
 

111 
 

PASAK4 
2019 

e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2019  
                             24-25 April 2019 Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor . eISBN: YYY-YYY-YYYY-YY-Y 

 

 دراسة حتليلية ةلعقوابت البديلاب العمل مشروعية
 

 1حممد يوسف نيك تيهد. 
 2أمحد بن حممد حسين اجلفريد. 

 
 امللخص

 
يف هذه األايم مع زايدة عدد السكان ازدادت اجلرمية يوماً بعد يوم بسبب ما نعايشه من تطور تكنولوجي فقد يرتكب 

وقد تقع هذه اجلرائم من أشخاص مل يعرفوا لإلجرام  ،معرفته أبحكام النظامجرم نتيجة جهل منه وبدون قصد ودون 
يفاجأ ف طريقاً ومل يتخذوا له مسلكاً ولكنهم زجوا الرتكاب اجلرم رمبا ألسباب رفقاء السوء الذين ضاقت هبم السجون

فسيته ابلسلب ويكتسب منهم أنه زج به يف السجن بني اجملرمني من القتلة ومروجي ومتعاطي املخدرات مما يؤثر على ن
اإلجرام، فمثل هؤالء جيب أن مينحوا فرصة لتعديل سلوكهم وحىت ال يصبحوا جمرمني بعد أن توقع عليهم عقوبة احلبس 

جنده تكمن مشكلة الدراسة، حيث ف  .ويزجوا ابلسجون بني أرابب السوابق وقطاع الطرق وجتار املخدرات وغريهم
جرام وسيئ السلوك وأصبح منحرفًا بعد أن كان شخصًا سوايً يفيد اجملتمع بعقله بعد خروجه من السجن حمرتف اإل

ومصدر خزي وعار على أهله وذويه  -عالة على اجملتمع  -وجهده فأصبح بدخوله السجن وخروجه منه شخصاً آخر 
حمليطني به من أهله ألنه من وجهة نظرهم أنه من أرابب السوابق ومن هنا يستخدم عقله وقوته يف إيذاء اجملتمع وا

تطبيق العقوبة البديلة يف احملاكم مع التوجيه للشخص أو اللجوء فتهدف الدراسة إىل   .وجريانه بل واجملتمع أبكمله
مرتكب اجلرم البسيط من أهل العلم ورجال الدين داخل اإلصالحية أويف مكان تنفيذ العقوبة من حيث توجيه النصح 

عداده أيضاً من الناحية العملية بتعليمه صنعة أومهنة وتوفري فرص إو ة إذا مل يكن متعلماً، حية العلميله وإعداده من النا
مشروع إعداد نظام  فخلصت الدراسة أبن  .عمل له فإننا بذلك جنعل منه شخصاً انفعاً للمجتمع معيناً لنفسه وأهله

دون ختطيط له ودون  م دون إرادة منه أوالعقوبة البديلة نظامًا موفقًا سيساعد على تقومي سلوك من يزج لفعل جر 
وبذلك تكون العقوبة  قصد جنائي وعلى أن يكون اجلرم بسيط ال يتعارض مع مصاحل اجملتمع وال يضر أبمنه وأمانه.

البديلة قد أصلحت الشخص الذي مل يكن لديه نية اإلجرام وقومت إعوجاجه الذي كان عارضاً لديه، فتصبح العقوبة 
هتذيب بداًل من سجن وتعذيب. وهذا أمر مرتوك للقاضي انظر القضية فيقدر العقوبة البديلة على البديلة إصالح و 

  .حسب نوع اجلرمية، ومكان ارتكاهبا، وطريقة ارتكاهبا، والوسيلة املستخدمة وسن مرتكبها، والدافع إىل ارتكاهبا
 العقوابت، العقوبة البديلة، احلبس، التعزير. مفتاح الكلمة:

                                                           
1 Muhammad Ypsef Niteh(PHD)Pensyarah kanan jabatan Kefahaman &Pemikiran Islam, Pusat Pengajian Teras 
KUIS,myosef@kuis.edu.my. 

2 Ahmad Muhammad Husni al Jufri ( PHD )Pensyarah kanan jabatan fiqh & usul fiqh Kuliah Ilmu wahyu IIUM. 
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 دمةمق

العقوابت البديلة هي البديل الكامل عن العقوابت السالبة للحرية, حيث يتم إخضاع مرتكب اجلرمية جملموعة من 
االلتزامات السلبية واالجيابية واليت ال تستهدف إيالم احملكوم عليه بل إهنا هتذيب وعالج يقود إىل التأهيل وابلتايل 

ة اجملتمع. ومن هنا جند أن العقوبة البديلة هي املرحلة األوىل من حماولة حتقيق األغراض العقابية اليت تقتضيها مصلح
اإلصالح والتهذيب فإذا التزم الشخص احملكوم عليه ابلعقوبة البديلة ومل يعود الرتكاب جرمية مرة أخرى فهنا يكون 

  .قد حتقق اهلدف من العقوبة البديلة

 العقوبة البديلة نبذة عن

وتنتهي  من القتل  تبدأالتقليدية اليت كانت  هي جمموعة من اجلزاءات حتل حمل العقوابت :ةتعريف العقوابت البديل
ل العقوابت اليت تكلف ن يف استبدامكحالهلا حمل العقوابت التقليدية تاجلزاءات احلديثة اليت يراد إ، و ابلغرامات املالية

خبدمة اجملتمع الذي  احملكوم عليه ن يكلفالسجن هي أخدمة الشخص املعاقب داخل أسوار و  موال الطائلةاجملتمع األ
و غرامات مالية لصاحل اخلزينة العامة طريق تقدمي اخلدمات االجتماعية أ ضر به من خالل سلوكه غري القومي عنأ

 . م(1988)حسن:  ابت النافعةأو غريها من العقو  للدولة
 

اإلسالمية يدور مع املصلحة وجوداً وعدماً وميكن لكل جمتمع  والعقوابت البديلة من ابب التعزير؛ والتعزير يف الشريعة
ولذا عدها بعض الباحثني من فقه  يف كل زمان أن يوقع التعزيرات املناسبة اليت تكفل صالح اجملتمع واألمة .

، والعقوابت البديلة إذا كانت اقعة اجلديدة اليت مل تكن من قبلاملستجدات والنوازل اليت تنزل فيها النصوص على الو 
من الكتاب والسنة فانه يعمل هبا مستمدة من القياس الصحيح الذي ال يصادم قاعدة شرعية معروفة أو نص 

– األول : إذا كانت بديلة عن األحكام الشرعية -وتنقسم العقوابت البديلة إىل قسمني :هـ(، 1422)الضبعان: 
طلة ، والثاين إذا كانت من ابب االجتهادات التعزيرية اليت يقوم هبا القاضي فال والتقريرية الشرعية فهذه اب -القطعية

 . م(1990)العتييب:  أبس هبا مع ضرورة مراعاة نفسية وعقلية من سيطبق علية العقوبة
 

عند ومفهوم العقوابت البديلة ميكن أن جند هلا جذوراً يف التاريخ ونورد على سبيل املثال ما كان يطبق يف عهد الرسول 
حيث كان يطلب من كل أسري بدال من معاقبته بعقوابت  م(1989)ابن القيم:  ،احلروب و الفتوحات اإلسالمية

مبوجب اآلايت القرآنية قطع األيدي و األرجل عن خالف  احلرابة وإحالل الفساد يف األرض واليت حددت عقوابهتا
، كان يطلب منهم أن يعلموا عشرة من أوالد املسلمني القراءة و الكتابة لقاء حرايهتم وهذه هي العقوبة البديلة بعينها 

 و مفهومها و فلسفتها .
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نظار إىل العديد من القضاة واحملاكم خاصة بعد أن اجتهت األ "وكثر احلديث يف اآلونة األخرية عن "األحكام البديلة
يف  إصدارها بني فرتة وأخرى. وتعترب األحكام البديلة توجهًا اجتماعًيا عوًضا عن الزّج الشرعية اليت اعتادت على

السجن، بل أصبح تطبيق العقوابت البديلة يف األحكام التعزيرية حيقق مصاحل املواطن واجملتمع معاً ، كما أنه األجنح 
 .  م(1993)الرفاعي:  ليل تكدس نزالء السجونيف تق

 
البديلة مىت رأى املصلحة تقتضيه , ويف العقوابت البديلة مصلحة للوطن واملواطن؛ ال  للقاضي أن حيكم ابلعقوابتو 

شخصية وإمنا يتوقف على  والبديل ال حصر له فيها وإمنا تعود الجتهاد القاضي، وأن العقوابت التعزيرية ال نص سيما
 معىن الردع والزجر لتتحقق العقوبة .  على أن ال خيلو احلكم البديل من -احملكوم عليه وما يناسبه 

 
ويف الغالب فإّن فئة الشباب هي اجلهة املستفيدة من هذه النوعية من األحكام القضائية. كما أنَّ دائرهتا تشمل اجلرائم 

يت ختضع لتقدير القاضي واجتهاده وفق الظروف واالعتبارات الشرعية واملخالفات الشرعية ذات اخلطورة احملدودة، وال
ب الطريق  والقانونية ََ ََ ََ وتستهدف هذه البدائل إجياد بيئة عمل مناسبة تساعد احلدث أو الشاب الذي تعثر وتنَك

ه عبث املاضي املستقيم ، على إعادة أتهيله واندماجه داخل جمتمعه ، وإعادة بناء شخصيته وسلوكياته ، مبا يدرأ عن
 م(.1993)الرفاعي:  وأخطاؤه ، والوقوع من جديد يف اجلرائم واملخالفات الشرعية اليت استدعت توقيفه وحماكمته

البديلة" تسمية قانونية حبتة ، والشريعة اإلسالمية مل حتصر التعزيز يف شيء معني   -العقوابت– ومصطلح "األحكام
، وهلذا ميكن اللجوء إىل عدة أمور يعزر هبا اجملرم ، والتعزير ميكن أن تقريعبيخ والبل تدرجت به من القتل حىت التو 

يكون ابملال أو ابلتشهري أو ابجللد والسجن وكل هذه موجودة يف الشريعة اإلسالمية، والشريعة صاحلة لكل زمان 
 دها للقضاء الشرعيومكان ، وابلتايل ميكن للمجتمعات املسلمة أن تبتكر عقوابت شرعية تناسب جمتمعاهتا ومر 

 .م(2000)كامل: 
 

فالعقوابت البديلة عن األحكام التعزيرية أتيت حتت ما يسمى ابملصلحة العامة اليت جاءت الشريعة بدعمها فيما ال 
. وتقنني م(1982)سنان:  خيالف األحكام احملددة شرعاً. اذاً فالعقوابت البديلة ال يوجد شرعاً ما مينع من تطبيقها

لتعزيرية مطلب عصري يف ظل ظهور كثري من املستجدات االقتصادية واالجتماعية والتقنية وحىت ال حيصل العقوابت ا
وتقدير العقوابت يؤدي إىل تعثر العقوابت البديلة،   التفاوت الكبري بني القضاة يف هذه املستجدات وعدم تقنينها قد

الشرع تقييد لعقوابت حمددة عدا أن هنالك عقوابت  التعزيرية يف القضاء الشرعي مرتوك الجتهاد القاضي وليس يف
قانونية منصوص عليها يف بعض األنظمة مثل نظام مكافحة الرشوة والتزوير والتزييف وجرائم الشيك وغريها من 
األنظمة األخرى، اليت نصت نظاما على مقدار العقوبة ونوعها وهي مقننة والقضاة الشرعيون جندهم جيتهدون يف 

وبة التعزيرية مبا يكفل محاية اجملتمع جلبا للمصاحل ودرءاً للمفاسد؛ خاصة إذا ما أردان محاية األحداث من إيقاع العق
اكتساب خربات غري سوية ، والعقوابت البديلة تعترب من األحكام القضائية اجلديدة لدى بعض القضاة اليت يتوجب 
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قات الشباب يف خدمة اجملتمع، بداًل من تعطيلها وكبتها يف تفعيلها واآلخذ هبا نظرا للحاجة املاسة لالستفادة من طا
السجن ومحاية لألحداث وذوي اجلنح الصغرية من االختالط أبرابب السوابق واإلجرام ، وال يوجد أي عقبات سوى 

 أن تقنن األحكام التعزيرية .
 

ا سبب يف حتقيق العدل واملساواة والعقوابت والعقوبة يف الشريعة محاية لألمة ودرأً للرذيلة عنها وتطهري للمجتمع بل إهن
النوع األول : حدود شرعها هللا وأوضحها. النوع الثاين : العقوابت التعزيرية ؛ وهي اليت أوكلتها الشريعة -نوعان :

ولكن قد يكون هناك ضوابط  .م(1983املرتتبة يف نظر القاضي واجتهاده )املاوردي: للقاضي، وضابطها املصلحة 
عامة كتقننٍي هلذه العقوابت يسري عليها القضاُة حبيث ال حيصل بينهم تفاوت كبري وخاصة يف ظل املستجدات اليت 
تطرأ على الساحة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غريها. ومن املعلوم شرعاً أن العقوابت التعزيرية ال يوجد حمدَّد 

العصر احلاضر ابلعقوابت البديلة، وتلك الضوابط احلدودية. وهذا يفتح الباب ملا يسمى يف هلا بعكس القضااي 
 هي: هـ(، 1408)احلديثي: 

أن تكون العقوبة حبيث متنع اجلرمية قبل وقوعها، فإذا ما وقعت اجلرمية كانت العقوبة حبيث تؤدب اجلاين على  أواًل:
 ه. جنايته وتزجر غريه عن التشبه به وسلوك طريق

إن مقدار العقوبة حبسب حاجة اجلماعة ومصلحتها، وحبسب زجر اجلاين، فإذا اقتضت مصلحة اجلماعة  اثنياً:
التشديد شددت العقوبة، وإذا اقتضت مصلحة اجلماعة التخفيف خففت العقوبة، فال يصح أن تزيد العقوبة أو تقل 

 عن حاجة اجلماعة. 
 جسامة اجلرمية، اثنيهما: خطورة اجملرم. يف أمرين؛أحدمها:  فالقاضي البد أن ينظر

، وجب أن تكون العقوبة قتله أو  ، أو حبسه عنه إذا اقتضت محاية اجلماعة من شر اجملرم استئصاله من اجملتمع اثلثاً:
 حبسه عن اجملتمع حىت ميوت ما مل يصلح حاله.

شروعة، فال ينبغي االقتصار على عقوابت إن كل عقوبة تؤدي لصالح األفراد ومحاية اجلماعة فهي عقوبة م رابعاً: 
معينة دون غريها، فالعقوابت تستجد بتجدد اجلرائم يف اجملتمع، وهذه اخلاصية للعقوابت التعزيرية تعود إىل تنوعها 

 واختالفها ابختالف الزمان واملكان، واختالف الفعل والفاعل. 
نتقام منه، ويف هذا املعىن يقول املاوردي: )إهنا أتديب إن أتديب اجملرم، املراد منه استصالحه، وليس اال خامساً:

 . م(.1983)املاوردي:  استصالح وزجر خيتلف حبسب اختالف الذنب(
، فهي صادرة  : )فإن العقوابت الشرعية إمنا شرعت رمحة من هللا بعباده -رمحه هللا  -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

هلذا ينبغي ملن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك اإلحسان إليهم ، و  عن رمحة هللا وإرادة اإلحسان إليهم
 . م(1989ية:)ابن تيم والرمحة هبم، كما يقصد الوالد أتديب ولده، وكما يقصد الطبيب معاجلة املريض
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، وفهم األصول اليت ذكرانها نالحظ أهنا معتربة يف الفقه اإلسالمي ملا فيها من حتقيق للمصاحل ودرء للمفاسدوهذه 
هذه األصول جيداً يعني القضاة على إصابة احلق يف احلكم، كما يعني فهم هذه األصول املختصني بوضع األنظمة 

 على وضعها على النهج السليم احملقق للهدف من العقوبة.
 

 وتكون بقدر ما يردع املخطئ فإن حصلت العقوبة ولو م( 2003)اليوسف:  واألصل يف العقوابت أهنا للتأديب

املقرتف للجرمية فإن  بعمل فيه خدمة للمجتمع وفيه مصلحة وردع للمعزر فهو املطلوب وينبغي أن نفرق يف حال
رادعة متنعه من الوقوع فيها مستقبال ، والفقهاء  كانت جرمية كبرية وخطرية أو أهنا تكررت منه فالبد من عقوبة

افق املديون ويسكن جبوار منزله ومن ضمن ذلك أن احلنفية يرون أن اإلنسان ير  مني قد حتدثوا عن بدائل السجناملتقد
األحكام  صلى معه وإن غاب غاب معه حىت يعطيه حقه بدون أن يكون هناك عقوبة للسجن واعتقد أن ن صلىوإ

األحكام الشرعية  وال تتعارض مع هـ(، 1407دة: )أبو غ البديلة اليت يطبقها بعض القضاة هلا أصل يف تراثنا الفقهي
سجن مما يدل على تشديد الفقهاء املتقدمني لعقوبة  وابالطالع مل جند أن أحداً من الفقهاء زاد أكثر من سنة كعقوبة

حيث يرتتب على السجن مشاكل أسرية من حيث بُعد العائل على األسرة ،وما  اجللد والغرامات وخيفقون يف السجن
 ه قاضي املويه وغريه عمل صاحل جيب التشجيع له .قام ب

 
ممن يعتقد أن مؤسسة السجن مل  م(2001)مهدي:  ولكن يف الواقع العلمي فإن هناك كثري من العلماء والباحثني

فقد  ؛لألفراد املنحرفني يف اجملتمع االجتماعياإلدماج هو ، و  ، اليت وجدت من أجلها تستطع القيام مبهمتها األساسية
،  ؛ ألنه يف الغالب يفسد املبتدئني بداًل من إصالحهم ثبت أن السجن هو أحد العوامل الدافعة إىل ارتكاب اجلرمية

وال يكفل إزالة امليول اإلجرامية املتأصلة لدى املعتادين من اجملرمني، ولعل هذا ما جيعل غالبية الفقهاء يشكك بقيمة 
ن كجزاء واستبداله ببدائل أخرى جتنب احملكوم عليه العيش يف بيئة السجن، تؤهله بشكل يضمن إصالحه، السج

 وعدم عودته للجرمية.

 الفئات اليت تطبق عليها العقوابت البديلة:

تعرضنا يف هذه كان من املهم يف البداية حتديد الفئات اليت من املمكن أن تطبق عليها العقوابت البديلة, فقد وإذا  
الورقة إىل العديد من وجهات النظر اليت حتدد أنواع اجلرائم وتصنيفات وخلصنا منها إىل أن أهم الفئات اليت ميكن أن 

وعموما ميكن أن نصنف مرتكيب اجلرائم الذين من املمكن أن ، م(1993جي: )العو  تطبق عليها العقوابت البديلة
 صنيفات التالية:تطبق عليهم العقوابت البديلة يف الت

 املتهمون الذين مل يرتكبوا جرائم كربى تتسم ابإلصرار أو ما يطلق عليها يف القانون سبق اإلصرار أو الرتصد. (1
 املتهمون الذين مل يرتكبوا اجلرائم اخلطرية سواء ابستخدام سالح أو بدونه. (2
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 املتهمون الذين ال يشكلون أخطارا كبرية على أنفسهم وعلى اجملتمع. (3
 فال واملراهقني الذين ارتكبوا جرائم وهم فاقدي األهلية يف مرحلة التنشئة االجتماعية.األط (4
 متعاطيي أو مدمين املواد املخدرة أو الكحوليات وغريها الذين حيتاجون إىل العالج. (5

 أمهية تطبيق العقوابت البديلة وفوائدها:

. فالعقوابت م(1993جي: )العو  ن حتقيق هذا اهلدفغالبا ما تعجز العقوابت التقليدية القائمة على سلب احلرية ع
التقليدية تعين ببساطة مصطلحات السجن أو احلبس أو إطالق السراح ملرتكيب اجلرائم. ورمبا تؤدي هذه العقوابت 
التقليدية إىل حتقيق العدالة, إال أن العقوابت البديلة حتقق ملرتكيب اجلرائم وللمجتمع فوائد عديدة, حيث توفر هلم 

وعموما فإن العقوابت البديلة ميكن  مهارات التوظيف, والعالج من اإلدمان وكل أشكال التدخل والعالج املختلفة.
 أن حتقق بعض الفوائد أمهها:

 التقليل من النفقات الباهظة لعقوابت احلبس أو السجن. (1
 العقوبة املناسبة لكل جرمية.تيسر من تفعيل العدالة من خالل توفري مدى واسع أمام احملاكم الختيار  (2
 التحقق أو التأكيد على األمن العام من خالل توفري إجراءات الرقابة واحملاسبة. (3
حتويل أو تغيري اجملرمني أو املتهمني إىل مواطنني منتجني, وبتحديد أكثر اخنراط اجملرمني يف عملية تسمح هلم  (4

 بتغيري أنفسهم والتحول إىل مواطنني صاحلني منتجني.

 خلدمات املقدمة من خالل برامج العقوابت البديلة:ا

 :هـ(1408)احلديثي:  تتنوع اخلدمات املقدمة للفئات اليت تدخل يف نطاق العقوابت البديلة ونذكر منها
 اخلدمات املرتبطة بعمليات التوظيف -2اخلدمات التعليمية والصحية املتنوعة         -1
 أنشطة اإلرشاد وتدعيم األسرة -4      تعلم املهارات احلياتية املتنوعة  -3
 اخلدمات املرتبطة ابلعالج من اإلدمان وغريها -6تغيري الظروف املادية السيئة                -5
 برامج التعديل املعارف والسلوك -8اجلماعات اإلصالحية للسيدات              -7

 امتةاخل

أن العقوابت البديلة أصبحت وسيلة أتديبية حضارية بديلة لعقوبة السجن يف اجلرائم التعزيرية اليت  نستفيد مما سبقو 
جيوز للقاضي أن جيتهد فيها نظرا لتغري طبيعة اجلرمية والبيئة اليت وقعت فيها، خبالف جرائم احلدود اليت ال جمال 

لبديلة تنعكس إجيابيا على سلوك اجلاين وتشجع على األعمال التطوعية لالجتهاد فيها ألهنا مقدرة شرعا، والعقوبة ا
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واخلريية املتعلقة ابلنفع العام وتؤهل الشباب اجلانح واملتهور ضمن برامج متخصصة تسهم يف رفع مستوى الوعي الوطين 
 . والثقايف ومتنع االختالط بني اجلاحنني من الشباب يف املخالفات البسيطة مع فئات اجملرمني

وحتقق مقاصدها وحتفظ وخنلص إىل أن تطبيق العقوابت البديلة يف اجلرائم التعزيرية سيؤدي إىل إبراز حماسن الشريعة 
وحفظ حقوق اإلنسان وكرامته وحتقيق العدالة يف اجملتمع من الناحية السياسية، وهتذيب وإصالح اجلاين هيبة القانون 

التقليدية يف اجملتمع، وكذلك أتهيل اجلاين وزايدة الناتج الوطين وختفيف األعباء ومحاية أسرته من اآلاثر السلبية للعقوبة 
عن الدولة فيما يتعلق ابلسجون وحتقيق النفع العام من الناحية االقتصادية، وابجلملة نعتقد أن تطبيق العقوابت البديلة 

ئمة لتحقيق التهذيب واإلصالح والتأهيل يتطلب أن يكون القاضي مؤهال لالجتهاد يف حتديد العقوبة املشروعة واملال
 . للجاين وتضمن يف الوقت نفسه توفر الردع والنفع العام

 
  توصلنا إليها:النتائج اليتف
 النفسية واالجتماعية .لذي يسبب سوءاً لألحوال الصحية و ، و ااجلة االكتظاظ املوجود يف السجونمع -1
، حىت ال تصبح السجون املذنبني مع اجملرمني املعتادون البسيطة أوضمان عدم خمالطة املقرتفني لبعض اجلرائم  -2

 مدارس لتعليم اإلجرام و تكوين العصاابت اإلجرامية .
 محاية الشخص وسالمته من النواحي اجلسدية و النفسية و االجتماعية . -3
 تقليل النفقات عن كاهل احلكومة . -4
 اإلصالحية يف السجون على اجملرمني اخلطرين .زايدة فرصة تطبيق الربامج  -5
جلب الفائدة على اجملتمع من خالل اخلدمات االجتماعية اليت تقوم هبا األشخاص املطبق عليهم العقوابت  -6

 البديلة .
 ضمان توفري اإلعالة لألسرة .افظة على الروابط االجتماعية واألسرية و احمل -7
 

 البديلة وبةبتنفيذ العق اقرتاحات فيما يتعلق

تقوم احلكومة بعمل مراكز تدريب على األعمال اليدوية واملهنية واحلرفية يعمل فيها من حيكم عليه بعقوبة  ➢
بديلة فرتة مساوية لفرتة احلبس على أن يتم تنفيذها يف مكان غري حمل إقامته وحتديد إقامتهم طوال املدة 

  .داخل هذه املنشآت التعليمية، كل حسب رغبته وميوله

عمل حماضرات داخل مراكز التدريب من علماء الدين حلثهم على التمسك ابملبادئ اإلسالمية وعدم اخلروج  ➢
  .على أحكام الشرع

  .تقوم املراكز بتحفيظهم كتاب هللا من خالل متخصصني وحتت إشراف املركز وبداخله ➢

  .وتوجيههم التوجيه السليم لتعديل سلوكهميزود املركز أبطباء نفسيني لبحث حاالهتم النفسية ومعاجلتهم  ➢
 من خالل ذلك تصبح العقوبة البديلة إصالح وهتذيب
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