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 الفصل الثالث 
 انواع املؤسسات العقابية 

 المجوممنن ا  تنشأ الدولة عدداً من المؤسسات التي تخصصها إليواا 

ان اختالط طاائفهم تتطلب حتمواً تخصونم منوان خوال لنوف طائفو    و   

االحووداع عوون اليووال نن او مصووف المهنوواد علوونهم خموودد  صوونم  الخووتال  

 خطارتهم وجسامة جمائمهم . 

السوجان  وديما مهاطوة خسونال عوالي مونمنن ان نلمو  موي  ا ا  انتو

الا ت الهاضم اتجاها نها انشا  مؤسسات عقاخنة ي و  منها التقنند على 

حمية الن ال  ويسمح لهم خاالنتقا  الى خارجها وهواا موا يسومى خالسوجان 

المفتاحة وتاجد الى جانب هاين الناعنن مؤسسات عقاخنة شوي  مفتاحوة 

 نووااا المؤسسووات ال قاخنووة مووي ثووالع مياحوو  متتالنووة وتناو  اعلنوو  سوونو

 مووي ةالمطيقوو المؤسسووات ال قاخنووة نوواامووي الميهوو  الماخوو  عوون ا نت ووم 

 .ي ال ما  القااننن ال مخنة ومن خننها القانان

 

 املبحث االول
 املغلقة  العقابية املؤسسات

تقوواد منوومم المؤسسووات الم لقووة علووى اسوواا ان المجوومد انسووان يم ووف 

على المجتم  وهاا يقضي ع ل  تمامواً عنو  والهنلالوة خننو  وخونن خطارم 

الاصووا  النوو  واالتصووا  خوو   يووف انقضووا  موود  عقاختوو  السووالية للهميووة . 

ولالك يماعي مي ها  المؤسسات ان تق  اخننتها خارل  صيات المودن وان 

وتاضو  حماسو  مشودد  للهنلالوة دون  عالنوةتهاط تلوك السوجان خأسواار 

وتفمض ال قاخة على من يهاو  الهمب منهم  ما ان النظواد  هموب الن يف

لصوومامة والشوود  والهوو د مووي تطينوو  الجوو ا ات يمتوواب خا داخووف المؤسسووة

التأديينوووة علوووى مووون يمتنوووب ايوووة مخالفووو  للت لنموووات او ا نظموووة الداخلنوووة 

للمؤسسووة ولاليوواً مووا ينووان نوو ال  هووا  المؤسسووات موون المهنوواد علوونهم 

او المجممووان الخطوومين  الم تووادين علووى االجووماد  خ قاخووات طايلوو  الموودم

وال ائوودين النوو  ... وهوواا النوواا موون المؤسسووات هووا الووا  يم ووف الصووار 
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التقلنديوووة الم موموووة للسوووجان حنووو   وووان المهنووواد علووونهم يادعوووان موووي 

 الهصان والقالا القديمة . 

وي وواب علووى هوواا النوواا موون المؤسسووات ان الن يووف سووا  يفقوود ال قووة 

  الى اضطماخ  نفسناً وعدد  درت  علوى التننوم مو  المجتمو  خنفس  ويؤد

خ د انتها  عقاخت  .  الك ي واب علنو  ايضواً خن ومم تنالنفو  نظوماً لضومورم 

خنا  االساار ال النة ووض  القضيان الهديديوة للنااموا وموداخف المؤسسوة 

 وت نن عدد  ينم من الهماا .

 :وي اد سيب انتشار هاا الناا من السجان الى 

ان الفنووم السووائد لوودي الووما  ال وواد عوون المووانينن خووانهم مووااطننن  -1

خطوومون يت وونن ايووداعهم مووي مؤسسووات تنفووف عوو لتهم  لنووة عوون 

 المجتم  

ان القوووائمنن علوووى االدارم ال قاخنوووة موووي   نوووم مووون الووودو  ينتموووان  -2

لهنئات عسنمية ساا   اناا من رجا  الشمطة او الجنش ، ويناد 

المانينن مي اعتيارات التهفظ واالمن  ينهصم تفننمهم عن م املة

التي تهققها السجان الم لقة خطميقة اسهف واضومن مون الطميقوة 

 االولى

 

 املبحث الثاني
  املفتوحةاملؤسسات العقابية 

 1950عم  المؤتمم الدولي الجنائي ال قاخي المن قد مي الها  عواد 

د خ اائو  ماديوة السجان المفتاحة خانها ) المؤسسات ال قاخنة التي ال تو و

ضد الهمب م ف الهنطان والقضيان واال فوا  وبيوادم الهوما، والتوي ينيو  

احتماد النظاد منهوا مون  ات النو ال  ، مهوم يتقيلانو  طااعنوة تقوديما لل قوة 

 التي وض ت منهمدون حاجة لم اخة خارجنة (

ت اد نشأم هاا الناا مون المؤسسوات الوى نهايوة القومن التاسو  عشوم 

د ثوم انتشوم موي  وف مون اننلتوما 1891حدها مي سايسما عاد حن  انشئ ا

والماننووا عنوودما ارتفوو  عوودد النوو ال  خ وود الهوومب ال المنووة ال اننووة . وتتمنوو  

المؤسسة المفتاحة خأنها ال ت تمد على االسالنب الماديوة  ا سواار ال النوة 

 والهماا ل    المهناد علنهم عن المجتم  وتجنب هموخهم .  ما انهوا ال



 علم العقاب              اعداد : د. زياد ناظم جاسم             املستوى االول

 4احملاضرة                                                                                                                    
 االنبار كلية القانون والعلوم السياسيةجامعة 

 

 
3 

ملهم على الخضاا لنظامها وت لنماتها ست نن خاسائف القسم واال ما  وحت

واالستفادم من خمامج التأهنف المقمرم منها و الك ت تمد على ا ناعهم خوأن 

الهموب لن  مي مصلهتهم وان اسالنب التهايب واالصالح  ود  ومرت مون 

لنوة اجف صالههم . وها  المؤسسات تمتواب ايضواً خ ودد وجواد االسواار ال ا

والقضيان الهديدية والهماا خف االساار لالياً ما تنان من الخشب وتقو  

ها  المؤسسات مي المناط  الميفنة حتى يموارا النو ال  اعموا  ال راعوة 

  والصناعات المت لقة خها .

ونشنم خهاا الصدد الى مهاسن هوا  النواا مون المؤسسوات وعناخهوا 

  وشموط نجاحها ضمن ثالع مقمات . 

 :  املفتوحة املؤسسات حماسن - أوالا  
 ة ساا  من ناحنة انشا ها او من حن  ادارتها .نفها  لنلان تنال -1

 ا ظ موي المهنوادا توانها ا مب الى تهقنو  الوماض ال قاخوة  نهو  -2

لن ال  صهتهم النفسنة هفظ لعلن  الهمل على السلاك القايم وت

 وال قلنة وتي د عنهم الملف والتاتم.

ينان خم اخة تدريب للمهناد علن  على الهنوام  ان ناا الهنام منها -3

 .ية خارل المؤسسة خ د  ضا  عقاخت ال اد

يسووتطن  الن يووف ان يشووم  علووى اسوومت  ويموودها خووال ان الموواد   -4

 والم نا .

  املؤسسات املفتوحة عيوب – ثانياا 

 انها :  يؤخا م  ها  المؤسسات 

، اال ان االتجووا  السووائد مووي الا ووت  تهوودر القنمووة المادعووة لل قاخووة -1

الهاضووم يج ووف ال قاخووة ال تت وودي حوودود سوولب الهميووة الشخصوونة 

 للمهناد علن .

 تساعد المهناد علن  على الهومب ويمنون الومد علوى هواا االنتقواد  -2

خأن  لن  من مصلهة النو ال  الهومب  ن  لوك سن مضوهم ل قاخوة 

 اشد من تلك التي يهاولان الهمب منها .

ققت ها  المؤسسات رلم تلك االنتقادات نجاحا  ينوما موي   نوم و د ح

موون دو  ال ووالم واوصووت المووؤتممات الدولنووة  مووؤتمم الهووا  الوودولي 
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، وحلقووة دراسووات الشوووم  االوسوو  لمنامهووة الجميموووة  1950سوونة 

 . 1953وم املة المسجاننن المن قد مي القاهمم سنة 

 

 شروط جناح املؤسسات املفتوحة –ثالثاا 
 وهي : ك عدم عاامف تساعد على نجاح المؤسسات ال قاخنة المفتاحةهنا

ان ينان مقمها مي الميم ، ا  لاليا ما تنان على شنف مسوت ممات  -1

براعنوووة ، ولنووون يشوووتمط ان ال تنوووان هوووا  المؤسسوووات خ نووودم عووون 

المدينووة حتووى يسووهف علووى مانفنهووا االنتقووا  ،  ووالك الهووا  خالنسووية 

 خالتمخنة واالصالح .للمشممنن والمختصنن 

الد ة مي اختنار مانفنها خهن  ينان لديهم القدرم علوى خلو  ال قوة  -2

المتيادلووة وروح الت وواون ،  مووا ويجووب ان يختووار امضووف المختصوونن 

 خاإلصالح والتهايب حتى يؤمناا تهقن  التأهنف المنشاد .

ال ناية مي اختنوار نو ال  المؤسسوة المفتاحوة حنو  يسوتي د  وف مون  -3

 صالحنت  لها  المؤسسات ويادا مي مؤسسة م لقة .  يت عدد

يهسن ان تضم ها  المؤسسة عودد  لنوف مون النو ال  حنو  ثيوت مون  -4

التجووارب التووي اجميووت مووي السووايد ان ا  ووم المؤسسووات المفتاحووة 

ن يووف ، و وود اشووارت  40-30نجاحووا موون يتووماوح عوودد ن الئهووا خوونن 

ة المسووجاننن موون مجماعووة  ااعوود الجوود االدنووى لم املوو 63القاعوودم 

 الى ان عدد ن ال  المؤسسات المفتاحة يجب ان ينان ا ف ما يمنن.

   

 املبحث الثالث
  وحةشبه املفت املؤسسات

يمتوواب هوواا النوواا خأنوو  يهتووف منانووة وسوو  خوونن النوواعنن المتقوودمنن 

مؤسسووات الم لقووة علنوو  مووي ال مهووي ا ووف ممووا هووا متاسووطةلهماسووة منوو  ما

المؤسسووات المفتاحووة ويووادا مووي هووا  علنوو  مووي  ولننهووا اشوود ممووا هووا

المؤسسووات المهنوواد علوونهم الوواين ثيووت موون دراسووة شخصوونتهم ان القنوواد 

يتمت وان  تنف  مي اصالحهم وخونف  الا وت ال ة الالفضالشديدم والم املة 

  هم مي مؤسس  مفتاح  . والنظواد الواخقدر من ال قة مما يؤد  الى ايداع
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يطي  مي ها  المؤسسوة هوا النظواد التودريجي موي ال الوب .  موا ياجود موي 

شودد منو  الهماسوة وت لوظ منو  الم املوة تهاا النواا مون المؤسسوات منوان 

يخصووم إليووداا المهنوواد علوونهم الخاضوو نن للجوو ا  عنوود اخاللهووم خالنظوواد 

نوواط  الميفنووة مالووداخلي للمؤسسووة ولاليوواً مووا تنشووأ هووا  المؤسسووات مووي ال

دو    نوم  اهمهوا  موي مؤسسواتال ل راعنة . و ود انتشوم هواا النواا مونوا

الااليات المتهودم ا مميننوة وسايسوما وايطالنوا واننلتوما ومصوم والسوايد 

 ولنينا .

 

 املبحث الرابع
 انواع املؤسسات العقابية يف القوانني العربية

 ووف  ووانان موون القووااننن ال مخنووة اخووت  لنفسوو  ناعووا م ننووا موون انووااا 

، وعند الدراسة مي تلك القااننن نستطن  ان نتاصف الى  ةالسجان الساخق

 خ ض انااعها ومنها :

 -تقسنم السجان حسب ما  ها الج مامي :  – أوالا  

خماجب هاا التقسنم تسمى السجان مي ال اصمة خالسجان المم  ية وتلك 

 الماجادم مي المهامظات واال ضنة خسجان المناط  او الفمعنة .

 ةتينى هاا التقسونم  وال مون  وانان تنظونم السوجان موي الجمهاريوة الليناننو

حنوو  ت وود سووجان خنووموت مم  يووة ، امووا السووجان الماجووادم مووي مما وو  

( مون القوانان  1المهامظات واال ضونة مننهوا ت ود سوجان منواط  ) الموادم 

اعال  ، ويمنن القا  ان الجمهارية السارية   د اخات خهاا التقسنم ايضا 

( مووون نظووواد السوووجان السوووار  انووو   سوووم 2  يالحوووظ مووون نوووم الموووادم ) ا

السووجان الووى ثالثووة انووااا مؤسسووة مم  يووة لل وود  واالصووالح مووي دمشوو  

وهناك مؤسسات للتا نم وال ود  موي خ وض االلايوة ،  موا تاجود مؤسسوة 

 للتا نم مي  ف  ضا  .

 -تقسنم السجان حسب جن  المهناد علن  : – ثانياا 
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نم  ال من القانان النايتي والس اد  حن  اشارت المادم ) تينى هاا التقس

( موون  ووانان السووجان النووايتي  ونظوواد السووجن والتا نووم مووي المملنووة  2

 ال مخنة الس ادية الى ان السجن ناعان سجن المجا  وسجن النسا  ،

 -تقسنم السجان حسب ديمامتها : –ثالثاا 

( مون  وانان  4شوارت الموادم ) انفمد المشما االردني خهاا التقسنم ا  ا    

 السجان مي المملنة الى ناا خال من السجان ها السجان المؤ تة .

 -تقسنم السجان حسب ال قاخة التي تنفا منها : – رابعاا 

( من  انان السجان اللنيي الى ان السجان  7، 6،  5يالحظ من المااد ) 

عقاخوة السوجن ، علوى ثالثوة انوااا المئنسونة وتنفوا منهوا عقاخوة االعوداد و

والناا ال اني ها السجن المهلي التوي تنفوا منهوا عقاخوة الهوي  ، وهنواك 

السجان الخاصة لتنفنا ال قاخة على المهناد علونهم خوالهي  اليسون  موي 

 جمائم الممور والاين ينانان مهال لإل ما  اليدني تنفناا  حناد مالنة .

 

 -ما م القانان ال ما ي :

 
المؤسسووات ال قاخنووة مابعوو  خوونن ال اصوومة والمهامظووات مقوود انووت لقوود     

  انت هنالك ثالثة عشم سجناً لليال نن  ما   مناها ساخقاً .

و وود حوودثت عوودم تطووارات علووى هووا  السووجان مشوومف التطووار اسووم 

المؤسسوووة مأسوووتيد  اسوووم ) مصووولهة السوووجان ( خاسوووم المؤسسوووة ال اموووة 

 سوم االصوالح االجتمواعي (   اسوم السوجن الوى )دلإلصالح والتأهنف واستي

واسم السجنن الى الن يف او المادا وجوا  هواا التطوار خ ود صودور  وانان 

د والوا  صودر 1978لسونة  195ن االجتماعنة ر وم ووبارم ال مف والشؤ

لسونة  104على ضا    انان المؤسسة ال امة لإلصوالح االجتمواعي ر وم 

 سم االصالح  ن لال ما ال ي عدد من السجان القديمة ولم ييقى أآل 1980

االجتماعي للنيار مي اخي لميوب ونننواي واليصومم وخاخوف وديوالى . و سوم 

االصالح االجتماعي للنسا  مي مدينة الماشد مي خ داد ،  ما خصوم  سوم 

واحد مي اخي لميب لتجمن  الن ال  ال مب واالجانوب اموا نواا المؤسسوات 

ان اال سوواد تهوواط المووا ارم مهووا نظوواد المؤسسووات الم لقووة حنوو  يالحووظ 

جداً تفومض علنهوا ر اخو  وحماسو  مشودد  ويخضو  النو ال   عالنةخأسنجة 
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مي اال ساد لنظواد صوارد ويلت موان خأتيواا ت لنموات المشوممنن علونهم  موا 

أديينووو  تاجووود اموووا ن مخصصووو  للنووو ال  المخوووالفنن والخاضووو نن ل قاخوووة ت

 .يهج ون منها انفمادياً  

 

 

 م مو  عيد هللا مهمد  .د :المصدر 
 


