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إقرار أصالة األطروحة
أنا اليازية سلطان الظاهري ،الموقعة أدناه ،طالبة دراسات عليا في جامعة اإلمارات العربية المتحدة

ومقدمة األطروحة الجامعية بعنوان " الوضع تحت المراقبة االلكترونية في التشريع الجزائي
اإلماراتي" ،أقر رسميا بأن هذه األطروحة هي العمل البحثي األصلي الذي قمت بإعداده تحت
إشراف د .محمد شاكر الحمادي ،أستاذ مشارك في كلية القانون .وأقر أيضا بأن هذه األطروحة لم
تقدم من قبل لنيل درجة علمية مماثلة من أي جامعة أخرى ،علما بأن كل المصادر العلمية التي
استعنت بها في هذا البحث قد تم توثيقها واالستشهاد بها بالطريقة المتفق عليها .وأقر أيضا بعدم
وجود أي تعارض محتمل مع مصالح المؤسسة التي أعمل فيها بما يتعلق بإجراء البحث وجمع
البيانات والتأليف وعرض نتائج و/أو نشر هذه األطروحة.

توقيع الطالبة:

التاريخ:

0202/22/20

iii

حقوق الملكية و النشر

حقوق النشر ©  0202اليازية سلطان الظاهري
حقوق النشر محفوظة

iv

إﺟﺎزة أطروﺣﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
أﺟﯾزت أطروﺣﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻣن ﻗﺑل أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭم أدﻧﺎه:
 (1اﻟﻣﺷرف )رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ( :د .ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر اﻟﺣﻣﺎدي
اﻟدرﺟﺔ :أﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎرك
ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

ا اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

2020/11/12

 (2ﻋﺿو داﺧﻠﻲ :د .ﺑطﻲ ﺳﻠطﺎن اﻟﻣﮭﯾري
اﻟدرﺟﺔ :أﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎرك
ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

2020/11/12

 (3ﻋﺿو ﺧﺎرﺟﻲ :أ.د .ﺧﺎﻟد ﻣوﺳﻰ اﻟﺗوﻧﻰ
اﻟدرﺟﺔ :أﺳﺗﺎذ دﻛﺗور
ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺷرطﺔ دﺑﻲ
اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

2020/11/12

v

اعتمدت األطروحة من قِبل:

عميد كلية القانون :األستاذ الدكتور /محمد حسن علي محمد

التوقيع:

التاريخ:

11/1/2021

عميد كلية الدراسات العليا :األستاذ الدكتور /علي المرزوقي

التوقيع:

التاريخ:

حقوق الملكية والنشر

النسخة رقم ــــــ من ــــــــ

11/1/2021

vi

الملخص
يعتبر الوضع تحت المراقبة االلكترونية من الموضوعات المستحدثة التي أدرجها المشرع
االتحادي في الباب الثالث من قانون اإلجراءات الجزائي ،إذ تقوم هذه اآللية على أسااااااااس توظيف
التقنياات الحاديثاة في مجاال التنفياذ العقاابي للحاد من مسااااااااول العقوبة الساااااااالبة للحرية أو الحبس
االحتياطي.
تكمن أهمية هذه الدراساااااااة في بيان التنظيم القانوني للوضاااااااع تحت المراقبة االلكترونية،
ومادى االساااااااتفاادة من التقنياات الحااديثاة في مجاال العاادالاة الجناائياة ،والبحااث عن مادى األخاذ بهااا
باعتبارها إحدى الوسااائل المسااتحدثة لعلم المشاااكل الناجمة عن تنفيذ العقوبات السااالبة للحرية أو
الحبس االحتياطي داخل المنشآت العقابية في ضوء القواعد القانونية.
وتناولت هذه الدراساة األحكام القانوني للمراقبة االلكترونية في التشريع االتحادي ،وماهي
الوضاااااااع تحات المراقباة وبيان أهميته وتمييزها عن النظم المشاااااااابه لها ،ونطاق تطبيقه من حيث
األشاااااخاز والزمان والمكان والجرائم والعقوبات ،كذلك بيان الجهة القائمة على التنفيذ والتزامات
الخااضاااااااع للمراقباة وحاالت إلقاء المراقبة واألثار المترتبة عليه وجرائم الوضاااااااع تحت المراقبة
االلكترونية.
كلمات البحث الرئيسييية الوضااع تحت المراقبة االلكترونية ،العقوبة السااالبة للحرية قصاايرة المدة،
الحبس االحتياطي.

vii

العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
Electronic Monitoring in UAE Criminal Legislation
Abstract
Electronic Monitoring is one of the latest issues listed by the Federal Scheme
in the third chapter of the Penal Procedures Law, as this mechanism is based on
utilization of modern technologies in the domain punitive implementation to reduce
the disadvantages of punishment depriving freedom of pretrial detention.

The significance of this study lies in elaborating the legal regulation of the
electronic censorship and the extent of benefitting from modern technology in the field
of criminal justice, as well as the extent of adopting it as one of the innovated means
to address the problems resulting from implementing the punishments depriving
freedom or pretrial detention in the punishment facilities in light of the legal rules.

This study discusses the legal guides of the electronic monitoring in the Federal
Legislation, the nature of being monitoring, its importance, how it differs from systems
similar to it, the scope of its implementation in terms of people, time, place, crimes
and punishments, identifying the department concerned with implementation, the
liabilities of the electronic monitoring, the cases of electronic monitoring cancellation
and the resulting repercussions and the crimes of being electronic monitoring.

Keywords: Electronic Monitoring, Short-term Freedom Depriving Punishment,
Pretrial Detention.
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شكـــــــر وتقدير
أتقدم بخالز الشااكر والتقدير إلى أسااتاذي ومشاارفي الفاضاال أسااتاذ الدكتور محمد شاااكر
الحمادي ،الذي كان له الفضال بعد الله تعالى في إنجاز هذا العمل المتواضاع ،فقد زودني بنصائحه
ومنحني من وقته الثمين وعلمه القزير.
كما أتقدم بالشااااكر والقدير لكل من ساااااهم ومد يد العون والمساااااعدة بشااااكل مباشاااار و ير
مباشر الكتمال هذا العمل.
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المقدمة
يشاااهد العالم الحديث في القرن الواحد والعشااارين تطورا وتقدما تكنولوجيا هائل في شاااتى
المجاالت ،وكان من األمر البديهي في ظل ما يساااامى بسااااباق الثورة التكنولوجية والمعلوماتية بين
الدول ،أن ترمي ظلل هذه الثورة على تطبيقات وممارساااات القانون بشاااكل عام والقانون الجنائي
بشكل خاز.
فاتجهت البية التشريعات الجنائية الحديثة إلى ترشيد سياسة العقاب والتضييق من نطاق
تطبيق النظام العقابي التقليدي القائم بالدرجة األولى على العقوبات السااااااالبة للحرية وباألخز
قصايرة المدة منها ،والتي أثبتت فشلها وعجزها في تحقيق أ راض اإلصلح والتأهيل ،وذلك عن
طريق استحداث أنظمة بديلة للحد من مساول هذه العقوبات التي تؤثر سلبا على شخصية المحكوم
عليه وتؤدي إلى انتكاسااه ،فبدال من إصاالحه وتأهيله يخرم للمجتمع في صااورة أشااد إجراما مما
كان عليه قبل دخول المؤسسة العقابية ،ومن أبرز هذه البدائل نظام المراقبة االلكترونية الذي يعتبر
من الوسائل المستحدثة التي تبنتها التشريعات العقابية المعاصرة.
و يعتبر نظام الوضاااااع تحت المراقبة اإللكترونية أحد األسااااااليب الحديثة والمبتكرة ،حيث
لجأت العديد من الدول المتقدمة إلى اساااااتخدام هذه الوسااااايلة التي أثبت الدور الفعال الذي تحققه في
الحد من مسااااول العقوبات الساااالبة للحرية والحبس االحتياطي ،بحيث يسااامح بإعادة دمج المحكوم
عليهم في المجتمع مرة أخرى من خلل منحهم الفرصااااااااة في االنخراط في المجتمع تحاات رقااابااة
أجهزة العادالاة الجناائياة مع إخضااااااااعاه للعادياد من االلتزاماات ومراقباة تنفياذها الكترونيا عن بعد
بواسااطة سااوار يثبت على قدم الشااخز الخاضااع للمراقبة ،وهو ما يحقق العديد من الفوائد بالنساابة
للخاضع للمراقبة ولنظام العدالة الجنائية ككل.
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وقد جاء المرساوم بقانون رقم ( )21لساانة  0227بشااأن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية
االتحادي مواكبا ألحدث التطورات في الساااااياساااااة العقابية الجنائية ،فأضااااااف في الباب الثالث من
المرسوم نظام الوضع تحت المراقبة الكترونية.

أهمية الدارسة
تكمن أهمية هذه الدراساااااااة في بيان التنظيم القانوني للوضاااااااع تحت المراقبة االلكترونية،
ومادى االساااااااتفاادة من التقنياات الحااديثاة في مجاال العاادالاة الجناائياة ،والبحااث عن مادى األخاذ بهااا
باعتبارها إحدى الوسااائل المسااتحدثة لعلم المشاااكل الناجمة عن تنفيذ العقوبات السااالبة للحرية أو
الحبس االحتياطي داخل المنشاااااآت العقابية في ضاااااوء القواعد القانونية ،وما إذا كان يتعارض مع
المبادل والقواعد العامة.

إشكالية الدراسة
يعتبر الوضع تحت المراقبة االلكترونية من الموضوعات المستحدثة ،وتكمن اإلشكالية في
بيان مدى ملءمة وكفاية التنظيم القانوني للوضاااع تحت المراقبة االلكترونية كنظام تقني حديث في
التشريع اإلماراتي في الحد من مساول العقوبة السالبة للحرية وإصلح وتأهيل الخاضعين للمراقبة
االلكترونية وتحقيق أ راض العقوبة ،حيث لم يتطرق إلى مدى إمكانية تطبيق المراقبة االلكترونية
على األحداث ،كما لم يتطرق إلى مدى جواز إلقاء الوضاااااااع تحت المراقبة االلكترونية في مرحلة
التحقيق إذا توافرت حالة من حاالت إلقاء.

منهجية الدراسة
تعتمد هذه الدراسااة على المنهج التحليلي المقارن ،من خلل دراسااة وتحليل أحكام الوضااع
تحت المراقبة االلكترونية ،وتفسير النصوز القانونية المنصوز في المرسوم بقانون اتحادي رقم
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( )21لسااااااانااة  0227في قااانون اإلجراءات الجزائيااة ،ومقااارنتهااا مع القوانين المقااارنااة كااالقااانون
الفرنسي والجزائري ،مع االستعانة باألحكام القضائية.

تحاول هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية
 .2ما هو مفهوم الوضع تحت المراقبة االلكترونية؟
 .0هل يجوز الحكم بالوضع تحت المراقبة بدال عن الحبس االحتياطي وماهي شروطه؟
 .2هل يخضع األحداث للمراقبة االلكترونية بديل عن اإليداع؟
 .2ما هو نطاق تطبيق الوضع تحت المراقبة االلكتروني؟
 .5ماهي آلية تنفيذ إجراءات الوضع تحت المراقبة االلكترونية؟
 .6هل يتم خصاام مدة المراقبة االلكترونية من مدة العقوبة أو الحبس االحتياطي إذا صاادر
ضد المتهم حكم باإلدانة؟
 .1ماهي حاالت إلقاء المراقبة االلكترونية؟
 .7هل يجوز الحكم بإلقاء المراقبة االلكترونية وتنفيذ العقوبة السالبة الحرية؟

الدراسات السابقة
 .2أسامة حسنين عبيد ،المراقبة الجنائية االلكترونية دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية -
القاهرة ،الطبعة األولى.0223 ،
 .0عمر ساااااااالم ،المراقباة االلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة الساااااااالبة للحرية خارم
السجن ،دار النهضة العربية  -القاهرة ،الطبعة األولى0222 ،

.

 .2محمد عبيد الحفيتي ،المراقبة االلكترونية دراساة مقارنة  -أطروحة لنيل الماجستير في
العدالة الجنائية ،كلية الشرطة أبوظبي.0225 ،
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يتضاااح من الدراساااات الساااابقة إنها عرضااات المراقبة االلكترونية كبديل لتنفيذ العقوبة
الساالبة للحرية بصورة عامة مع دراسة تطبيقية للنموذم الفرنسي في المراقبة االلكترونية ،ولم
تتطرق إلى تطبيق المراقبة االلكترونية في التشريع اإلماراتي.
وفي هذا البحث سااااوف يتم التطرق إلى أحكام الوضااااع تحت المراقبة االلكترونية وفقا
للمرسااااااوم بقانون اتحادي رقم ( )21لساااااانة  0227في قانون اإلجراءات الجزائية مع عرض
تطبيقات عملية لها.

خطة الدراسة
هذه الدراسااااة سااااوف تتناول الوضااااع تحت المراقبة االلكترونية في التشااااريع الجزائي
اإلماراتي ،وذلك من خلل الفصليين:
في الفصااال األول سااايتناول تعريف الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية ونطاق تطبيقه،
وتم تقسيمه إلى مبحثين ،المبحث األول سيتم تعريف الوضع تحت المراقبة االلكترونية وأهميته
وتمييزه عن النظم المشابه لها ،والمبحث الثاني سيتم بيان نطاق تطبيق المراقبة االلكترونية من
حيث األشخاز والزمان والمكان والجرائم والعقوبات.
وفي الفصل الثاني سيتناول آلية نظام الوضع تحت المراقبة االلكترونية من خلل ثلث
مباحث ،المبحث األول ساايتحدث فيه عن إجراءات تنفيذ الوضااع تحت المراقبة االلكترونية من
حيث الجهة القائمة على التنفيذ والتزامات الخاضاااااع للمراقبة ،بينما المبحث الثاني سااااايبين فيه
حاالت إلقاء الوضاااااااع تحت المراقبة االلكترونية وآثاره ،وفي المبحث الثالث سااااااايتم بيان عن
جرائم الوضع تحت المراقبة االلكترونية.

5

الفصل األول مفهوم الوضع تحت المراقبة االلكترونية ونطاق تطبيقه
يعد الوضاااااع تحت المراقبة أحد األنظمة اإلجرائية المساااااتحدثة في مجال القانون الجنائي،
والتي تعتبر وساايلة بديلة للعقوبات السااالبة للحرية قصاايرة المدة أو وساايلة بديلة للحبس االحتياطي،
والتي تسااااااتهدف تحقيق مصاااااالحة عامة من خلل مراقبة مدى احترام والتزام الخاضااااااع للمراقبة
وتخفيف الضقط على المؤسسات الخاضع للمراقبة وتجنب مخالطتهم للمجرمين الخطرين والسماح
له بممارسة حياته العائلية واالجتماعية والحد من ظاهرة العود إلى الجريمة ،وفي هذا الفصل سيتم
عرض في مبحثين لما يلي:
المبحث األول :تعريف الوضع تحت المراقبة االلكترونية وتمييزه عن النظم المشابه لها.
المبحث الثاني :نطاق تطبيق الوضع تحت المراقبة االلكترونية.

المبحث األول تعريف الوضع تحت المراقبة االلكترونية وتمييزه عن النظم المشابه لها
تعتبر المراقبة االلكترونية من الوسااائل المسااتحدثة في السااياسااة العقابية ،والتي أخذت بها
العديد من الدول المتقدمة ،وللوقوف على ماهية هذا النظام يقتضي ذلك تقسيم هذا المبحث إلى ثلثة
مطالب ،يخصااااااز في (المطلب األول) تعريف الوضااااااع تحت المراقبة االلكترونية ،ثم (المطلب
الثاني) أهمية الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية ،ثم (المطلب الثالث) تمييز الوضاااع تحت المراقبة
االلكترونية عن النظم المشابه لها.

6

المطلب األول تعريف الوضع تحت المراقبة االلكترونية
يتكون مصااااااطلح المراقبة االلكترونية من شااااااقين اثنين ،وفي هذا المطلب ساااااايتم تعريف
المراقبة لقة واصطلحا ،وتعريف االلكتروني لقة واصطلحا ،ثم تعريف المصطلح المركب وهو
المراقبة اإللكترونية.

الفرع األول تعريف المراقبة
أوال :المراقبة لقة
رقب في أسماء لله تعالى الرقيب ،وهو الحافظ الذي ال يقيب عنه شيء ،فعل بمعنى فاعل،
وفي الحادياث ارقبوا محمادا في أهال بيتاه ،أي احفظوه فيهن ،ورقبه يرقبه رقبة ورقبانا ،بالكسااااااار
فيهما ،ورقوبا ،وترقبه وارتقبه انتظره ورصده.
ورقب الشااااايء يرقبه ،وراقبه مراقبة ورقابا حرساااااه ،ورقيب القوم حارساااااهم ،وهو الذي
يشرف على مرقبة ليحرسهم ،والرقيب الحارس الحافظ.

1

ثانيا :المراقبة اصطلحا
جاااءت عبااارة الرقااابااة في العااديااد من الكتااب التي تتحاادث عن العلوم القااانونيااة واإلداريااة
والماالية العامة مما أدى إلى اختلف في تعريفها ،فعرفها البعض على أن المراقبة هي ما تساااااااعى
إلى تحقيقاه من أهداف ،كما عرفها البعض اآلخر بأنها تلك المجموعات من اإلجراءات والعمليات،
وعرفهاا فريق ثاالاث باأنهاا األجهزة التي تقوم بعملياة الرقاابة ،وفي القانون تأتي الرقابة عندما تقوم

1ابن منظور ،لسان العرب ،الطبعة الثالثة ،دار المعارف  -القاهرة ،2372 ،من صـ 2633إلى صـ.2122

7

الساااالطة التشااااريعية بإصاااادار تشااااريعات وقوانين لمراقبة ومواكبة ما يحدث في المجتمع لتنظيمه
وحمايته.

2

الفرع الثاني تعريف "الكتروني"
أوال" :الكتروني" لقة
كلمة الكترون ( )Electronكلمة أعجمية مساتوردة ال يمكن معرفة مصدرها ،أو األصل
الاذي اشاااااااتقات مناه ،أو تطبيق قواعد اللقة العربية عليها ،إال أن المعاجم المعاصااااااارة عرفتها بأن
االلكترون هي دقيقة ذات شااحنة كهربائية سااالبة ،شااحنتها هي الجزء الذي ال يتجزأ من الكهربائية،
وقااد أرقر مجمع اللقااة العربيااة هااذه الكلمااة (الكترون) ،وإن كااان البعض يرى تعريااب االسااااااام إلى
(كهيرب).
ثانيا" :الكتروني" اصطلحا
ال يختلف المعنى االصاااااطلحي عن المعنى اللقوي كثيرا ،فالمعاجم المعاصااااارة نقلت هذا
التعريف من الموسوعات العلمية المتخصصة.
ويمكن تعريف االلكتروني اصاطلحا بأنه جسايم صقير جدا ال يمكن رؤيته على اإلطلق
ساااواء بالعين المجردة أو باساااتخدام األجهزة ويحمل كهربية ساااالبة ،وهو الجزء األسااااساااي المكون
للكهرباء.

3

2خلود محمد أساعد أمام ،وضع األحداث تحت الرقابة االلكترونية كعقوبة بدلية للحبس (دراسة تحليلية مقارنة)،
الجامعة اإلسلمية  -زة ،0226 ،من صـ 26إلى صـ.21
3سالطان بن إبراهيم بن سالطان الهاشامي ،التجارة اإللكترونية وأحكامها في الفقه اإلسلمي  -رسالة مقدمة لنيل
درجة الدكتوراه في الفقه ،جامعة اإلمام محمد بن سااااعود اإلساااالمية ،المملكة العربية السااااعودية ،0221 ،من
صـ 22إلى صـ.52

8

الفرع الثالث تعريف المراقبة االلكترونية
تعددت االصااطلحات التي اسااتخدمت للتعبير عن الوضااع تحت المراقبة االلكترونية حيث
اساااتخدم البعض مصاااطلح المراقبة االلكترونية ،في حين اساااتخدم البعض اآلخر مصاااطلح الساااوار
االلكتروني ،واساااااااتخادم ثاالثاا مصاااااااطلح الحبس المنزلي ،وهي ترجمة للصاااااااطلح الفرنساااااااي
( ،)La Surveillance Electroniqueوفااي االصاااااااطاالح اإلنااجاالااياازي تااعاارف باااااسااااااام
(.(Electronic Monitoring

4

وقاد عرف الفقاه المراقباة االلكترونياة على "أنهاا إلزام المحكوم عليه باإلقامة في منزله أو
محل إقامته خلل ساعات محددة ،وبحيث يتم متابعة ذلك عن طريق المراقبة االلكترونية".

4

كما عرفها البعض على أنها "أحد البدائل الرضائية للعقوبات السالبة للحرية التي بمقتضاها
يتم متابعة الشخز الخاضع لها من قبل أجهزة إنفاذ القانون خارم السجن في أماكن وأوقات محددة
سااااالفا ،من خلل إخضااااااعه لمجموعة من االلتزامات والشاااااروط ،ويترتب على مخالفته لها عقابه
بعقوبة سالبة للحرية ".

5

كمااا عرفهااا البعض اآلخر على أنهااا هي عبااارة عن رقااابااة تتم عن بعااد بواساااااااطااة أجهزة
الكترونياة ،بهدف تحديد مواقيت وأماكن تواجد المحكوم عليه ضااااااامن المنطقة المساااااااموح له بها،
وبالتالي مدى التزامه بشااروط وضااوابط العقوبة المفروضااة عليه وتتم عادة باإللزام المحكوم عليه
أو المحبوس احتياطيا باإلقامة في منزله أو محل إقامته خلل ساعات محددة.

6

 4عمر ساالم ،المراقبة االلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارم السجن ،دار النهضة العربية
 القاهرة ،الطبعة األولى ،0222 ،صـ.225رامي متولي القاضاي ،نظام المراقبة االلكترونية في القانون الفرنساي والمقارن ،مجلة الشريعة والقانون ،كلية
القانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،المجلد  ،03العد  ،0225 ،62صـ.075
6كباسااي عبدالله و قيد وداد ،المراقبة االلكترونية باساااتعمال الساااوار االلكتروني  -مذكرة ماساااتر ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية  -جامعة باجي مختار ،عنابة-الجزائر ،0221/0226 ،صـ.22

9

ولقاد أقرت العادياد من التشاااااااريعاات المعاصااااااارة نظام المراقبة االلكترونية وآليات تنفيذه
كالتشاريع الفرنسي واألمريكي والهولندي والسويدي والبلجيكي والسويسري واإلسباني واالسترالي
والكندي والنيوزلندي واإلنجليزي باإلضافة إلى التشريعات العربية كالتشريع الجزائري والسعودي
واإلماراتي ،7إال أن أ لب القوانين والتشااريعات العقابية اهتمت بصااورة أساااسااية بتوضاايح كيفيات
تطبيق النظام وشروطه وإجراءاته دون تقديم تعريف له كالقانون الفرنسي.

8

ومن التشاااريعات التي عرفت المراقبة االلكترونية القانون الجزائري على أنه نظام يسااامح
بقضااااء المحكوم عليه لكل عقوبته أو جزء منها خارم أساااوار المؤساااساااة العقابية من خلل إلزامه
بوضاع سوار الكتروني يتيح للجهة المكلفة بالمراقبة بمعرفة مكان تواجده الذي حدده قاضي تطبيق
العقوبات بموجب مقرر الوضع.

9

كماا عرفاه القاانوني اإلنجليزي على أناه التزام المحكوم علياه باالبقاء في مكان معين خلل
مدة زمنية معينة مع ضمان المراقبة االلكترونية المتثال المحكوم عليه لللتزامات المفروضة عليه
والمحددة في األمر خلل هذه المدة أو المحددة من طرف الشخز المسؤول وفقا لألمر.

10

وقاد عرفاه القانون اإلماراتي في المادة ( )222من المرساااااااوم بقانون رقم ( )21لسااااااانة
 0227بشأن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي بأنه( :حرمان المتهم أو المحكوم عليه من
أن يتقياب في ير األوقاات الزمنياة المحاددة لاه عن محال إقامته أو أي مكان آخر مكان آخر يعينه
األمر الصاااااادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصاااااة بحساااااب األحوال ،ويتم تنفيذه عن طريق

 7سااااهر إبراهيم الوليد ،مراقبة المتهم إلكترونيا كوسااايلة للحد من مسااااول الحبس االحتياطي  -دراساااة تحليلية،
مجلة الجامعة اإلسلمية ،المجلد  ،02العدد  ،0222 ،2صـ.662
8مذكور وفاء ،الساوار االلكتروني في ظل التشاريع الجزائري  -مذكرة تخرم لنيل شاهادة الماستر في الحقوق،
جامعة د .موالي الظاهر  -سعيدة ،0223 ،من صـ.22
 9ضااااااريف شااااااعيب ،المراقبة االلكترونية للمحكوم عليهم في السااااااياسااااااة العقابية الجزائرية ،المجلة األفريقية
للدراسات القانونية والسياسة ،جامعة أحمد دراية  -الجزائر ،المجلد  ،2العدد  ،0223 ،2صـ.212
 10ياساااين مفتاح ،المراقبة االلكترونية كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس في القانون اإلنجليزي ،المجلة العربية في
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة زيان عاشور بالجلفة  -الجزائر ،المجلد  ،22العدد  ،0222 ،2صـ.225

10

وسااااائل االلكترونية تساااامح بالمراقبة عن بعد ،وتلزم الخاضااااع لها بحمل جهاز إرسااااال الكتروني
مدمج ،طوال فترة الوضع تحت المراقبة).
وترى الباحثة أن تعريف المشاااارع اإلماراتي قد كان شاااااامل ،فلم يقتصاااار الوضاااااع تحت
المراقبة االلكترونية على أنها وسيلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بل شمل كذلك الحبس االحتياطي،
كما حدد الجهتين اللتين تصدران األمر بالمراقبة وهما النيابة العامة والمحكمة.
وعليااه ترى الباااحثااة أن تعريف المراقبااة االلكترونيااة هو إجراء يجري من خللااه حرمااان
المتهم أو المحكوم علياه من أي يتقياب في ير األوقاات الزمنياة المحددة له عن محل إقامته أو أي
مكان آخر يعينه األمر الصاااااااادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصاااااااة وذلك عن طريق جهاز
إلكتروني يثبت في أساااافل قدمه (السااااوار) مع مراعاة يابه عن المكان المحدد في حال ممارسااااته
لوظيفة معينة أو نشاط مهني أو متابعة تعليمه أو تدريبه المهني أو تلقي العلم.

المطلب الثاني أهمية الوضع تحت المراقبة االلكترونية
تبنى المشااارع االتحادي الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية لتحقيق االساااتفادة من التقنيات
الحديثة في مجال العدالة الجنائية ،باعتبارها إحدى الوساائل المساتحدثة لعلم المشاكل الناجمة عن
تنفيذ العقوبات السااالبة للحرية أو الحبس االحتياطي داخل المنشااآت العقابية ،وتكمن أهمية الوضااع
تحت المراقبة االلكترونية في اآلتي:

11

الفرع األول الحد من معدالت العود إلى الجريمة
تبدو أهمية الوضع تحت المراقبة االلكترونية هو الحد من ظاهرة ومعدالت العود للجريمة،
حيث تعد هذه الظاهرة من أهم اآلثار الساااالبية للعقوبة السااااالبة للحرية ،حيث أن العقوبات السااااالبة
للحرية أثبتت فشااالها في أ لب األحيان في إصااالح المحكوم عليهم بها ،بما يترتب تزايد احتماالت
عودتهم إلى ارتكاب الجريمة من جديد عقب إصالح اإلفرام عنهم ،وهذا عائد إلى صااعوبة اندمام
المحكوم عليهم في المجتمع ،ناهيك عن فقده لمورده المالي وهو عمله الذي يكتسااب من خلله لقمة
العيش حيث أن اآلثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ال تقف عند فترة تنفيذ العقوبة،
بل تتخطاها على مرحلة ما بعد انتهاء العقوبة اإلفرام عن المحكوم عليه.

11

وتحول المراقبة االلكترونية دون عودة الخاضااااااع لها إلى الجريمة ،بإزالة األسااااااباب التي
دفعته إلى ارتكابها ،وتوضاااايح ذلك أن الدور التربوي الذي يوفره مناع العمل الرقابي ،فضاااال عن
االسااتقرار االجتماعي والعائلي يسااهمان في التقليل من خطورة ارتكاب جريمة جديدة ،يضاااف إلى
ذلك ما توفره المراقبة االلكترونية من تدابير يجب على الخاضاااع للمراقبة مراعاتها بما يكفل تحييد
العوامال اإلجرامية أثناء فترة تنفيذها ،وهذ التدابير إما أن تكون ذات طبيعة سااااااالبية كاالمتناع عن
التواجاااد في مكاااان ارتكااااب الجريماااة أو ذات طبيعاااة إيجاااابياااة كتلقي دورات للتااادرياااب المهني
والحرفي.

12

كذلك تجنيب الجاني اآلثار السااالبية الناجمة عن انتزاعه من المجتمع والزم به في الساااجن
لتنفيذ العقوبة الساااالبة للحرية إذ أن المراقبة االلكترونية تجنبه االحتكاك مع مجتمع الساااجن ،وتبقي

11محمد عبيد الحفيتي ،المراقبة االلكترونية دراسااة مقارنة  -أطروحة لنيل الماجسااتير في العدالة الجنائية ،كلية
الشرطة أبوظبي ،0225 ،صـ.63
12أساااامة حسااانين عبيد ،المراقبة الجنائية االلكترونية (دراساااة مقارنة) ،دار النهضاااة العربية  -القاهرة ،الطبعة
األولى ،0223 ،صـ.215

12

على صاااالته األساااارية واالجتماعية ،ويظل مسااااتمرا في نشاااااطه المهني أو الوظيفي أو الدراسااااي
وبالتالي يستطيع المحافظة على كيانه الشخصي وكيان أسرته.

13

الفرع الثاني الحد من ظاهرة تكدس المؤسسات العقابية
تعرف السااجون باألماكن التي حددها القانون لتنفيذ العقوبات الجنائية ،وهي تختز بمهمة
تحقيق التأهيل واالندمام االجتماعي للمحكوم عليهم بقية عودتهم للمجتمع أشااخاصااا أسااوياء إال أن
الواقع العملي قد أثبت صعوبة تحقيق هذا الدور ،فقد أصحبت السجون أحد مسببات زيادة الخطورة
اإلجرامياة للمحكوم عليهم بساااااااب تكدس أعداد المحكوم عليهم ،وهو األمر الذي انعكس على قدرة
األجهزة العقابية في تصنيف المحكوم عليهم وصعوبة تنفيذ البرامج اإلصلحية لهم.
ويعد السابب األسااساي في تكدس المؤسسات العقابية ازدياد أعداد المحكوم عليهم بعقوبات
قصااااااايرة المدة ،باعتبار أن هذه العقوبات تجابه الجرائم المتوساااااااط أو ير الخطيرة ،لذلك تطبيق
المراقبة االلكترونية بما تقرره من الساااماح للمحكوم عليه بتنفيذ العقاب خارم الساااجن ،تسااااعد في
علم اكتظاظ السااااجون عن طريق ما توفره من وسااااية لمنع تفاقم أعداد المحكوم عليهم بالعقوبات
السالبة للحرة قصيرة المدة.

14

الفرع الثالث تجنب اآلثار السلبية للحبس االحتياطي
تعد قرينة األصل في اإلنسان البراءة من المبادل الدستورية الهامة ،فقد نز عليها دستور
دولة اإلمارات في المادة ( )07من أنه( :العقوبة شاااااااخصاااااااية والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في
محاكمة قانونية عادلة.)...

13عمر سالم ،المرجع السابق ،صـ.01
14رامي متولي القاضي ،المرجع السابق ،صـ.00
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ويعتبر الحبس االحتياطي من اإلجراءات الماسااة بالحرية التي تتعارض مع قرينة البراءة،
لذلك تطبيق نظام المراقبة اإللكترونية في مجال الحبس االحتياطي يحقق قدرا كبيرا من التوازن
بين الحقوق والحريات الشااااخصااااية وبين مصاااالحة الدولة ،بحيث يمكن القول بأن هذ القدر من
التوازن ال يمكن الوصول إليه في ظل الحبس االحتياطي في صورته التقليدية.
حيث أن تطبيق الوضع تحت المراقبة في مجال الحبس االحتياطي يفوق في أهميته تطبيقه
بااديل للعقوبااة ،ذلااك أن المركز القااانوني للمحبوس احتياااطيااا يختلف عن المركز القااانوني للمحكوم
عليه ،فاألخير تقرر مصاااااايره بحكم بات وهو ما يعني اسااااااتحقاقه لإليلم الذي تحققه العقوبة ،فإذا
خضاع المحكوم عليه لنظام الوضاع تحت المراقبة االلكترونية فإن ذلك يكون من باب إعادة التأهيل
ومنعا للختلط وتكدس الساااااجون واساااااتقرارا لألسااااارة ،أما المحبوس احتياطيا فهو ما زال متهما
يساااااتفيد من قرينة البراءة ،فإذا خضاااااع لنظام المراقبة االلكترونية ،ثم صااااادر أمر بأال وجه إلقامة
الدعوى أو صدر حكم بالبراءة ،فإن األضرار التي تكون قد ألمت به أقل بكثير من تلك التي تلحق
بالمحبوس احتياطيا في حالتي صدور أمر بأال وجه إلقامة الدعوى والبراءة.

15

الفرع الرابع تجنب المشكالت االقتصادية الي تتكبدها الدولة
تعتبر العوامل االقتصادية من أهم المبررات ألخذ بالعقوبات البديلة ،والتي منها عبء بناء
المزيد من السااجون السااتيعاب األعداد المتزايدة من المحكوم عليهم بعقوبات سااالبة للحرية قصاايرة
المادة ،وتوفير متطلباات إعااشاااااااتهم خلل فترة تنفياذ العقوباة من ماأكال وملبس ورعااياة صاااااااحية
واجتماعية ونفقات حراسة السجون والكادر الوظيفي بها.
كذلك يترتب على الزم بالمحكوم عليه في السااااااجن لتنفيذ العقوبة السااااااالبة للحرية انقطاع
المورد الماالي اللزم إلعاالتاه وإعاالاة أسااااااارتاه من بعده ،وهو ما ينتج عنه حدوث خلل في وظيفة

15ساهر إبراهيم الوليد ،المرجع السابق ،من صـ 612إلى صـ.615
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األسارة االقتصاادية ،يضاف إلى ذلك األعباء اإلضافية التي تتحملها األسرة أثناء الزيارات ومتابعة
قضية المحكوم عليه وسد احتياجاته ومتطلباته داخل السجن.
لذلك يتيح الوضااااااع تحت المراقبة االلكترونية المجال السااااااتمرار الخاضاااااااع للمراقبة في
ممارسااااااة عمله بما يحافظ على المورد المالي اللزم السااااااتمرار حياته وأفراد أساااااارته ،وتخفيض
األعباء المالية الملقاة على عاتق االقتصادي القومي.

16

الفرع الخامس إعادة التأهيل واالندماج في المجتمع
إن تبني التشريعات العقابية الحديثة لنظام الوضع تحت المراقبة االلكترونية كبديل لعقوبة
الحبس قصاايرة المدة يقلل من حقيقة كون المؤسااسااات العقابية مدرسااة لتلقين مختلف فنون اإلجرام
وبيان ذلك أنها تجنبه االحتكاك مع مجتمع المؤساااااساااااة العقابية ،وتعمل على وقايته من إمكانية
اكتساااب أساااليب اإلجرام ،وتحد من مخاطر العزلة القاتلة التي يتعرض لها المحكوم عليه في البيئة
المقلقة ،وتبقي على صااالته األسااارية واالجتماعية ويظل محافظا على عمله ،وبالتالي يساااتطيع
المحافظة على كيانه الشااخصااي وكيان أساارته ،وذلك على الر م من شااعوره بالحرمان الناجم عن
سلب حريته الذي يظل أقل إيلما من عزله ،فتنبيه المحكوم عليه عن طريق إنزال قدر من اإليلم
النفسي عليه يكفي لخلق الشعور بالذنب الذي ينمي إرادة اإلصلح والتأهيل لديه.

17

كماا تهادف المراقباة اإللكترونياة تادعيم روابط اجتمااعياة قاائماة باالفعل أو العمل على بناء
علقات جديدة تمهد الطريق الندمام الخاضااااع للمراقبة في المجتمع ،كما تسااااامح له باإلعداد لحياة
عملية حافلة يخضااااااع خللها لبرامج اسااااااتشاااااافائية ودورات تأهيل مهني أو حرفي تمنحه من الثقة

16أحمد فهم العبدولي ،المرجع السابق ،من صـ 61إلى صـ.63
17ضريف شعيب ،المرجع السابق ،صـ.212
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والمصداقية لدى أصحاب العمل ،فإذا ما زم به في السجن فإن بصمة العار والخزي سوف تلحقه
طوال حياته هو وأسرته مما يتسبب في تعرضهم آلثار سلبية أفراد العائلة.

18

المطلب الثالث تمييز الوضع تحت المراقبة االلكترونية عن النظم المشابه لها
قااد يختلط الوضاااااااع تحاات المراقبااة االلكترونيااة ببعض األنظمااة ،لااذا ينبقي التمييز بين اه
واألنظمة المشااابه لها ،أهمها (الفرع األول) الوضااع تحت مراقبة الشاارطة( ،الفرع الثاني) اإلفرام
الشرطي( ،الفرع الثالث) الخدمة المجتمعية( ،الفرع الرابع) وقف التنفيذ.

الفرع األول المراقبة االلكترونية ومراقبة الشرطة
يقصااد بالوضااع تحت مراقبة الشاارطة فرض قيود على حرية المحكوم عليه وذلك للحيلولة
بينه وبين إمكانية ارتكابه لجريمة أخرى ،وتمكين رجال الشااااارطة من ملحظة بعض األشاااااخاز
الذي يدل ماضيهم على خطر يهدد المجتمع.

19

وتتشااااابه المراقبة االلكترونية مع مراقبة الشاااارطة على أنها عقوبة مقيدة للحرية وليساااات
سالبة لها ومقتضاها وضع المحكوم تحت مراقبة وإشراف السلطات اإلدارية أو الشرطة ،حيث تقيد
حريته بالقدر الذي يمكن الشاارطة من ملحظته ،واإلشااراف على ساالوكه وساابل معيشااته ،20إذ يتم
الحد من حرية الحركة والتنقل للخاضع لها خلل الفترة اليومية التي يقررها القاضي على أن يتمتع
بكامل حريته باقي فترات اليوم كالذهاب إلى العمل أو المدرسة أو المستشفى.

21

18أسامة حسنين عبيد ،المرجع السابق.
19هدى حامد قشقوش ،شرح قانون العقوبات  -القسم العام ،دار النهضة العربية  -القاهرة ،0222 ،صـ.226
 20حساااااااني الجنادي ،قاانون اإلجراءات الجزائياة في دولاة اإلماارات العربياة المتحادة معلقاا علياه بالفقه وأحكام
القضاء الجزء األول ،دار النهضة العربية  -القاهرة ،الطبعة األولى ،0223 ،صـ.726
21أسامة حسنين عبيد ،المرجع السابق ،صـ.62
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وباالر م من التشااااااااباه بين النظاامين إال أنهماا يختلفان عن بعضاااااااها البعض ،حيث جعل
المشاارع اإلماراتي الوضااع تحت مراقبة الشاارطة كجزاء جنائي سااواء كان عقوبة مقيدة للحرية أو
كتدبير جنائي ،22حيث تعد عقوبة تبعية وجوبية للجرائم المنصااوز عليها على ساابيل الحصاار في
الماادة ( )13من قاانون العقوباات االتحاادي كاالجنااياات المااساااااااة باأمن الادولاة الخارجي والداخلي
وتزييف النقود أو تزوريها أو تقليدها أو جريمة رشوة وال تنفذ إال بعد تنفيذ العقوبة األصلية ،23كما
قاد تعاد عقوبة تكميلية وجوبية في جرائم التحريض على الفجور والدعارة إذا كانت العقوبة المقيدة
للحرية مدة ال تقل عن سااانة ،24أو عقوبة تكميلية جوازية في جرائم السااارقة أو الشاااروع فيها على
متهم عااائااد ،25وإتلف مااال القير و يرهااا من الجرائم ،أمااا المراقبااة االلكترونيااة فل تعتبر عقوباة
أصااااااالياة أو تبعياة أو تكميلياة أو تادبير وإنماا مجرد تطوير في أسااااااالوب التنفيذ العقابي كبديل عن
العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أو وسيلة بديلة للحبس االحتياطي.
كماا يعاد مراقباة الشااااااارطة إجراء إجباري يتعين على المحكوم عليه الرضاااااااوع إليه بكل
موجباته ساواء رضاي به أم ال بخلف المراقبة االلكترونية فل يجوز فرضااها إال برضااء الخاضااع
لها ،26حيث يعد رضاااااء الخاضااااع للمراقبة االلكترونية بديل للحبس االحتياطي شاااارطا مفترضااااا
إلصااااادار قرار بتوقيعها ،27حيث نصااااات المادة ( )262من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه:

22خالد حامد مصطفى ،الجزاء الجنائي بالوضع تحت المراقبة الشرطة في قانون العقوبات اإلماراتي ومشكلته
العملية ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ،المجلد  ،25العدد  ،0227 ،0صـ.36
23حسن محمد ربيع ،شرح قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة القسم العام  -الجزء الثاني
المبادل العامة للجزاء الجنائي (العقوبة والتدبير) ،أكاديمية شرطة دبي ،2332 ،صـ.222
24المادة ( )263من قانون العقوبات االتحادي( :في حالة الحكم باإلدانة في إحدى الجرائم المنصاااوز عليها
في هذا الفرع بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة فأكثر يوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة
العقوبة المحكوم به).
25المادة ( )232من قانون العقوبات االتحادي( :للمحكمة عند الحكم بالحبس مدة ساانة فأكثر لساارقة أو شااروع
فيها أن تحكم في حالة العود بالمراقبة مدة ال تزيد على سنتين وال تجاوز مدة العقوبة المحكوم به).
26محمد عبيد الحفيتي ،المرجع السابق ،صـ.52
27أسامة حسنين عبيد ،المرجع السابق ،صـ.32

17

(يجوز لعضااو النيابة أن يصاادر أمرا بوضااع المتهم تحت المراقبة االلكترونية ،بعد موافقته أو بناء
على طلبه بدال من حبسه احتياطيا).
كما أن المراقبة االلكترونية تفترض متابعة دائمة وكاملة خلل فترة سااااالب الحرية عكس
مراقبة الشرطة التي تفترض متابعة متقطعة للتأكد من احترام المحكوم عليه لللتزامات المفروضة
عليه.

28

وقد جعل المشرع اإلماراتي مدة مراقبة الشرطة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها ،ووضع
لها حدا أقصاااااى ال تتعداه هو خمس سااااانوات وللمحكمة سااااالطة تقديرية في تخفيض مدة العقوبة أو
اإلعفاء عنها ،29أما مدة المراقبة اإللكترونية فهي ( )22يوما بعد اسااااتجواب المتهم كوساااايلة بديلة
عن الحبس االحتيااطي ويجوز تجاديادهاا باذات المادة لمرة واحادة ،فإذا اساااااااتلزمت تحقيقات النيابة
استمرار وضع المتهم مؤقتا تحت المراقبة االلكترونية فيجوز تمديدها لمدة ( )22يوما قابلة للتجديد
بعد موافقة المحكمة المختصاة بذلك ،30كذلك للمحكمة سلطة تقديرية عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة
ال تزيد عن ساانتين أن تأمر بالحكم بالوضااع تحت المراقبة متى تحققت الشااروط المنص اوز عليها
في القانون.

31

28عمر سالم ،المرجع السابق ،صـ.26
29حسن محمد ربيع ،المرجع السابق ،صـ.141
30المااادة ( )262من قااانون اإلجراءات الجزائيااة( :الوضاااااااع المؤقاات تحاات المراقبااة االلكترونيااة يكون بعااد
اساااااااتجواب المتهم ،ولماادة  22يومااا يجوز تجاادياادهااا لااذات الماادة ولمرة واحاادة فقط ،وبعااد موافقااة المتهم .فااإذا
اساتلزمت مصالحة التحقيق اساتمرار وضاع المتهم مؤقتا تحت المراقبة بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة
الساابقة ،وجب على النيابة العامة أن تعرض األوراق على أحد قضااة المحكمة الجزائية المختصاة ليصدر إليها
أمره بعاد االطلع على األوراق وساااااااماع أقوال المتهم وموافقته بمد المراقبة االلكترونية المؤقتة مدة ال تجاوز
 22يوماا قاابلاة للتجادياد ،أو باإلقاء المراقبة االلكترونية وحبساااااااه احتياطيا ،أو اإلفرام عنه بضااااااامان أو بقير
ضمان).
31المادة ( )263من قانون اإلجراءات الجزائية( :للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة ال تزيد عن سنتين ،أن تأمر في الحكم
بتنفيذ العقوبة المقضاااي بها بنظام الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية إذا رأت من ظروف المحكوم عليه أو سااانه ما يبعث
االعتقااد باأناه لن يعود إلى ارتكااب جريماة أخرى جاديادة ،وباأن لاه محال إقااماة ثابتا ومعلوما في الدولة  ،ثبت لديها بأنه
يمارس نشاااطا مهنيا مسااتقرا ،ولو كان مؤقتا ،أو يتابع نشاااطه التعليمي أو تدريبا مهنيا معترف به ،أو بأنه العائل الوحيد
ألسرته ،أو أي ظروف أخرى تقدرها المحكمة المختصة بحسب األحوال).

18

الفرع الثاني المراقبة االلكترونية واإلفراج الشرطي
يقصاد باإلفرام الشرطي نظام يراد به إخلء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل
انتهااء المدة المحكوم عليه ،متى تحققت بعض الشاااااااروط ومع التزام بالوفاء بشاااااااروط أخرى بعد
اإلفرام.
ويتشااااابه نظام اإلفرام المشااااروط مع المراقبة االلكترونية في إتاحتهما الفرصااااة للمحكوم
عليه بمباشااارة شاااؤون حياته اليومية والوفاء بالتزاماته االجتماعية واألسااارية والعائلية ،وفي تنفيذ
جزء من العقوبة بعيدا عن السجن بما يساعد على اندماجه في المجتمع.

32

كما يسعى النظامين إلى تشجيع المسجونين على حسن السلوك والسيرة وتقويم النفس أثناء
التنفيذ وذلك لإلفلت من تنفيذ العقوبة الساااالبة للحرية ،ألن اإلفرام الشااارطي واإلفرام بعد قضااااء
نصااف مدة العقوبة مع الوضااع تحت المراقبة اإللكترونية 33ال يمنحان إال لمن يكون حساان الساايرة
والسلوك أثناء وجوده في المنشآت العقابية ،وهي وسيلة لحثه كذلك على االستقامة بعد اإلفرام عنه
إلى أن تنتهي مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

34

كما إذا تم إلقاء النظامين ألي سااابب كان فل تعتبر عقوبته قد نفذت إال بعد تنفيذ ما بقي له
من مدة العقوبة المحكوم بها ،وبالتالي يجوز إلقاء النظامين لكي يعود المحكوم عليه إلى تنفيذ ما له
من مدة حتى إكمال مدة عقوبته.

35

32هارون فارس و حمامي كنزة ،نحو ضاارورة تبني المراقبة االلكترونية كبديل للعقوبة السااالبة للحرية قصاايرة
المدة في التشريع الجزائري ،جامعة عبد الرحمان ميرة  -بجاية ،0227 ،صـ.56
33المادة ( )272من قانون اإلجراءات الجزائية.
34حسن محمد ربيع ،المرجع السابق ،صـ.221
 35نام محمد نام ،شارح قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة القسم العام نظرية الجريمة
 نظرياة الجزاء الجناائي (معلقاا علياه باأحكاام المحكماة االتحاادية العليا ومحكمة تمييز دبي) ،جامعة اإلماراتالعربية المتحدة ،الطبعة األولى ،0222 ،صـ.276
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ويختلف المراقبة االلكترونية عن اإلفرام الشااااارطي في أن المراقبة االلكترونية تتضااااامن
تقييادا للحرياة أكبر من اإلفرام الشااااااارطي حياث تفترض متاابعاة دائمة وكاملة خلل فترة سااااااالب
الحرية.

36

كما يختلف نظام اإلفرام الشرطي عن المراقبة االلكترونية في أن األول ال يستفيد المحكوم
عليه منه إال إذا قام بتنفيذ ثلثة أرباع المدة المحكوم بها عليه ،فإذا كانت العقوبة هي الساجن المؤبد
فإن أمر اإلفرام الشاارطي يصاادر بعد انقضاااء عشاارين ساانة على التنفيذ ،37في حين يعتبر الوضااع
تحت المراقبة االلكترونية وسايلة بديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أو وسيلة بديلة للحبس
االحتياطي كما يساااتفيد من المراقبة االلكترونية المحكوم عليه بعقوبة ساااالبة للحرية مدة ال تقل عن
سنتين وال تزيد على خمس سنوات ونفذ نصف العقوبة.

38

كما أن قرار اإلفرام الشااااااارطي يصااااااادر من وزير الداخلية إال أنه قد يصااااااادر بقرار من
المحكمة في حالة المحكوم عليه بالسجن المؤبد ،39أما الوضع تحت المراقبة االلكترونية يصدر من
النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

40

الفرع الثالث المراقبة االلكترونية والخدمة المجتمعية
عرف المشااااااارع الخدمة المجتمعية في المادة ( )202من قانون العقوبات االتحادي بأنها:
( إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس
الوزراء ،وذلك في إحدى المؤسااااسااااات أو المنشااااآت التي يصااااادر بتحديدها قرار من وزير العدل

36أسامة حسنين عبيد ،المرجع السابق ،من صـ 12إلى صـ.12
 37نام محمد نام ،المرجع السابق ،من صـ 272إلى صـ.276
38المادة ( )272من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي.
 39نام محمد نام ،المرجع السابق ،صـ.276
40المادة ( )255من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي.
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بااالتفااق مع وزيري الداخلية والموارد البشااااااارية والتوطن ،أو بقرار من رئيس الجهة القضاااااااائية
المحلية) ،مثل تنظيف الشوارع.
ويعد نظام المراقبة االلكترونية والخدمة المجتمعية من األنظمة اإلجرائية المساااااااتحدثة في
مجال القانون الجنائي كأحد البدائل العقابية للعقوبات السااالبة للحرية قصاايرة المدة ،والتي تسااتهدف
إعادة تأهيل المحكوم عليهم وتجنب مخالطتهم للمجرمين الخطرين ،41كما يساااااااتهدف النظامين في
الحد من ظاهرة تكدس السجون ويقلل من أعداد السجناء ،وتقليل نسبة العود إلى الجريمة ،باإلضافة
إلى توفير النفقات المالية التي تتحملها الدولة نظير إيداع الشخز داخل المؤسسة العقابية.

42

وعلى الر م من أوجه التشااااابه بين النظامين إال أن الخدمة المجتمعية تختلف عن المراقبة
االلكترونية ،في أن الحكم بالخدمة المجتمعية يصاادر من المحكمة المختصااة كتدبير مقيد للحرية،43
في حين أن الوضااااااع تحت المراقبة االلكترونية يصاااااادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصااااااة
كعقوبة بديلة للعقوبات الساااالبة للحرية قصااايرة المدة أو وسااايلة بديلة للحبس االحتياطي ،44حيث ال
تعتبر عقوبة أصااااااالية أو تبعية أو تكميلية أو تدبير وإنما مجرد تطوير في أسااااااالوب التنفيذ العقابي
كبديل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أو وسيلة بديلة للحبس االحتياطي.
كذلك يصادر الحكم بالخدمة المجتمعية بديل عن عقوبة الحبس التي ال تزيد عن ستة أشهر
أو القراماة على أال تزياد مادة الخادمة المجتمعية عن ثلثة أشاااااااهر ،45أما مدة المراقبة اإللكترونية
كوساااايلة بديلة عن الحبس االحتياطي فهي ( )22يوما بعد اسااااتجواب المتهم ويجوز تجديدها بذات

 41هاجر سااايف الحميدي ،الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات الساااالبة للحرية قصااايرة المدة (دراساااة مقارنة بين
القانون اإلماراتي والقانون الفرنساي)  -أطروحة مقدمة الساتكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في
القانون العام ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،0223 ،صـ.21
42هاجر سيف الحميدي ،المرجع السابق ،من صـ 23إلى صـ.52
43المااادة ( )222من قااانون العقوبااات االتحااادي( :التاادابير المقياادة للحريااة هي -2حظر ارتياااد بعض المحااال
العامة-0 .منع اإلقامة في مكان معين-2 .المراقبة-2 .الخدمة المجتمعية-5 .اإلبعاد عن الدولة).
44المادة ( )255من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي.
45المادة ( )202من قانون العقوبات االتحادي.
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المدة لمرة واحدة ،فإذا اساااااااتلزمت تحقيقات النيابة اساااااااتمرار وضاااااااع المتهم مؤقتا تحت المراقبة
االلكترونية فيجوز تمديدها لمدة ( )22يوما قابلة للتجديد بعد موافقة المحكمة بذلك ،46كذلك يصدر
الحكم بالوضع تحت المراقبة بديل عن عقوبة الحبس التي ال تزيد عن سنتين.

47

الفرع الرابع المراقبة االلكترونية ووقف التنفيذ
يقصاااااااد بوقف التنفياذ هو إجراء لإلعفااء عن تنفياذ العقوباة المحكوم بهاا خلل فترة معينة
شريط عدم ارتكاب جريمة أخرى جديدة أو صدور حكم آخر باإلدانة خلل هذه الفترة.

48

ويشاااترك وقف التنفيذ مع الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية في درجة المسااااس بالحرية،
فكل منهما مقيد للحرية ،وكذلك كلهما يمثلن بديل للعقوبة الساااااالبة للحرية ،49والتقليل من آثارها
السالبية على المحكوم عليه بإبعاده عن االختلط بالمجرمين ،وحث المحكوم عليه على حسن السير
والمساااالوك أثناء فترة تنفيذ النظامين ،وبالتالي وساااايلة إيجابية لتشااااجيع إعادة تأهيل المحكوم عليه
وإصلحه.

50

والفارق األساسي بين المراقبة االلكترونية ووقف التنفيذ في أن المراقبة االلكترونية طريقة
حديثة لتنفيذ العقوبة السااالبة للحرية قصاايرة المدة خارم السااجن فهي تدعم فكرة التنفيذ في حين أن
وقف التنفيذ ذات طبيعة سلبية تقتصر على منع تنفيذ العقوبة.

46المادة ( )262من قانون اإلجراءات الجزائية.
47المادة ( )263من قانون اإلجراءات الجزائية.
48حسني الجندي ،المرجع السابق ـ صـ.623
49كباسي المرجع السابق ،صـ.21
 50نام محمد نام ،المرجع السابق ،صـ.522
51أسامة حسنين عبيد ،المرجع السابق ،صـ.21

51
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كما يختلف وقف تنفيذ العقوبة عن المراقبة االلكترونية في أن اإليقاف يفترض تعليق تنفيذ
العقوبة على شااااااارط خلل فترة يحددها القانون ،وبالتالي فإن العقوبة ال تنفذ بمرور الفترة المحددة
لذلك ،بينما المراقبة تمثل تنفيذا للعقوبة السالبة للحرية خارم السجن.

52

كمااا أن نظااام وقف التنفيااذ يشاااااااماال عقوبتي الحبس والقراماة ،وال تنفااذ إال في حااالااة قيااام
المسااااؤولية الجنائية للجاني بحكم جنائي في حين تعتبر المراقبة االلكترونية وساااايلة بديلة للعقوبات
الساااااالبة للحرية قصااااايرة المدة أو وسااااايلة بديلة للحبس االحتياطي ،وال يفترض ثبوت المساااااؤولية
الجنائية للمتهم ألنه توقع عليه فحسااااااب خشااااااية هربه أو تجدد ارتكاب الجريمة أو الضااااااقط على
الضاااااحية أو الشاااااهود ،53وذلك عند اساااااتخدام هذه الوسااااايلة كبديل للحبس االحتياطي ،أما في حال
اسااتخدام المراقبة االلكترونية كبديل للعقوبة السااالبة للحرية فإنه ال بد من ثبوت المسااؤولية الجنائية
على الجاني.

المبحث الثاني نطاق تطبيق الوضع تحت المراقبة االلكترونية
حدد المشاارع االتحادي نطاق تطبيق الوضااع تحت المراقبة االلكترونية ،وهو ما ساانتناوله
تفصيل في ثلث مطالب( ،المطلب األول) نطاق تطبيق المراقبة االلكترونية من حيث األشخاز،
و(المطلااب الثاااني) نطاااق تطبيق المراقبااة االلكترونيااة من حيااث الجرائم والعقوبااات ،و(المطلااب
الثالث) نطاق تطبيق المراقبة االلكترونية من حيث الزمان والمكان.

52هارون فارس و حمامي كنزة ،المرجع السابق ،صـ.56
53مذكور وفاء ،المرجع السابق ـ صـ.20
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المطلب األول نطاق تطبيق المراقبة االلكترونية من حيث األشخاص
يطبق الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية على الشاااخز الطبيعي دون المعنوي ،وقد أجاز
المشاارع االتحادي تطبيق الوضااع تحت المراقبة االلكترونية على المحبوسااين احتياطيا أو المحكوم
عليهم بعقوبة سااالبة للحرية سااواء كانوا ذكورا أم إناثا إال أنه لم يتطرق بشااأن تطبيق الوضااع تحت
المراقبة على األحداث ،وفي هذا المطلب سااااااانتناول نطاقه تطبيقه على ثلث فئات( ،الفرع األول)
المحبوسون احتياطيا( ،الفرع الثاني) المحكوم عليهم( ،الفرع الثالث) األحداث.

الفرع األول المحبوسون احتياطيا
يعتبر الوضع تحت المراقبة االلكترونية من األنظمة البديلة للعقوبة السالبة للحرية ،أما في
مجاال الحبس االحتيااطي فلم يلق نظام الوضاااااااع تحت المراقبة االلكتروني كوسااااااايلة بديلة للحبس
االحتياطي قبوال لدى معظم التشريعات التي أخذت بهذا النظام كبديل للعقوبة السالبة للحرية لتجنيب
المحكوم عليهم اآلثار السالبية من إيداعهم في السجن ،إال أن المشرع اإلماراتي اعتبر الوضع تحت
المراقبة االلكتروني وسيلة بديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وللحبس االحتياطي.

54

فللنيابة العامة أن تصااااااادر أمرا بوضاااااااع المتهم تحت المراقبة االلكترونية بدال من الحبس
االحتياطي بعد اسااااتجوابه إذا اسااااتدعت التحقيقات ذلك وتوافرت دالئل كافية على االتهام بالجريمة
باعتبارها ساااااالطة التحقيق المختصااااااة به ،كما أنه للمحكمة أن تأمر بوضااااااع المتهم تحت المراقبة
االلكترونية متى كانت الدعوى قد دخلت في حوزتها ،وال يجوز أن يصااااااادر من مأمور الضااااااابط
القضاائي ولو كان منتدبا لمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق ،فقد نصت المادة ( )262من قانون
اإلجراءات( :يجوز لعضاااااااو النياابة العامة أن يصااااااادر أمرا بوضاااااااع المتهم مؤقتا تحت المراقبة

54ساهر إبراهيم الوليد ،المرجع السابق ،صـ.171
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االلكترونية بعد موافقته أو بناء على طلبه بدال من حبسه احتياطيا ،وذلك بذات الشروط المنصوز
عليها في المادة ( )226من هذا القانون).
ويصااااادر الوضاااااع تحت المراقبة االلكترونية من النيابة العامة بعد اساااااتجواب المتهم لمدة
( )22يوما ،ويجوز تمديدها لمدة أخرى ال تزيد عن ( )22يوما ،فإذا اسااااتلزمت مصاااالحة التحقيق
اساااااتمرار الوضاااااع تحت المراقبة للمتهم بعد انقضااااااء المدة الساااااابقة ،وجب على النيابة العامة أن
تعرض األوراق على أحد قضااااااااة المحكمة الجزائية المختصاااااااة ليصااااااادر أمره بعد االطلع على
األوراق وساااماع أقوال المتهم ،وللقاضاااي تمديد الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية لمدة ال تتجاوز
( )22يوم أو بإلقاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية وحبس المتهم احتياطيا أو اإلفرام عن المتهم
بضااااااامان أو بقير ضااااااامان ،وهو ما نصااااااات عليه المادة ( )262من قانون اإلجراءات على أنه:
(الوضاااااااع المؤقت تحت المراقبة االلكترونية يكون بعد اساااااااتجواب المتهم ،ولمدة  22يوما يجوز
تجديدها لذات المدة ولمرة واحدة فقط وبعد موافقة المتهم .فإذا اساتلزمت مصالحة التحقيق استمرار
الوضاااع المتهم مؤقتا تحت المراقبة االلكتروني بعد انقضااااء المدد المشاااار إليها في الفقرة الساااابقة،
وجب على النيابة العامة أن تعرض األوراق على أحد القضاااة المحكمة الجزائية المختصااة ليصاادر
أمره بعد االطلع على األوراق وسماع أقوال المتهم وموافقته بمد المراقبة االلكترونية المؤقتة لمدة
ال تجاوز  22يوما قابلة للتجديد ،أو بإلقاء المراقبة االلكترونية وحبسااااااه احتياطيا ،أو اإلفرام عنه
بضمان أو بقير ضمان).
أما إذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا بعد اسااااااتجوابه واسااااااتلزمت مصاااااالحة
التحقيق اساتمرار حبساه احتياطيا بعد انقضاء مدة ( )02يوما ،وجب على النيابة العامة أن تعرض
األوراق على أحد قضاااااااة المحكمة الجزائية المختصااااااة ليصاااااادر أمره بعد االطلع على األوراق
وسماع أقوال المتهم ،وللقاضي خلل نظره طلب مد الحبس االحتياطي أن يأمر بوضع المتهم تحت
المراقبة االلكترونية بدال عن حبسه احتياطيا بعد موافقة المتهم ،وهو ما نصت عليها المادة ()266
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من قانون اإلجراءات( :يجوز لقاضااااااي المحكمة الجزائية المختصااااااة خلل نظره طلب مد الحبس
االحتياطي ،أن يأمر بوضاااااااع المتهم مؤقتا تحت المراقبة االلكترونية بعد موافقته بدال عن حبساااااااه
احتياطيا).
ويسااري بشااأن اسااتنزال مدد الوضااع تحت المراقبة االلكترونية عند تنفيذ العقوبات السااالبة
للحريااة ذات القواعااد المقررة للحبس االحتياااطي وفقااا لنز المااادة ( )267من قااانون اإلجراءات
الجزائية( :يساري بشأن استنزال مدد الوضع المؤقت تحت المراقبة االلكترونية عند تنفيذ العقوبات
الساااالبة للحرية ذات القواعد المقررة للحبس االحتياطي المنصاااوز عليها في المواد ،030،032
 032من هااذا القااانون) ،فقااد أوجااب القااانون خصااااااام ماادة القبز وماادد الوضاااااااع تحاات المراقبااة
االلكترونياة إذا حكم باإدانة المتهم وتنفيذه العقوبة عليه من مدة العقوبة المحكوم بها عليه ،وإذا حكم
ببراءة المتهم من الجريمة التي وضع فيها تحت المراقبة االلكترونية من أجلها أو صدر أمر بأن ال
وجه إلقامة الدعوى فيها ،وجب خصااااااام مدة الحبس الوضاااااااع تحت المراقبة االلكترونية من المدة
المحكوم بها في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء وضاااااااعه تحت المراقبة
االلكترونيااة أو قبلااه ،وفي حااالااة تعاادد العقوبااات المقياادة للحريمااة المحكوم بهااا على المتهم فااإنااه يتم
استنزال مدة الوضع تحت المراقبة االلكترونية ومدة القبض من العقوبة األخف.

55

كما يسااااااري في شااااااأن اسااااااتئناف قرار الوضااااااع تحت المراقبة االلكترونية ذات القواعد
واإلجراءات والمواعياد المقررة للحبس االحتياطي وفقا لنز المادة ( )261من قانون اإلجراءات:
(يسااري في شااأن اسااتئناف قرار الوضااع المؤقت تحت المراقبة االلكترونية أو إلقائه ،ذات القواعد
واإلجاراءات الامقررة والمواعيااااد المقررة للحبس االحتياااااطي المنصاااااااوز عليهااااا في المواد
 227 ،220،222،225،226من هذا القانون).

55حسني الجندي ،المرجع السابق ،صـ.122
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ومن التشااريعات المقارنة التي أخذت بالوضااع تحت المراقبة االلكترونية على المحبوسااين
احتياطيا هي بريطانيا واألرجنتين وبلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة ،كما تم تطبيق الوضاااااع تحت
المراقبة االلكترونية على المحبوساااااين احتياطيا في إسااااابانيا والبرتقال وأمريكا في قضاااااايا العنف
األسري ،وفي إيرلندا تم تطبيق الوضع تحت المراقبة االلكترونية في قضايا السرقة.

56

ومن أهم أساااباب تطبيق نظام المراقبة االلكترونية كبديل للحبس االحتياطي هو إذا خضاااع
المتهم للوضااااع تحت المراقبة اإللكترونية بديل للحبس االحتياطي ،ثم صاااادر أمر بأال وجه إلقامة
الدعوى أو صدر حكم بالبراءة ،فإن األضرار التي تكون قد ألمت به أقل بكثير من تلك التي تلحق
بالمحبوس احتياطيا في حالتي صدور أمر بأال وجه إلقامة الدعوى والبراءة.

57

الفرع الثاني المحكوم عليهم بالحبس
يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ عقوبة الحبس بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الكترونية
إذا رأت من أخلقاه أو ساااااااوابقاه أو عمره أو بنيتاه أو حاالتاه الصاااااااحية أو العقلية أو ماهية الجرم
والظروف المخففة التي ارتكب الجرم فيها ،58وأن لديه محل إقامة ثابت ومعلوم في الدولة ساااااااواء
كان محل اإلقامة خاز بالمحكوم عليه بمفرده أو مشتركا مع يره ،وفي هذه الحالة يتعين الحصل
على رضااء من شاركائه كما لو كان زوجته أو أفراد أسارته أو أصدقائه ،وأنه يمارس نشاط مهني
أو متابعة للدراساااااااة أو متابعته لتدريب عملي أو تأهيل مهني أو ممارساااااااة لعمل مؤقت تقتضااااااايه
مساااااتلزمات إعادة االندمام االجتماعي أو ضااااارورة خضاااااوعه لعلم طبي ،أو إذا كان هو العائل
الوحيد ألساااااارته والزم به في السااااااجن لتنفيذ العقوبة السااااااالبة للحرية قد يؤدي إلى انقطاع المورد

56https://www.gov.scot/publications/electronic-monitoring-uses-challenges-

تاريخ الدخول successes/pages/5/0202/2/20
57ساهر إبراهيم الوليد ،المرجع السابق ـ صـ.615
 58ريااض فوحاال ،أثر المراقباة االلكترونية على المحكوم عليه في ظل القانون الجزائري ،مجلة الفكر القانوني
والسياسي ،جامعة عمار ثليجي األ واط  -الجزائر ،المجلد  ،0العدد  ،0227 ،2صـ.202

27

الماالي اللزم إلعاالتاه وإعاالاة أسااااااارتاه من بعده ،أو أي ظروف أخرى تقدرها المحكمة بحساااااااب
األحوال ،وفقاا لنز الماادة ( )263من قاانون اإلجراءات الجزائياة( :للمحكماة عناد الحكم بالحبس
لمدة ال تزيد عن ساانتين أن تأمر في الحكم بتنفيذ العقوبة المقضااي بها بنظام الوضااع تحت المراقبة
االلكترونية إذا رأت من ظروف المحكوم عليه أو سنه ما يبعث على االعتقاد بأنه يعود إلى ارتكاب
جريماة أخرى جاديدة وبأن له محل إقامة ثابتا ومعلوما في الدولة وثبت لديها بأنه يمارس نشااااااااطا
مهنيا مساااااااتقرا ولو كان مؤقتا أو يتابع نشااااااااطه التعليمي أو تدريبا مهنيا معترف به أو بأنه العائل
الوحيد ألسرته أو ظروف أخرى تقدرها المحكمة حسب األحوال).
ويشااااترط لتطبيق الوضااااع تحت المراقبة اإللكترونية بديل عن العقوبة السااااالبة للحرية أال
تزيد مدة الحبس عن ساااانتين ،فإذا زات مدة الحبس عن ساااانتين فل يجوز للمحكمة أن بتنفيذ عقوبة
الحبس بنظاام المراقباة االلكترونياة ،وتطبيقاا لاذلاك قضااااااات محكماة العين االبتادائية بمعاقبة المتهم
باالحبس لمادة سااااااانتين عن تهماة تعاطي المؤثرات العقلية في ير األحوال المرخز بها ،وأمرت
بتنفيذ العقوبة بنظام المراقبة االلكترونية.

59

وترى الباحثة أن تقييد المشاااارع االتحادي للمدة الزمنية في تطبيق الوضاااااع تحت المراقبة
اإللكترونية بديل عن العقوبة السااااالبة للحرية من أهداف نظام الوضااااع تحت المراقبة االلكترونية،
فهي تجنب اآلثار العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ،وتعد أداة فعالة لتأهيل المحكوم عليه حيث
تجنبه االختلط بمجرمين أشاد منه خطورة في الساجن ،بحيث دخوله السجن للمرة األولى قد يكون
سااااببا رئيساااايا لعودته كما يظل مسااااتمرا في نشاااااطه المهني أو الوظيفي أو الدراسااااي ،ويبقي على
علقاته األسرية واالجتماعية ومستمرا في عمله أو دراسته.

59حكم محكمااة العين االبتاادائيااة ،القضااااااايااة رقم  0202/2223جزاء نيااابااة العين الكليااة ،صااااااااادر بتاااريخ
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وفي حالة ارتكب الشاااخز جريمة أو أكثر بعد صااادور حكم بات عليه بعقوبة ساااابقة ،فل
يجوز للمحكمة الحكم بالوضااع تحت المراقبة اإللكترونية على المحكوم عليه العائد ،والعلة من ذلك
ما يكشاااااااف عنه من خطورة إجرامية لدى الفاعل تساااااااتحق أن تقدر المحكمة طريقة التعامل معها
بشااااااكل مختلف عمن يرتكب الجريمة ألول مرة ،فقد نصاااااات المادة ( )263من قانون اإلجراءات
الجزائية( :ال يجوز تطبيق الوضااع تحت المراقبة االلكترونية المنصااوز عليه في هذا الفرع على
المحكوم عليه العائد).
ويتم احتساب مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة االلكترونية بديل عن العقوبة السالبة للحرية
من تاريخ يوم القبض على المحكوم عليه مع مراعاة خصم مدة القبض والحبس االحتياطي من مدة
العقوباة المحكوم بهاا وفقاا للماادة ( )212من القانون ساااااااالف الذكر( :تبدأ مدة تنفيذ العقوبة بنظام
المراقبة االلكترونية المنصااوز عليها في هذا الفرع ،من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على
الحكم الواجب التنفيذ).
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالوضااااع تحت المراقبة االلكترونية بديل عن العقوبة السااااالبة
للحرية أن تحكم كذلك بالعقوبات التكميلية كالمصاااااااادرة ،60كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتدبير من
التادابير الجناائياة إماا بتادبير مقياد للحرياة كالحظر من ارتياد بعض المحالة العامة ومنع اإلقامة في
مكان معين أو بتدبير سااالب للحقوق كإسااقاط الوالية أو الوصاااية أو القوامة وحظر ممارسااة عمل
معين وسحب ترخيز القيادة وإ لق المحل.

61

60الماادة ( )212من قاانون اإلجراءات الجزائياة( :ال يحول وضاااااااع المحكوم عليه تحت المراقبة االلكترونية،
بوجوب تنفيذه للعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف).
61المااادة ( )212من قااانون اإلجراءات الجزائيااة( :يجوز للمحكمااة عنااد الحكم بتنفيااذ العقوبااة بنظااام المراقبااة
االلكترونية أن تضامنه أمرها بإلزامه بأي من التدابير الجنائية المنصوز عليها في المادتين  222البندين (،2
 )200( ،)0من قانون العقوبات).

29

وتطبيقاا لاذلاك قضااااااات محكماة العين االبتادائياة بمعااقبة المتهم بالحبس لمدة ( )6أشاااااااهر
وبالقرامة وقدرها ( )02ألف درهم عن تهمة مزاولة بدون ترخيز نشااااااطا في المناطق المحيطة
من شااأنه التأثير على بيئة محمية بأن قام بصاادم زالين بواسااطة دراجته من نوع بوالريس وتمكن
من صااااايد القزالين على النحو المبين في األوراق ،وأمرت بتنفيذ العقوبة الحبساااااية بنظام المراقبة
االلكترونية ،ومع مصادرة الحيوانات المضبوطة ،وإلزامه بالرسم الجزائي المستحق.

62

كما يجوز أن يتقدم المحكوم عليه بعقوبة ساااااالبة للحرية مقيدة لمدة ال تقل عن سااااانتين وال
تزيد عن خمس سنوات وأمضى نصف مدة العقوبة بطلب للنيابة العامة لإلفرام عنه ووضعه تحت
المراقبة االلكترونية لتنفيذ باقي عقوبته ،وفقا للمادة ( )272من قانون اإلجراءات الجزائية( :يجوز
لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على خمس سنوات ،وأمضى
نصاااااااف مادة العقوباة ،أن يتقادم بطلاب إلى النيااباة العااماة لإلفرام عناه ووضاااااااعاه تحات المراقبة
االلكترونيااة باااقي العقوبااة ماادة تنفيااذه للعقوبااة عن طريق الوسااااااااائاال االلكترونيااة ووفقااا لألحكااام
واإلجراءات المنصااوز عليها في الفرع األول من هذا الفصاال .ويتم احتساااب مدة العقوبة المشااار
إليها في الفقرة الساابقة بذات القواعد المنصاوز عليها في المادة ( )21من قانون المنشآت العقابية
المشار إليه).
وتتولى النيابة العامة التثبت من حسااااان السااااايرة والسااااالوك المحكوم عليه أثناء وجوده في
المنشاااااااآت العقااابيااة ،وعاادم وجود خطر على األمن العااام من جراء اإلفرام عنااه ثم تقاادم األوراق
للمحكمة المختصاااااااة ،وللمحكمة سااااااالطة تقديرية في قبول الطلب وتطبيق الوضاااااااع تحت المراقبة
اإللكترونية على المحكوم عليه إذا ثبت لها حساااااان ساااااالوكه وصاااااالح أمره ،ورأت ما يبعث على
االعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى بعد أخذ رأي النيابة ،كما يجوز للمحكمة إذا أمرت

62حكم محكمة العين االبتدائية ،القضية رقم  0223/2637نيابة العين الكلية ،صادر بتاريخ .0223/25/02
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بالوضاع تحت المراقبة االلكترونية أن تلزم المحكوم عليه بالعقوبات التكميلية والتدابير المنصوز
عليها في المادتين ( )212و (.)210

63

كما يمكن تطبيق الوضااااااع تحت المراقبة االلكترونية على المحكوم عليه الذي تنطبق عليه
شروط اإلفرام شريطة أن يقوم بتنفيذ ثلثة أرباع المدة المحكوم بها عليه وفقا للمادة المادة ()275
من قانون اإلجراءات الجزائية( :يجوز للجهة المختصااة باإلفرام تحت شاارط المنصااوز عليه في
قانون المنشاااآت العقابية ،األمر بتنفيذه عن طريق الوساااائل اإللكترونية ووفقا لألحكام واإلجراءات
المنصاااوز عليها في الفرع األول من هذا الفصاااال ،وفي المادة ( )210من هذا القانون) ،ومؤدى
ذلك أن المحكوم عليه يتدرم من سلب كامل للحرية في المؤسسة العقابية إلى سلب متقطع لها تحت
المراقبة االلكترونية ،ثم تقييد الحرية في مرحلة اإلفرام الشااااارطي وفي النهاية يصااااال إلى الحرية
الكاملة.
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وتطبيق الوضااع تحت المراقبة االلكترونية ضاامن إطار اإلفرام الشاارطي يحقق العديد من
المزايا فهو من جهة يمكن المحكوم عليه من التأقلم التدرجي مع الحياة االجتماعية خارم الساااااااجن
واحترام القواعد المنظمة لها ،ومن جهة أخرى الوضاااع تحت المراقبة يشاااعر المحكوم عليه ببعض
الحرية في تحركاته ومن ثم يسااتفيد بشااكل أكثر إيجابية من كونه خارم الساااجن ،وأخيرا فالمحكوم
عليه الذي ساابق أن نفذ جزءا من عقوبته في السااجن ،يعلم جيدا أنه في مرحلة تجربة ،وأن ارتكابه

63المادة ( )272من قانون اإلجراءات الجزائية( :تتولى النيابة العامة المختصاااة تحقيق الطلب المشاااار إليه في
المادة ( )272من هذا القانون ،للتثبت من حساان سااوك المحكوم عليه أثناء وجوده بالمنشااأة الذي يدعو إلى الثقة
بتقويم نفسااااه ،وعدم وجود خطر على األمن العام من جراء اإلفرام عنه ،ثم تقدم األوراق مشاااافوعة برأيها إلى
المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة).
64أحمد فهم العبدولي ،المرجع السابق ،صـ.15
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ألقال خطاأ يمكن أن يعياده إلياه هاذا القلق يدفعه لتقويم سااااااالوكه وهو الهدف الذي يساااااااعى إليه هذا
الوضع.
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ومن التشااااااريعات المقارنة التي أخذت بالوضااااااع تحت المراقبة االلكترونية على المحكوم
عليهم بعقوبة ساااالبة للحرية التشاااريع الجزائي ،حيث يتم تطبيق الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية
على المحكوم عليهم بعقوبة سااالبة للحرية لمدة ال تتجاوز ( )2ساانوات أو إذا كانت العقوبة المتبقية
له من عقوبته األصااالية ال تتجاوز مدة ( )2سااانوات ،66أما في القانون الكندي فيتم تطبيق الوضاااع
تحت المراقبة االلكترونية على المحكوم عليه لمدة ال تقل عن ( )1أيام وال تزيد عن ( )6أشاااهر أو
المحكوم عليه بعقوبة سااااااالبة للحرية ولم يتبقى من تنفيذها إال أربعة أشااااااهر على األكثر ،وفي كل
األحوال ال يطبق على المحكوم عليهم الذين ليس لديهم نشااااط مهني أو ال يبحثون عن عمل بصااافة
جادة.
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الفرع الثالث األحداث
لم ينز المشااااااارع االتحادي صاااااااراحة في مدى إمكانية تطبيق المراقبة االلكترونية على
األحداث حيث نصات المادة ( )2/262من قانون اإلجراءات الجزائية( :يجوز لعضو النيابة العامة
أن يصااادر أمرا بوضاااع المتهم مؤقتا تحت المراقبة اإللكترونية ،بعد موافقته أو بناء على طلبه بدال
من حبسااااه احتياطيا ،وذلك بذات الشااااروط المنصااااوز عليها في المادة ( )226من هذا القانون)،
وفي هذه الحالة يثور التساؤل في مدى إمكانية تطبيق المراقبة االلكترونية على األحداث من عدمه؟

 65صافاء أوتاني ،الوضااع تحت المراقبة االلكترونية "السااوار االلكترونية" في السااياسااة العقابية الفرنساية ،مجلة
جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،جامعة دمشق  -سوريا ،المجلد  ،05العدد  ،0223 ،2صـ.222
66ضريف شعيب ،المرجع السابق ،صـ.215
67هارون فارس و حمامي كنزة ،المرجع السابق ،صـ.52
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ولبيان مدى إمكانية تطبيق المراقبة اإللكترونية على الحدث يقتضاااي التفريق بين مرحلتين
لتطبيق المراقباة اإللكترونياة ،وهماا مرحلاة قبل صااااااادور الحكم في الدعوى الجزائية ومرحلة بعد
صدور الحكم في الدعوى الجزائية.
 .2تطبيق الوضاااااااع تحات المراقباة اإللكترونية بحق الحدث قبل صااااااادور الحكم في الدعوى
الجزائية.
اختلف الفقه في محاولته لمعرفة الحكم في هذه المرحلة ،فيرى البعض أنه ال يجوز تطبيق
الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية على األحداث قبل صااادور الحكم في الدعوى الجزائية ،حيث لم
ينز المشرع صراحة في مدى إمكانية تطبيق المراقبة االلكترونية على األحداث ،واقتصر تطبيق
الوضاااع تحت المراقبة الكترونية على المحبوساااين احتياطيا والمحكوم عليهم بعقوبة ساااالبة للحرية
قصااااااايرة المدة ،حيث نصااااااات المادة ( )2/262من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه ( :يجوز
لعضاو النيابة العامة أن يصادر أمرا بوضع المتهم مؤقتا تحت المراقبة اإللكترونية ،بعد موافقته أو
بناء على طلبه بدال من حبسااه احتياطيا ،وذلك بذات الشااروط المنصااوز عليها في المادة ()226
من هذا القانون).
واألصااااااال هو عادم جواز حبس الحادث احتيااطياا على أناه إذا كانت مصااااااالحة الحدث أو
ظروف الدعوى تسااااااتدعي التحفظ عليه تعين إيداعه في دار رعاية األحداث ،حيث نصاااااات المادة
( )07من قانون االتحادي رقم ( )3لساانة ( )2316بشااأن األحداث الجانحين والمشااردين على أنه:
(ال يجوز حبس الحدث احتياطيا .على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تساااتدعي اتخاذ إجراء تحفظي
ضاااااااده جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه إحدى دور التربية المعدة لرعاية األحداث على أال تزيد
مدة اإليداع على أساااابوع ما لم توافق المحكمة على مدها .ويجوز بدال من إيداع الحدث دار التربية
األمر بتساااليمه إلى أحد والديه أو إلى من له الوالية أو الوصااااية عليه على أن يكون ملتزما بتقديمه
عند كل طلب).

33

ويختلف الحبس االحتيااطي عن اإليداع التحفظي ،في أن الحبس االحتياطي هدفه االحتياط
الحتمال فرار المتهم أو تشاااااويه أدلة االتهام ،بينما اإليداع التحفظي يهدف إلى اإلصااااالح والتربية
وإعادة التأهيل ،كما أن الحبس االحتياطي ينفذ في مراكز الشااااااارطة والتي تخضاااااااع لتنظيم وزارة
الداخلية وتحت إشااراف من النيابة العامة بينما تنظم أماكن اإليداع لجان خاصااة مشاااكلة من وزارة
التنمياة االجتمااعياة ،وتخضاااااااع للوائح وتعليماات هاذه الوزارة وفقاا لما هو منصاااااااوز في قانون
األحااداث ،كمااا أن الااذي ينفااذ أمر اإليااداع التحفظي هو موظفو وزارة التنميااة االجتماااعيااة ،الااذين
يتمتعون بصاافة الضاابطية القضااائية فيما يختز بجرائم األحداث الجانحين والمشااردين ،68وبالتالي
ال يجوز تطبيق الوضع تحت المراقبة االلكترونية على األحداث بديل عن اإليداع.
تطبيقا لذلك فقد قضااااات محكمة النقض المصااااارية بأن(( :من المقرر أنه يجب التحرز في
تفساااااااير القوانين الجزائياة باأن ال تحمال عبااراتهاا أكثر مما تحتمل ،وأنه متى كانت عبارة القانون
واضحة في الداللة على مراد الشارع منها فل يجوز االنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل
ويتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نز القانون الواجب التطبيق)).

69

بينما ذهب البعض اآلخر إلى جواز تطبيق الوضع تحت المراقبة االلكترونية على األحداث
قبل صاادور الحكم في الدعوى الجزائية ،حيث يعتبر نظام الوضااع تحت المراقبة اإللكترونية قاعدة
إجرائية كونه جاء بديل للحبس االحتياطي وهو أحد إجراءات التحقيق ،فلساااانا بصاااادد الحديث عن
جريمة أو عقوبة.
كما أن المشرع عرفها في المادة ( )255من قانون اإلجراءات بأنها( :إجراء الوضع تحت
المراقباة اإللكترونية ،)...والمشااااااارع في تعديل قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي لم ينز على
تطبيق الوضع تحت المراقبة اإللكترونية على فئة األحداث ،مما مؤداه وجود نقز من هذه الناحية
 68محمد راشاااد الضااانحاني ،الحماية الجنائية اإلجرائية لألحداث في التشاااريع اإلماراتي (دراساااة مقارنة) ،دار
النهضة العربية -مصر ،الطبعة األولى ،0227 ،صـ.022
69حكم محكمة تمييز المصرية ،الطعن رقم  2332/23تمييز جزائي – جلسة .2332/22/23
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في قااانون اإلجراءات الجزائيااة ويجااب معااالجااة هااذا النقز نظرا ألهميااة الوضاااااااع تحاات المراقبااة
اإللكترونية بحق األحداث ،ومن المسااتقر عليه فقها وقضاااء عند وجود مثل هذا النقز يصااار إلى
إكماله عن طريق وسيلة القياس.
وتطبيق وسااايلة القياس بقية الوصاااول إلى تطبيق الوضاااع تحت المراقبة اإللكترونية بحق
األحداث ال يتعارض مع حظر القياس في المسااائل الجنائية ،ذلك أن الحظر مقتصاار على نصااوز
التجريم والعقااب ،على اعتباار أن القيااس يؤدي إلى اهدار لمبدأ شااااااارعية الجرائم والعقوبات ،مما
يترتاب عليااه التقرير باالتجريم والعقاااب دون ساااااااناد من نز ،وهااذه العلااة ال وجود لهااا بااالنسااااااابااة
للنصااوز اإلجرائية ،إذ ليس من شااأنها إنشاااء جرائم أو تطبيق عقوبات ،ومن ثم ال تسااري عليها
القواعد المستنبطة من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

70

ويعاد تادبير إيداع الحدث إجراء تحفظي يقابل الحبس االحتياطي بالنسااااااابة للبالقين ،وذلك
باعتباره يلزم الحدث باإلقامة في مكان معين خلل مدة معينة ويخضاااااع لبرنامج يومي محدد ،وإن
لم يكن المقصااااود منه بصاااافة أصاااالية تقييد حريته وعزله عن بيئته الطبيعية أو إيلمه بذلك ،وإنما
المقصااااود منه تأهيله وتربيته وإصاااالح حالة في بيئة معدة لذلك القرض ،71وبالتالي يجوز تطبيق
الوضع تحت المراقبة االلكترونية لألحداث بديل من اإليداع.
وترى الباحثة أنه يجوز تطبيق الوضااااع تحت المراقبة االلكترونية على األحداث بديل عن
اإلياداع في دار رعاية األحداث ،فاإليداع التحفظي يعد إجراء جزائي ،ومن المتفق عليه فقها جواز
القياس في مجال النصااااااوز الجزائية اإلجرائية ألن هذه النصااااااوز ال يحكمها مبدأ الشاااااارعية،
فالقياس محظور في مجال النصااااوز الجزائية المنشاااائة للجرائم والعقوبات إعماال لمبدأ ال جريمة

70حامد أحمد الدرعي ،مدى جواز تطبيق الوضااع تحت المراقبة اإللكترونية على فئة األحداث في ضااوء تعديل
قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي ،مجلة القضاااااااء والقانون ،مركز البحوث والدراسااااااات القضااااااائية بدائرة
القضاء في أبوظبي ،العدد  ،0223 ،1صـ.001
71حسن محمد ربيع ،المرجع السابق ،صـ.231
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وال عقوبة إال بناء على نز ،كما أن الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية ال يعتبر عقوبة أصااالية أو
تبعياة أو تكميلياة أو تادبير وإنماا مجرد تطوير في أسااااااالوب التنفيذ العقابي كوسااااااايلة بديلة للحبس
االحتياااطي ،ممااا يجوز قياااس الحبس االحتياااطي مع اإليااداع وتطبيق الوضاااااااع تحاات المراقبااة
االلكترونية على األحداث.
وفي الواقع العملي تم تطبيق الوضع تحت المراقبة االلكترونية على األحداث ،حيث أمرت
النيابة العامة باإلفرام عن المتهم الحدث ( )22سنة ووضعه تحت المراقبة االلكترونية ،كما أمرت
النيااباة العاامة باإلفرام عن المتهم الحدث ( )26سااااااانة ووضاااااااع تحت المراقبة االلكترونية بتهمة
االعتداء على ساالمة جساام القير ،72وبالتالي يجوز تطبيق الوضااع تحت المراقبة االلكترونية على
األحداث من ( )1سنوات إلى ( )27سنة بديل عن اإليداع في دار رعاية األحداث.
 .0تطبيق الوضاااااااع تحات المراقباة اإللكترونية بحق الحدث بعد صااااااادور الحكم في الدعوى
الجزائية
نصااااااات الماادة ( )263من قاانون اإلجراءات الجزائية على جواز تطبيق الوضاااااااع تحت
المراقبة االلكترونية على المحكوم عليهم بالحبس لمدة ال تزيد عن ساااااانتين ،إال أنه ال يجوز تطبيق
المراقبة االلكترونية على األحداث إذا حكم القاضاااااااي بإيداع الحدث في دار رعاية األحداث ،حيث
يعد الوضااع تحت المراقبة االلكترونية وساايلة بديلة عن العقوبات السااالبة للحرية قصااايرة المدة أما
اإليداع فيعد تدبير ،وهو ما نصاااااات عليه المادة ( )25من قانون األحداث الجانحين والمشااااااردين:
(التدابير التي يجوز اتخاذها في شااااأن الحدث هي -1 :اإليداع في مأوى علجي أو معهد تأهيل أو
دار للتربية أو معهد لإلصلح حسب األحوال).

72القضية رقم  0223/052جزاء نيابة األسرة العين ،القضية رقم  0223/067جزاء نيابة األسرة العين.
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فإذا ارتكب الحدث الذي أتم السااابعة ولم يبلا السااادسااة عشاارة من عمره جريمة فل تطبق
عليه العقوبة المقررة لهذه الجريمة ساااااواء وردت في قانون العقوبات االتحادي أو القوانين العقابية
األخرى وإنما يحكم عليه بتدبير أو أكثر من التدابير المنصاااااوز عليها في المادة ( )25من قانون
األحداث الجانحين والمشااردين ،73وفي هذه الحالة ال يطبق الوضااع تحت المراقبة االلكترونية على
األحداث حيث يعد الوضع تحت المراقبة االلكترونية مجرد تطوير في أسلوب التنفيذ العقابي كبديل
عن العقوباات الساااااااالباة للحرياة قصااااااايرة المادة بينماا يعاد تدبير إيداع الحدث إجراء تحفظي يقابل
العقوبات الساالبة للحرية بالنسبة للبالقين ،وذلك باعتباره يلزم الحدث باإلقامة في مكان معين خلل
مدة معينة ويخضااااعه لبرنامج يومي محدد ،وإن لم يكن المقصااااود منه بصاااافة أصاااالية تقييد حريته
وعزله عن بيئته الطبيعية أو إيلمه بذلك ،وإنما المقصود منه تأهيله وتربيته وإصلح حاله في بيئة
معدة لذلك القرض ،فالهدف من فكرة إيداع الحدث معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد لإلصااااااالح
هو إبعاده عن الوساط الذي يعيش فيه والذي كان سابب جنوحه أو تشرده وإحلله بوسط آخر تكون
فيه رقابة فعالة ،وينال فيه قسااااااطا وافرا من الرعاية االجتماعية والصااااااحية والتعليمية والنفسااااااية
والمهنية والتربوية طبقا لخطة عمل تعدها كل دار أو معهد.

74

أما إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشرة حتى الثامنة عشرة فيجوز للمحكمة أن تحكم
علياه بعقوباة مخففاة أو أن تحكم علياه بتادبير من التدابير المنصاااااااوز عليها في المادة ( )25من
قاانون األحااداث الجااانحين والمشاااااااردين ،75فااإذا حكماات المحكمااة بااإيااداع الحاادث فل يجوز تطبيق
الوضااااااع تحت المراقبة االلكترونية على الحدث أما إذا حكمت المحكمة على الحدث بعقوبة الحبس
مدة ال تزيد عن سااانتين أو حكمت عليه بعقوبة بالحبس لمدة ال تقل عن سااانتين وال تزيد عن خمس
ساانوات وأمضااى نصااف مدة العقوبة وفقا لنز المادتين ( )263و ( )272من قانون اإلجراءات،
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في هذه الحالة يجوز تطبيق الوضاااااع تحت المراقبة االلكترونية بديل عن العقوبة الساااااالبة للحرية
على األحداث.
كذلك يعتبر تدبير إيداع الحدث في معهد تأهيل أو دار لتربية أو معهد لإلصلح ير محدد
الماددة فيجوز اإلفرام عن الحاادث في أي وقات إيااداعاه ،وتقرر المحكماة اإلفرام بنااء على تقااارير
التي تقدمها إليها اللجنة المشاااار إليها في المادة ( )22من قانون األحداث الجانحين والمشاااردين إال
أن هذا التدبير ينقضاي حتما ببلو الحدث ( )27سنة ،76بخلف الوضع تحت المراقبة االلكترونية
فقد نز المشاااارع االتحادي على مدة معينة وهي بعقوبة بالحبس لمدة ال تقل عن سااااانتين وال تزيد
عن خمس سااااانوات وأمضاااااى نصاااااف مدة العقوبة وفقا لنز المادتين( )263و( )272من قانون
اإلجراءات ،وبالتالي فل يجوز تطبيق المراقبة اإللكترونية بديل عن اإليداع على األحداث.
وتطبيقا لذلك قضااااات المحكمة االتحادية العليا على أنه(( :للمحكمة أن تحكم بإيداع الحدث
في معهد مناسب لتأهيله أو في إحدى دور التربية واالصلح المعدة لرعاية وتقويم األحداث التابعة
للدولة أو المعترف بها منها .وتقرر المحكمة اإلفرام عن الحدث بناء على التقارير التي تقدمها هذه
الجهات إليها وفقا ألحكام المادة ( )22من هذا القانون .وال يجوز بقاء الحدث في هذه األماكن متى
بلا الثامنة عشااااااار من عمره) ،كما تنز المادة ( )22من ذات القانون على أنه( :يكون لكل معهد
مخصااز لرعاية األحداث وإصاالحهم أو أي محل آخر معهد لقبولهم لجنة لإلشااراف عليه تشااكل
برئاسااة ممثل للنيابة العامة وعضااوية مدير المعهد وإخصاائي من وزارة الشااؤون االجتماعية يندبه
لاذلااك وزيرهااا .ويكون االفرام عن المحكوم عليهم باااإليااداع في تلااك المعاااهاد بنااء على طلااب هااذه
اللجنة) .بما مفاده أنه إذا رأت المحكمة إيداع الحدث في معهد أو مؤسسة لإلصلح والتقويم والعداد
للحياة المسااتقبلية فإن اإلفرام عنه يتوقف على رأي اللجنة المشاارفة على تلك المعاهد والمؤسااسااات
التي لها الصاااالحية في البت فيما إذا كان الحدث سااااايفرم عنه أم ال ،ومن ثم ال يجوز للمحكمة أن
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تحدد مقدما الفترة التي يتعين على الحدث بقاؤه في المعهد أو المؤسسة العلجية .لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه قد حصاار فترة إيداع الطاعن في سااتة أشااهر بالمخالفة ألحكام المادتين سااابقتي
الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون)).

77

ويجوز تطبيق الوضع تحت المراقبة االلكترونية على األحداث في فرنسا في الفئة العمرية
بين ( )22و( )27سااانة شاااريطة الحصاااول على موافقة ولي الحدث أو المساااؤول عند تقرير تنفيذ
العقوبة أما األحداث الذين يقل سنهم عن ( )22سنة فل يتم تطبيق المراقبة االلكترونية بحقهم وإنما
تتخذ التدابير االحترازية بشأنهم كالتوبيخ والتسليم إلى الوالدين أو شخز مؤتمن.
ومما ال شاك فيه أن الوضاع تحت المراقبة اإللكترونية بالنسبة للحدث يتيح لألسرة اإلسهام
في علم انحراف الحدث ،وتدارك القصاااااور والفشااااال في القيام بواجبها ،وإعطاء الحدث فرصاااااة
العيش في المجتمع بكرامة ،ال سيما مع علم األسرة أن اإليداع في دور األحداث هي اإلجراء المتبع
مستقبل أو السجن بعد بلو الحدث في حال لم يستفد الحدث من الوضع تحت المراقبة اإللكترونية،
كما أن األسااااارة هي النظام الطبيعي الذي يمنح الحدث احتياجاته الطبيعية ،وتطبيق الوضاااااع تحت
المراقبة اإللكترونية بحق الحدث يعتبر وسااااايلة ملءمة الساااااتصااااالحه ذلك أنها تقيه من سااااالبيات
مخالطة أقران السااوء في دور األحداث والتقاط األسااوأ من األفكار والعادات من األحداث الجانحين
يره ممن تفوق خطورتهم اإلجرامية بسابب الساوابق الجنائية والتربية السايئة والتي ستنعكس سلبا
جميع األحداث المتواجدون في دور رعاية األحداث.
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المطلب الثاني نطاق تطبيق المراقبة االلكترونية من حيث الجرائم والعقوبات
يقوم نظام الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية على صاااورتين أسااااسااايتين ،تتمثل الصاااورة
األولى في الوضاع تحت المراقبة االلكترونية كبديل عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة ،حيث
يرى القاضي أن عقوبة الحبس الموقعة على المحكوم عليه ال تجدي نفعا في إصلحه وتأهليه ،مما
يدفع به إلى استبدالها عن طريق إخضاعه للمراقبة االلكترونية بدال من إيداعه في المؤسسة العقابية
لتجنبيه اآلثار السلبية الناتجة عن السجن وإعادة إدمام المحكوم عليه في المجتمع .

79

واساااااتبعد المشااااارع االتحادي تطبيق الوضاااااع تحت المراقبة االلكترونية بديل عن عقوبة
اإلعدام ،ألنها عقوبة بدنية تساتطيل إلى جسام اإلنساان ،وتعتبر من أشاد وأقصى العقوبات الجنائية،
وفرضااها المشاارع على الجرائم الخطيرة ،كما إنها ال تتماشااى مع مبادى السااياسااة الجنائية الحديثة
التي تقرر أولوية إلعادة تأهيل المجرم ،ذلك أنه ال مجال لفكرة اإلصاااااالح المجرم عند الحكم عليه
باإلعدام.

80

كما اساااتبعد المشااارع االتحادي تطبيق الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية بديل عن عقوبة
السااااجن ،فعلى الر م من أنها عقوبة سااااالبة للحرية إال أنها قد تسااااتقرق حياة المحكوم عليه أو مدة
طويلة ،وهي عقوبة مقررة لجرائم الجنايات دائما ،وهي من أشاااااااد العقوبات بعد عقوبة اإلعدام،81
إال أن المحكوم عليه بالسااجن لمدة ال تزيد عن ( )5ساانوات وأمضااى نصااف العقوبة أن يسااتفيد من
الوضع تحت المراقبة االلكترونية.
كماا اساااااااتبعاد تطبيق الوضاااااااع تحات المراقبة االلكترونية بديل عن الجنح المعاقب عليها
بالقرامة والمخالفات ،حتى لو استحال سداد القرامة وتم التنفيذ بطريق اإلكراه البدني فل يتم تطبيق
79ضريف شعيب ،المرجع السابق ،صـ.216
 80نام محمد نام ،المرجع السابق ،من صـ 226إلى صـ.261
 81حساااااين الجندي ،قانون العقوبات االتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة معلقا عليه بأقوال الفقه وأحكام
القضاء  -الكتاب األول ،دار النهضة العربية  -القاهرة ،الطبعة األولى ،0223 ،صـ.562

40

الوضاااااااع تحاات المراقبااة االلكترونيااة بخلف القااانون الجزائري التي أجاااز تطبيق بنظااام المراقبااة
االلكترونيااة في حااال اة عاادم سااااااااداد المحكوم عليااه القرامااة ،82وذلااك ألن مجااال تطبيق القرامااة
والمخاالفاات والقااياة من أجلهاا قررت هي مواجهة بعض الجرائم البسااااااايطة التي ال تكشاااااااف عن
شاااااخصاااااية إجرامية ،وبالتالي فإنها ال تحتام لما تحتاجه بقية الجرائم الخطيرة من إعادة إصااااالح
الجاني وتهذيبه كما ال تقتصااي ما تقتضاايه يرها من الجرائم الموجبة للعقوبات السااالبة للحرية من
ردع قوي.

83

وتتمثل الصورة الثانية في الوضع تحت المراقبة االلكترونية كبديل عن الحبس االحتياطي،
واقتصااار تطبيقها على الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الساااجن المؤقت والحبس ،واساااتبعد المشااارع
االتحادي تطبيقها على بعض أنوع من الجرائم تتسام بنوع من الجساامة ،وهو ما نصت عليه المادة
( )262من قانون اإلجراءات( :ال يجوز إصاادار األمر بالوضااع المؤقت تحت المراقبة االلكترونية
على الجرائم المعاقب عليها باإلعدام أو الساااااااجن المؤبد والجرائم الماساااااااة بأمن الدولة الداخلي أو
الخارجي والجرائم التي أوجب القانون الحكم بتدبير اإلبعاد عن الدولة).
فاسااااتبعد المشاااارع االتحادي تطبيق الوضااااع تحت المراقبة االلكترونية كبديل عن الحبس
االحتياطي في جميع جرائم الجنايات المعاقب عليها باإلعدام أو الساااجن المؤبد أيا كانت طبيعتها أو
نوعها لما تتساام بنوع من الجسااامة والخطورة ،كما اسااتبعد الجرائم الماسااة بأمن الدولة الداخلي أو
الخارجي باعتبارها جرائم خطيرة وتهدد مصالح الدولة وأمنها.
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والعلاة من ذلاك لماا قاد تتطلباه مصااااااالحاة التحقيق من حبس المتهم احتيااطيا للحيلولة دون
عرقلاة المتهم للتحقيق أو التاأثير على الشاااااااهود أو العباث باألدلة األخرى للجريمة أو تجنبا إلمكان
هروبه لما تتسم هذه الجرائم بنوع من الجسامة والخطورة.

84

كذلك استبعد الجرائم التي أوجب القانون الحكم بتدبير اإلبعاد عن الدولة ،85والعلة من ذلك
من أن اإلبعاد إجراء يكون القصد منه حماية النظام العام في الدولة ،فهو يعد إحدى التدابير اللزمة
للقضاااااااااء على الخطورة اإلجراميااة التي توافرت في المجرم ،86وهو مااا يتعااارض مع القرض
األساسي من الوضع تحت المراقبة االلكترونية هو توقي األضرار الجسمية الناتجة عن تقييد حرية
الشخز في المؤسسات العقابية.
ومما يتبين للباحثة أن المشارع االتحادي ضاايق نطاق العقوبات التي يتم فيها الوضاع تحت
المراقبة االلكترونية ،حيث قصااااااار تطبيق الوضاااااااع تحت المراقبة االلكترونية بديل عن العقوبات
السااالبة للحرية قصاايرة المدة أو الحبس االحتياطي توقيا ألضاارارها وابتقاء لتحقيق التأهيل وإعادة
إدماام المحكوم علياه في المجتمع بينماا توساااااااع في نطااق الجرائم التي يتم تطبيق الوضاااااااع تحت
المراقبة االلكترونية ،وجعل للنيابة العامة أو القاضاااااااي سااااااالطة تقديرية في األمر بالوضاااااااع تحت
المراقبة االلكترونية بديل عن العقوبات السااالبة للحرية قصاايرة المدة أو الحبس االحتياطي بحسااب
شااااخصااااية وظروف كل متهم أو محكوم عليه توقيا ألضااااراره اإليداع في السااااجن وابتقاء لتحقيق
التأهيل وإعادة إدمام أو المتهم المحكوم عليه في المجتمع.
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المطلب الثالث نطاق تطبيق المراقبة االلكترونية من حيث الزمان والمكان
الوضاع تحت المراقبة االلكترونية ال تعني تتبع الخاضع للمراقبة عليه في كل لحظة ،وفي
كل مكان يوجد فيه ،فهي تفترض فقط عدم يابه عن منزله أو عن مكان عمله أو الدراساااااااة خلل
الفترات الزمنية التي تحددها المحكمة المختصاااااة أو النيابة العامة ،وتحدد المحكمة المختصاااااة هذه
األماكن واضعة في اعتبارها كافة الظروف المحيطة بالخاضع للمراقبة وحالته.

87

ويخضااع الخاضااعين للمراقبة االلكترونية لمتابعة مكثفة ،لذا يجب على الشااخز الخاضااع
للمراقبة أن يضاااااع الساااااوار االلكتروني ( )02سااااااعة ،وعليه أن يحترم األوقات والمحيط المحدد
لتنقلته ،كما يستطيع ممارسة النشاط المهني من قبل الشخز الموضع تحت المراقبة االلكترونية،
ومتاابعاة التادريب والتأهيل المهني والدراساااااااة أو القيام بعمل مؤقت بهدف مسااااااااعدته على إعادة
االندمام االجتماعي ،والمشاااااركة في الحياة العائلية ،والخضااااوع للفحوصااااات الصااااحية أو للعلم
الطبي ،88حيث نصت المادة ( )255من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه ( :بأنه حرمان المتهم
أو المحكوم علياه من أن يتقياب في ير األوقاات الزمنياة المحاددة لاه عن محال إقامته أو أي مكان
آخر يعينه األمر الصااادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصااة بحسااب األحوال ،ويتم تنفيذه عن
طريق وساائل الكترونية تسامح للمراقبة عن بعد ،ويلتزم الخاضع لها بحمل جهاز إرسال الكتروني
مدمج ،طوال فترة الوضاااع تحت المراقبة .ويراعى في تحديد الفترات واألماكن المنصاااوز عليها
في الفقرة الساااااابقة ممارساااااة المحكوم عليه لنشااااااط مهني أو حرفي ومتابعته التعليم أو التدريب
المهني أو تلقي المعالجة الطبية ،أو أي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة أو المحكمة المختصاااة
بحسب األحوال).
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88عرعار رشااايد ،المراقبة االلكترونية كأسااالوب حديث لتنفيذ الجزاء الجنائي (دراساااة مقارنة)  -مذكرة تخرم
لنيل شهادة ماستر في القانون العام ،جامعة أكلي محند أولحام  -البويرة ،0226 ،صـ.22
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وتطبيقاا لاذلاك قضااااااات النيااباة العامة في إحدى القضاااااااايا بوضاااااااع المتهم تحت المراقبة
االلكترونية بحساااااااب المتبع من إجراءات على أن يبقى في محل إقامته وله التوجه إلى المدرساااااااة
والمسجد ،والمستشفى عند الضرورة.
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كماا يحادد خلل األمر باالوضاااااااع تحات المراقباة االلكترونياة الحدود اإلقليمية للخاضاااااااع
للمراقباة ،فقاد يمنع بموجاب هاذا األمر من الاذهااب إلى بعض األمااكن ،واالمتنااع عن رؤية بعض
األشاااااخاز أو االجتماع بهم ،ويجبر على المكوث بإقامة محمية يعينها القاضاااااي أو النيابة العامة،
وعدم مقادرة مكان اإلقامة إال بشااروط وفي مواقيت محددة ،90فقد نصاات المادة ( )262من قانون
اإلجراءات الجزائية على أنه( :يحدد باألمر محل اإلقامة الذي يلتزم الذي يلتزم المتهم بعدم التقيب
عناه أو األمااكن التي يصااااااارح له أو يمتنع عليه التواجد فيها أو التردد عليها ،واألوقات والمواعيد
المحددة لذلك ،و ير ذلك من البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة ( )222من هذا القانون).
والوضااع تحت المراقبة االلكترونية ليساات مطلقة ،وإنما يقتصاار أثرها على مجرد التحقق
من وجود أو ياب الخاضاااااع للمراقبة في المكان المحدد لذلك ،دون أن تمتد إلى تحساااااس خطواته
بشكل دقيق.
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ولم ينز المشاارع االتحادي على الفترة الزمنية لتطبيق الوضااع تحت المراقبة االلكترونية
بخلف مراقبة الشارطة الذي نز المشارع صراحة في المادة ( )225من قانون العقوبات-2( :أن
ال يبرح مساااااكنه ليل إال بإذن من الجهة اإلدارية المختصاااااة) إال أن الواقع العملي يلتزم الخاضاااااع
للمراقبة بالبقاء في المكان المحدد له من الساااااااعة ( )7مساااااااء إلى الساااااااعة ( )20ظهرا ،ويجوز

89القضية رقم  0223/052جزاء نيابة األسرة العين.
 90رتبية بن دخان ،الوضااااااع تحت المراقبة االلكترونية "السااااااوار االلكتروني" في التشااااااريع الجزائري ،مجلة
البحوث القانونية ،المركز الجامعي أفلو  -الجزائر ،المجلد  ،2العدد  ،0227 ،0صـ023
91أسامة حسنين عبيد ،المرجع السابق ،من صـ 13إلى صـ.72
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للمحكمة تعديل الفترة الزمنية في حال ممارسااة الخاضااع للمراقبة لوظيفة معينة أو نشاااط مهني أو
حرفي أو متابعة تعليمه أو تدريبه المهني.
بخلف القااانون البريطاااني حيااث تكون الماادة اليوميااة ألمر حظر التجول المصاااااااحوب
بالمراقبة االلكترونية تتراوح بين ساااعتين و ( )20ساااعة ،حيث يلتزم الخاضااع للمراقبة بالبقاء في
المكان المحدد له عادة ما بين الساااعة السااابعة مساااء إلى الساااعة السااابعة صااباحا ،كما ال يمكن أن
تتجاوز هذ المدة عن ستة أشهر إال أن المشرع البريطاني قام بتعديل المدة اليومية إلى ( )26ساعة
كما عدلت المدة الشهرية إلى ( )20شهر.

92ياسين مفتاح ،المرجع السابق ،صـ.303
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الفصل الثاني آلية نظام الوضع تحت المراقبة االلكترونية
يعد الوضااع تحت المراقبة االلكترونية نظام قانوني مسااتحدث باعتباره يحتوي على جانب
تقني وتكنولوجي يحتااام دائمااا إلى تحااديااث وتطوير ،وجااانااب قااانوني يحاااول موازنااة بين تطبيق
العقاب ومراعاة الحقوق والحريات الفردية ،وقد بين المشااارع االتحادي بطريقة تفصااايلية آلية تنفيذ
المراقبة االلكترونية في قانون اإلجراءات الجزائية سااواء من حيث تحديد الجهة القائمة على التنفيذ
والمشااااااارفاة عليهاا ،أو من حيث إجراءاتها أومن حيث مدى إمكانية تعديلها أو إلقائها أو من حيث
التزامات الخاضع للمراقبة ،وفي هذا الفصل سيتم عرض في مبحثين لما يلي:
المبحث األول :إجراءات تنفيذ الوضع تحت المراقبة االلكترونية.
المبحث الثاني :إلقاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية.
المبحث الثالث :الجرائم المرتبطة بالوضع تحت المراقبة االلكترونية.

المبحث األول إجراءات تنفيذ الوضع تحت المراقبة االلكترونية
حدد المشرع االتحادي إجراءات تنفيذ الوضع تحت المراقبة االلكترونية ،وهو ما سنتناوله
تفصااااااايل في مطلبين( ،المطلاب األول) الجهاة القاائماة على تنفياذ المراقباة ،وفي (المطلب الثاني)
التزامات الخاضع للرقابة االلكترونية.

المطلب األول الجهة القائمة على تنفيذ المراقبة
حدد المشاااارع االتحادي الجهة القائمة على التنفيذ واإلشااااراف على الوضااااع تحت المراقبة
االلكترونية ،وهو ما سوف يتم تناوله تفصيل في ثلث فروع( ،الفرع األول) النيابة العامة( ،الفرع
الثاني) المحكمة( ،الفرع الثالث) القائمون على أعمال المراقبة.
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الفرع األول النيابة العامة
الساااالطة المختصااااة بتنفيذ قرار أو حكم بالوضااااع تحت المراقبة االلكترونية هي السااااالطة
القضاااااائية المتمثلة بالنيابة العامة ،حيث تعد السااااالطة التي أنيط لها مهمة اإلشاااااراف ومتابعة تنفيذ
الوضع تحت المراقبة االلكترونية.
فاالنيااباة العاامة هي التي تأمر ببدء التنفيذ ذلك عندما تصااااااادر أمرا بوضاااااااع المتهم تحت
المراقبة االلكترونية بدال من الحبس االحتياطي بعد استجوابه إذا استدعت التحقيقات ذلك وفقا لنز
المادة ( )262من قانون اإلجراءات الجزائية.
وكذلك هي التي تأمر ببدء التنفيذ ذلك عند صااااااادور الحكم بتنفيذ العقوبة الساااااااالبة الحرية
بنظام الوضع تحت المراقبة االلكترونية فور صدور الحكم االبتدائي مالم ينز القانون على خلف
ذلاك ،وفقاا لما تنز عليه المادة ( )010من قانون اإلجراءات الجزائية( :تتولى النيابة العامة تنفيذ
األحكام الصادرة في جميع الدعاوى الجزائية التي ترفعها أمام المحاكم ،ولها عند اللزوم أن تستعين
بالسالطة العامة مباشرة) ،وال يجوز لها أن تمتنع عن التنفيذ أو أن تعفي المحكوم عليه من ذلك بأي
شكل من األشكال.
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وتشرف النيابة العامة على تنفيذ الوضع تحت المراقبة االلكترونية وتنفيذ الخاضع للمراقبة
اللتزاماته المنصوز عليها في األمر أو الحكم بناء على تقارير دورية تقدم إليها ،94وللنيابة العامة

 93نام محمد نام ،المرجع السابق ،من صـ  215إلى صـ.216
94المادة ( )212من قانون اإلجراءات( :تشااااارف النيابة العامة على تنفيذ المراقبة االلكترونية بناء على تقارير
دورية تقدم إليها من الجهة المختصاااة عن مراقبة مسااالك المحكوم عليه وتنفيذه التزاماته المنصاااوز عليها في
هذا الفصل).
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تكليف طبيب إلجراء الفحوصااااااات اللزمة على الخاضااااااع للمرقبة ،وذلك للتأكد من أن الوسااااااائل
المستخدمة لتنفيذ المراقبة االلكترونية ال تلحق به ضرر.
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الفرع الثاني المحكمة
للمحكمة المختصااة ساالطة تقديرية في تعديل األماكن التي يلتزم المحكوم عليه بالبقاء فيها،
واألوقاات التي يجاب فيهاا البقااء في هاذه األماكن أو التقيب عنها ،كذلك تساااااااتطيع المحكمة تعديل
شااروط وآلية تنفيذ الوضااع تحت المراقبة االلكترونية أو إلقائها بناء على طلب من النيابة العامة أو
بناء على طلب من الخاضااااااع للمراقبة وبعد أخذ رأي النيابة العامة ،وهو ما نصاااااات عليها المادة
( )262من قاانون اإلجراءات الجزائياة( :وفي جميع األحوال ،يجوز لقااضاااااااي المحكمة الجزائية
المختصة تعديل مواعيد التواجد في مكان اإلقامة أو في األماكن المخصصة لذلك ،بعد سماع أقوال
المتهم وأخذ رأي النيابة العامة) ،كذلك يحق للمحكمة إلقاء قرار الوضااع تحت المراقبة االلكترونية
إذا توافرت حالة من حاالت القاء المراقبة.
ومما يتبين للباحثة أنه على الر م من أن النيابة العامة هي الجهة المختصاااة في اإلشاااراف
ومتابعة تنفيذ الوضاع تحت المراقبة االلكترونية إال أن المشرع االتحادي أعطى المحكمة المختصة
سلطة تعديل مواعيد التواجد في مكان اإلقامة أو في األماكن المخصصة لذلك بعد أخذ رأي النيابة،
وذلك تماشايا مع النصاوز العقابية األخرى المنصوز عليها في قانون العقوبات االتحادي ،حيث
يقتصااااار دور النيابة العامة التأكد من تنفيذ القوانين واللوائح ،ومن عدم وجود مساااااجون بوجه ير
قانوني ،وفحز السجلت و أوراق التحقيق ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم.

95المادة ( )253من قانون اإلجراءات الجزائية( :يجوز للنيابة العامة المختصة ،في أي وقت ،وبناء على طلب
الخاضاااع للوضاااع تحت المراقبة ،تكليف طبيب للتحقق من أن الوساااائل االلكترونية المسااااتخدمة لتنفيذ المراقبة
االلكترونية لم تلحق أي أضرار بصحة الخاضع للمراقبة أو بسلمة جسده ،وإعداد تقرير بذلك).
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الفرع الثالث القائمون على أعمال المراقبة
تساااااتعين النيابة العامة في تنفيذ الوضاااااع تحت المراقبة االلكترونية بالسااااالطات العامة في
الادولاة ،96ويتولى وزير الداخلية تشاااااااكيل لجنة مختصاااااااة بالمراقبة االلكترونية تعمل على تحقيق
أهداف المراقبة االلكترونية ،وإصلح المتهمين والمحكوم عليه من الخاضعين للمراقبة االلكترونية
وإعادة دمجهم في المجتمع ،وهم ما يعرفون بالقائمين على أعمال المراقبة.
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وتختز إدارة المتااابعااة الشااااااارطيااة والرعااايااة اللحقااة بتطبيق الوضاااااااع تحاات المراقبااة
االلكترونية وذلك اساااااتنادا للقرار اإلداري رقم ( )072لسااااانة  0221بشاااااأن قواعد تنفيذ المراقبة
الشرطية ،حيث تأخذ على عاتقها مسؤولية الجانب االجتماعي والتربوي آللية المراقبة االلكترونية.
وتتولى إدارة المتابعة الشااااارطية والرعاية اللحقة مجموعة من المهام نصااااات عليه المادة
( )3من اللئحة التنفيذية أهمها تنفيذ الوضاااااااع تحت المراقبة ساااااااواء صااااااادر من النيابة العامة أو
المحكمة أو قيدها أو إذا أمرت المحكمة بتعديل من أماكن وفترات الوضع تحت المراقبة االلكترونية
أو إذا تم إلقائها.
كما يتولون مهمة تأمين الوساااااااائل واألجهزة عند صااااااادور قرار أو حكم بالوضاااااااع تحت
المراقبة والتأكد من توافرها وأنها ال تخضاع أي ضرر بالخاضع للمراقبة ،كما تتولى تحديد وسائل
المراقبة االلكترونية ووضعها للخاضع وفقا لألمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة.

96المادة ( )010من قانون اإلجراءات( :تتولى النيابة العامة تنفيذ األحكام الصادرة في جميع الدعاوى الجزائية
التي ترفعها أمام المحاكم ،ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرة).
97عرفات الماادة ( ) 2من اللئحاة التنفياذياة في شاااااااأن تنفياذ المراقبة االلكترونية القائمون على أعمال المراقبة:
(ضااباط الشاارطة وصااف ضااباطها وأفرادها العاملين بمراكز ووحدات الشاارطة المختصااة بالقيادات أو الوزارة
و يرهم من الموظفين العموميين ممن يصااااااادر قرار بتحاديدهم من وزير العدل ،والمعنيين بمراقبة الخاضاااااااع
للمراقبة).
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كاذلاك يقومون باالزياارات الميادانياة المفااجئاة للتاأكاد من التزام الخاضاااااااع للمراقبة بالقيود
المفروضاااااااة علياه ،حياث يقوم القاائم بأعمال المراقبة بزيارة محل إقامة الخاضاااااااع للمراقبة نهارا
والادخول بعاد قبولاه لمقاابلتاه ،وفي حاالاة رفض وعادم امتثاال المحكوم عليه لطلب المقابلة يفترض
يااباه ويقوم القاائم على أعماال المراقبااة بعمال تقرير وإرساااااااالاه للنياااباة العااماة ،وال يجوز زيااارة
الخاضع للمراقبة أثناء الليل كما ال يجوز الدخول إلى المنزل إال بإذن صاحبه.
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ويقوم األخصاااااااائيون االجتمااعيون التاابعون إلدارة المتابعة الشااااااارطية والرعاية اللحقة
بشاااارح النظام القانوني للمراقبة االلكترونية للخاضااااع لها ،وما يثقل كاهله من التزامات ،وللوقوف
على أية مشكلت وحلها بهدف اإلصلح والدمج المجتمعي.
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كما يقومون بزيارة مكان تنفيذ المراقبة لمقابلة الخاضع للمراقبة في محل إقامته أو االكتفاء
في بعض األحيان بمخاطبتهم عبر الهاتف دون حاجة للقاء مباشااار أو االساااتدعاء إلى مقر اإلدارة،
وإعداد تقرير يتناول جوانب عدة مثل شاخصاية الخاضع للمراقبة وماضيه الجنائي وخطورته على
المجتمع وطبيعاة الجرماة التي اقترفها واحتماالت إعادة اندماجه والوساااااااط االجتماعي الذي يعيش
فيه ،100كذلك يختصااااون بإشااااراك الخاضااااع للمراقبة في دورات تدريبة وتثقيفية وتطبيقية منهجية
لتعزيز عملية المراقبة االلكترونية كإلزامه بحضور جلسات دينية وعلمية معينة.
وأخيرا التحقق من الوضاااااع العائلي والمعيشاااااي واالجتماعي للخاضاااااع للمراقبة من خلل
تحقيق أولي يقوم باه القاائمون على أعماال المراقبة بما يضااااااامن توافق أمر الخضاااااااوع مع الحالة
الشخصية واالجتماعية لكل خاضع للمراقبة.

98محماد بوكمااش ،نظاام الوضاااااااع تحات المراقباة االلكترونية ،مجلة الحقوق والحريات ،المجلد  ،25العدد ،2
 ،0223صـ.66
99أسامة حسنين عبيد ،المرجع السابق ،من صـ 227إلى صـ.223
100المرجع السابق ،من صـ 227إلى صـ.223
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المطلب الثاني التزامات الخاضع للمراقبة
يتضامن تطبيق الوضع تحت المراقبة االلكترونية مجموعة من االلتزامات والواجبات التي
يجب للخاضاااااااع للمراقبة اتباعها والتي حددها القانون واللئحة التنفيذية على سااااااابيل المثال وليس
الحصر ،وهي:
 -2حظر التقيب عن محل إقامته أو مكان آخر تحدده النيابة العامة أو المحكمة المختصة
يتمثل االلتزام األصااااالي اإلجباري في الوضااااااع تحت المراقبة االلكترونية في حظر تقيب
الخاضااااع للمراقبة عن محل إقامته أو ير ذلك من األماكن التي يصااااادر قرار بتحديدها من النيابة
العامة أو المحكمة المختصة بحسب المرحلة اإلجرائية التي تنفذ فيها المراقبة.
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ويتم تقيياد حرياة الخااضاااااااع للمراقباة في التنقال في أوقاات معينة وبالتالي فهو تقييد زمني
ومكاني ير مساتمر يراعي اعتبارات أهمها ممارسة نشاط مهني ،أو الخضوع لبرنامج تعليمي أو
تأهيلي أو تدريبي أو المشاااركة في الحياة األساارية أو تنفيذ تعليمات طبية وفقا لنز المادة ()222
من قانون اإلجراءات الجزائية.
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 -0االلتزام بإخطار النيابة العامة بالتقيرات التي تطرأ على الوظيفة أو على محل اإلقامة
يلتزم الخاضااع للمراقبة بإبل النيابة العامة بكل تقيير يطرأ على وظيفته أو محل إقامته،
ويكون اإلبل عن طريق وزارة الداخلية أو جميع القيادات العامة للشرطة على المستوى االتحادي
أو المحلي ،103كماا يلتزم باإبل النيااباة العااماة عناد ر بتاه في االنتقاال عن محل إقامته المعين له

101المرجع السابق ،صـ.222
102كباسي عبدالله و قيد وداد ،المرجع السابق ،صـ.226
103المادة ( )22من اللئحة التنفيذية في شاااااأن تنفيذ المراقبة االلكترونية( :على الشاااااخز الخاضاااااع للمراقبة
االلتزام باآلتي-0 :أن يبلا النيابة العامة المختصاااة بكل تقيير يطرأ على وطفيته أو محل إقامته ،ويكون اإلبل
عن طريق الوزارة أو القيادات).
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لمدة تزيد عن ( )25يوما داخل الدولة وساابب ر بته باالنتقال كأن يكون ساابب االنتقال للدراسااة أو
العمال أو للعلم ،وفي حالة العودة لمحل إقامته يجب عليه إخطار النيابة بذلك ،ويكون اإلبل عن
طريق الوزارة الداخلية أو جميع القيادات العامة للشاااارطة على المسااااتوى االتحادي أو المحلي،104
حيث ال يتصاااور اساااتمرار تنفيذ قرار أو حكم الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية بعد ما طرأ على
محل إقامة الخاضع للمراقبة لها من تعديل.
وفي حالة وافقت المحكمة على طلبه وقامت بتعديل أماكن وفترات الوضاااااع تحت المراقبة
االلكترونية ،فيجب إخطار الخاضاع للمراقبة بأي تعديل في أمر الوضع تحت المراقبة االلكترونية،
كما يجوز للمحكمة رفض طلبه وإلزامه بالحدود التي حددتها ساااااابقا إذا اقتضااااات ظروف المراقبة
ذلك ،105فقد نصت المادة ( )210من قانون اإلجراءات( :يلتزم المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت
المراقباة االلكترونياة ،باإخطار النيابة العامة المختصاااااااة بتنفيذ الحكم ،بما يأتي-2 :بالتقيرات التي
تطرأ على وظيفتاه ،أو على محال إقامته-0 .عند ر بته في االنتقال عن محل إقامته المعين له لمدة
تزيد عن ( )25يوما داخل الدولة ،وسبب ذلك ،وإخطارها أيضا حال عودته).
 -2االستئذان من المحكمة عند مقادرة الدولة
يتعين على الخااضاااااااع للمراقباة لإللكترونية عند ر بته مقادرة الدولة تقديم طلب للمحكمة
التي أصاادرت حكم بالوضااع تحت المراقبة االلكترونية ،وللمحكمة ساالطة تقديرية في الموافقة على
الطلب بعد أخذ رأي النيابة العامة.

104المادة ( )22من اللئحة التنفيذية في شاااااأن تنفيذ المراقبة االلكترونية( :على الشاااااخز الخاضاااااع للمراقبة
االلتزام بااآلتي -2 :أن يبا النيااباة العااماة عناد ر بتاه في االنتقاال عن محال إقامته المعين له لمدة  25تزيد عن
خمساة عشار يوما داخل الدولة وسابب ذلك وإخطارها أيضا حال عودته ،ويكون اإلبل عن طريق الوزارة أو
القيادات).
105أسامة حسنين عبيد ،المرجع السابق ،من صـ 227إلى صـ.223
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وفي حالة موافقة المحكمة المختصااة على ساافر الخاضااع للمراقبة يجب أن يحدد في القرار
الصااااادر ميعاد الساااافر ووجهته وسااااببه وتاريخ العودة مع التزام الخاضااااع للمراقبة بإخطار النيابة
العامة فور عودته ،فقد نصاااات المادة ( )210من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه( :وفي جميع
األحوال ،ال يجوز للمحكوم عليه الخاضااع للمراقبة االلكترونية مقادرة البلد قبل اسااتئذان المحكمة
المختصاة المنصوز عليها في المادة ( )212من هذا القانون ،وأخذ رأي النيابة العامة .وفي حالة
صادور اإلذن بذلك ،يجب أن يحدد في القرار الصاادر ميعاد السافر ووجهته وسببه وتاريخ العودة،
مع التزامه بإخطار النيابة العامة فور عودته).
ومما يتبين للباحثة أن القانون نز على موافقة المحكمة المختصاة على السفر بينما نصت
اللئحة التنفيذية على موافقة النيابة العامة أو المحكمة مما يشكل قصور يجب تعديله لعدم دستورية
اللئحة ،حيث يجب أن تتوافق أحكام التشااريع األدنى درجة مع التشااريع األعلى درجه فل يجوز
للتشريع اللئحي أن يخالف التشريع العادي أو الدستوري من حيث الموضوع إعماال لمبدأ شرعية
اللوائح ودسااتورية القوانين ،حيث اقتصاار القانون على أخذ الموافقة بالساافر من المحكمة المختصااة
بينما نصات اللئحة التنفيذية على أخذ الموافقة بالسفر من النيابة العامة أو المحكمة مما يتيعن على
السلطة التنفيذية تعديل اللئحة التنفيذية بما يتوافق مع القانون.
 -2عدم االتصال بالمتهمين أو الشركاء المساهمين معه في الجريمة أو بالمجني عليه أو ذويه
يجوز للنيابة العامة إذا أمرت بالوضع تحت المراقبة االلكترونية أن تلزم الخاضع للمراقبة
بعدم االتصااال بقيره من المتهمين أو الشااركاء المساااهمين معه في الجريمة ،كذلك يجوز أن تلزمه
بعدم االتصااال بالمجني عليه أو ذويه وذلك إذا اقتض ات مصاالحة التحقيق ذلك ،بشاارط عدم اإلخلل
بحقه في االتصال دائما بالمدافع عنه ،106وهو ما نصت عليه المادة ( )260من قانون اإلجراءات:
(يجوز للنيابة العامة إذا اقتضات ضارورة إجراءات التحقيق ذلك أن تضامن األمر بالوضع المؤقت
106حسني الجندي ،المرجع السابق ،صـ.103
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تحت المراقبة االلكترونية إلزام المتهم الخاضاااااع بعدم االتصاااااال بقيره من المتهمين أو الشااااااركاء
المساااااااهمين معه في الجريمة ،أو بالمجني عليه أو ذويه  ،وذلك كله بدون اإلخلل بحق المتهم في
االتصال دائما بالمدافع عنه).
 -5االلتزام بالزيارات الدورية
يلتزم الخااضاااااااع للمراقباة بتلقي الزياارات الادورياة والمتابعة من قبل القائمين على أعمال
المراقبااة االلكترونيااة خلل الفترات والمكااان المحاادد في القرار أو الحكم ،وذلااك للتااأكااد من تنفيااذ
الخاضع للمراقبة جميع التزاماته ،وتواجده به ووسائل معيشته وسلمة أجهزة المراقبة االلكترونية،
وإعاداد تقاارير دورياة بنتاائج ذلاك للنيااباة العاامة ،وهو ما نصااااااات عليها المادة ( )210من قانون
اإلجراءات( :كما يلتزم بتلقي زيارات دورية من المختصاااين المنصاااوز عليهم في المادة ()257
من هذا القانون ،للتحقيق من وسائل معيشته وتنفيذه التزاماته المنصوز علها في الفرع).
 -6االلتزام بوضع األسوارة االلكترونية والمحافظة عليها
يلتزم الخاضع للمراقبة بحمل وسيلة المراقبة االلكترونية طوال فترة الوضع تحت المراقبة
االلكترونية ،حيث يتم وضاع الجهاز المراقبة االلكتروني على جساام الخاضااع للمراقبة ويثبت أساافل
السااق ،لصعوبة انتزاعها من موضعها بشكل عمدي أو ير عمدي نتيجة انحناءات الجسم ،ويجب
عليه أن يضاااااع الساااااوار على مدار اليوم وطوال المدة المحددة في القرار أو الحكم بالوضاااااع تحت
المراقبة االلكترونية ،حيث يخضع لمراقبة لمتابعة مكثفة من قبل القائمين على أعمال المراقبة.
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 -1عدم مخالفة نطاق المراقبة أو أي قيود تفرض عليه من النيابة العامة أو المحكمة المختصة
يجب على الخاضع للمراقبة أن يلتزم بنطاق قرار أو الحكم بالوضع تحت المراقبة الصادر
من النيابة العامة أو المحكمة والقيود التي تفرضاااااها عليه ،كذلك يجب عليه االلتزام في حالة تعديل
المحكمة األماكن وفترات الوضع تحت المراقبة االلكترونية بعد صدور الحكم.
 -7التزام بأية تعليمات تصدر إليه من القائمين على تنفيذ أعمال المراقبة
يجب على الخاضاااع للمراقبة التزام بأية تعليمات تصااادر إليه من القائمين على تنفيذ أعمال
المراقبة ،ويترتب على عدم تقيد الشاخز الخاضاع للمراقبة بالشروط وااللتزامات المفروضة عليه
إلى إلقاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية ،فقد نصت المادة ( )22من اللئحة التنفيذية بشأن تنفيذ
المراقبة االلكترونية على أنه( :على الوزارة والقيادات إحالة الخاضااااااع للمراقبة االلكترونية للنيابة
العامة عند إخلله بقواعد وضوابط للمراقبة االلكترونية التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه) ،وهو ما
سنتطرق إليه في المبحث الثاني.

المبحث الثاني إلغاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية
يستمر الوضع تحت المراقبة االلكترونية طوال المدة التي تضمنها القرار سواء في مرحلة
التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ ،وينتهي الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية إما بانتهاء مدتها بشاااكل
طبيعي أو عن طريق قرار صاااادر من الساااالطة المخولة لها سااااواء كانت النيابة العامة أو المحكمة
المختصاااة بذلك بإلقاء الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية ،وقد وضاااع المشااارع أحكام معينة إللقاء
الوضااااااع تحت المراقبة االلكترونية وآثارها ،وهو ما ساااااانتناوله في ثلث مطالب (المطلب األول)
حاالت إلقاء الوضااع تحت المراقبة االلكترونية( ،المطلب الثاني) آثار إلقاء الوضااع تحت المراقبة
االلكترونية( ،المطلب الثالث) الجرائم المرتبطة بالوضع تحت المراقبة االلكترونية.
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المطلب األول حاالت إلغاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية
يقصاااد بإلقاء الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية صااادور قرار من الجهة المختصاااة بذلك
يقضاي بوضع حد نهائي لإلجراء قبل استنفاد الخاضع للمراقبة للمدة القانونية للمراقبة االلكترونية،
وحدد المشااارع حاالت إلقاء الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية على سااابيل الحصااار وليس المثال،
وهو ما سااااوف يتم تناوله تفصاااايل في فرعين( ،الفرع األول) حاالت إلقاء الوضااااع تحت المراقبة
االلكترونية الوجوبية( ،الفرع الثاني) حاالت إلقاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية الجوازية.
الفرع األول حاالت إلغاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية الوجوبية
حدد المشرع حاالت إلقاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية الوجوبية ،تتمثل في اآلتي:
 -2إذا ظهر خلل فترة تنفيذه المراقبة االلكترونية أن الخاضاااع للمراقبة كان قد صااادر ضاااده
قبال األمر باالوضاااااااع تحات المراقباة االلكترونية حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ولم تكن
المحكمة قد علمت به حين أمرت بالوضع تحت المراقبة االلكترونية.
إذا أمرت المحكمة بتنفيذ العقوبة الساااالبة الحرية بنظام الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية،
وظهر خلل فترة تنفيذه أن المحكوم عليه كان قد صاااادر ضااااده قبل األمر بالوضااااع تحت المراقبة
االلكترونية حكم نهائي بعقوبة ساااااااالبة للحرية دون أن تكون المحكمة التي أمرت بالوضاااااااع تحت
المراقبة االلكترونية قد علمت به سااااواء كان عن جريمة سااااابقة أو الحقة على وقوع الجريمة التي
أمرت بالوضااااع تحت المراقبة االلكترونية ،حيث لو أن المحكمة علمت به لكانت قد أدخلته ضاااامن
االعتباارات التي ترجع معهاا عادم جادارة المحكوم علياه بااالساااااااتفادة من الوضاااااااع تحت المراقبة
االلكترونية فلم تكن لتأمر به.
واشاترط المشارع أن يكون الحكم في الجريمة التي صادر ضد الخاضع للمراقبة قبل األمر
بالوضاع تحت المراقبة االلكترونية حكم نهائي بعقوبة ساالبة للحرية سواء ارتكبت بطريق العمد أو
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بطريق الخطأ ،فإذا حكمت المحكمة بالقرامة فل يعد سببا إللقاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية،
كما إذا حكمت المحكمة االبتدائية بعقوبة ساااااالبة للحرية ثم حكمت محكمة االسااااااتئناف بالقرامة أو
بالبراءة ،فإن ذلك ال يعد سببا إللقاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية.
ولم يشترط المشرع في العقوبة التي يبنى عليها إلقاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية أن
تكون قابلة للتنفيذ ،فبجب إلقاء الوضااع تحت المراقبة االلكترونية ولو كان الحكم الذي تأسااس عليه
المحكمة هذا اإللقاء مشااموال بدوره بوقف التنفيذ ،ذلك أن القرض من إلقاء الوضااع تحت المراقبة
االلكترونية هو محاولة إصااااالح المتهم بالتهديد بالعقوبة ،ومن أجل ذلك يجب إلقاء الوضاااااع تحت
المراقباة االلكترونياة إذا ثبات أن المحكوم علياه لم يرتادع في المرة األولى وعااد إلى مخاالفة أحكام
القانون ،108وهو ما نصاات عليه المادة ( )215من قانون اإلجراءات على أنه( :يجب الحكم بإلقاء
الوضاع تحت المراقبة االلكترونية المنصوز عليه في هذا الفرع في أي حالة من الحاالت اآلتية-:
 -2إذا ظهر خلل فترة تنفيذه المراقبة االلكترونية ،أن المحكوم عليه كان قد صااااااادر ضاااااااده ،قبل
األمر باالوضاااااااع تحت المراقبة االلكترونية ،حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ،ولم تكن المحكمة قد
علمت به حين أمرت بالوضع تحت المراقبة االلكترونية).
ومما يتبين للباحثة أن المشااارع االتحادي وساااع نطاق اإللقاء في هذه الحالة بحيث تشاااامل
الجرائم العمادياة أو القير العمادياة ،ولم يحادد المشااااااارع مادة العقوباة المقيادة للحرية إذ تركها دون
تحديد ،كما أن اإللقاء في هذه الحالة وجوبي ،بخلف وقف التنفيذ الذي أجاز المشااااااارع إللقائه في
حالة ظهر خلل فترة تنفيذ وقف التنفيذ أن المحكوم عليه كان قد صدر ضد المحكوم عليه حكم بات
باالحبس لمادة تزياد عن شاااااااهرين الرتكااباه جريمة عمدية ولم تكن المحكمة التي أمرت بالوقف قد
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علمت به ،ويترك األمر في تقدير ذلك إلى المحكمة المختصااة ،وال تلتزم المحكمة في التساابيب في
الحكم.

109

وترى الباحثة أنه كان على المشارع تضاييق نطاق إلقاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية
في هذه الحالة ،بحيث يقتصر اإللقاء إذا ارتكب الخاضع للمراقبة االلكترونية جريمة عمدية وصدر
حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد عن شاااااهرين ،وذلك تماشااااايا مع وساااااائل التنفيذ العقابي
األخرى كوقف التنفيذ ،كما كان على المشااارع ترك إلقاء الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية لتقدير
المحكمة ،فتحقق هذه الحالة ال يعني عدم جدارة الخاضاااااع للمراقبة ،فقد تكون الجريمة الثانية وليدة
ظروف خاصة تبعث على االعتقاد بعدم خطورته وبأنه لن يعود لإلجرام.
 -0إذا ثبت بالتقرير الطبي أن الوسااااائل المسااااتخدمة في المراقبة االلكترونية ألحقت أضاااارارا
بصحة الخاضع للمراقبة أو بسلمة جسده
منح المشااارع للخاضاااع للمراقبة حق طلب إجراء فحوصاااات طبية إذا ما تبين له أن هناك
آثار جانبية أو من الممكن أن يساابب له الوضااع تحت المراقبة االلكترونية تعقيدات صااحية ،ويكون
الفحز الطبي بناء على طلب الخاضاااااع للمراقبة ساااااواء كان قبل أو أثناء الوضاااااع تحت المراقبة
االلكترونية.

110

109المادة ( )75من قانون العقوبات االتحادي( :يجوز الحكم باإللقاء أمر وقف التنفيذ في أية حالة من الحاالت
اآلتية -0 :إذا ظهر خلل الفترة المبينة في المادة السااابقة أن المحكوم عليه كان قد صاادر ضااده قبل األمر بوقف
تنفيذ العقوبة حكم مما نز عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ).
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ويقوم الخاضاااااع للمراقبة بتقديم الطلب للنيابة العامة والتي تكلف الطبيب المختز إلجراء
الفحوصااات الطبية اللزمة ،وذلك للتحقق من أن الوسااائل المسااتخدمة لتنفيذ المراقبة االلكترونية لم
تلحق أي أضرار بصحته أو بسلمة جسده وإعداد تقرير بذلك وعرضه عليها.

111

وفي كل األحوال يتناول الفحز الطبي الجانب العضوي فقط من معاينة الخاضع للمراقبة،
كما يحفظ التقرير الطبي أو الشهادات الطبية في ملف المعني.
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فإذا ثبت من التقرير الطبي من أن الوسااااااائل المسااااااتخدمة لتنفيذ الوضااااااع تحت المراقبة
االلكترونية ألحق ضررا بصحة الخاضع للمراقبة أو بسلمة جسده ،فيجب على المحكمة المختصة
أن تصاادر حكما بإلقاء الوضااع تحت المراقبة االلكترونية ،وهو ما نصاات عليها المادة ( )215من
قانون اإلجراءات على أنه( :يجب الحكم بإلقاء الوضاع تحت المراقبة االلكترونية المنصوز عليه
في هاذا الفرع في أي حاالاة من الحااالت اآلتية -0 -:إذا ثبت بالتقرير الطبي الصاااااااادر وفقا للمادة
( )253من هذا القانون ،أن الوساااائل المساااتخدمة في المراقبة االلكترونية ألحقت أضااارارا بصاااحة
المحكوم عليه أو بسلمة جسده).
 -2إذا طلب الخاضع للمراقبة إلقاء المراقبة االلكترونية
إذا وجد الخاضع للمراقبة نفسه ير قادر على االستمرار في الخضوع لنظام الوضع تحت
المراقبااة االلكترونيااة ،دون أن تتوافر إحاادى حاااالت إلقاااء الوضاااااااع تحاات المراقبااة االلكترونيااة
المنصاااااوز عليها في المادتين ( )215و( )216من قانون اإلجراءات الجزائية ،وأراد الخاضاااااع
للمراقبة إلقائها بدال من مخالفتها.
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111الماادة ( )253من قاانون اإلجراءات الجزائياة( :يجوز للنيابة العامة المختصاااااااة ،في أي وقت ،وبناء على
طلب الخاضاااااع للوضاااااع تحت المراقبة ،تكليف طبيب للتحقق من أن الوساااااائل االلكترونية المساااااتخدمة لتنفيذ
المراقبة االلكترونية لم تلحق أي أضرار بصحة الخاضع للمراقبة أو بسلمة جسده ،وإعداد تقرير بذلك).
112كباسي عبدالله -وقيد وداد ،المرجع السابق ،صـ.223
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وقد كفل المشاارع للخاضااع للمراقبة حق العدول عن االسااتمرار فيه وذلك بتقديم طلب إلى
المحكمة المختصااااة لتقوم بإلقاء الوضااااع تحت المراقبة بدال من إجبار المحكوم عليه الخضااااوع له
قسااااارا مما يدفعه إلى مخالفة التدابير وااللتزامات المفروضاااااة عليه ،األمر الذي يحول دون تحقيق
األهااداف المرجوة من إقرار هااذا النظااام ،114وهو مااا نصاااااااات عليااه المااادة ( )215من قااانون
اإلجراءات على أنه( :يجب الحكم بإلقاء الوضااااع تحت المراقبة االلكترونية المنصااااوز عليه في
هذا الفرع في أي حالة من الحاالت اآلتية -2 :إذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك).
وال يعد طلب الخاضااع للمراقبة في إلقاء المراقبة تدخل في اختصاااز المحكمة في تقدير
العقوبة ،حيث ال يعد الوضااع تحت المراقبة االلكترونية عقوبة جنائية وإنما وساايلة مسااتحدثة لتنفيذ
العقوبة السااااالبة للحرية قصاااايرة المدة ،فهي تمثل اسااااتخدام التقنيات الحديثة في مجال تنفيذ العقوبة
السااالبة للحرية والتي يمكن من خللها تلفي اآلثار السااالبية للتنفيذ العقابي في المؤساااساااات العقابية
فضل عن إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع مرة أخرى.
 -2استحالة تنفيذ المراقبة االلكترونية
يوجد هناك بعض األسااااباب األخرى التي تؤدي إلى اسااااتحالة تنفيذ الوضااااع تحت المراقبة
االلكترونية ،ومن هذه األسباب وفاة الخاضع للمراقبة ،وتقادم العقوبة ،والعفو ،والجنون.
فتنقضاي العقوبة بوفاة الخاضاع للمراقبة الساتحالة تنفيذها  ،حيث تنقضي الدعوى الجنائية
في أية حالة كانت عليها عمل بمبدأ شااااااخصااااااية العقوبة ،115وترتيبا على ذلك إذا توفي الخاضااااااع
للمراقباة أثنااء تنفياذه المراقباة االلكترونياة باديل عن الحبس االحتيااطي في مرحلة التحقيق ،فيتعين
على النيااباة العااماة أن تصااااااادر أمرا باأال وجاه إلقااماة الدعوى لوفاة المتهم ،وإذا توفي في مرحلة
المحاكمة فيتعين على المحكمة أن تقضااااي بانقضاااااء الدعوى لوفاة المتهم ،وإذا توفي بعد صاااادور
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الحكم فل يجوز تنفياذ المراقباة االلكترونياة ،116وباالتاالي إذا توفي الخااضاااااااع للمراقباة أثناء تنفيذه
المراقبة االلكترونية في أي مرحلة من مراحل الدعوى فيتم إلقائها الستحالة تنفيذها.
كما يسااااتحيل تنفيذ الوضااااع تحت المراقبة بتقادم العقوبة وذلك بمضااااي مدة معينة يحددها
القانون من تاريخ صااااااادور الحكم البات دون أن يتخذ خللها إجراء لتنفيذ الوضاااااااع تحت المراقبة
االلكترونية التي حكم بها ،والحكمة من سااااقوط العقوبة في أن تنفيذ العقوبة بعد هذه الفترة ال يحقق
رضاا من أ راضاها ،117ويتم احتسااب مدة التقادم بمضاي سبع سنوات من وقت صيرورة الحكم
نهائيا وفقا لنز المادة ( )225من قانون اإلجراءات الجزائية ،ويترتب على تقادم العقوبة ساااااقوط
حق الادولاة في تنفياذ المراقبة االلكترونية ،ويعتبر التقادم من النظام العام حيث يتعين على المحكمة
إثاارته من تلقاء نفساااااااها في أي مرحلة من مراحل الدعوى أما الحكم بها فيبقى قائما منتجا آلثاره،
ويعتد به كسابقة في العود.

118

كذلك يتم إلقاء الوضااااع تحت المراقبة االلكترونية في حالة صاااادور عفو بقرار من رئيس
الدولة أو حاكم اإلمارة إسااااااقاط كلي أو إبدال عقوبة أخف بالعقوبة المحكوم عليها وهو ما نصاااااات
عليها المادة ( )225من قانون العقوبات االتحادي من أن( :العفو الخاز يصاادر بمرسااوم يتضاامن
إساااقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضاااائية اتحادية أو بعضاااها أو يساااتبدل بها عقوبة أخف منها
مقررة قاانوناا) ،ويترتاب على العفو عن العقوباة اعتبار الحكم الصاااااااادر بالوضاااااااع تحت المراقبة
االلكترونية وكأنه قد نفذ ،أما الحكم يبقى قائما منتجا آلثاره وهو ما نصاات عليها المادة ( )226من
قانون العقوبات.
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116فتيحااة محمااد قوراي و نااام محمااد نااام ،المبااادل العااامااة في قااانون اإلجراءات الجزائيااة االتحااادي لاادولااة
اإلمااارات العربيااة المتحاادة (معلقااا عليااه بااأحكااام المحكمااة االتحاااديااة العليااا ومحكمااة تمييز دبي) وفقااا آلخر
التعديلت ،الطبعة الثالثة ،0222 ،صـ.10
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وأخيرا إذا أصاايب الخاضااع للمراقبة بالجنون أثناء تنفيذ الوضااع تحت المراقبة االلكترونية
مما أدى إلى فقده التمييز أو االختيار ،فإنه يساااااتحيل تنفيذ الوضاااااع تحت المراقبة االلكترونية إذ ال
يجوز تنفيذ العقوبة على الشخز المجنون ألنه عديم المسؤولية ،مما يترتب عليه إيقاف تنفيذها إلى
أن يتم شفاء الخاضع للمراقبة ،ويتم إيداعه في مأوى علجي بأمر من النيابة العامة ،وتخصم المدة
التي يقضاايها في المأوى العلجي من مدة الوضااع تحت المراقبة االلكترونية ،وهو ما نصاات عليها
الماادة ( )031من قاانون اإلجراءات الجزائياة على أناه( :إذا أصااااااايب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة
للحرياة بجنون أو اختلل أو ضاااااااعف عقلي أو مرض نفساااااااي سااااااايم أفقده القدرة على التحكم في
تصااااااارفاته بصااااااافة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ،ويودع في مأوى علجي على أن
تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها).
الفرع الثاني حاالت إلغاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية الجوازية
حدد المشرع حاالت إلقاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية الجوازية ،وتتمثل في اآلتي:
 -2إذا ارتكب الخاضع للمراقبة خلل فترة تنفيذه المراقبة االلكترونية جريمة عمدية تقرر فيها
حبسه احتياطيا على ذمتها أو حكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية
إذا أمرت المحكمة بتنفيذ العقوبة الساااالبة الحرية بنظام الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية،
وارتكب الخاضااااع للمراقبة خلل فترة تنفيذه جريمة أخرى ،واشااااترط المشاااارع أن تكون الجريمة
المرتكبة خلل فترة تنفيذ الوضاااااااع تحت المراقبة االلكترونية عمدية وليس عن طريق الخطأ ،ولم
يحدد إذا كانت جنحة أو جناية.
لم يحادد المشااااااارع االتحاادي مادة العقوباة المقيدة للحرية إذ تركها دون تحديد ،وكان على
المشاارع االتحادي وضااع حد أقصااى لمدة العقوبة المقيدة للحرية ،كأن ينز أال تزيد هذه المدة عن
شهرين ،وذلك تماشيا مع وسائل التنفيذ العقابي األخرى كوقف التنفيذ.
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فإذا صااااادر حكم باإلدانة ضاااااد الخاضاااااع للمراقبة بعقوبة ساااااالبة للحرية ،فيجوز للمحكمة
المختصة الحكم بإلقاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية ،أما إذا صدر حكم بالبراءة أو بالقرامة أو
صدر حكم بالعقوبة السالبة للحرية بعد تنفيذ المراقبة االلكترونية فل يتم إلقاؤها.
كذلك إذا ارتكب الخاضااااااع للمراقبة االلكترونية جريمة عمدية خلل تنفيذه الوضااااااع تحت
المراقبة االلكترونية ،وأمرت النيابة العامة بحبسااااه احتياطيا على ذمتها وفقا لما تقتضاااايه مصاااالحة
التحقيق ،فللمحكمة المختصاة سالطة تقديرية في الحكم بإلقاء الوضااع تحت المراقبة االلكترونية من
عادماه ،وهو ماا نصااااااات علياه الماادة ( )216من قانون اإلجراءات على أنه( :يجوز الحكم بإلقاء
الوضاااااااع تحات المراقباة االلكترونياة المنصاااااااوز علياه في هاذا الفرع ،في أي حالة من الحالتين
اآلتيتين -2 :إذا ارتكاب المحكوم علياه خلل فترة تنفيذه المراقبة االلكترونية ،جريمة عمدية تقرر
فيها حبسه احتياطيا على ذمتها ،أو حكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية).
وعلاة جواز إلقااء الوضاااااااع تحت المراقبة االلكترونية بناء على هذا السااااااابب هي ترجيح
المشارع أن من صادر ضاده هذا الحكم هو شخز ليس جديرا باالستفادة من الوضع تحت المراقبة
االلكترونية ،ألنه أساء استقلل هذه المزايا.
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 -0إذا ظهرت تقارير المتابعة الدورية ساااوء سااالوك الخاضاااع للمراقبة أو عدم امتثاله للتدابير
وااللتزامات المفروضة عليه
يجوز للمحكمة إلقاء الوضاااااااع تحت المراقبة االلكترونية في حالة عدم احترام الخاضاااااااع
للمراقبة االلتزامات المفروضااة عليه بدون مبرر مشااروع كتقيبه عن محل إقامته أو أي مكان آخر
يعيناه األمر الصاااااااادر من النيابة العامة أو المحكمة ،أو عدم اإلبل عن التقيرات التي تطرأ على
وظيفتااه أو محاال إقااامتااه ،أو عاادم التزام بااالزيااارات الاادوريااة من القااائمين على أعمااال المراقبااة
120حسني الجندي ،قانون العقوبات االتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة معلقا عليه بأقوال الفقه وأحكام
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االلكترونيااة ،أو مقااادرة البلد دون أخااذ الموافقااة من المحكمااة المختصاااااااة ،كااذلااك إذا تعلق األمر
بمخالفته إلحدى التدابير الجنائية كحال ارتياده لبعض االماكن التي منعته المحكمة عن ارتيادها ،أو
اإلقامة في مكان معين منعته المحكمة.

121

كما إذا كان الخاضااااع للمراقبة ساااايء الساااالوك كعدم احترام الخاضااااع للمراقبة لساااااعات
المراقبااة اليوميااة ،أو مخااالفتااه لنطاااق المراقبااة ،أو ارتكااابااه لجريمااة جاادياادة أو القبض عليااه ولو لم
يصادر حكما باإلدانة ،أو سلوكه العدواني الدائم تجاه مأموري المراقبة ،أو االمتناع عن بذل العناية
اللزمااة للمحااافظااة على أجهزة المراقبااة ،وأخيرا في حااالااة الخفااة أو الطيش أو الرعونااة في تنفيااذ
المراقبة االلكترونية بشكل عام ،يجوز للمحكمة إلقاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية.

122

ويتبين ذلك من خلل التقارير الدورية متضامنة بيان حسن سيرته وسلوكه وامتثاله بقواعد
المراقبااة االلكترونيااة التي تصااااااال للنيااابااة العااامااة وتشااااااارف عليهااا من قباال القااائمين على أعمااال
المراقبة ،123وهو ما نصت عليه المادة ( )216من قانون اإلجراءات على أنه( :يجوز الحكم بإلقاء
الوضااع تحت المراقبة االلكترونية المنصااوز عليه في هذا الفرع في أي حالة من الحاالت اآلتية:
 -0إذا ظهرت تقارير المتابعة الدورية المنصااوز عليها في المادة ( )257من هذا القانون ،سااوء
سلوك المحكوم عليه أو عدم امتثاله للتدابير وااللتزامات المفروضة عليه بموجب المادتين (،)212
( )210من هذا القانون).

121ضريف شعيب ،المرجع السابق ،من صـ 272إلى صـ.270
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123الماادة ( )212من قانون اإلجراءات الجزائية( :تشااااااارف النيابة العامة على تنفيذ المراقبة االلكترونية بناء
على تقارير دورية تقدم إليها من الجهة المختصااة من مراقبة مساالك المحكوم عليه وتنفيذه التزاماته المنصااوز
عليها في هذا الفصل).
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 -2إلقاء الحكم بالوضع تحت المراقبة االلكترونية والحكم بالحبس االحتياطي
ال يمنع األمر بالوضااااااع تحت المراقبة االلكترونية للمتهم من إعادة القبض عليه وحبسااااااه
احتياطيا من جديد على ذمة القضااية المتهم فيها ،فقد أجاز القانون للجهة التي أمرت بالوضااع تحت
المراقبة اإللكترونية إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه احتياطيا بعد األمر بالوضع تحت
المراقبة عليه.
فإذا كان األمر بالوضاااااااع تحت المراقبة االلكترونية صاااااااادر من النيابة العامة ،فيجوز أن
تصاااادر أمرا جديدا بالقبض على الخاضااااع للمراقبة وحبسااااه احتياطيا ،وذلك إذا قويت األدلة ضااااد
المتهم كظهور شاااهود جدد أو أوراق أو مساااتندات ،أو إذا أخل بالواجبات المفروضاااة عليه كتخلفه
عن حضااور التحقيق أو تردده على األماكن المحظورة عليه ،أو إذا وردت ظروف تسااتدعي اتخاذ
هذا اإلجراء الخاز بالحبس االحتياطي ،كأن يحاول الخاضع للمراقبة الهرب أو العبث باألدلة.
أما إذا كان األمر بالوضااع تحت المراقبة االلكترونية صااادر من المحكمة ،فيجوز للمحكمة
باااألمر بااالقبض على الخاااضاااااااع للمراقبااة طااالمااا توافرت الحاااالت التي يجوز فيهااا األمر بااالحبس
احتيااطياا علياه بعاد األمر الوضاااااااع تحات المراقباة االلكترونياة ،وذلاك بنااء على طلاب من النياابااة
العامة ،124وهو ما نصااات عليه المادة ( )265من قانون اإلجراءات الجزائية( :للنيابة العامة إلقاء
الصادر منها بالوضع تحت المراقبة االلكترونية ،وإصدار أمر بالقبض على المتهم الخاضع وحبسه
احتيااطيا على ذمة التحقيقات إذا قويت األدلة ضاااااااده ،أو خالف االلتزامات الواردة بذلك األمر ،أو
طلاب المتهم ذلاك أو وجادت ظروف تساااااااتادعي اتخااذ هاذا اإلجراء .وإذا كان األمر صاااااااادرا من
المحكمة ،فيكون أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة).

124حسني الجندي ،المرجع السابق ،من صـ 122إلى صـ.125

65

المطلب الثاني آثار إلغاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية
يصااااااادر الحكم باإللقاء من المحكمة التي أمرت بالوضاااااااع تحت المراقبة االلكترونية بعد
حضاور الخاضع للمراقبة وسماع أقواله وطلبات النيابة العامة ،وهو ما نصت عليها المادة ()211
من قانون اإلجراءات الجزائية( :يصااااااادر الحكم باإللقاء المنصاااااااوز عليه في المادتين (،)215
( )216من هذا القانون ،من المحكمة التي أمرت بالوضاااااااع تحت المراقبة االلكترونية ،وذلك بناء
على طلب من النيابة العامة وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضور).
ويتبين من النز من أن المشاارع االتحادي لم يحدد إجراءات خاصااة إللقاء الوضااع تحت
المراقبة االلكترونية ولم يوجب إجراء أي تحقيق بشاااااأنه ،مما يعني الرجوع إلى القواعد العامة في
اإلجراءات.
فإلقاء الوضااع تحت المراقبة االلكترونية ال يكون بقوة القانون إذا تحققت أساابابه بل يتعين
أن يصادر حكم قضاائي بذلك في جميع األحوال ،مما يترتب على ذلك أن حق الخاضع للمراقبة في
الوضع تحت المراقبة االلكترونية ال يسقط بمجرد توافر حالة من حاالت اإللقاء بل يجب أن يصدر
حكم إللقائه.

125

ويترك األمر في تقدير ذلك إلى المحكمة المختصاااااة ،وال تلتزم المحكمة في التسااااابيب في
الحكم ساااواء أيدت حكم الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية أو بإلقائه ،فل يوجد نز يلزمها بذلك،
ألن األصااال في العقوبة هو تنفيذها ومن ثم فل يحتام إلى تفساااير ،ولم يساااتلزم المشااارع إجراء أي
تحقيق توصاااال لهذا اإللقاء سااااوى ما نز عليه من أن يكون الحكم باإللقاء بناء على طلب النيابة
العامة ،ويتطلب ذلك تكليف المتهم بالحضور إلبداء أوجه دفاعه.
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وقد جعل االختصاااااز بإلقاء الوضااااع تحت المراقبة االلكترونية للمحكمة التي أصاااادرت
األمر باالوضاااااااع تحات المراقباة االلكترونياة ،وعلى ذلاك أناه من الملئم أن يرفع إليها طلب إلقائه
لتضاااع ما اساااتجد من أساااباب الطلب موضاااع النظر والتقدير كما أن عليها أن تراقب سااالوك المتهم
خلل ماادة الوضاااااااع تحاات المراقبااة االلكترونيااة لتقاادير ماادى جاادارتااه بااالمراقبااة االلكترونيااة من
عدمه.

126

أماا في حاالاة في ارتكب الخاضاااااااع للمراقبة خلل فترة تنفيذه المراقبة االلكترونية جريمة
عمادياة تقرر فيهاا حبساااااااه احتيااطياا على ذمتهاا أو حكم علياه فيهاا بعقوباة مقيدة للحرية ،فقد جعل
المشاااارع االختصاااااز باإللقاء لمحكمتين المحكمة التي أصاااادرت القرار بالوضااااع تحت المراقبة
االلكترونياة ،والمحكمة التي أصااااااادرت الحكم البات بالعقوبة المقيدة للحرية التي بني عليها اإللقاء
سواء من تلقاء نفسها أم بناء على طلب من النيابة العامة.

127

ومما يتبين للباحثة أن الحكم بإلقاء المراقبة االلكترونية اقتصااااااار على الحاالت التي يحكم
بها المحكمة بالوضاع تحت المراقبة االلكترونية كبديل عن العقوبة السالبة للحرية في مرحلة التنفيذ
العقاابي ،ولم يتطرق إلى مادى إمكانية النيابة العامة األمر بإلقاء المراقبة االلكترونية كبديل للحبس
االحتياطي إال في حالة قويت األدلة ضااد الخاضااع للمراقبة فيجوز للنيابة العامة إلقاء الوضااع تحت
المراقبة االلكترونية وحبسه احتياطيا.

 126حسااني الجندي ،قانون العقوبات االتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة معلقا عليه بأقوال الفقه وأحكام
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127المادة ( )211من قانون اإلجراءات( :يصدر الحكم باإللقاء المنصوز عليه في المادتين ()216( ،)215
من هذا القانون ،من المحكمة التي أمرت بالوضااااااع تحت المراقبة االلكترونية ،وذلك بناء على طلب من النيابة
العامة وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضااور .ويكون الحكم التي أصاادرت الحكم الباب بالعقوبة المقيدة وفقا للبند
رقم ( )2من المادة ( ) 216من هذا القانون ،أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النيابة العامة بإلقاء
األمر بالوضع تحت المراقبة االلكترونية).
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فقاد تتوفر حاالاة من حااالت إلقااء المراقباة االلكترونية في مرحلة التحقيقات أو في مرحلة
المحاكمة كأن تلحق الوسائل المستخدمة في المراقبة االلكتروني ضرر بصحة الخاضع للمراقبة أو
بسالمة جساده ،أو ساوء سلوك الخاضع للمراقبة وعدم امتثاله لللتزامات المفروضة عليه أو طلب
الخاضااع للمراقبة إلقائها ،أو اسااتحالة تنفيذها لوفاة الخاضااع للمراقبة أو إصااابته بالجنون إال أنه ال
يمكن األمر بإلقائها ،ألن المشاااااارع اقتصاااااار الحكم باإللقاء في مرحلة التنفيذ العقابي مما يشااااااكل
قصورا يوجب تعديله.
كذلك جعل المشااارع اختصااااز اإللقاء للمحكمة التي أمرت بالوضاااع تحت الوضاااع تحت
المراقبااة االلكترونيااة ،فااإذا توافرت حااالااة من حاااالت اإللقاااء في مرحلااة التحقيق أو في مرحلااة
المحاكمة ،فل يمكن الحكم باإللقاء إال بعد صادور الحكم باألمر بالوضع تحت المراقبة االلكترونية
مما يشكل قصورا يوجب تعديله.
وترى الباحثة أن اختصااز إلقاء الوضع تحت المراقبة االلكترونية يجب أال يقتصر على
المحكمة التي أمرت بالوضاااااع تحت الوضاااااع تحت المراقبة االلكترونية بل يجب أن يشااااامل كذلك
النيابة للنيابة العامة أو المحكمة المختصااااااة في األمر بإلقاء المراقبة االلكترونية في أي مرحلة من
مراحال الادعوى ساااااااواء كاان في مرحلاة التحقيق أو مرحلاة المحاكمة أو مرحلة تنفيذ العقوبة متى
توافرت حالة من حاالت اإللقاء.
ويترتاب على الحكم بااإللقاء تنفيذ العقوبة التي كان قد قضاااااااي بها مع مراعاة أحكام تعدد
الجرائم وأثره في العقوبات ،فإذا صدر حكم اإللقاء فإنه يترتب على ذلك خضوع الخاضع للمراقبة
لباقي مدة العقوبة الساااااااالبة للحرية ،وتخصااااااام المدة التي خضاااااااع خللها للوضاااااااع تحت المراقبة
االلكترونية من المدة المتبقية من تنفيذ العقوبة السااااالبة للحرية فل تنفذ سااااوى المدة الباقية منها بعد
الخصااام ،وهو ما نصااات عليه المادة ( )213من قانون اإلجراءات الجزائية( :يترتب على صااادور
الحكم بإلقاء أمر الوضاع تحت المراقبة االلكترونية ،تنفيذ المحكوم عليه مدة العقوبة السالبة للحرية
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المقضاااي بها التي ال يزال يتعين عليه تنفيذها من يوم وضاااعه تحت المراقبة االلكترونية ،وتحساااب
المدة التي تم الوضع فيها تحت المراقبة االلكترونية من مدة تنفيذ العقوبة) ،كذلك إذا تم حبس المتهم
احتياطيا أوجب المشاارع خصاام مدة القبض ومدد الحبس االحتياطي من مدة العقوبة السااالبة للحرية
وفقا لنز المادة ( )030من قانون اإلجراءات الجزائية.
واألمر بإلقاء الوضااع تحت المراقبة االلكترونية هو حكم قضااائي له قوة األحكام الجنائية،
ومن ثم يخضااع لما يخضااع له سااائر األحكام من حيث الطعن فيه باالسااتئناف والنقض على حسااب
األحوال ،ما دام أن القانون لم ينز على خلف ذلك صراحة.
إال أنه ال يجوز للخاضااع للمراقبة الطعن على الحكم الصااادر باإللقاء في حالة ظهر خلل
فترة تنفيذه المراقبة االلكترونية أنه قد صاااادر ضااااده قبل األمر بالوضااااع تحت المراقبة االلكترونية
حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بالوضاااااع تحت المراقبة
االلكترونية ،أو إذا ثبت بالتقرير الطبي أن الوساااااااائل المساااااااتخدمة في المراقبة االلكترونية ألحقت
أضرارا بصحته أو بسلمة جسده ،أو استحال تنفيذ المراقبة االلكترونية ،حيث يكون الحكم الصادر
فيها نهائي ير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
أماا في حاالاة ارتكاب المحكوم علياه خلل فترة تنفياذه المراقباة االلكترونياة جريماة عمدية
تقرر فيهاا حبساااااااه احتيااطياا على ذمتهاا أو حكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية ،أو ظهرت تقارير
المتابعة الدورية ساااوء سااالوك المحكوم عليه أو عدم امتثاله للتدابير وااللتزامات المفروضاااة عليه،
فيجوز للخاضع للمراقبة الطعن على الحكم الصادر باإللقاء بطريق المعارضة في األحكام القيابية،
ويكون الحكم الصااااااادر فيها نهائيا ير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ،وهو ما نصاااااات
عليهاا المااة  )373من قااوون اججرااا الزاايياة يكون الحكم الصاااااااةغ بااجلاااا ت الحا
المنصااااااوا فليااا ت المااة  )373من هااا القاوون ،وااييا يير قاب للععن فلي بي رريق من
رريق الععن .ويزوز للععن بعريق المعاغضاااة ت ااحكال الايابية الصااااةغ باجلااا ت الحالتين
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المنصااااااوا فليامااا ت الماااة  )371من هاااا القاااوون ،وتقااا للشاااااارور والموافيااد واججرااا
المنصوا فلياا ت الماة  )222من هاا القاوون ،ويكون الحكم الصاةغ ت المعاغضة وااييا يير
قاب للععن بي رريق من ررق الععن).
ويشااااترط للطعن على حكم اإللقاء بطريق المعارضااااة في األحكام القيابية أن يكون الحكم
يابا ،ويعد الحكم يابا إذا تقيب عن حضاور الجلساة التي أبلا بها وفق األصاول حتى ولو حضر
جلساااااة النطق بالحكم ،وميعاد المعارضاااااة على الحكم هو سااااابعة أيام تبدأ من تاريخ إعلنه الحكم
القيابي وليس من تاريخ صاااادوره ،128وهو ما نصاااات عليها المادة ( )003من قانون اإلجراءات:
(لكل من المحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في األحكام القابية
الصاااااااادرة في الجنح والمخالفات خلل سااااااابعة أيام من تاريخ إعلنه بالحكم وذلك بتقرير في القلم
الجزائي للمحكمة التي أصادرت الحكم يحدد فيه تاريخ الجلساة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر
ذلك إعلنا بها ولو كان التقرير من الوكيل).
ويترتب على الطعن بالمعارضااااة اعتبار الحكم القيابي كأن لم يكن ،وإعادة طرح الدعوى
على المحكمة التي أصاااااادرت الحكم القيابي ،فتنظر في قبول المعارضااااااة شااااااكل ،فإذا قدرت أنها
مقبولة أعادت الفصااال في موضاااوع الدعوى ،ويكون لها السااالطة التي كانت لها حينما كانت تنظر
الدعوى ألول مرة ،على أن تخويل المحكمة هذا االختصاز مشروط بحضور الخصم المعارض،
وللخاضااااااع للمراقبة إبداء أوجه دفاعه ،وللمحكمة ساااااالطة تقديرية في الحكم بإلقاء الوضااااااع تحت
المراقبة االلكترونية من عدمه ،فإذا لم يحضار تحكم المحكمة برد االعتراض وتنفيذ العقوبة السالبة
للحرية.
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وفي حالة تقدم المحكوم عليه بعقوبة سااااالبة للحرية مقيدة لمدة ال تقل عن ساااانتين وال تزيد
عن خمس ساااانوات وأمضااااى نصااااف مدة العقوبة بطلب للنيابة العامة لإلفرام عنه ووضااااعه تحت
المراقبااة االلكترونيااة لتنفيااذ باااقي عقوبتااه ،يكون حكم المحكمااة بقبول أو رفض طلااب اإلفرام عن
المحكوم علياه نهاائياا ير قاابال للطعن فياه ،فاإذا حكمات المحكمة برفض طلب اإلفرام ،فل يجوز
للمحكوم عليه تقديم طلب جديد إال بعد مرور سااتة شااهور من تاريخ الحكم برفض الطلب الساااابق،
مالم يصاادر قرار اإلفرام الشاارطي للمحكوم عليه ،ألن هذه المدة اللزمة لحصااول تقيير في حالة
المحبوس أو ظروفاه يسااااااامح باالتقادم بطلب جديد ،وهو ما نصااااااات عليه المادة ( )270من قانون
اإلجراءات الجزائياااة( :يكون حكم المحكماااة بقبول أو رفض طلاااب اإلفرام عن المحكوم علياااه
ووضااعه تحت المراقبة االلكترونية ،نهائيا ير قابل للطعن فيه وإذا حكم برفض الطلب ،فل يجوز
تقديم طلب جديد قبل انقضااااء ساااتة أشاااهر على األقل من تاريخ الحكم برفض الطلب الساااابق ،مالم
تتوافر في شااأنه شااروط اإلفرام تحت شاارط المنصااوز عليها في قانون المنشااآت العقابية المشااار
إليه).
وفي التشااريع الجزائري يجوز لقاضااي العقوبة إلقاء االسااتفادة من الوضاااع تحت المراقبة
االلكترونية في حاالت معينة وهي في حال عدم احترام المعني اللتزاماته دون مبررات مشاااااروعة
أو في حالة إدانة جديدة أو بناء على طلب للمعني.
كما يجوز للنائب العام الجزائري إذا رأى أن الوضااع تحت المراقبة االلكترونية يؤثر ساالبا
على االمن والنظام العام ،أن يطلب إلقائه من لجنة تكييف العقوبة ،وفي هذه الحالة ينفذ الشاااااااخز
المعني بقية عقوبته داخل المؤسااااااسااااااة العقابية بعدة اسااااااتقطاع المدد التي قضاااااااها تحت المراقبة
االلكترونية.
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المبحث الثالث الجرائم المرتبطة بالوضع تحت المراقبة االلكترونية
نز المشاااارع االتحادي على صااااور جرائم الوضااااع تحت المراقبة االلكترونية في المادة
( )072مكرر من قانون العقوبات االتحادي على أنه( :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ساااانتين كل
من تم وضاااااااعه تحت المراقبة اإللكترونية بموجب قرار أو حكم وهرب من المراقبة المفروضاااااااة
عليه ،ويعاقب بذات العقوبة المكررة في الفقرة السابقة كل من تم وضعه تحت المراقبة اإللكترونية
بموجب قرار أو حكم ،يقوم بأية وسايلة كانت بتعطيل أو إعاقة جهاز المراقبة عن بعد ،الذي يساامح
بمعرفاة مكاان تواجااده أو يااابااه عن مكاان اإلقاامااة المحادد لاه في قرار النياابااة العااامااة أو المحكمااة
المختصاااة بحساااب األحوال .وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سااانة وبالقرامة التي ال تقل عن
( )02ألف درهم وال تزيد عن ( )22ألف درهم ،إذا نشااااااأ عن الفعل المنصااااااوز عليه في الفقرة
السااابقة إتلف كلي أو جزئي ألجهزة االسااتقبال والمراقبة اإللكترونية ،مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة
األجهزة المتلفة) ،وهو ما سااااااانتناوله تفصااااااايل في مطلبين( ،المطلب األول) جريمة الهروب من
الوضاااااااع تحات المراقباة االلكترونياة( ،المطلب الثاني) جريمة تعطيل أو إعاقة جهاز المراقبة عن
بعد.

المطلب األول جريمة الهروب من الوضع تحت المراقبة االلكترونية
تعد جريمة الهروب من الوضاع تحت المراقبة اإللكترونية من الجرائم المستحدثة ،وهو ما
يقتضي بيان أركان هذه الجريمة وعقوبتها على النحو اآلتي:
 .2الركن المادي
يشااترط لقيام هذه الجريمة أن يقع فعل الهروب بعد وضااع الخاضااع للمراقبة تحت المراقبة
االلكترونية ،فإذا هرب المحبوس احتياطيا أو المحكوم عليه قبل وضااااعه تحت المراقبة االلكترونية
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فل تتحقق هاذه الجريماة ،وإنماا تقوم جريماة الهروب بصاااااااورتهاا التقليدية وفقا للمادة ( )072من
قانون العقوبات.
 .0الركن المعنوي
لم يحدد المشاااارع االتحادي صااااورة الركن المعنوي في هذه الجريمة إال أنه وضااااع قاعدة
عامة لمعالجة هذه الحالة بنز صريح في المادة ( )22من قانون العقوبات على أنه( :يسأل الجاني
عن الجريمة ساواء ارتكبها عمدا أم خطأ مالم يشاترط القانون العمد صراحة) ،وبالتالي يعاقب على
جريمة الهروب من الوضع تحت المراقبة االلكترونية عن بعد سواء وقعت عمدا أم بطريق الخطأ.
 .2العقوبات
نز المشااااااارع االتحااادي على عقوبااة الهروب من الوضاااااااع تحاات المراقبااة االلكترونيااة
بالحبس ،ووضااع المشاارع االتحادي حد أقصااى لهذه الجريمة بأن ال تزيد عن ساانتين في حين ترك
الحد األدنى للعقوبة للقواعد العامة.

المطلب الثاني جريمة إعاقة أو تعطيل جهاز المراقبة عن بعد
تعد جريمة تعطيل أو إعاقة جهاز المراقبة عن بعد من الجرائم المستحدثة ،وهو ما يقتضي
بيان أركان هذه الجريمة وعقوبتها على النحو اآلتي:
 .2الركن المادي
حدد المشاااارع محل الجريمة وهي عبارة عن أجهزة االسااااتقبال والمراقبة اإللكترونية،131
وتعد جريمة تعطيل أو إعاقة جهاز المراقبة عن بعد بصورتها المجردة من جرائم النشاط التي تقوم
131المادة ( )2من اللئحة التنفيذية( :يتم تنفيذ المراقبة االلكترونية بواساااااطة أي من الوساااااائل اآلتي -2:أجهزة
إشاااااااارة الحجز المنزلي المساااااااتمر  0أنظماة تتبع الموقع .ويجوز لمجلس اعتمااد أيوس ويلاة الكترونية أخرى
يقترحها الوزير تعمل على تحقيق أهداف المراقبة االلكترونية).
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بمجرد ارتكاااب فعاال اإلعاااقااة أو التعطياال دون النظر إلى تحقق نتيجااة معينااة ،ويتمثاال السااااااالوك
اإلجرامي في ارتكاب فعل اإلعاقة أو التعطيل ،وتعني اإلعاقة كل فعل ينتج عنه وضاااع العقبات أو
العراقيل أو القيود تمنع بمعرفة مكان تواجده الخاضع للمراقبة أو يابه عن مكان اإلقامة المحدد له
في قرار النيابة العامة أو المحكمة المختصااااة بحسااااب األحوال ،أما التعطيل هو كل فعل يؤدي إلى
عرقلة العلميات التي يقوم بها جهاز المراقبة عن بعد.

132

وتتصف جريمة اإلعاقة أو التعطيل بأنه تقع بارتكاب الخاضع للمراقبة أحد سلوكي اإلعاقة
أو التعطيل ،وال يلزم ارتكاب السلوكين معا ويكفي ارتكاب أحدهما فقط ،وارتكاب السلوكين معا ال
يشكل إال جريمة واحدة ،فل تتعدد الجرائم بتعدد السلوكيات.
أماا في جريمة تعطيل أو إعاقة جهاز المراقبة عن بعد مما يؤدي إلى إتلف كلي أو جزئي
ألجهزة االسااااااتقبال والمراقبة اإللكترونية تعد هذه الجريمة من جرائم الساااااالوك والنتيجة أو جرائم
النتيجة وهي التي يتطلب فيها المشرع تحقق نتيجة معينة الكتمال الركن المادي لها.
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وقد شااادد المشااارع االتحادي على عقوبة هذه الجريمة في صاااورتها المصاااحوبة باعتداء،
ويلزم للتشااااااادياد ارتكااب فعل اإلعاقة أو التعطيل ،ووقوع ضااااااارر ألجهزة االساااااااتقبال والمراقبة
اإللكترونية المتمثل في صااورة إتلف ،ويقصاااد باإلتلف جعل جهاز المراقبة عن بعد ير صاااالح
للسااااتعمال أو تقليل كفاءته ،وقد يكون اإلتلف كليا يصاااايب جهاز المراقبة عن بعد كليا وقد يكون
جزئيا يصااايب بعض أجزاء جهار المراقبة عن بعد فيحدث به تشاااويها ،ويساااتلزم في هذه الجريمة
توافر العلقة الساببية بين فعل اإلعاقة أو التعطيل وبين الضرر الذي يحدث المتمثل في إتلف كلي

 132عباد الرزاق الموافي عباد اللطيف ،شااااااارح قاانون مكاافحاة جرائم التقنياة المعلوماات لادولة اإلمارات لعربة
المتحدة (المرسااوم بالقانون االتحادي رقم  5لساانة  )0220الكتاب األول ،معهد دبي القضااائي ،الطبعة األولى،
 ،0226من صـ 75إلى صـ.76
133حساااااااني الجنادي ،قاانون العقوباات االتحاادي في دولاة اإلماارات العربياة المتحادة معلقاا عليه بالفقه وأحكام
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أو جزئي لألجهزة ،فاذا انتفت العلقة السااببية بين فعل اإلعاقة أو التعطيل وبين اإلتلف فل يتوافر
الظرف المشدد ،ويعاقب على الجريمة في صورتها البسيطة.
 .0الركن المعنوي
لم يحدد المشاااارع االتحادي صااااورة الركن المعنوي في هذه الجريمة إال أنه وضااااع قاعدة
عامة لمعالجة هذه الحالة بنز صريح في المادة ( )22من قانون العقوبات على أنه( :يسأل الجاني
عن الجريمة ساواء ارتكبها عمدا أم خطأ مالم يشاترط القانون العمد صراحة) ،وبالتالي يعاقب على
جريمة اإلعاقة أو تعطيل جهاز المراقبة عن بعد سواء وقعت عمدا أم بطريق الخطأ.
 .2العقوبات
نز المشااااااارع االتحااادي على عقوبااة جريمااة تعطياال أو إعاااقااة جهاااز المراقبااة عن بعااد
صورتها المجردة بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين في حين ترك الحد األدنى للعقوبة للقواعد العامة،
أماا في جريمة تعطيل أو إعاقة جهاز المراقبة عن بعد مما يؤدي إلى إتلف كلي أو جزئي ألجهزة
االساااتقبال والمراقبة اإللكترونية فقد شااادد المشااارع االتحادي على العقوبة في أن وضاااع حدا أدنى
لعقوبة الحبس بأن ال تقل عن سااااانة في حين ترك الحد األقصاااااى للعقوبة للقواعد العامة وبالقرامة
التي ال تقال عن ( )02ألف درهم وال تزياد عن ( )22ألف درهم باإلضاااااااافة إلى إلزام الخاضاااااااع
للمراقبة بأداة قيمة الجهاز المتلف.
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الخاتمة
تناولت هذه الدراسااااة موضااااوع الوضااااع تحت المراقبة االلكترونية في التشااااريع الجزائي
اإلماراتي ،حيث يعتبر موضاااوعا مساااتحدثا في مجال الساااياساااة العقابية المتبعة في دولة اإلمارات
والمنصااااوز عليه في المرسااااوم بقانون رقم ( )21لساااانة  0227بشااااأن تعديل قانون اإلجراءات
الجزائية االتحادي.
وتعرضاااات الدراسااااة على مفهوم المراقبة االلكترونية وأهميتها وتمييزها عما يشااااابها من
أنظمة الوضع تحت مراقبة الشرطة واإلفرام الشرطي والخدمة المجتمعية ووقف التنفيذ.
وكذلك تناولت الدراسة األحكام القانونية للوضع تحت المراقبة االلكترونية ،ونطاق تطبيقه
من حيث األشاااخاز والجرائم والعقوبات والزمان والمكان للمراقبة ،كما تعرضااات إلى بيان كيفية
تنفيذ الوضااااااع تحت المراقبة االلكترونية والجهة القائمة على التنفيذ والتزامات الخاضااااااع للمراقبة
وحاالت إلقاء المراقبة واألثار المترتبة عليه والجرائم المرتبطة بها.
ومن خلل هذه الدراسة يمكن إجمال النتائج والتوصيات على النحو اآلتي:

النتائج
 .2يعد الوضاااااع تحت المراقبة أحد األنظمة اإلجرائية المساااااتحدثة في مجال القانون الجنائي،
والتي تعتبر وساااايلة بديلة للعقوبات السااااالبة للحرية قصاااايرة المدة أو وساااايلة بديلة للحبس
االحتياطي.
 .0الوضاع تحت المراقبة االلكترونية ال تعني تتبع الخاضع للمراقبة عليه في كل لحظة ،وفي
كل مكان يوجد فيه ،فهي تفترض فقط عدم يابه عن منزله أو عن مكان عمله أو الدراسة
خلل الفترات الزمنية التي تحددها المحكمة المختصة أو النيابة العامة.
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 .2يفترض المراقبة االلكترونية متابعة دائمة وكاملة خلل فترة سااااااالب الحرية عكس مراقبة
الشااااااارطااة التي تفترض متااابعااة متقطعااة للتااأكااد من احترام المحكوم عليااه لللتزامااات
المفروضة عليه.
 .2لم ينز المشااااااارع االتحادي صاااااااراحة في مدى إمكانية تطبيق المراقبة االلكترونية على
األحداث ،واقتصاااااار تطبيق الوضااااااع تحت المراقبة الكترونية على المحبوسااااااين احتياطيا
والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة.
 .5يجوز للمحكمة عند الحكم بالوضااااااع تحت المراقبة االلكترونية بديل عن العقوبة السااااااالبة
للحرية أن تحكم كذلك بالعقوبات التكميلية أو بالتدابير الجنائية.
 .6يتمثل االلتزام األصااااالي اإلجباري في الوضاااااع تحت المراقبة االلكترونية في حظر تقيب
الخاضااع للمراقبة عن محل إقامته أو ير ذلك من األماكن التي يصاادر قرار بتحديدها من
النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب المرحلة اإلجرائية التي تنفذ فيها المراقبة.
 .1إلقاء الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية ال يكون بقوة القانون إذا تحققت أسااابابه بل يتعين
أن يصاااادر حكم قضااااائي بذلك في جميع األحوال ،مما يترتب على ذلك أن حق الخاضااااع
للمراقبة في الوضاااااااع تحت المراقبة االلكترونية ال يساااااااقط بمجرد توافر حالة من حاالت
اإللقاء بل يجب أن يصدر حكم إللقائه.

التوصيات
 .2إدرام المشااااااارع االتحادي نز في قانون اإلجراءات ينز صاااااااراحة على جواز تطبيق
الوضع تحت المراقبة الكترونية على األحداث.
 .0تحديد المشااااااارع االتحادي صاااااااراحة على المدة اليومية لتطبيق الوضاااااااع تحت المراقبة
االلكترونية في قانون اإلجراءات الجزائية أو في اللئحة التنفيذية.
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 .2تعديل اختصااااااز إلقاء المراقبة بحيث أال يقتصااااار للمحكمة التي أمرت بالوضااااااع تحت
الوضع تحت المراقبة االلكترونية بل يجب أن يشمل كذلك النيابة للنيابة العامة أو المحكمة
المختصااااة في األمر بإلقاء المراقبة االلكترونية في أي مرحلة من مراحل الدعوى سااااواء
كان في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة أو مرحلة تنفيذ العقوبة.
 .2تعاادياال نز المااادة ( )22من اللئحااة التنفيااذيااة التي تنز على موافقااة النيااابااة العااامااة أو
المحكماة على السااااااافر بماا يتوافق مع الماادة ( )262من قانون اإلجراءات الجزائية حيث
اقتصر على أخذ الموافقة بالسفر من المحكمة المختصة.
 .5وضاااع حد أقصاااى لمدة العقوبة المقيدة للحرية المنصاااوز عليها في المادة ( )2/216من
قانون اإلجراءات الجزائية ،كأن ينز أال تزيد هذه المدة عن شااااااهرين وذلك تماشاااااايا مع
وسائل التنفيذ العقابي األخرى.
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المراجع
أوال الكتب
 .2ابن منظور ،لسان العرب ،الطبعة الثالثة ،دار المعارف  -القاهرة.2372 ،
 .0حسن محمد ربيع ،شرح قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة القسم العام -
الجزء الثاني المبادل العامة للجزاء الجنائي (العقوبة والتدبير) ،أكاديمية شرطة دبي.2332 ،
 .2حساااني الجندي ،قانون اإلجراءات الجزائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة معلقا عليه بالفقه
وأحكام القضاء الجزء األول ،دار النهضة العربية  -القاهرة ،الطبعة األولى.0223 ،
 .2حسااااين الجندي ،قانون العقوبات االتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة معلقا عليه بأقوال
الفقه وأحكام القضاء  -الكتاب األول ،دار النهضة العربية  -القاهرة ،الطبعة األولى.0223 ،
 .5عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف ،شرح قانون مكافحة جرائم التقنية المعلومات لدولة اإلمارات
لعربة المتحدة (المرساااااااوم بالقانون االتحادي رقم  5لسااااااانة  )0220الكتاب األول ،معهد دبي
القضائي ،الطبعة األولى.0226 ،
 .6فتيحاة محمد قوراي و نام محمد نام ،المبادل العامة في قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي
لادولاة اإلماارات العربياة المتحادة (معلقاا علياه باأحكاام المحكماة االتحاادياة العليا ومحكمة تمييز
دبي) وفقا آلخر التعديلت ،الطبعة الثالثة.0222 ،
 .1محمد راشااااد الضاااانحاني ،الحماية الجنائية اإلجرائية لألحداث في التشااااريع اإلماراتي (دراسااااة
مقارنة) ،دار النهضة العربية  -مصر ،الطبعة األولى.0227 ،
 .7هدى حامد قشاااااقوش ،شااااارح قانون العقوبات  -القسااااام العام ،دار النهضاااااة العربية  -القاهرة،
.0222
ثانيا الكتب المتخصصة
 .2أحماد فهم العباادولي ،تنفيااذ العقوب الساااااااالبااة للحريااة عن طريق المراقبااة االلكترونيااة في الفكر
العقابي الحديث ،أكاديمية شرطة دبي ،كلية الدراسات العليا.0225 ،

79

 .0أسااااامة حساااانين عبيد ،المراقبة الجنائية االلكترونية (دراسااااة مقارنة) ،دار النهضااااة العربية -
القاهرة ،الطبعة األولى.0223 ،
 .2عمر سااالم ،المراقبة االلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السااالبة للحرية خارم السااجن ،دار
النهضة العربية  -القاهرة ،الطبعة األولى.0222 ،
ثالثا الرسائل الجامعية
 .2خلود محمد أساااعد أمام ،وضاااع األحداث تحت الرقابة االلكترونية كعقوبة بديلة للحبس (دراساااة
تحليلية مقارنة) ،الجامعة اإلسلمية  -زة.0226 ،
 .0سااالطان بن إبراهيم بن سااالطان الهاشااامي ،التجارة اإللكترونية وأحكامها في الفقه اإلسااالمي -
رسااالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه ،جامعة اإلمام محمد بن سااعود اإلساالمية ،المملكة
العربية السعودية.0221 ،
 .2شما محمد الحرفي الشحي ،التنظيم القانوني لألمر الجزائي في القانون اإلماراتي دارسة مقارنة
في القانون المصري  -أطروحة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في
القانون العام ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.0223 ،
 .2عرعار رشااايد ،المراقبة االلكترونية كأساااالوب حديث لتنفيذ الجزاء الجنائي (دراسااااة مقارنة) -
ماذكرة تخرم لنيال شاااااااهاادة مااساااااااتر في القانون العام ،جامعة أكلي محند أولحام  -البويرة،
.0226
 .5كباساي عبدالله و قيد وداد ،المراقبة االلكترونية باستعمال السوار االلكتروني  -مذكرة ماستر،
كلية الحقوق والعلوم السياسية  -جامعة بأجني مختار ،عنابة  -الجزائر.0221 ،
 .6محمد عبيد الحفيتي ،المراقبة االلكترونية دراساااة مقارنة  -أطروحة لنيل الماجساااتير في العدالة
الجنائية ،كلية الشرطة  -أبوظبي.0225 ،
 .1مذكور وفاء ،السوار االلكتروني في ظل التشريع الجزائري  -مذكرة تخرم لنيل شهادة الماستر
في الحقوق ،جامعة د .موالي الظاهر  -سعيدة.0223 ،
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 .7هاجر ساايف الحميدي ،الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السااالبة للحرية قصاايرة المدة (دراسااة
مقاارناة بين القاانون اإلمااراتي والقاانون الفرنساااااااي)  -أطروحاة مقدمة الساااااااتكمال متطلبات
الحصول على درجة الماجستير في القانون العام ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.0223 ،
 .3هارون فارس و حمامي كنزة ،نحو ضاااارورة تبني المراقبة االلكترونية كبديل للعقوبة السااااالبة
للحرية قصيرة المدة في التشريع الجزائري ،جامعة عبدالرحمان ميرة  -بجاية.0227 ،
رابعا الدوريات
 .2حامد أحمد الدرعي ،مدى جواز تطبيق الوضع تحت المراقبة اإللكترونية على فئة األحداث في
ضااااااااااااااوء تاااااااعاااااااديااااااال قااااااااناااااااون اإلجاااااااراءات الاااااااجااااااازائاااااااياااااااة االتاااااااحاااااااادي،
مجلة القضااء والقانون ،مركز البحوث والدراساات القضاائية بدائرة القضاء في أبوظبي ،العدد
 ،1ز .0223 ،001-005
 .0خالد حامد مصااااااطفى ،الجزاء الجنائي بالوضااااااع تحت المراقبة الشاااااارطة في قانون العقوبات
اإلماراتي ومشااكلته العملية ،مجلة جامعة الشااارقة للعلوم القانونية ،المجلد  ،25العدد  ،0ز
.0227 ،227-73
 .2رامي متولي القاضاي ،نظام المراقبة االلكترونية في القانون الفرنساي والمقارن ،مجلة الشريعة
والقانون ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،المجلد  ،03العدد  ،62ز -225
.0225 ،075
 .2رتبية بن دخان ،الوضع تحت المراقبة االلكترونية "السوار االلكتروني" في التشريع الجزائري،
مجلااة البحوث القااانونيااة ،المركز الجااامعي أفلو  -الجزائر ،المجلااد  ،2العاادد  ،0ز -023
.0227 ،050
 .5ريااض فوحاال ،أثر المراقباة االلكترونياة على المحكوم علياه في ظال القانون الجزائري ،مجلة
الفكر القانوني والسااياسااي ،جامعة عمار ثليجي األ واط  -الجزائر ،المجلد  ،0العدد  ،2ز -
.0227 ،202-203
 .6ساااااهر إبراهيم الوليد ،مراقبة المتهم إلكترونيا كوسااااايلة للحد من مسااااااول الحبس االحتياطي -
دراسة تحليلية ،مجلة الجامعة اإلسلمية ،المجلد  ،02العدد  ،2ز .0222 ،615-662
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 .1صااافاء أوتاني ،الوضاااع تحت المراقبة االلكترونية "الساااوار االلكترونية" في الساااياساااة العقابية
الفرنسااية ،مجلة جامعة دمشااق للعلوم االقتصااادية والقانونية ،جامعة دمشااق  -سااوريا ،المجلد
 ،05العدد  ،2ز .0223 ،260-203
 .7ضاااريف شاااعيب ،المراقبة االلكترونية للمحكوم عليهم في الساااياساااة العقابية الجزائرية ،المجلة
األفريقية للدراسات القانونية والسياسة ،جامعة أحمد دراية  -الجزائر ،المجلد  ،2العدد  ،2ز
.0223 ،270-212
 .3محمد بوكماش ،نظام الوضااع تحت المراقبة االلكترونية ،مجلة الحقوق والحريات ،المجلد ،25
العدد  ،2ز .0223 ،66-65
 .22يااساااااااين مفتااح ،المراقباة االلكترونية كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس في القانون اإلنجليزي،
المجلة العربية في العلوم اإلنساااااااانية واالجتماعية ،جامعة زيان عاشاااااااور بالجلفة  -الجزائر،
المجلد  ،22العدد  ،2ز .0222 ،227-225
خامسا القوانين
 .2قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي ( )25لعام  2330وتعديلته لسنة .0227
 .0قانون األحداث والجانحين والمشردين ( )3لسنة .2316
 .2قانون العقوبات االتحادي رقم ( )2لسنة  2371وتعديلته لسنة .0227
 .2قرار مجلس الوزراء رقم ( )52لسنة  0223في شأن تنفيذ المراقبة االلكترونية.
سادسا األحكام القضائية
 .2القضية رقم  0202/2223جزاء نيابة العين الكلية بتاريخ .0202/20/23
 .0حكم محكمة تمييز المصرية ،الطعن رقم  2332/23تمييز جزائي  -جلسة .2332/22/23
 .2القضية رقم  0223/052جزاء نيابة األسرة العين.
 .2القضية رقم  0223/067جزاء نيابة األسرة العين.
 .5حكم محكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  023لساانة  27القضااائية لساانة  2331صااادر بتاريخ
.2331/22/03
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سابعا المواقع االلكترونية
https://www.gov.scot/publications/electronic-monitoring-uses0202/2/20  تاريخ الدخول/challenges-successes/pages/5

