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تاريخ إرسال المقال0000/00/00:

الممخص:
نيدف من خالل ىذه الدراسة الى محاولة تسميط الضوء عمى اآلليات القانونية المتمثمة في التعميم والتكوين

داخل المؤسسات العقابية ودورىا في الحد من الخطورة االجرامية.

لم تعد االساليب العقابية القائمة عمى الردع كافية لمحد من الخطورة االجرامية خاصة في ظل استفحال

الظ واىر االجرامية في المجتمع وتغير انماطيا ,االمر الذي دفع التشريعات العقابية الى ضرورة استحداث

آليات وطرق جديدة تيدف الى الحد من ىذه الظواىر ,وذلك بإشراك الجناة في ىذه العممية من خالل

اصالحيم واعادة ادماجيم في المجتمع.

الكممات المفتاحية :الخطورة االجرامية؛ المؤسسات العقابية؛ اآلليات القانونية.
Abstract:
Through this study we aim to highlight of shed light on the legal mechanisms represented in
education and training within penal institutions and their role in reducing criminal
dangerousness.
Punitive methods based on deterrence are no longer sufficient to reduce criminal dangerousness,
especially in light of the growing criminal phenomena in society and changing their patterns,
which prompted punitive legislation to the need to develop new mechanisms and methods aimed
at reducing these phenomena, by involving perpetrators in this process by reforming them and
reintegration into society.
Keywords: criminal dangerousness; penal institutions; legal mechanisms.

 المؤلف المرسل
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مقدمة:

بعدما كان محور الجزاء الجنائي يرتكز عمى الجريمة كفكرة مجردة ،أصبح اإلنسان المجرم محور الدراسات

الجنائية لمكشف عن خطورتو تبعا لمعوامل النفسية والعقمية والعضوية واالجتماعية ,كما أن اتجاه الفقو

الجنائي إلى دراسة شخصية الفاعل وكذا اىتمامو بدراسة العوامل والدوافع التي دفعت بو إلى ارتكاب

الجريمة ،أدت إلى بروز فكرة الخطورة اإلجرامية ووصفو كشرط لمسؤولية الفاعل إلى جانب سبق ارتكابو

لمجريمة ,وعميو تعتبر الخطورة اإلجرامية من األفكار األساسية في السياسة الجنائية المعاصرة ،وىي تقوم
بدور كبير في تطوير مبادئ عمم العقاب وأحكام قانون العقوبات ،كما تؤثر في تنظيم الخصومة الجنائية

عمى النحو الذي يكفل لمقاضي تقدير خطورة المجرم.

تعد اآلليات القانونية المنتيجة داخل المؤسسات العقابية والمتمثمة في التعميم والتكوين من أساليب المعاممة

العقابية اليادفة الى اصالح السجناء وتيذيبيم من اجل تأىيميم واعادة ادماجيم اجتماعيا ىذا ما تسعى

السياسة العقابية الحديثة لبموغو.

ان تأىيل السجناء ال يتم اال بتيذيبيم ,االمر الذي ال يتحقق اال بالتعميم الذي يرفع من قدراتيم وامكانياتيم
الذىنية ليصبحوا قادرين عمى التفكير اليادئ والسميم في الحكم عمى االشياء وتقدير العواقب التي يمكن ان

تؤدي الى ارتكاب جرائم ,ولذلك اصبح التعميم والتكوين داخل المؤسسات العقابية من بين اىم االسس التي

اقرتيا المواثيق الدولية وتبنتيا الدول في تشريعاتيا العقابية لما ليا من اىمية كبيرة في الحد من الخطورة

االجرامية ,فضال عن ذلك فان ارتفاع المستوى العممي لممحكوم عميو يجعمو يندمج مع الطائفة ذات المستوى
العممي العالي وبذلك يصبح اساسيا لمتيذيب الذي اصبح من احد العناصر االساسية لعممية التكوين والتقويم
والتأىيل االجتماعي ,وبالتالي ما مدى فعالية تعميم وتكوين السجناء في الحد من الخطورة االجرامية؟ وىو ما

سنحاول اإلجابة عميو وفقا لممنيج الوصفي في إطار المباحث التالية:

المبحث األول :مفيوم الخطورة اإلجرامية.

المبحث الثاني :اآلليات القانونية داخل المؤسسات العقابية.
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المبحث األول :مفهوم الخطورة اإلجرامية:
لقد كثر الحديث عن مفيوم الخطورة اإلجرامية بعدما أصبحت تحتل الصدارة في مجال العموم الجنائية ,وال

شك أن البحث فييا سوف يثير الكثير من الصعوبات لكونو يتعمق بشخصية الفرد وما يبطنو من ميول
وعواطف وا نفعاالت تنعكس عمى سموكو الظاىر ،مما يتطمب تحديد معناىا وخصائصيا وتمييزىا عن ما
يشابييا.

المطمب األول :تعريف الخطورة اإلجرامية:
لموقوف عمى معنى الخطورة االجرامية ,البد من تحديد تعريفيا الفقيي والتشريعي.

الفرع األول :التعريف الفقهي لمخطورة اإلجرامية:

تعددت التعاريف الفقيية لمخطورة اإلجرامية ,حيث عرفيا الفقيو اإليطالي رفائيل جاروفالو بأنيا" :األمارات

التي تبين ما يبدو عمى المجرم من فساد دائم فعال ،والتي تحدد كمية الشر التي يحتمل صدورىا عنو ،فيي

تعني أىمية المجرم الجنائية ومدى تجاوبو مع المجتمع" 1,وعرفيا األستاذ جرسبيني بأنيا" :أىمية الشخص في
أن يصبح عمى جانب من اإلحتمال مرتكبا لمجريمة".

2

عرف الدكتور عبد اهلل سميمان الخطورة اإلجرامية بأنيا" :حالة عدم توازن في شخصية الفرد مبعثيا عيب في

تكوينو المادي أو النفسي أو في ظروفو البيئية تدفعو إلى إرتكاب الجرائم عمى وجو اإلحتمال" 3,وعرفتيا
الدكتورة فوزية عبد الستار بأنيا" :إحتمال عودة المجرم إلى إرتكاب جريمة الحقة" ,في حين عرفيا الدكتور

رمسيس بنام بأنيا" :حالة نفسية يحتمل من جانب صاحبيا أن تكون مصد ار لجريمة مستقبمية" ,أما الدكتور

محمود نجيب حسني فقد عرفيا بأنيا" :إحتمال إرتكاب المجرم جريمة تالية" ,وعرفيا الدكتور عمي عبد القادر
القيوجي عمى أنيا" :حالة أو صفة نفسية لصيقة بشخص الجاني تنذر بإحتمال إقدامو عمى إرتكاب جريمة

أخرى في المستقبل.

 -1زكي عمي إسماعيل النجار ,الخطورة اإلجرامية ،رسالة مقدمة لمحصول عمى درجة دكتور في الحقوق ،غير منشورة ,تخصص قانون
عام ,كمية الحقوق ,جامعة اإلسكندرية ،1980 ،ص.26

 -2محمد سعيد نمور ,دراسة في الخطورة اإلجرامية ،مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات ،كمية العموم اإلنسانية جامعة مؤتة ،المجمد الثاني
عشر ،العدد الثالث ،1999 ،ص.50

 -3يحي صديق ,الخطورة اإلجرامية ،مجمة المحاماة ،كمية الحقوق جامعة عين شمس ,المجمد األول ,العدد الثالث ،1991 ،ص .170
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الفرع الثاني :التعريف التشريعي لمخطورة اإلجرامية:
لقد عرف المشرع اإليطالي الخطورة اإلجرامية في المادة  203من قانون العقوبات حيث نصت عمى أنيا" :
يعد خط ار إجتماعيا كل شخص ولو لم يكن مسؤوال أو معاقبا جنائيا إرتكب فعال مما نص عميو في المادة

السابقة عندما يكون محتمال بأنو سيرتكب من جديد فعال منصوص عميو في القانون كجريمة" ,أما المشرع

الب ارزيمي فقد عرفيا في المادة  71من قانون العقوبات بأنيا" :حالة خاصة إلستعداد الشخص ،ينجم عنيا
1

إحتمال إرتكاب الجريمة".

لم يعرف المشرع الجزائري الخطورة اإلجرامية ,في حين عرفيا المشرع المصري في المادة  106من مشروع

قانون العقوبات بأنيا" :اإلحتمال الجدي إلقدام المجرم عمى اقتراف جريمة جديدة" ,وعرفيا المشرع العراقي في

المادة  103التي نصت عمى أنيا" :ال يجوز أن يوقع تدبير في شخص دون أن يكون قد ثبت إرتكابو فعال

يعده القانون جريمة ،وأن حالتو تعتبر خطرة عمى سالمة المجتمع ،وتعتبر حالة المجرم خطرة عمى سالمة

المجتمع إذا تبين من أحوالو ،وماضيو ،وسموكو ،وظروف الجريمة ،وباعثيا ،أن ىناك إحتماال جديا إلقدامو

عمى إقتراف جريمة أخرى" ,أما المشرع المبناني فقد عرفيا في المادة  211فقرة  3من قانون العقوبات عمى

أنيا" :يعد خط ار عمى المجتمع كل شخص أو ىيئة معنوية إقترف جريمة ،إذا كان يخشى أن يقدم عمى أفعال
2

أخرى يعاقب عمييا القانون".

المشرع الميبي لم يعرف الخطورة اإلجرامية ولكنو عرف الشخص الخطر وذلك في المادة  135فقرة  1من

قانون العقوبات والتي جاء فييا بأن":الشخص الخطر من يرتكب فعال يعده القانون جريمة ،ويحتمل نظ ار
لمظروف المبينة في المادة  28أن يرتكب أفعاال أخرى يعدىا القانون جرائم ولو لم يكن مسؤوال أو معاقبا

جنائيا".

المطمب الثاني :خصائص الخطورة اإلجرامية:
من خالل التعاريف السابقة يتضح لنا بأن الخطورة اإلجرامية تتميز بمجموعة من الخصائص الجوىرية يمكن

إجماليا فيما يمي:

 -1محمد سعيد نمور ,مرجع سابق ,ص.58

 -2زكي عمي إسماعيل النجار ,مرجع سابق ,ص.42
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الفرع األول :الخطورة اإلجرامية تتجسد في أمارات مادية وهي حالة غير إرادية:
يجب أن تكون الخطورة اإلجرامية مجسدة في أمارات مادية تدل عمييا ،وتنبئ عما ينبعث منيا ،فال يكفي

لذلك مجرد األمارات المادية المجردة ،بمعنى أن ما يدل عمى الخطورة اإلجرامية يجب أن يتمثل في أفعال

معينة ممحوظة في العالم الخارجي.

ال تتوقف الخطورة اإلجرامية في توافرىا عمى إرادة صاحبيا ،ويبدو ذلك واضحا فيما يتعمق بمصادرىا غير
اإلرادية ،المرض العقمي وكذا بالنسبة إلى األحوال األخرى ،حيث تتوافر الخطورة نتيجة التفاعل بعض

العوامل الداخمية والخارجية ،وال يحول دون إعتبارىا غير إرادية أن يكون لصاحبيا دخل في توافرىا ،كما لو

كانت ترجع إلى تناولو الخمر أو تعاطي المواد المخدرة.

الفرع الثاني :الخطورة اإلجرامية مجرد إحتمال وتعتمد عمى ظروف واقعية وهي حالة حاضرة:
الخطورة اإلجرامية مجرد إحتمال إرتكاب جريمة كمعيار لمكشف عن الخطورة الكامنة لدى الشخص المجرم،
واإلحتمال يختمف عن الحتمية ،ذلك أن اإلحتمال ىو إفتراض وجود عوامل تدفع إلى الجريمة سواء كانت
داخمية أم خارجية ،أما الحتمية فتعني الجزم بأن الجريمة سوف تقع كأثر حتمي لمعوامل اإلجرامية المؤدية
1

إلييا.

يجب أن تستند الخطورة اإلجرامية لحقائق ممموسة ،فإحتمال وقوع جريمة يجب أن يكون مستمدا من الشخص
2

الخطر نفسو ،وليس من إحتمال تولد الخطر فيو.

فيي ليست مستقبال محتمال ،وانما ىي حالة حاضرة ثابتة ،أما اإلحتمال فإنو ينصرف إلى األفعال اإلجرامية
المستقبمية التي تصدر عن تمك الحالة الحاضرة.

الفرع الثالث :الخطورة اإلجرامية حالة نفسية وهي فكرة نسبية:

3

الخطورة اإلجرامية حالة نفسية ناتجة عن تفاعل عدة عوامل شخصية وموضوعية تؤدي بصاحبيا إلى نوع

من الشذوذ النفسي ،أي اإلنحراف عن الحالة العادية أو اإلجتماعية.

 -1إسحاق منصور إبراىيم ,الموجز في عمم اإلجرام وعمم العقاب ،ديوان المطبوعات الجامعية ،2006 ،ص.102

 -2جالل ثروث ,الظاىرة اإلجرامية ،دار الفكر العربي ،مصر ،1979 ,ص.143

 -3قدري عبد الفتاح الشياوي ,الموسوعة الشرطية القانونية ،عالم الكتب ،مصر ،1977 ،ص.76
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الخطورة اإلجرامية تتوقف عمى الحالة اإلجتماعية السائدة في لحظة توافرىا ،وفقا لمعالقات الفردية بين
األشخ اص ،فتجريم األفعال الال اجتماعية وتفاوت العقوبات المقررة ليا يتوقف عمى نظرة المجتمع بواسطة
1

المشرع إلى مدى توافق ىذه األفعال مع النظام االجتماعي.

المبحث الثاني :اآلليات القانونية داخل المؤسسات العقابية:
المطمب األول :آلية التعميم داخل المؤسسات العقابية:

لقد شيد التعميم داخل المؤسسات العقابية نقمة نوعية من حيث عدد المتمدرسين وفي كافة المستويات ،وأيضا

من حيث التنويع في طرائق التدريس واجراء االمتحانات ,ولمتعميم أىداف عديدة يرجى تحقيقيا تعود بالفائدة
عمى المحبوس منيا :التزود بمعمومات تمكنو من العمل في المجتمع فيما بعد ،إضافة إلى إحداث نضج في
قدراتو الذىنية والتي تعمل عمى تغيير نمط حياتو وأسموب تفكيره ،كما أن التعميم ينمي اليوايات المختمفة لدى

بعض السجناء ,فاألمية والجيل ال يختمف اثنان أنيما عامالن جرميان دون شك ومن شأن التعميم

استئصاليما 2,فيو يعمل عمى تأىيل السجين من خالل وجيين :أوال بعد اإلفراج عنو المتعمم فيجد أكثر
فرص لكسب العيش الشريف مقارنة بما يحظى بو الجاىل ،ثانيا إحداث نضج في تفكير الفرد وكيفية حكمو

عمى األشياء ومنيج التصرف في الحياة ،فيصبح تفكيره سميم ويستنكرن اإلجرام ويراه غير الئق ,وخير دليل

عمى ذلك ما أكدتو الدراسة التي أجريت في الواليات المتحدة مؤخ ار عمى عدم عودة السجناء لمجريمة لمذين
حصموا عمى تعميم عام وتدريب ميني بعد إطالق سراحيم أقل بكثير من أقرانيم الذين لم يحصموا عمى نفس
3

الفرصة.

لقد بمغة األرقام التي تفيد عن وجود قفزة ن وعية في نسبة السجناء الذين استفادوا من التدريس والتعميم داخل

المؤسسات العقابية حيث انتقل عددىم من  2255سنة  2003-2002إلى حوالي  42433سنة -2018
 ,2019وقد ساىم في ذلك إبرام إدارة السجون عدة اتفاقيات ثنائية مع مختمف القطاعات الفاعمة في المجال،

منيا مع جمعية مح و األمية كممت بفتح أقسام بالمؤسسة ،ثم اتفاقية مع الديوان الوطني التعميم والتكوين عن
بعد ألجل السماح لممحبوسين من اتمام تعميميم ،باإلضافة إلى االتفاقيات مع مديرية التربية حيث أصبحت
 -1زكريا جمعة السيد محمد ,أساليب المعاممة العقابية لمسجناء في القانون الجنائي والفقو االسالمي ,مكتبة الوفاء القانونية ,مصر,2013 ,

ص .164

 -2غانم عبد اهلل عبد الغني ,أثر السجن في سموك النزيل ,األكاديميون لمنشر والتوزيع ,عمان ,2014 ,ص .58

 -3نبيل العبيدي ,أ سس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدول بالمواثيق الدولية ,المركز القومي لالصدارات القانونية ,مصر,

 ,2015ص .240
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مؤخ ار المؤسسات العقابية مراكز رسمية إلجراء امتحانات الباكالوريا والتعميم المتوسط ،وقد بمغ عددىا 42
مركز سنة  ,2019وقد أبرمت أيضا اتفاقية مع جامعة التكوين المتواصل تضمن تكوين المحبوسين
الحاصمين عمى شيادة الباكالوريا في تخصص قانون األعمال وقانون العالقات االقتصادية الدولية ,ولعل من

أىم نقاط قوة ونجاح آلية تعميم المحبوسين ىي نظام االتفاقيات مع األطراف الفاعمة في المجال والتي سيمت
من خالليا العممية التعميمية داخل السجون وربطيا بنظيرتيا في البيئة الخارجية ،إضافة إلى العوامل

التحفيزية المتبعة مع المحبوسين المتعممين منيا الحرية النصفية واإلفراج المشروط وغيرىا ,ىذا ما يحسب
فعال لإلدارة الق ائمة عمى ذلك ،وأيضا لنجاح السياسة العقابية الحديثة إلى حد ما في تحقيق أىدافيا وتمكين
1

المحبوسين من التأىيل والتكوين وبذلك إصالحيم لمحد من الخطورة االجرامية.

المطمب الثاني :آلية التكوين داخل المؤسسات العقابية:

تنظم داخل المؤسسات العقابية لفائدة السجناء دروس في التعميم العام والتقني والتكوين الميني والتميين
والتربية البدنية وفقا لمبرامج المعتمدة رسميا مع توفير الوسائل الالزمة لذلك ,كما تسند ليم بعض األعمال

المفيدة مع مراعات حالتو الصحية والبدنية مقابل عائد مالي لصالحو ,وبالتالي فقد تغيرت مسألة تكوين

السجناء وعمميم داخل المؤسسات العقابية رأسا عمى عقب مع مرور الزمن من وسيمة لإليالم والعقاب

المضاعف لمسجين عبر اخضاعو لألعمال الشاقة والمجيدة التي ال تتوفر عمى شروط العمل المالئمة

لإلنسان ،إلى وسيمة لتنشيط السجين وبث روح االعتزاز بالنفس عن طريق جعمو فرد منتج في وسطو بدل أن

يقضي معظم فترة حبسو في األكل والنوم فقط مما يؤثر عمى نفسيتو بالسمب.

يعد التكوين والعمل داخل المؤسسات العقابية عنصر من عناصر المعاممة العقابية وييدف إلى تأىيل

السجناء في أحد جوانبو لذلك يترتب عمى ىذا أن لو طبيعة مزدوجة ،حيث يكون التزاما وحقا لو في نفس

الوقت ،فيو التزام ألنو عنصر من عناصر المعاممة التنفيذية ويجب التقييد بو في حدود قدراتو السجين 2,وىو
حق كأي مواطن لتحقيق بعض األغراض االجتماعية حيث يترتب عميو اختيار نوع العمل والحصول عمى

مقابل عن عممو والتمتع بالضمانات المقررة لمعمل ,ولمعمل والتكوين دور بارز في إصالح وتأىيل المحبوس
فمن جية لو غرض اقتصادي يحقق من خاللو دخال لإلدارة السجن لكي تسدد شطر من نفقات السجين من
خالل عائدات المنتوجات التي ينتجيا السجناء ,أيضا لمعمل والتكوين دور في حفظ النظام داخل السجن

 -1عبد اهلل عبد الغنى غانم ,مرجع سابق ،ص .168

 -2محمود محمود مصطفى ,اإلتجاىات الجديدة في مشروع قانون العقوبات في الجميورية العربية المتحدة ،مجمة الشرق األوسط ،مركز
البحوث اإلجتماعية والجنائية ,المجمد األول ,العدد  ،1969 ،2ص.12
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بشغل وقت المحبوس طوال اليوم وتعاممو مع اإلدارة في ىذا الجانب ,بفضل العمل يقدر السجين انتاج عممو
ويوقظ المواىب وينمي اإلمكانيات واالعتداد بنفسو ,ثم إن التمكن من تعمم مينة أو حرفة واتقانيا يستطيع

المحبوس االعتماد عمييا بعد اإلفراج عنو في الحصول عمى منصب عمل ،وأخي ار فالتكوين والعمل يجنب
السجين االضطرابات النفسية والعقمية ،فيو يستيدف طاقتو الفائضة في شيء مفيد ،وقد أوضحت إحدى

الدراسات أن نسبة  % 87من النزالء في السجون العربية يرون أنو من الضروري أن يكمفوا بأعمال داخل
1

السجن.

بالنسبة لمتكوين الميني فتتبع إدارة السجون طريقتين ىما :إما عمى مستوى مراكز التكوين الميني المتواجد
داخل السجون ،حيث أصبحت ىذه المؤسسات مييكمة بطريقة تسمح بخمق فضاءات لمتكوين والتأىيل مجيزة
بالمعدات الالزمة لذلك ،بحيث يزاول فييا النزالء تكوينيم وتأىيميم ,والطريقة الثانية مزاولة التكوين في مراكز

التكوين وغرف الصناعة التقميدية خارج المؤسسة العقابية والتي يستفيد منيا السجناء عن طريق نظام الحرية

النصفية ،ويحصل في األخير المتربص عمى شيادة تكوين معترف بيا.

لقد اصبحت المؤسسة العقابية ورشة لمعمل والتكوين والتعميم لكافة فئات السجناء بعد أن كانت في وقت قريب

يومياتيم تقضى في األكل والنوم فقط ،وقد اختصرت ىذه اآللية الطريق لتحقيق األىداف المنشودة وقمصت
فعال الفجوة بين ما يوجد خارج وداخل السجن ,ثم ال ننسى آلية التحفيز بكافة أنواعو لكل من يخضع

إلجراءات االصالح والتأىيل ،منيا الحصول عمى شيادات رسمية معترف بيا وىو ما يفتح الطريق أمام
السجين بعد اإلف ارج عنو لالندماج بالمجتمع ,واألىم من كل ىذا ىو ضرورة التغير في النيج العقابي واعطاء
األولوية إلصالح والتأىيل قبل العقاب ،مما انعكس بإيجاب عمى العالقة بين المحبوس واإلدارة وجعميا عالقة
2

شراكة وتعاون تيدف لمحد من الخطورة االجرامية ودمج المحبوس اجتماعيا.

الخاتمة:
لقد اتجو الفقو الجنائي إلى دراسة شخصية الجاني لمكشف عن خطورتو تبعا لمعوامل النفسية والعقمية

والعضوية واالجتماعية وكذا اىتمامو بدراسة العوامل والدوافع التي دفعت بو إلى ارتكاب الجريمة ،أدى إلى

 -1محمد الخطيب سعدى ,حقوق السجناء وفقا الحكام المواثيق الدولية لحقوق االنسان والدساتير العربية وقوانين اصول المحاكمات
الجزائية والعقوبات وتنظيم السجون ,منشورات الحمبي الحقوقية ,لبنان ,2010 ,ص .102

 -2نبيل العبيدي ,مرجع سابق ,ص .246
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بروز فكرة الخطورة اإلجرامية ,ولمحد منيا استندت التشريعات العقابية الحديثة الى االساليب الحديثة لممعاممة
العقابية لمسجناء والتي من بينيا التعميم والتكوين لما ليم من دور كبير في اصالح الجناة واعادة ادماجيم

اجتماعيا.

بناء عمى ما سبق توصمنا لمجموعة من النتائج مفادىا:

 ميما كان تعريف الخطورة اإلجرامية سواء فقيي او تشريعي ،فإن ىذا التعريف يشير إلى أنيا مجرداحتمال ،أي توقع حدوث أمر ما في المستقبل وىذا ىو الحد األدنى المتفق عميو.

 تتميز الخطورة االجرامية بالعديد من الخصائص تتمثل في انيا :مجرد احتمال ,حالة غير إرادية ,تتجسدفي أمارات مادية ,تعتمد عمى ظروف واقعية ,حالة نفسية ,حالة حاضرة ,فكرة نسبية.
 تعد اآلليات القانونية المنتيجة داخل المؤسسات العقابية والمتمثمة في التعميم والتكوين من أساليب المعاممةالعقابية اليادفة الى اصالح السجناء وتيذيبيم والحد من خطورتيم االجرامية من اجل تأىيميم واعادة
ادماجيم اجتماعيا.

انطالقا من ىذه النتائج توصمنا القتراح مفاده:

 -نقترح عمى التشريعات العقابية تكثيف المجيوادات في سبيل اختيار المتخصصين المذين يتوفر فييم شرط

االلمام بقواعد عمم االخالق وعمم النفس واالجتماع والقادرين عمى اقناع السجناء لكسب ثقتيم بغية الوصول

الى اليدف الذي تسعى اليو السياسة العقابية الحديثة والمتمثل في الحد من الخطورة االجرامية.

قائمة المصادر والمراجع:

 إسحاق منصور إبراىيم ,الموجز في عمم اإلجرام وعمم العقاب ،ديوان المطبوعات الجامعية.2006 ، -الشاذلي فتوح ،عمم العقاب ،منشأة المعارف ,مصر.1993 ،

 الشياوي قدري عبد الفتاح ,الموسوعة الشرطية القانونية ،عالم الكتب ،مصر.1977 ، -العبيدي نبيل ,أ سس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدول بالمواثيق الدولية ,المركز القومي

لالصدارات القانونية ,مصر.2015 ,

 القيوجي عمي عبد القادر ,أصول عممي اإلجرام والعقاب ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت.2002 ، المنشاوي عبد الحميد ,جرائم التشرد والتسول ،المكتب العربي الحديث ،مصر.1994 ، -بينام رمسيس ,الكفاح ضد اإلجرام ،منشأة المعارف ،مصر.1996 ،

 -بينام رمسيس ,المجرم تکوينا وتقويما ،منشأة المعارف ،مصر.1983 ،
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 بينام رمسيس ،عمم اإلجرام ،منشأة المعارف ،مصر.1966 ، -ثروث جالل ,الظاىرة اإلجرامية ،دار الفكر العربي ،مصر.1979 ,

 جمعة زكريا السيد محمد ,أساليب المعاممة العقابية لمسجناء في القانون الجنائي والفقو االسالمي ,مكتبةالوفاء القانونية ,مصر.2013 ,

 سعدى محمد الخطيب ,حقوق السجناء وفقا الحكام المواثيق الدولية لحقوق االنسان والدساتير العربيةوقوانين اصول المحاكمات الجزائية والعقوبات وتنظيم السجون ,منشورات الحمبي الحقوقية ,لبنان.2010 ,

 -عبيد رؤوف ،أصول عمم اإلجرام والعقاب ،دار الجيل لمطباعة ،مصر.1988 ,

 -غانم عبد اهلل عبد الغني ,أثر السجن في سموك النزيل ,األكاديميون لمنشر والتوزيع ,عمان2014 ,
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