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 الملخص
ومين ابيرز ميا تناولتي   نظام المراقبة اإللكترونية كبديل للحبس قصيير الميدةتناولت هذه الدراسة 

وتطيوره التياريخي وقيمتي  العيابيية وتناوليت  لميدةالحيبس قصيير اماهيية هذه الدراسة في طياتها 

بدائل الحبس قصير الميدة والمراقبية اإللكترونيية وممهومهيا وتطورهيا وعناصيرها وخصائصيها 

وقييد قسييم  وميزتهييا عيين ايرهييا ميين البييدائل وتناولييت كييذلو شييروطها اليانونييية والمادييية والمنييية 

هييذا يتكيون و االول الحييبس قصيير المييدةالمصيل يلييي ،  كميا لثالثية فصييولالباحي  هيذه الدراسيية 

المبح  الثاني و ،ماهية الحبس قصير المدةمن ثالثة مباح  رئيسية تناول المبح  االول  المصل

والمصيل الثياني    بدائل الحيبس قصيير الميدة،والمبح  الثال   الييمة العيابية للحبس قصير المدة

مين خيالل ثالثية مباحي  ، تنياول  ر الميدةالمراقبية اإللكترونيية كدحيد بيدائل الحيبس قصييبعنوان 

ممهيوم وذاتيية والمبح  الثياني  نشدة وتطور نظام المراقبة اإللكترونيةالباح  في المبح  االول 

تأصيييل الجييدل الفقهييي حييول نظييام المراقبيية وفييي المبحيي  الثاليي   نظييام المراقبيية اإللكترونييية

نظام الييانوني لنظيام المراقبية اإللكترونيية وتناولت هذه الدراسة في المصل الثال  ال  اإللكترونية

من خالل مبحثين هي المبح  االول شروط تطبيي  نظيام المراقبية اإللكترونيية والمبحي  الثياني 

وقيد تمحيورت هيذه الدراسية حيول يشيكالية بييان  طريية تنميذ الوضع تحت المراقبة اإللكترونيية 

لتشريع الوطني والعربي في معالجة المراقبية ومدى قدرة ا فعالية نظام المراقبة اإللكترونيةمدى 

ممهوم الحبس قصير المدة وأهميتي  وبييان االثيار السيلبية وتهدف هذه الدراسة لبيان اإللكترونية  

للحييبس قصييير المييدة وتوضيييا ماهييية المراقبيية اإللكترونييية وتدصيييل الجييدل الميهييي حييول نظييام 

 للحبس قصير المدة  المراقبة اإللكترونية وشروط  ومدى فعاليت  كبديل
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Abstract 

This study deals with the electronic surveillance system as an alternative to short term 

imprisonment. The main focus of this study is the short term imprisonment, its 

historical development and its punitive value, and the alternatives of short term 

detention, electronic monitoring, its concept, development, elements and 

characteristics. The researcher divided this study into three chapters as follows: 

Chapter One Short term confinement this chapter consists of three main topics. The 

first topic deals with short term imprisonment. The second is the punitive value of 

short term imprisonment.  The second chapter entitled Electronic Observation as one 

of the alternatives to short term imprisonment through three investigations, dealt with 

the first topic of the researcher, the emergence and evolution of the electronic 

surveillance system, the second topic, the concept of the electronic surveillance 

system, and the third topic. 

This study deals with the legal system of the electronic surveillance system in the 

third chapter. The first section deals with the requirements of the electronic 

monitoring system and the second method of implementing the situation under 

electronic monitoring. This study focused on the problem of demonstrating the 

effectiveness of the electronic monitoring system and the ability of national and Arab 

legislation to deal with electronic monitoring. The purpose of this study is to clarify 

the concept of short term imprisonment and its significance, and to describe the 

negative effects of short term imprisonment, to clarify the nature of electronic 

surveillance and to consolidate the jurisprudential debate about the electronic 

monitoring system and its conditions and its effectiveness as an alternative to short 

term imprisonment. 
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