدة قد ال
()17

تكون طويمة بعد إطالق سراح الحدث

انحراف الحدث ،حيث أن  %70إلى  %80من األحداث
القاصرين ينحدرون من عائالت مفككة ،حيث تمثل البيئة

سمبيات عديدة لمسجون ومؤسسات الرعاية االجتماعية والتي

العائمية أىم األوساط االجتماعية المفروضة عمى الشخص،

تؤثر عمى المجتمع منيا:

الرعاية االجتماعية وادارتيا وحراستيا يكمف الدولة أمواالً

في مراحل عمره األولى التي تتشكل فييا معالم الشخصية،

طائمة .

ويتوقف اعتبار األسرة عامالً من عوامل اإلجرام عمى توافر

 -كما ينتج عن تكدس السجون ومؤسسات الرعاية االجتماعية

أمرين ،إما عوامل مرتبطة بالتفكك المادي لألسرة ،واما عوامل

ترتبط بالتفكك المعنوي لألسرة ،14لذلك نجد أن بدائل العقوبة

واكتظاظيا بالنزالء العديد من اآلثار السمبية ،كانتشار

األمراض واألوبئة ،وفشل البرامج المقدمة لمنزالء أو ضعفيا،

وخاصة الوضع تحت المراقبة اإللكترونية تتيح لألسرة اإلسيام
بواجبيا.

()18

 -إرىاق موازنة الدولة ،حيث أن إنشاء السجون ومؤسسات

وال شك أن األسرة تقوم بدور ميم جدا في حياة الفرد ،خاصة

في عالج انحراف الحدث ،وتدارك القصور والفشل في القيام

 ،والشك أن ىناك

وزيادة معاناة النزيل ،واالختالط بالمجرمين المحترفين.
بالرغم من تمك المبررات السابقة إال أن تطبيق المراقبة اإللكترونية

ب -تالفي اآلثار السمبية الناتجة عن سجن الحدث عمى الوالدين يعتريو بعض السمبيات والتي من أىميا ،أن وضع السوار اإللكتروني
 ،حيث أن تطبيق المراقبة اإللكترونية عمى الحدث تساىم في لممحكوم عميو ييدد الحياة الخاصة لممحكوم عميو ،ويجعمو دائما خاضع ًا
عالجو ،وتعتبر وسيمة مالءمة الستصالحو تقية من سمبيات لممراقبة مما يؤدي إلى حرمانو من الحقوق األساسية ،19لكننا نجد أن

اغمب التشريعات الوطنية قد اتجيت إلى تطبيق المراقبة اإللكترونية

االختالط مع المجرمين اآلخرين.

 -2المبررات الخاصة بالمجتمع :

بالرغم من السمبيات التي تعتريو ،لما لو من إيجابيات عديدة منيا

اإللكترونية في قضايا األحداث ما يمي:

النفقات المالية المقررة لمسجون وحراستيا .21وتجدر اإلشارة إلى أن

من أىم المبررات المجتمعية المتعمقة بتطبيق الوضع تحت المراقبة الوقاية من العود ،20و التخفيف من ازدحام السجون ،والتقميل من
أ -توافق مبدأ الوضع تحت المراقبة اإللكترونية كعقوبة بديمة مع
الفقو الشرعي – رباني المصدر – والذي كفل باتساع مجال

التعزير( ،)15ما دامت أنيا تساىم في إصالح الحدث ،وردعة
)[ )13البخاري :الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا  وسننو وأيامو ،كتاب الجمعة/باب الجمعة في
القرى والمدن :5/2 ،رقم الحديث .]893
14

) ( -للمزٌد راجع د .نزار حمدي لشطة ،الوجٌز فً شرح علم اإلجرام وعلم
العماب ،مكتبة نٌسان ،غزة ،2016 ،ص.83 :

) )15المقصود من التعزير ىو الزجر ،وأحوال الناس في االنزجار عمى مراتب.
الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ،ج.)57/7

) )16عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي (ص.)225
) )17القحطاني ،العقوبات البديمة في قضايا األحداث (ص.)83

) )18ولد دمحم ،إجراءات بديمة عن عقوبة الحبس (ص ص.)107 -106
19

 مصطفى ،عموبة المرالبة اإللكترونٌة (ص.)19920
 حٌث أثبتت اإلحصاءات والدراسات التً أجرٌت فً فرنسا فً عام 2006م أنعدد األشخاص الذٌن تم وضعهم تحت المرالبة  1648أي زٌادة بنسبة  %2228عن
عام 2005م ،وثبت بهذه اإلحصاءات نجاح هذه التجربة فً أغلب حاالتها ،المرجع
السابك( ،ص)200
21
 إذ تمدر نفمات الٌوم فً الوضع تحت المرالبة اإللكترونٌة ألل بأربع مرات منٌوم السجن ،أوتانً ،الوضع تحت المرالبة اإللكترونٌة "السوار اإللكترونً"
(ص.)152
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تطبيق المراقبة اإللكترونية كبديل لمعقوبة ال يعني إلغاء عقوبة السجن المصادرة( ،)23فيي طريقة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية خارج السجن

تماماً لما ليا من أىمية في الردع العام والخاص وضرورة تطبيقيا عمى دون اعتبارىا عقوبة قائمة بحد ذاتيا( ،)24ويترتب عمى ذلك أن الشخص
()25

.

مرتكبي الجرائم الخطيرة،

الطبيعي ىو وحده الذي يمكن أن يستفيد من المراقبة اإللكترونية

المطمب الثاني :شروط تطبيق نظام الوضع تحت المراقبة اإللكترونية

ووفقاً لخطة المشرع الفرنسي ال يجوز أن تزيد مدة العقوبة السالبة

يعتبر القانون الفرنسي من أوائل القوانين الوضعية التي أىتمت بتنظيم لمحرية المحكوم بيا عمى سنة واحدة ،فإذا زادت عمى سنة ،يشترط
شامل لممراقبة اإللكترونية ،لذلك ال مانع تناول تمك الشروط وفق ما الستفادة المحكوم عميو من نظام المراقبة اإللكترونية تنفيذ العقوبة

نص عمييا المشرع الفرنسي ،لنيتدي إلييا وتطبيقيا في القانون السالبة لمحرية إلى أن يتبقى منيا مدة سنة كحد أقصى ( ،)26وغرض
الفمسطيني ،والتي قسميا إلى شروط قانونية وشروط مادية ،البد من المشرع واضح من ىذا التقييد الزمني؛ حيث أراد درء سمبيات العقوبات

السالبة لمحرية قصيرة المدة ،بحيث يستعاض عنيا بتقييد حرية المحكوم

توافرىما لتقرير الوضع تحت المراقبة اإللكترونية.

()27

الفرع األول :الشروط القانونية لتطبيق نظام الوضع تحت المراقبة عميو خارج المؤسسة العقابية.

كما أجاز المشرع الفرنسي تطبيق نظام المراقبة اإللكترونية

اإللكترونية

عمى المحكوم عمييم الذين يستفيدون من نظام اإلفراج الشرطي شريطة

أوالً  :من حيث األشخاص :
يطبق نظام المراقبة اإللكترونية في فرنسا عمى األحداث والبالغين سواء أال تزيد المدة المتبقية من العقوبة عمى سنة ،وفي ىذه الحالة تكون

كانوا من الذكور أو اإلناث ( ،)22ويستوي في األمر أن يكون الخاضع المراقبة اإللكترونية من قبيل التدابير التي يخضع ليا المفرج عنو
لممراقبة من المحكوم عمييم ،أو من المتيمين الذين يخضعون لنظام شرطياً.

()28

والغرض من إقرار المراقبة اإللكترونية في ىذه الحالة ىو التدرج في

المراقبة القضائية.

وتجدر اإلشارة إلى أن قانون مراقبة سموك المجرمين الفمسطيني قد المعاممة العقابية لممحكوم عميو ،حيث يتدرج من سمب الحرية المطمق،
أخضع لممراقبة األحداث والبالغين ،ففيما يتعمق باألحداث نصت المادة إلى تقييدىا خارج المؤسسة العقابية بإخضاعو لنظام المراقبة
()29

(  ،)2/12من قانون المجرمين األحداث الفمسطيني بقوليا ":ال يحكم اإللكترونية ،إلى تمتعو بحريتو الكاممة.

عمى حدث بالحبس إذا كان في اإلمكان معاممتو بأي طريقة أخرى أما المراقبة في صورتيا التقميدية التي أخذ بيا المشرع الفمسطيني في

كوضعو تحت المراقبة أو تغريمو أو جمده أو وضعو في معتقل أو في قانون مراقبة سموك المجرمين ،فال يشترط لتطبيقيا أن تكون العقوبة
مدرسة إصالحية أو بأي وجو آخر".

سالبة لمحرية ،إذ يجوز لممحكمة المختصة أن تصدر أم اًر بالوضع تحت

يقتصر نظام المراقبة اإللكترونية في فرنسا عمى المحكوم عمييم

) ) كما نصت المادة ( )7/723من قانون اإلجراءات الفرنسي

ثانياً :من حيث العقوبة.

بالعقوبات السالبة لمحرية ،وبذلك ال تكون المراقبة اإللكترونية بديمة عن
الجزاءات غير السالبة لمحرية ،كالغرامة أو العمل لممنفعة العامة أو

23

) ) 24معيزة ،المراقبة اإللكترونية كطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية خارج السجن (ص.)52

) )25أوتاني ،الوضع تحت المراقبة اإللكترونية "السوار اإللكتروني" في
السياسة العقابية الفرنسية (ص.)138

) )26موقع ،prisonsالمراقبة اإللكترونية في فرنسا.
) )22نصت المادة (  ) 13من القانون رقم  97/1159الفرنسي ،الصادر
بتاريخ 1997/12/19م ،عمى أن تضاف المادة  8/20لقانون
 ،45/174الصادر في 1945/2/2م ،بشأن األطفال الجانحين والتي

نصت عمى سريان المواد  13/783-7/723من قانون اإلجراءات
الجنائية والخاصة بخضوع األحداث لممراقبة اإللكترونية.

) )27معيزة ،المراقبة اإللكترونية كطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية
خارج السجن (ص.)53

) )28المادة ( )1/729والمادة ()7/723
الفرنسي.

من قانون اإلجراءات الجزائية

) ) معيزة ،المراقبة اإللكترونية كطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية
29

خارج السجن (ص.)53
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المراقبة بدالً من عقوبة الغرامة ( ،)30وحتى في نطاق العقوبات السالبة يكون المحكوم عميو ممزماً بتنفيذ تمك العقوبة إلى أن يتبقى منيا سنة
()32
لمحرية لم يشترط المشرع حداً أقصى لكي يستفيد المحكوم عميو بالوضع عمى األكثر.

تحت المراقبة بدالً من تنفيذ العقوبة ،ولكن بالمقابل منح المشرع القاضي وحسناً فعل المشرع الفرنسي عندما وضع حداً أقصى لمدة تنفيذ المراقبة
سمطة تقديرية لتقرير أمر المراقبة حيث يجوز لمقاضي أن يأمر بوضع اإللكترونية ،إذ أن تركيا دون تحديد ،أو تحديدىا زيادة عمى ذلك
()33

المدان تحت المراقبة إذا رأى من أخالقو أو سوابقو أو عمره أو بنيتو أو سيؤدي إلى عدم الرضاء بالخضوع ليذا النظام.

حالتو الصحية أو العقمية أو ماىية الجرم والظروف المخففة التي ارتكب وتجدر اإلشارة إلى أنو باإلضافة إلى مدة العقوبة السالبة لمحرية التي
الجرم فييا أن من المالئم حمول أمر المراقبة بدالً من التنفيذ الفعمي يشترط عدم تجاوزىا ،فإنو يتم تصنيف المحكوم عمييم لتقرير مدى
لمعقوبة المحكوم بيا.

إمكانية استفادتيم من نظام المراقبة اإللكترونية؛ وذلك باالستناد إلى

ثالثاً :من حيث المدة.

سموك كل محكوم عميو والظروف االجتماعية واالقتصادية الخاصة
()34

وضع المشرع الفرنسي حداً أقصى لمدة تنفيذ المراقبة اإللكترونية ،حيث بو.
ال يجوز أن تزيد ىذه المدة عمى سنة واحدة ،وذلك تماشياً مع وسائل وفي التشريع الفمسطيني نجد أن قانون مراقبة سموك المجرمين قد وضع
التنفيذ العقابي األخرى المنصوص عمييا في التشريع الفرنسي التي ال حداً أقصى لمدة المراقبة في صورتيا التقميدية ،فالمادة ( )1/4منو قد

يجوز أن تزيد مدتيا عمى سنة واحدة( ،)31إال أنو من الناحية العممية حددت مدة المراقبة ،والتي ال يجوز أن تقل عن سنة وتزيد عن ثالث
نجد أن المدة المتوسطة لإليداع تحت المراقبة اإللكترونية ىي تسعين سنوات ،كما خول المحكمة التي أصدرت أمر المراقبة أن تعدلو ،لكنيا
()35

يوماً ،ومن الممكن أيضاً تطبيق نظام المراقبة اإللكترونية عمى المحكوم يجب أال تشمل مدة العمل بأمر المراقبة.
عمييم بعقوبة سالبة لمحرية مدة تتراوح بين السنة والسنتين ،بشرط أن

) )32معيزة ،المراقبة اإللكترونية كطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية
خارج السجن (ص.)54

) )33سالم ،المراقبة اإللكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية
) )30قانون مراقبة سموك المجرمين رقم ( )42لسنة  ،1944حيث نصت
المادة ( )2/3منو عمى " )2إذا أدين شخص في سياق محاكمة بناء
عمى اتيام بارتكاب جرم يستوجب عقوبة الحبس أو الغرامة ،ورأت
المحكمة أن من المالئم اإلفراج عن المجرم ووضعو تحت المراقبة ،بعد

النظر بعين االعتبار إلى ظروف القضية ،بما في ذلك أخالق المجرم
أو سوابقو أو عمره أو بيئتو البيتية وحالتو الصحية أو العقمية وماىية

الجرم وأية ظروف مخففة ارتكب الجرم فييا ،يجوز لممحكمة أن تصدر
بدال من الحكم عميو :ويشترط في ذلك أن
أم ار بوضعو تحت المراقبة ً
توضح المحكمة لممجرم ،قبل إصدار أمر بوضعو تحت المراقبة ،األثر
المترتب عمى األمر بمغة بسيطة وأن تفيمو أنو إذا تخمف عن مراعاة

خارج السجن (ص.)132

) )34معيزة ،المراقبة اإللكترونية كطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية
خارج السجن (ص.)66

) ) المادة ( )1/11من قانون مراقبة سموك المجرمين ،نصت عمى " )1إذا
35

اقتنعت المحكمة التي أصدرت أمر المراقبة بوجوب تغيير أحكامو أو
بإضافة أي حكم إليو أو إلغاء أي حكم منو ،بناء عمى طمب الشخص

الموضوع تحت المراقبة أو مراقب السموك المتولي اإلشراف عميو ،يجوز

ليا أن تصدر أم ار بتعديل أمر المراقبة وفقاً لذلك ،ويشترط في ذلك أن
ال يصدر أي أمر بمقتضى ىذه المادة لتخفيض مدة العمل بأمر
المراقبة أو تمديدىا زيادة عمى ثالث سنوات اعتبا ار من تاريخ أمر

المراقبة ".

أحكام األمر بأي وجو من الوجوه أو ارتكب جرما آخر ،يعرض نفسو

و المادة ( )2/4من قانون مراقبة سموك المجرمين ،نصت عمى "  )2إذا

المحكمة أمر المراقبة إال إذا أعرب المجرم عن رغبتو في مراعاة

األمر محل اإلقامة بالتخصيص والمدة التي ينبغي عمى المجرم أن

لمحكم عميو ،أو إلدانتو والحكم عميو بالجرم األصمي ،وال تصدر

تضمن أمر المراقبة نصا ما يتعمق بمحل اإلقامة وجب أن يذكر في

أحكامو".

يقضييا فيو ،واذا كان النص يقضي بأن يقيم الشخص الموضوع تحت

) )31عبيد ،المراقبة الجنائية اإللكترونية (ص.)86

المراقبة في المعيد ،فال يجوز أن تتجاوز المدة التي يكمف بقضائيا في
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من قبل الخاضع لمرقابة ،إذ يجب عمى المحكمة أن توضح لممدان قبل

رابعاً :من حيث الرضاء.
يرتكز نظام المراقبة اإللكترونية المطبق في فرنسا عمى رضاء الخاضع إصدار أمر المراقبة ،األثر المترتب عمى ىذا األمر بمغة بسيطة وأن

لممراقبة ،إذ ال يجوز إصدار األمر بالوضع تحت المراقبة دون موافقة تفيمو أنو إذا تخمف عن مراعاة أحكام األمر ،أو ارتكب جرماً آخر

من يراد إخضاعو لممراقبة ،حيث يالحع أن الحكم بالوضع تحت يعرض نفسو لممسئولية والغاء أمر المراقبة ،وفي كل األحوال ال يجوز
المراقبة اإللكترونية مقرر في األصل لصالح المحكوم عميو لدعم لممحكمة أن تصدر أمر المراقبة إال إذا أعرب المجرم عن رغبتو في
()40

متطمبات التأىيل االجتماعي ،وبالتالي ال يجوز الوضع تحت المراقبة مراعاة أحكامو.

اإللكترونية عند الحكم عميو بعقوبة أصمية إال بناء عمى موافقة المحكوم واذا كان رضاء الخاضع لممراقبة ضرورياً لبدء أمر المراقبة ،فإنو ليس
كذلك فيما يتعمق بتعديل أمر المراقبة أو إلغائو ،حيث أجاز المشرع في

عميو.

وقد وضع المشرع الفرنسي شرطاً جوىرياً حين اشترط صدور الرضاء قانون مراقبة سموك المجرمين لممحكمة أن تعدل في أمر المراقبة أو
في حضور محامي الخاضع لمرقابة ،كما أوجب المشرع أن يتم ندب تمغيو متى اقتنعت بذلك.
()36

محام إذا تغيب أو تعذر حضور المحامي.

()41

الفرع الثاني :الشروط المادية والفنية لتطبيق نظام الوضع تحت

وتجدر اإلشارة إلى أن رضاء الخاضع لمرقابة أمر الزم
ابتداء ،لكنو المراقبة اإللكترونية
ً
ليس كذلك إذا تم البدء بتنفيذ أمر المراقبة( ،)37حيث أجازت المادة ( من الشروط المادية والفنية التي قيد بيا ىذا النوع من المراقبة بفرنسا
 ) 11/723من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي لقاضي تطبيق والتي تجيزه في قضاء األحداث:

بناء عمى طمب الخاضع لممراقبة ،أوالً  :أن يكون عمر الحدث بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة.
العقوبات أن يقوم من تمقاء نفسو أو ً
وبعد التشاور مع مدعي الجميورية تعديل شروط تنفيذ أمر المراقبة ثانياً  :موافقة ولي أمر الحدث والحدث نفسو .

(.)38

وال يتوقف إصدار أمر المراقبة في التشريع الفرنسي عمى موافقة النيابة

باإلضافة إلى الشروط العامة مثل:

العامة ،فإذا صدر األمر خالفاً لرغبتيا ،فميا حينئذ أن تطعن فيو

بطريقة االستئناف.

()39

وفيما يتعمق بالمراقبة في صورتيا التقميدية المنصوص عمييا في قانون

مراقبة سموك المجرمين الفمسطيني ،فقد أكد المشرع عمى شرط الرضاء
المعيد ،اثني عشر شي ار اعتبا ار من تاريخ أمر المراقبة ،ويترتب عمى

المحكمة أن ترسل في الحال إشعا ار إلى السكرتير العام تعممو فيو

بشروط األمر الذي أصدرتو  :ويشترط في ذلك أن النص المتعمق بمحل
اإلقامة الوارد في أمر المراقبة ال يجوز أن يكمف أي ولد أو حدث

باإلقامة في معيد غير خاضع لتفتيش الحكومة ،إال إذا كان األمر
يقضي عميو بأن يعمل ،أو أن يسعى إليجاد عمل لو خارج المعيد،

خالل إقامتو فيو ".

) )40راجع المادة ( )2/3من قانون مراقبة سموك المجرمين الفمسطيني.

) )41المادة ( )1/11من قانون مراقبة سموك المجرمين الفمسطيني ،نصت عمى
 )1 ":مع مراعاة أحكام ىذه المادة ،إذا اقتنعت المحكمة التي أصدرت
أمر المراقبة بوجوب تغيير أحكامو أو بإضافة أي حكم إليو أو إلغاء أي
حكم منو ،بناء عمى طمب الشخص الموضوع تحت المراقبة أو مراقب

السموك المتولي اإلشراف عميو ،يجوز ليا أن تصدر أم ار بتعديل أمر

المراقبة وفقاً لذلك  :ويشترط في ذلك أن ال يصدر أي أمر بمقتضى
ىذه المادة لتخفيض مدة العمل بأمر المراقبة أو تمديدىا زيادة عمى

ثالث سنوات اعتبا ار من تاريخ أمر المراقبة".

والمادة ( )1/12من قانون مراقبة سموك المجرمين الفمسطيني ،نصت

عمى  )1 ":يجوز لممحكمة التي أصدرت أمر المراقبة ،بناء عمى طمب

) )36موقع ،prisonsالمراقبة اإللكترونية في فرنسا.

الشخص الموضوع تحت المراقبة ،أو مراقب السموك المتولي اإلشراف

) )38موقع ،prisonsالمراقبة اإللكترونية في فرنسا.

يجوز لممحكمة أن تنظر فيو دون حضور الشخص الموضوع تحت

عميو ،أن تمغي أمر المراقبة ،واذا كان الطمب مقدما من مراقب السموك،

) )37عبيد ،المراقبة الجنائية اإللكترونية (ص.)94

) )39سالم ،المراقبة اإللكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية خارج السجن (ص.)155

المراقبة ".
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 .1وجود مكان إقامة ثابت أو إيجار مستقر عمى األقل خالل البرنامج ،وفي الوقت ذاتو ال يمكن تشغيميا دون األجيزة الرقابية التي
الوضع تحت المراقبة اإللكترونية.

يمكن ليا مراقبة دخول أو خروج المجرم من البيت.45

إنترنت)

األحداث ،لنصل إلى التطبيق األمثل ليذا النظام ،ومن أىم ىذه

 .2وجود خط ىاتفي ثابت دون أي ممحقات (مجيب آلي أو لذلك ال بد من وجود ضمانات لتطبيق المراقبة اإللكترونية عمى
 .3عند االقتضاء شيادة طبية تؤكد أن حالة الشخص الصحية الضمانات تتمثل في محاكمة الحدث والتي تبدأ من مرحمة االستدالل
مرو اًر بمرحمة التحقيق االبتدائي لتنتيي بمرحمة المحاكمة ( المطمب

تتوافق مع وضع السوار اإللكترونية.

 .4الحصول عمى موافقة مالك أو مؤجر العقار إذا كانت إقامة األول) ،كما أنو ال بد من وجود ضمانات تنفيذية تتمثل في إجراءات
الشخص في غير منزلو ،ما عدا حالة إذا ما كان المكان تطبيق ذلك النظام ( المطمب الثاني).
()42

عاما.

المطمب األول :الضمانات القضائية

لذلك يتطمب تنفيذ المراقبة اإللكترونية أن يكون لمخاضع ليا محل إقامة

سوف نتعرض في ىذا المطمب لإلجراءات الخاصة بمالحقة

اإلقامة الذي تجري فيو المراقبة مزوداً بخط ىاتفي ثابت وفعال ،وقد

الفرع األول :اإلجراءات الخاصة بمالحقة الحدث ومحاكمتو

ثابت ومعروف ( ،)43واذا كان مقيماً مع غيره في مسكن واحد ،ففي ىذه الحدث ومحاكمتو في الفرع األول ،ثم نوضح دور مراقب السموك
الحالة يمزم لتنفيذ نظام المراقبة موافقة الغير ،كما يمزم أن يكون محل والمؤسسات في متابعة تنفيذ المراقبة اإللكترونية في الفرع الثاني.
يتطمب األمر الحصول عمى شيادة طبية تفيد بأن الحالة الصحية أوالً  :مرحمة جمع االستدالالت والتحقيق االبتدائي :
لمخاضع لممراقبة ال تتأذى من وضع السوار اإللكتروني أو الجياز إن مرحمة جمع االستدالالت تيتم بمعرفة الحقيقة قبل مرحمة التحقيق
()44

االبتدائي والمحاكمة ،وتتم تحت إشراف مأمور الضبط القضائي،46

الخاص بالمراقبة.

وال تختمف المتطمبات المادية والفنية لتنفيذ المراقبة اإللكترونية عن تمك لكننا لم نجد أي مادة تدل عمى الجية المختصة بالتعامل مع األحداث،

التي تتطمبيا المراقبة بصورتيا التقميدية إال فيما يتعمق بالجانب وبالتالي نستنتج أن الجية المخولة في جمع االستدالالت سواء كانت

اإللكتروني ،فالمراقبة في صورتيا التقميدية تفترض وجود الجية التي خاصة بالبالغين أو األحداث ىي مأمور الضبط القضائي.

()47

تقوم بالمراقبة باإلضافة إلى محل اإلقامة.

وتتميز ىذه اإلجراءات في مرحمة االستدالالت بطبيعة خاصة ،ألن فتح

الحبس عمى األحداث

التوصل إليو في مرحمة االستدالالت ،وان كان ليذه المرحمة خطورتيا

المبحث الثاني :ضمانات تطبيق المراقبة اإللكترونية كبديل لعقوبة التحقيق االبتدائي وبالتالي تحريك الدعوى الجزائية يتوقف عمى ما تم

تعتبر المراقبة اإللكترونية من بدائل السجن ،ويرتبط تطبيقيا بنظام
الحبس المنزلي ،حيث يتم التأكد من احترام المطمق سراحو بتنفيذ شروط
الوجود في مكان محدد لو ،وتستخدم برامج اتصال عمى فترات لمتأكد
من وجود المطمق سراحو في المكان المعني؛ حيث يعطي الكمبيوتر
تقارير عن نتائج ىذه االتصاالت ،والرقابة اإللكترونية كبديل لمسجن
ليست برنامجا في حد ذاتيا ،ولكنيا الوسيمة التي تستخدم في تشغيل

) )42القحطاني ،العقوبات البديمة في قضايا األحداث (ص.)143
) )43المادة ( )7/723من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي.

) ) 44أوتاني ،الوضع تحت المراقبة اإللكترونية "السوار اإللكتروني" في السياسة العقابية الفرنسية (ص.)142

45
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هللا بن عبد العزٌز لتطوٌر مرفك المضاء – المراحل العلمٌة ،والذي ألامته وزارة
العدل بالمملكة العربٌة السعودٌة خالل الفترة من 1432 /11 /19 -17هـ ،.منشور
على المولع اإللكترونً التالً:

http://www.alukah.net/sharia/0/35474/#ixzz4U6vSD7Dh :
46
 حددت المادة ( )21من لانون اإلجراءات الجزائٌة مأموري الضبط وهم " ٌكونمن مأموري الضبط المضائً.
[ ]1مدٌر الشرطة ونوابه ومساعدوه ومدٌرو شرطة المحافظات واإلدارات العامة.
[ ]2ضباط وضباط صف الشرطة ،كل فً دائرة اختصاصه.
[ ]3رؤساء المراكب البحرٌة والجوٌة.
[ ]4الموظفون الذٌن خولوا صالحٌات الضبط المضائً بموجب المانون.

) )47محسين ،إجراءات

مالحقة األحداث الجانحين في مرحمة ما قبل

المحاكمة استدالال وتحقيق (ص.)25

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

168

التنظيم القانوني لتطبيق المراقبة اإللكترونية كبديل لعقوبة الحبس عمى األحداث

نزار قشطة؛ خمود إمام

دراسة تحميمية مقارنة

عمى الحرية الشخصية لألفراد ،فإن ىذه الخطورة تزداد متى كانت في ويالحع أن المادة قد أناطت بالشرطة التحقيق مع الحدث ،وال يوجد ما

مواجية األحداث؛ لذلك كان من الضروري وضع قواعد خاصة لمرحمة يمنع من أن يتم التحقيق معو بنفس الطريقة التي يتم التحقيق فييا مع
االستدالالت بشأن الحدث الجانح تتوالىا ضابطة قضائية خاصة المتيمين البالغين ،فيمكن لمشرطة أن تستجوب الحدث بنفس الطريقة
باألحداث.

()48

التي يستجوب فييا المتيم البالغ ،فمم تنص المادة عمى إجراءات خاصة

إال أنو في القرار بقانون الخاص بحماية األحداث لسنة 2016م ،بالحدث ،بينما نجد أن القرار بقانون لسنة 2016م ،الخاص بحماية
المطبق في الضفة الغربية ،نص في المادة ( ) 15عمى أنو " تتولى األحداث المطبق في الضفة الغربية ،قد تالفى سمبيات ىذا القانون

أعمال االستدالالت في كل ما يتعمق باألحداث أو األطفال المعرضين ونظم األحكام الخاصة بالقبض والتحقيق واإلفراج عن الحدث وتوقيفو

لخطر االنحراف شرطة متخصصة في كل محافظة حسب مقتضى ضمن المواد ،)51( 20-15والذي أكد عمى وجود خصوصية في معاممة
الحدث ،ووجود مرشد حماية لو وكذلك ولي أمره أثناء محاكمة الحدث.

الحال".

ثالثاً :دور النيابة العامة في قضايا األحداث:
ثانياً  :إجراءات القبض عمى الحدث وتوقيفو احتياطياً
لم يضع قانون المجرمين األحداث نصوص خاصة بعممية القبض نصت المادة ( )1من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2001
(حاالت القبض) عمى الحدث ،وبالتالي ترك ىذه المسألة لقانون عمى" :تختص النيابة دون غيرىا بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتيا وال
اإلجراءات الجزائية( ،)49بينما نظم قانون المجرمين األحداث اإلجراءات تقام من غيرىا إال في األحوال المبينة في القانون" ،يتضح من النص
الالحقة لمقبض عمى الحدث واخالء سبيمو واإلفراج عنو بكفالة وذلك في أن النيابة العامة ىي التي تقوم بمباشرة الدعوى الجزائية دون غيرىا،

المادة الرابعة( ،)50غير أنيا لم تتضمن وجوب إخطار والدا الحدث أو لكنيا تتعامل مع قضايا األحداث شأنيا شأن قضايا البالغين ،وىذا

وصيو القانوني لدى القبض عميو ،أو منع استجوابو من قبل الشرطة.
) )48الحركة العالمية لمدفاع عن األطفال -فرع فمسطين ،تقرير حول واقع
قضاء األحداث في (2005 -2004م) (ص.)9

بسبب عدم وجود نيابة عامة متخصصة في قضايا األحداث ،عمى

خالف ما ىو مطبق في الضفة الغربية ،حيث جاء في القرار بقانون
في المادة ( )16عمى أنو  .1 ":تخصص بموجب أحكام ىذا القانون

نيابة األحداث واألطفال المعرضين لخطر االنحراف ،وتتولى كل ما

) )49نصت المادة  30من قانون اإلجراءات الجزائية رقم  3لسنة  2001عمى :يتعمق باألحداث واألطفال المعرضين لخطر االنحراف لدى المحكمة.2.
"لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بال مذكرة عمى أي شخص حاضر تجري نيابة األحداث التحقيق طبقاً لإلجراءات المقررة بقانون اإلجراءات
توجد دالئل عمى اتيامو في األحوال التالية :أ .حالة التمبس في الجزائية النافذ ،ما لم تتعارض مع أحكام ىذا القانون ،ويقوم عضو
الجنايات ،أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة ال تزيد عمى ستة

أشير .ب .اذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامو بواجبات
وظيفتو أو كان موقوفا بوجو مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان

التوقيف .ج .إذا ارتكب جرما أو اتيم أمامو بارتكاب جريمة ،ورفض

إعطاءه اسمو أو عنوانو أو لم يكن لو مكان سكن معروف أو ثابت في
فمسطين".

) )50نصت المادة  4من قانون المجرمين األحداث لسنة 1937م المطبق في
قطاع غزة عمى  :إذا قبض عمى شخص يموح من مظيره أنو دون
الثماني عشرة سنة من العمر بمذكرة قبض أو دونيا وتعذر إحضاره أمام
المحكمة في الحال فيترتب عمى مأمور البوليس الذي أتي بو إليو أن

يحقق في القضية ويجوز لو في كل حال أن يفرج عنو بناء عمى تعيد

يعطيو ىو أو والده أو الوصي عميو أو شخص آخر من ذوي المسؤولية

كافيا لتأمين
أما بكفالة كفالء أو دونيم ،بالمبمغ الذي يراه ىذا المأمور ً
حضوره عند النظر في التيمة الموجية إليو إال في الحاالت اآلتية ( :أ)

متيما بجريمة القتل أو بأية جريمة خطيرة أخرى،
إذا كان ذلك الشخص ً
أو (ب) إذا كانت مصمحتو تقضي بمنعو من االختالط بأي شخص
غير مرغوب فيو ،أو (ج) إذا كان من رأي مأمور البوليس أن اإلفراج

عنو قد يحبط سير العدالة".

) )51حيث في نص المادة  18في القرار بقانون عمى أنو .1 :في حالة القبض
عمى الحدث في حالة التمبس يتم تسميمو فو اًر لشرطة األحداث  .2.عمى
شرطة األحداث إعالم متولي أمره ومرشد حماية الطفولة فور القبض

عميو أو تسممو وفقاً لمفقرة السابقة  .3.يجب عرض الحدث المقبوض
عميو عمى نيابة األحداث خالل مدة 24ساعة من لحظة القبض عميو".
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النيابة مباشرة بتكميف مرشد حماية الطفولة بجميع األعمال واألبحاث القانون ،بينما نص القرار بقانون في المادة (  )48عمى عمل مراقب
االجتماعية الالزمة لمتوصل إلى إظيار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل السموك وعبر عنو بأنو مرشد حماية الطفولة ،والتي من ضمنيا تقديم
تقارير لممحكمة والنيابة كل ثالثة شيور عن سموك وحالة الحدث الذي

والوسائل المناسبة إلصالحو وحمايتو".

يتولى أمره واإلشراف عميو.

رابعاً  :محاكمة األحداث
بالرغم من وجود محكمة خاصة بقضايا األحداث في رام هللا ،والتي ويقوم مراقب السموك بجميع الميام المنوطة بو بموجب أحكام القانون
تعتبر خطوة ميمة في سبيل إنشاء محاكم خاصة بقضايا األحداث ،إال وباالختصاصات التي تحدد لو من قبل المشرع.

()54

أنيا غير موجودة في قطاع غزة ،بالرغم من أىميتيا لخصوصية التعامل ويمكن إجمال ميام وواجبات مراقب السموك بما يمي

مع قضايا األحداث ،ومما ال شك فيو أن وجود محكمة مختصة لمنظر
في قضايا األحداث ،ضمن نظام قضاء أحداث متخصص يشتمل عمى
كافة األجيزة المساندة والمساعدة لمقضاء ،من طب شرعي وأخصائي
نفسي واجتماعي ومراقب سموك وغيرىا من احتياجات تتطمبيا إجراءات
المحاكمة ،ىو مطمب عادل شديد األىمية ،لحسن سير قضاء األحداث،

ويراعى فييا حضور الحدث لجمسة المحكمة وسريتيا ووجود محامي
()52

لمدفاع عنو ،واالستعجال في الفصل بقضايا األحداث وعمنية الحكم.

ولكننا نجد أنو تم تشكيل لجنة عدالة األحداث في قطاع غزة بداية العام
2013م والمكونة من النيابة العامة وو ازرة الشؤون االجتماعية والداخمية

ومجمس القضاء األعمى ومركز حل النزاعات ،حيث أخذت المجنة عمى

:

 .1حضور محاكمة الحدث في جميع أدوار الدعوى واالستماع
إليو من قبل المحكمة.
 .2إجراء التحقيق االجتماعي عن أحوال الحدث مع أحوال ذويو
وجمع المعمومات التي تطمبيا منو محكمة األحداث والمتعمقة

بأحوال الحدث المادية واالجتماعية.
 .3اقتراح التدبير اإلصالحي المالئم لحالة الحدث ،ولمراقب
السموك حق اقتراح تعديل أو تبديل التدبير المفروض من قبل

المحكمة ،وذلك بعد انقضاء ستة أشير عمى األقل من البدء
في تنفيذه.
 .4الحرية والمراقبة :يقع تدبير الحرية والمراقبة عمى كاىل مراقب

عاتقيا العمل عمى تحسين أوضاع األحداث الذين ىم في خالف مع

السموك ودوره أساسي فيو ،ونجاح ىذا التدبير المنوط بمدى

والتوقيف والتحقيق والمحاكمة ومرحمة ما بعد المحاكمة.

دورياً كل شير عن حالة الحدث الموضوع تحت رقابتو ،وعن

القانون ،وذلك قبل ارتكاب الجرم وبعد ارتكابو وأثناء مرحمة القبض
الفرع الثاني :دور األشخاص والمؤسسات في مراقبة تنفيذ العقوبة
أوالً  :دور مراقب السموك
ىو الموظف الذي تكمفو و ازرة الشؤون االجتماعية والعمل بمراقبة تربية

الحدث وتقديم التوجييات واإلرشادات لو ولمقائمين عمى تربيتو ،حيث
اقتضت ضرورة إصالح األحداث الجانحين إيجاد جياز خاص لمراقبة

سموكو يتألف من أصحاب االختصاص والخبرة والمؤىالت العممية

الالزمة ويرتبط بو ازرة الشؤون االجتماعية باعتبارىا الو ازرة المختصة

قدرتو ونشاطو ،وعميو أن يرفع إلى محكمة األحداث تقري اًر

سموكو وتأثير المراقبة عميو ،ولو أن يقترح عمى المحكمة اتخاذ
التدابير التي يرى في فرضيا فائدة لمحدث.

 .5مراقبة الحدث وتربيتو الطبيعية من خالل الزيارات الدورية
التي يقوم بيا وتوجيو الحدث والقائمين عمى تربيتو ،لمتقيد

بإتباع الطرق والوسائل التي يحددىا والتي يراىا مالئمة
إلصالحو(.)55

بشؤون األحداث ورعايتيم واصالحيم ،)53(.ولقد نظم قانون المجرمين
األحداث في المادة(  )9عمل مراقب السموك ودوره المحدد لو من قبل
) )52بدوي ،األصول الجزائية لمحاكمة األحداث في نطاق القانون األردني
واالتفاقيات الدولية.

) )53البمعاوي ،نحو قانون جديد لألحداث الجانحين في فمسطين (ص.)93

) )54الجواخدار ،قانون األحداث الجانحين (ص.)184
) )55الجواخدار ،قانون األحداث الجانحين (ص.)185
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بوضع سوار إرسال في قدم السجين ،ومن خالل جياز إلكتروني

ثانياً  :مؤسسات الرعاية واصالح األحداث:
ىي مؤسسات تربوية مخصصة لألحداث المحكومين والمقرر وضعيم لالستقبال وجياز كمبيوتر مركزي يمكن لألجيزة المختصة السماح

فييا من قبل المحكمة ،وتنتيي مدة حجز الحدث في المؤسسة بانتياء لمسجين بتكممة عقوبتو في بيتو بعد إلزامو بعدم خمع السوار ،والتحرك
()56

داخل منطقة محددة ،ومثل ىذا النظام فعال لمراقبة السجين واحباط أي

مدة التدبير المفروض عميو من قبل المحكمة المختصة.

()58

محاولة ليروبو.

ويتواجد في فمسطين عدد قميل من مؤسسات الرعاية منيا :

 -0يعمل جياز السوار اإل لكتروني وفق ثالث صور لتنفيذ

 مؤسسة الربيع لرعاية األحداث لمفتيان  /غزة :سميت في بدايةعيدىا 'المدرسة اإلصالحية' ليتغير فيما بعد لمؤسسة الربيع

الوضع تحت المراقبة اإل لكترونية:

()59

لمرعاية االجتماعية ،تأسست عام ،1958وىي مؤسسة الصورة األولى  :البث المتواصل وفييا يرسل السوار كل  15ثانية

حكومية تابعة لو ازرة الشئون االجتماعية ،تيدف إلى رعاية إشارات محددة إلى ُمستقِبل موصول بالخط الياتفي في مكان إقامة

األحداث وأصحاب السوابق من االنحراف من سن  ،18-12الشخص ،وينقل ىذا المستقبل اإلشارات أوتوماتيكيا إلى نظام معموماتي

وتعمل عمى

تأىيميم ليكونوا أفراداً صالحين منتجين في مركزي مجيز بتقنيات يمكنيا أن تسجل ىذه اإلشارات والمعمومات،

المجتمع ،وىي المؤسسة الوحيدة التي ترعى األحداث ويوجد ىذا النظام لدى الجية التي تتولى رقابة المحكوم عميو.

الجانحين في قطاع غزة(.)57

أما الصورة الثانية :فيقصد بيا التحقق والتدقيق وبموجبيا يرسل نداء

 دار األمل لرعاية األحداث /رام هللا :وتخدم جميع محافظات تمفوني بشكل أوتوماتيكي إلى بيت أو مكان إقامة الشخص ،ويستقبلالضفة الغربية ،وىي مؤسسة اجتماعية إيوائية وتقوم بدور ىذا النداء ويرد عميو عبر رمز صوتي ،أو تعريف نطقي.

()60

تأىيل األحداث الجانحين نفسياً واجتماعياً ومينياً وتعمل وفقاً الصورة الثالثة :طريقة" المراقبة اإللكترونية عبر الستااليت"،
لقانون األحداث القرار بقانون لسنة 2016م الخاص مطبقة في الواليات المتحدة األمريكية ،ويبدو أن المشرع الفرنسي اختار
وىي

الطريقة األولى من طرق المراقبة "السوار اإللكتروني" وىذا األسموب

باألحداث.

 -دار رعاية الفتيات /بيت جاال :إيوائية وتقوم بدور الرعاية وتأىيل يسمح لممحكوم عميو البقاء في بيتو ومن ىنا تمت تسمية ىذا النظام

الفتيات الجانحات نفسياً واجتماعياً ومينياً .وتعمل وفقاً لقانون األحداث بالسجن في البيت.
القرار بقانون لسنة 2016م الخاص باألحداث،
المطمب الثاني :الضمانات التنفيذية

) )58العنزي ،مدى فعالية التقنيات األمنية الحديثة في مجال المراقبة والتفتيش

ال بد من التعرض آللية عمل المراقبة اإللكترونية وكيفية استخداميا
في الفرع األول ،ثم نتناول ألىم واجبات الخاضع لنظام المراقبة

اإللكترونية وطرق الغاءه في الفرع الثاني.

الفرع األول :آلية تطبيق المراقبة اإللكترونية
يقوم المرِاقب باستخدام التقنية اإللكترونية بجمع بيانات ومعمومات عن
الشخص الذي سيستفيد من نظام المراقبة اإللكترونية،

والتي تبدأ

في السجون (ص.)27

) ) مصطفى ،عقوبة المراقبة اإللكترونية (ص.)194
59

) ) يتم تأمين جميع الوسائل واألجيزة الالزمة لتنفيذ المراقبة عن بعد عن
60

طريق عاممي اإلدارة العقابية ،وذلك خالل ميمة خمسة أيام من تاريخ

صدور قرار قاضي تنفيذ العقوبة بالوضع تحت المراقبة اإللكترونية،

ويمكن االستعانة لمقيام بيذه الميمة بأشخاص من القطاع الخاص ،عمى

ومرخصا ليم بالوضع قيد التطبيق ليذه الوسائل .وقد
أن يكونوا مؤىمين،
ً
بينت المواد ر75-19 .من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي – القسم

) )56مصطفى ،بحث عممي اجتماعي قانوني لظاىرة جنوح األحداث ...

التنظيمي -مراسيم مجمس الدولة عمى وجو تفصيمي أحكام – وحتى-

) )57عواد أبو حدايد -مدير مؤسسة الربيع ،قابمو :خمود إمام ( 10مايو

الترخيص لمقطاع الخاص في حال اإلخالل بااللتزامات العقدية الواجب

(ص.)12

2015م)..

57-30الحصول عمى الترخيص والمؤىالت المطموبة وآلية سحب قرار
مراعاتيا لتطبيق ىذا النظام.
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ىذا وقد أجاز المشرع الفرنسي لممحكوم عميو أن يطمب من القاضي في نظام

قائم عمى تحديد المواقع عبر الياتف "  ،" GSMويستقبل

أي وقت استشارة طبيبو لمتأكد من أن ىذه التقنيات ال تؤثر سمباً عميو إشارات تدل عن مكان تواجد الشخص ،وأىم ما يتميز بو ىذا النظام أنو
يتيح التواصل مع الخاضع لممراقبة اإللكترونية بواسطة أجيزة االتصال

من الناحية الصحية،

()62

وتجدر اإلشارة إلى أن جياز السوار اإللكتروني ينطوي عمى ثالثة المحمولة عبر . SMS

عناصر رئيسية(:)61

المكان الخاص بالشخص الموضوع تحت المراقبة

أ-

اإل لكترونية المحمولة:

 -2وسائل تطبيق المراقبة اإل لكترونية كبديل لمعقوبة :

أ -االرتباط اإللكتروني (االتصال المتواصل):

يدخل المجرم في الحبس المنزلي بطرق خاصة تحت نظام المراقبة

وىذا المكان قد يكون ممموكاً لممحكوم عميو ،أو مستأج اًر لو ،غير أنو اإللكترونية ،ويراقب ىذا النظام وجود المجرم في البيت عن طريق
في الحالة األخيرة يجب موافقة المالك أو المؤجر المادة ( )61-23االتصاالت الياتفية  ،وفي بداية األمر يسجل نموذجاً لصوت المجرم،
إجراءات جزائية فرنسي ،وقد تتم المراقبة اإللكترونية عن طريق اليواتف كما تخزن صورة لممجرم في ممف إلكتروني ويقارن ىذا كمو من خالل

المتنقمة ،وعندئذ ال يشترط موافقة المالك ،أو المستأجر المادة ( -10النقل اإللكتروني لصوت وصورة المجرم في البيت ،وتقوم ىذه األنظمة
بالرقابة والتوثيق المستمر عن حضور أو غياب المجرم من البيت وذلك

 )762إجراءات جزائية فرنسي.
ب -جياز اإلرسال( :) le bracelet électronique

عن طريق المكالمة الياتفية من قبل الكمبيوتر المركزي ،وقد يرافق

وىو عبارة عن عقال يعمق عمى معصم ،أو كاحل المحكوم عميو المسؤول المشرف المجرم إلى بيتو في بداية األمر ويركب نظام الرقابة

(السوار اإللكتروني) ،ويتم تثبيتو بمعرفة اإلدارة العقابية في غضون بنفسو ،كما أنو يسجل صوت المجرم في الكمبيوتر المركزي الذي

أسبوع واحد قبل إطالق سراحو ،لكي يستطيع العمل في أي وقت ،يضعو في مقر (إدارة المراقبة اإللكترونية ) كما أنو قد يتصل الكمبيوتر
وتحدد فيو نقاط الوصول إلى موقعيا في مختمف أنحاء البالد ،ويشترط المركزي اتصاالت عشوائياً عمى المجرم ،كما يجب عمى المجرم أن

في ذلك موافقة وزير العدل ،كما يتم تركيبو بالشكل الذي يكفل احترام يستجيب ويكرر الكممات التي سجمت لو ،حيث يقوم الكمبيوتر بمقارنة

سالمة ،وكرامة ،وخصوصية الشخص ،واعادة تأىيمو .المادة ( -12كمماتو مع النموذج المسجل لكمماتو ،واذا وجد الكمبيوتر فرقاً يقوم بطبع
 )763والمضافة بالقانون رقم (  1549-2005في  12ديسمبر تقرير عمى الفور عن مخالفة الصوت ويقدم ىذا التقرير إلى إدارة
المراقبة اإللكترونية حتى تتحقق وتقوم بالبحث عن المجرم.

2005م).

ت -مركز الرصد ( : )Un Center de surveillance

ويقع مرك ز الرصد في إحدى المنشآت العقابية ومن خاللو يتم جمع

ب -ضبط المجرم المحبوس في البيت عن طريق رقابة رسغ اليدين
والقدمين :

المعمومات ،واالتصاالت الخاصة بالشخص الصادر بشأنو الحكم يقوم الشخص طبقاً لنظام المراقبة اإللكترونية بمبس الجياز الصغير

بالوضع تحت المراقبة اإللكترونية فيو يتمقى إشارة باستمرار من قبل حول رسغ اليد أو رسغ القدم ،حيث يستجيب ىذا الجياز لمكمبيوتر ،كما
جياز اإلرسال يتم فييا تتبع المحكوم عميو إلكترونياً ورصد تحركاتو يقوم الكمبيوتر بتحديد الرمز الخاص لممجرم مع جياز اإلحساس
( )sensorفي البيت كما يركب عموماً ىذا الجياز مع خط الياتف،
لمتأكد من تنفيذه لتدابير الرقابة.
وقد تطورت آلية ذلك الجياز بحيث أصبح المحكوم عميو يرتدي حزام ،ويشتغل عندما يقوم الكمبيوتر المركزي باالتصال مع الشخص في

أو رباط الكتف ويتم توصيمو بالقمر الصناعي  ،GPSبحيث يتمقى البيت ،وفي ىذا االتصال يطمب الكمبيوتر من الحدث أن يربط الجياز
باستم ارر إشارة القمر الصناعي لتحديد موقع المحكوم عميو ،وقد تتم مع جياز اإلحساس في عممية التشغيل ويسجل صوت الشخص ،ويقوم
المراقبة عن طريق الياتف النقال وىو ما يعرف بنظام " ، " LBSوىو بتكرار الصوت إلى المسؤول المشرف وىذا يساعد المسؤول بأخذ فكرة
) )61مصطفى ،عقوبة المراقبة اإللكترونية (ص.)194

) )62مصطفى ،النظرية العامة لمجزاء الجنائي (ص.)9
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كاممة عن الشخص في نفس المحظة ،حيث يمزم المحكوم عميو بوضع وال يخفى أن برامج المراقبة اإللكترونية عموماً تكون مصحوبة بمتابعة
جياز في يده أو موضع آخر في الجسم ،وذلك إللزام المحكوم عميو اجتماعية تربوية ،تكون تحت إشراف موظفين مختصين في ىذا
باإلقامة في مكان محدد مثل سكنة أو مقر العمل ،وىذا اإلجراء معمول المجال ،إذاً فاألمر ال يتعمق فقط بأجيزة إلكترونية ،بل ىناك إمكانيات
بو في كثير من دول العالم  ،وىذا اإلجراء ييدف إلى مراقبة المحكوم بشرية أخرى يجب توافرىا من أجل ضمان نجاح عممية إعادة االندماج
عميو في أي مكان يقصده ،بعد اطالعو عمى إجراءات اإلفراج االجتماعي لمشخص الخاضع ليذا النظام(.)65

وشروطو ،وىذا يتيح لمشخص المستفيد منو ممارسة حياتو الشخصية ،الفرع الثاني :واجبات الخاضع لممراقبة اإللكترونية وطرق الغاءه

بدون حجزه في السجن وحبس حريتو وتأثره ببيئة السجن ،وتأثر أسرتو يترتب عمى الحكم بالوضع تحت المراقبة اإللكترونية خضوع المحكوم
()63

عميو لإلقامة في المكان المحدد ضمن عمل السوار اإللكتروني ،كما

بفقدانو كذلك.

يمتزم خالل مدة الوضع تحت المراقبة بالمثول أمام قاضي التنفيذ،

ت -تركيب الكامي ار التي تمتقط حركات المجرم في بيتو :

تقوم الكامي ار بنقل صورتو إلى الكمبيوتر المركزي ،وتخزن ىذه الصورة وتقديم معمومات أو وثائق من شأنيا أن تسمح بمعرفة مصدر رزقو،
في الممف اإللكتروني وتقارن بعد ذلك ىذه الصورة المحفوظة في وأداء التزاماتو األسرية ،وعدم تغيير محل العمل ،أو محل اإلقامة إال

الكمبيوتر ،ويستمر الكمبيوتر المركزي عمى اتصال بالشخص بشكل بإذن مسبق من قاضي التنفيذ ،وأالّ يرتاد أماكن معينو(.)66

عشوائي ،كما يقوم المسؤول المشرف بمراجعة صورة المستفيد من كما يخضع الشخص المستفيد من نظام المراقبة اإللكترونية لمتابعة
المراقبة اإللكترونية مع صورتو المحفوظة في الكمبيوتر ،واذا وجد أن مكثفة من قبل مراقب السموك؛ لذا يجب عمى الشخص أن يضع السوار
اإللكتروني  24ساعة 24 /ساعة ،أو يحمل الياتف النقال الذي يرصد

ىناك اختالفاً يسجل الكمبيوتر التقرير عن ىذه المخالفة.

تحركاتو طوال الوقت( ،)67وعميو أن يحترم األوقات والمحيط المحدد

و تتضمن إشارات الجياز المستمرة اآللتين التاليتين :

 .1اآللة األولى  :ىي اآللة المتنقمة التي تركب مع الشخص ،لتنقالتو من قبل قاضي تنفيذ العقوبة ،وذلك خالل المدة التي يحددىا
وىي

جياز

يشبو

الساعة

وقد

تبنتيا

أغمب

دول ىذا القاضي في ق ارره(.)68

العالم()64ووظيفة ىذه اآللة ىي عمل تقرير لمكمبيوتر المركزي ويمكن إلغاء نظام المراقبة اإللكترونية ،إذا لم يحترم الشخص المستفيد
عن دخول أو خروج المستفيد من بيتو ،فإذا كان ىناك مخافة منو اللتزاماتو ،ويخضع مدى االلتزام لمسمطة التقديرية لمقاضي الذي أقر

تقوم اآللة فو اًر بطبع التقرير ثم ترسل إشارة إلى المسؤول تطبيق المراقبة اإللكترونية عمى الشخص ،أو إذا ارتكب الشخص
المشرف.

 .2اآللة الثانية  :ىي آلة االستالم التي تركب في بيت
الشخص :كما يمكن وضع اآللة المتنقمة بطريقة ما ،بحيث إذا

) )65معيزة ،المراقبة اإللكترونية كطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية
خارج السجن (ص.)16

حاول المستفيد من النظام إزالتيا إما فعمياً أو إلكترونياً ،يمكن ) )66أوتاني ،الوضع تحت المراقبة اإللكترونية "السوار اإللكتروني" في
فقاضي التنفيذ يتمتع
السياسة العقابية الفرنسية (،)141
اكتشافو عمى الفور والبد أن يقوم المسؤول المشرف بمرافقة
الشخص إلى بيتو وتركيب اآللتين بنفسو ،وتتم المراقبة عن
طريق ىاتين اآللتين من خالل استالم اإلشارات ،بحيث إذا لم
تستقبل آلة االستالم اإلشارة ،فإنو يفيم من ذلك أن الشخص
قد غادر بيتو.

باختصاصات ليا صمة بتنفيذ األحكام و كافة السندات التنفيذية

لكل المنازعات التي يمكن أن تثار بمناسبة الشروع في إجراءات
التنفيذ.

) )67وقد أخذ المشرع الفرنسي بالمراقبة عن طريق الياتف المحمول
كإجراء أمني في المادة .14-763

) )63السعيد ،العقوبات البديمة المقترحة في دول الخميج العربي (ص.)14
) )64كريم ،نظام السوار اإللكتروني في ظل السياسة العقابية المعاصرة.

) )68أوتاني ،الوضع تحت المراقبة اإللكترونية "السوار اإللكتروني"
(ص.)145
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المستفيد من النظام ألي جناية أو جنحة أخرى أثناء تنفيذ المراقبة

اكتشافيا بعد الحكم بالوضع تحت المراقبة اإللكترونية المادة

 48-132عقوبات فرنسي والمعدلة بموجب القانون رقم

اإللكترونية ،وىذا ما جاء بو المشرع الفرنسي ،الذي أجاز لقاضي

 ،119-2003ويشترط في الحالة السابقة أن تكون الجريمة

التنفيذ إلغاء الحكم الصادر بوضع المحكوم عميو تحت المراقبة

قد ارتكبت أثناء فترة االختبار وأن تكون جناية ،أو جنحة

اإللكترونية في حالتين:
 .1إذا أخل بااللتزامات المفروضة عميو في المادة 45-132

وصدر فييا حكم باإلدانة ،ويقدم طمب اإللغاء من النيابة

المراقبة وتنفيذ العقوبة المحكوم بيا ،وقد أكد عمى ذلك المشرع

اجتياز فترة االختبار لمرة واحدة تطبيًقا لألحكام العامة في

العامة ،ويكون طمب الوضع تحت المراقبة وتعميق ذلك عمى

عقوبات فرنسي ،فيتعين إلغاء الحكم الصادر بالوضع تحت

()70

في المادة  47-132عقوبات فرنسي والمعدلة بموجب القانون

وقف تنفيذ العقوبة المادة  48-132عقوبات فرنسي.

رقم  204-2004المؤرخ  9مارس 2004م ،بقوليا" :يكون وهللا ولي التوفيق
لقاضي التنفيذ إذا لم تستوف تدابير الرقابة ،وااللتزامات الخاتمة

المحددة التي فرضت عميو أو أخل ىذه التدابير وااللتزامات ظيرت العديد من التساؤالت حول العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة

خالل مدة االختبار أصبحت العقوبة المستحقة واجبة التنفيذ" .في مدى مالءمة تطبيقيا ومدى جدواىا في إصالح الجاني وتأىيمو ،ال

()69

سيما واذا كان الجاني حدثاً وما ينشأ عن السجن من آثار سمبية عمى

بذلك يتضح أن أي إخالل عميو بأي من التدابير ،وااللتزامات الحدث وأسرتو ،ولتالفي تمك اآلثار تناولت الدراسة الحديث عن المراقبة
المفروضة يبقى مبرر إللغاء الحكم الصادر بالوضع تحت المراقبة قيد اإللكترونية كبديل لمعقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة ،وىي وسيمة

أن يتوافر شرطين ،األول :أن يتحقق ذلك اإلخالل خالل مدة االختبار حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجي الذي يمر بو العالم  ،ولو مبررات
المحددة في المادة  7-142إجراءات جزائية فرنسي وىي ال تزيد عمى كثيرة تستدعي تطبيقو سواء كانت خاصو بالحدث أو بالمجتمع ،كما أن

ستة أشير ويمكن تمديدىا إلى عامين ،فإذا انقضت مدة االختبار تطبيق نظام المراقبة اإللكترونية لو ضمانات عديدة سواء كانت ذات
طبيعة قضائية أو تنفيذية ،وفيما يمي أىم النتائج والتوصيات :

نيائيا .
فيصبح الحكم الصادر بالمراقبة اإللكترونية ً
والشرط الثاني  :تقدير توافر مبررات اإللغاء يخضع لتقدير قاضي أوالً  :النتائج:
اتجيت السياسة الجزائية الحديثة إلى استحداث بدائل لمعقوبة،
الموضوع ،وقد قضى تطبيقا لذلك أن مخالفة أحكام المواد - 44-132

و 45-132و 47-132من قانون العقوبات الفرنسي والمادة  739من تحد من اكتظاظ السجون ،وتحقق أغراض العقوبة ،وتتالفى سمبيات
قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي ،والخاصة بمخافة قيود مراقبة العقوبات السالبة لمحرية ومنيا المراقبة اإللكترونية ،حيث أصبحت
الشرطة لممارسة المراقب أنشطة مينية معينة محظورة تشترط تحديد النظرة الحالية لممؤسسات العقابية ،تنطمق من كونيا أماكن لتعميم
ذلك النشاط .

السموك المنحرف ،بدالً من أن تكون مؤسسات اجتماعية لإلصالح

 .2إذا ارتكب المحكوم عميو والموضوع تحت المراقبة اإللكترونية والتقويم ،فيي غير مناسبة كمكان لتنفيذ العقوبة.
خالل فترة االختبار جناية ،أو جنحة عقوبتيا السجن فيجوز -

يقوم نظام الوضع تحت المراقبة اإللكترونية عمى تنفيذ العقوبة

لممحكمة التي أصدرت الحكم ،بعد التشاور مع قاضي التنفيذ بطريقة مبتكرة خارج أسوار السجن – في الوسط الحر -بصورة ما

إلكترونيا
نظاما
كميا أو جز ًئيا ،كما يجوز يسمى "السجن في البيت" .يتضمن ىذا األسموب
إلغاء عقوبة الوضع تحت المراقبة ً
ً
ً
ىذا اإللغاء حتى ولو كانت الجرائم مرتكبة قبل الحكم بالسجن لممراقبة عن بعد ،بموجبو يمكن التأكد من وجود أو غياب الشخص عن
نيائيا ولو تم المكان المخصص إلقامتو بموجب حكم قضائي ،حيث يسمح لممحكوم
مع وقف التنفيذ ما دام الحكم الصادر بيا
ً
) )69مصطفى ،عقوبة المراقبة اإللكترونية (ص.)213

) )70مصطفى ،عقوبة المراقبة اإللكترونية (ص.)214
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عميو بالبقاء في منزلو ،لكن تحركاتو محدودة ومراقبة بمساعدة جياز -

ضرورة مراعاة الشروط والضمانات خالل تطبيق المراقبة

إن تطبيق المراقبة اإللكترونية عمى األحداث لو تأثير كبير -

عدم تطبيق نظام المراقبة اإللكترونية عمى محترفي اإلجرام

مثبت في معصمو أو في أسفل قدمو ( السوار اإللكتروني).
-

اإللكترونية عمى األحداث.

في التخفيف من ازدحام المؤسسة التأىيمية (السجنية) والتوجو إلصالح من األحداث.
الحدث واعادة تأىيمو في المجتمع قدر اإلمكان ،لئال يدخل السجن لجرم -

ضرورة تدريب القضاة وتثقيفيم بجدوى تطبيق المراقبة

غير خطير ،فيخرج بعد قضاء عقوبة السجن مجرم محترف في ظل ما اإللكترونية كبديل لعقوبة حبس األحداث وتدريب القائمين عمى تطبيق
تشير إليو الدراسات من ارتفاع نسبة العود لإلجرام بعد خروج الحدث نظام المراقبة اإللكترونية بكيفية تنفيذه.
من السجن ،مع الحاجو الممحة لمموازنة بين تحقيق ىدف العقاب والردع -
من جية وتأىيل الحدث من جية أخرى.
-

يمكن االستعانة بالمشرع الفرنسي كنموذج شرع وطبق نظام

الوضع تحت المراقبة اإللكترونية واالستفادة من األحكام الواردة فيما

إن البنية القانونية في فمسطين ،ىي بنية معقدة لمغاية ،بسبب يخص ىذا النظام ،وبالتالي تالفي أي معيقات من الممكن التعرض ليا.

تعاقب مراحل الحكم عمييا ،وبسبب االحتالل واالنقسام السياسي الذي وهللا ولي التوفيق
يصعب فيو تطبيق القوانين الجديدة التي تصدر في محافظات الوطن ،قائمة المراجع

لذا نالحع عمى أرض الواقع أن قضاء األحداث في فمسطين يتأثر بتمك أوتاني ،صفاء2009( .م) .أحكام وشروط الوضع تحت المراقبة
العوامل ،وبالتالي تؤثر عمى تحقيق العدالة ومصمحة الحدث الفضمى.
-

ىناك دور ىام لبعض األشخاص والمؤسسات في محاكمة

اإللكترونية .مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية25 ،

(.160-128 ،)1

الحدث كمراقب السموك الذي يقوم بمراقبة وتربية الحدث وتقديم بولحية ،شييرة2004( .م) .حقوق الطفل في االتفاقيات الدولية وقانون
التوجييات واإلرشادات لو ولمقائمين عمى تربيتو ،ومؤسسة الربيع لرعاية

العقوبات رسالة ماجستير في جامعة دمحم خضير ،بسكرة ،الجزائر.

الباحثة أنيا مؤسسة سجنية ،يمزميا إعادة ترميم وينقصيا وسائل الترفيو

في قضايا األحداث ،دراسة مقارنة رسالة ماجستير في جامعة

الحدث ،وىي المؤسسة الوحيدة الموجودة في قطاع غزة ،وكما الحظت القحطاني ،محسنة بنت سعيد بن سيف2014( .م) .العقوبات البديمة
ووجود طبيب ومحامي دائمين فييا ،ويتم فييا اختالط بين األحداث
الذين ارتكبوا جرائم سرقة وقتل مما يؤدي إلى نقل عدوى اإلجرام ليم.

نايف العربية لمعموم األمنية ،الرياض.
النسائي ،سنن النسائي ،كتاب البيعة /باب البيعة عمى الجياد،
 :142/7رقم الحديث .4162

ثانياً  :التوصيات
العمل عمى توحيد القوانين بين محافظات الوطن ليتيح تطبيق البخاري :الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا
القرار بقانون لعام 2016م الخاص باألحداث والمطبق بالضفة الغربية

وسننو وأيامو ،كتاب الجمعة/باب الجمعة في القرى والمدن:5/2 ،

فقط والذي يراعي مصمحة الحدث الفضمى.

رقم الحديث .893

اإللكترونية وتبنييا في التشريعات الجزائية الخاصة باألحداث عمى

العقوبات البديمة التي تطبق عمى الكبار .ورقة عمل قدمة في

-

ضرورة األخذ ببدائل العقوبة ،وخاصة الوضع تحت المراقبة الشنقيطي ،دمحم عبد هللا ولد دمحمن1432( .ه 19-17 ،نوفمبر) .أنواع

ضوء ما ىو مطبق في غالبية الدول التي أخذت بيا.
-

ممتقى االتجاىات الحديثة في العقوبات البديمة ،الرياض :جامعة

إن وضع الحدث تحت المراقبة اإللكترونية كبديل لمعقوبة

نايف العربية لمعموم األمنية.

وبقاء الحدث داخل أسرتو وفي بيئتو السميمة يبعده عن االنحراف البمعاوي ،سيف الدين2001( .م) .نحو قانون جديد لألحداث الجانحين
اإلجرامي ،ويخفف من عبء التكاليف المادية عمى عاتق الدولة .

في فمسطين .مجمة القانون والقضاء ،ع(.106-57 ،)4
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الجواخدار ،حسن1992( .م) .قانون األحداث الجانحين .ط .1عمان،
األردن :مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع.

العنزي ،عمى دمحم مفمح2007( .م) .مدى فعالية التقنيات األمنية
الحديثة في مجال المراقبة والتفتيش في السجون -دراسة تطبيقية

عمى سجون تبوك (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة نايف
العربية لمعموم األمنية ،الرياض.

سالم ،عمر( .د.ت) .المراقبة اإللكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة
السالبة لمحرية خارج السجن .ط .2القاىرة :دار النيضة العربية.
معيزة ،إناس كريمة2011( .م) .المراقبة اإللكترونية كطريقة حديثة
لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية خارج السجن -دراسة مقارنة (رسالة

ماجستير غير منشورة) .جامعة القاىرة ،القاىرة.

مصطفى ،خالد حامد2012( .م) .عقوبة المراقبة اإللكترونية في
السياسة العقابية الحديثة وكيفية تطبيقيا في دولة االمارات المتحدة.
المجمة المغربية لمدراسات القانونية والقضائية -عجمان ،ع(،)9

.238-188

عواد أبو حدايد-مدير مؤسسة الربيع ،قابمو :خمود إمام ( 10مايو
2016م).
عودة ،عبد القادر2005( .م) .التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا
بالقانون الوضعي( .د.ط) .القاىرة  :دار التراث.

عبيد ،أسامة حسنين2009( .م) .المراقبة الجنائية اإللكترونية -دراسة
مقارنة .ط .1القاىرة :دار النيضة العربية.
ولد دمحم ،دمحم بن عبدهللا1432( .ه) .إجراءات بديمة عن عقوبة الحبس.
المجمة القضائية بجامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،ع(-98 ،)2

.121

موقع ،prisonsالمراقبة اإللكترونية في فرنسا.
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