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 :اس�هالل

 ال�ي ��مال ن�ة م�ا&عة ق"ل  أم! ن�ة ُتْق�أ أن وآمل ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل
 .العاش� الف.ل م� ت-,� ما ف�ها س�ق)م

 ح	ى   

 العاش� الف�ل

 )2( وال��اغة وال�ق��� ال��ج�

………………………… 

……………………….. 

 :ال�قار�� م* خاصة ألن�اع أم"لة

   /فل   ع*   ال�ق��� :  أوالً 

 ال�ي الDهة ح,C أو ، ال�اB-ة   ال�Aس,ة   أو   ال�)رسة  إلى   وأح-انا  ، األهل  إلى   ال�ق�:�    یـُ�جـَّه   ما   عادة
  یلى:   ما   م�اعاة  و:�Iغى  Gـَـلـَـ"ـَـْ�ـهُ 

  . ال�Q-R   تP)ی)ك   م�   أكM�   ال�Lلة   ح)د  -  أ

 وخاصة ال�P-��� فى  ، ال�اه�ة للPالة أو لل��ض    Perpetuatingالُ�ِ)�Tة   &األسIاب   أكM�   إه�S  - ب
 .األس�ة

  ) ال�ق�:�  فى   مIاش�ة   ذلd   إثIات   ع�   ناd-e (  مه��) (أو مIاش� &Lل األهل   ل�م   فى ال�Iالغة Cت�D  - جـ

  &ال�ف.�ل   ف�ها   ال�ه���� وال�P-��� ال�عاة م� ف�د   كل   دور   مP)دا  ال,ل�jى   لل�أه�ل   ال�Rة   أك�C  -  د
  .  ذلd   أم�L   ما   وkال,اعة 

 أو     مقابلة GلC   إلى األم� �PTاج ق) و  ومI,�ة، تف.�ل-ة     لل�)رسة   ال�عل-�ات ت��ن  أن إح�ص  –  هـ
�Mى القائ��� مع أك  .  ال�عاون    وت�S-s   لل��ض-ح  له ال�)ر:! أو ال�فل أم� عل

  ش�عى  نف4ى   /3   تق��� :– ثان�ا

  أو  أكاد�Tى،  عل�ى   تق�:�   ك�ا&ة   ع�   ت�اما   ت�Rلف  ش�عى  نف,ى   CG   تق�:�   ك�ا&ة   إن سا&قا أل��Pا ك�ا

  طفـل   عن   التقرير أوالً:  
إلى     التقرير    يـُوجـَّه   ام   عادة

  أو   المدرسة إلى     وأحيانا ،  األهل 
، أو حسب   الراعية   المؤسسة 

 الجهة التي طـَـلـَـبـَـْتـهُ 

األهل     لوم   تجنب المبالغة فى
  بشكل مباشر (أو مهين)

  ذلك   إثبات   عن   ناهيك (
 ) التقرير فى     مباشرة 

  أهيلللت   الخطة   أكتب  
  كل   دور   محددا السلوكى   

فرد من الرعاة والمحيطين   
  بالتفصيل   فيها   المهتمين

ذلك   أمكن   ما   وبالساعة 

  إحرص أن تكون التعليمات
  تفصيلية ومبسطة،     للمدرسة 

طلب     قد يحتاج األمر إلى و
أو أكثر مع القـائمين        مقـابلة

على أمر الطفـل أو التدريس له  
التعاون   وتنظيم   للتوضيح 

نفسى     طب   تقرير   كتابة   إن
  كتابة   عن   تماما   تختلف شرعى   

  أو أكاديمى،  علمى     تقرير 
  من وهى   كلينيكى،  عملى   

على     الملقـاة   المهام   أدق 
  من   وخاصة النفسى،    الطبيب 

  لألمراض مستشفى   فى     يعمل 
العقـلية 



 م,�فى  فى   Tع�ل   م�   وخاصة  ال�ف,ى،   ال�"�C  على   ال�لقاة   ال�هام   أدق   م�  وهى  كل��-Lى،  ع�لى 
 ال�ف,ى   ال�C  فى   �Q.Rم   معالج   م�ارس     ال�قار:�   ه
ه   مMل   &�Lا&ة   یـُ�لف   وق)  ، ه
ا العقل-ة،   لألم�اض 

  ال��جه   ن}عة  العادة &SLP ول�  ال��ارس   ه
ا  على   تغلC   وله
ا  ، ل
لd   م�ف�غا   ش�B-ا   نف,-ا   I�"Gا   ول-!  عامة،
ى اب�)اءً  ی��Iه أن والب) اإلدار~،   واإلحLام  القان�نى   ال�P)ی)   م�   أكM�  ال�ل��-Lى  العالجى   ح�ى الف�ق  ه
ا إل

   أساسا. القان�نى ال��لT Cف�) &�ا م���}ا ال�ق�:� �LTن 

 :أساس�ة ت�ص�ات

 –I �َّـj
  <ع=   كفاءة   ت79ی7  عادة وهى  ، الRاصة   ال�ه�ة  إلى   ی�جه   أن  ی�Iغى   االن�Iاه   أن   ال�ق�   �Gل   ت
 أو القان�ن�ة ال�هام <ع= ألداء  ال�عF�G    ال�E  *Eفاءة  ت��اف�  ح�ى   وج�دها   ال�اج3   العقل�ة   ال�Aائف 

��Mن  ،<القان�ن  ال��تIJةN �	Eت�ف� على ال��“ *Eال�  F�Gة ال�ع���O(م"ال“)لل،  Sال�غkی)   أن   م�   و(Pت  

ا  ، ب
اتها   أع�اض   وج�د jإلى   ال�ص�ل   و  Q-R وذاك ه
ا أن   إال  T,�أهالن،   ما   األه�-ة   م�   له�ا   مع��   ت

� س-اق فى ما   لQR   األدائ-ة   وال�فاءة   العقل-ة   الPالة   تق�-S  فى   م,اع)ة   مLPات   إال ل-,ا-�Rال� 
 ال��T4ل�ة ل�79ی7 ”لل���Oة ال�عF�G  ال�E*“ ب��ّف� ال��علقة القان�ن�ة لل�ه�ة <الJ4Gة أما  للعالج،
 ”الق�ار   اتZاذ على الق7رة”و ”ال�أX ل4المة“ مةالالز  ال�Aائف Eفاءة على �MVن  ال��E	� فإن الGOائ�ة

 الفعل ح7وث وق^ “وذلd ،”ال�عى”و ،”اإلرادة”و ،”ال��		�: “هى ال��ائف ه
ه ،”ل�Gف	\ه الOاه��ة”و
 ”.ال�Oّ�م

  –II �j
 ، ال�-ا&ة   أو   ال��LPة   أج�ته  ال
~   ك
لd   ج)ی)ا   ت�P-قا   ل-,�   ال�,ألة   أن  - لل�ف�Pص   واذj�  –  ت
  .   األول   ال�قام  فى   ”G"-ة”   مه��d   وأن  ، الف�ق    ه
ا   تjA)   أن   اس��اع�d   ق)ر   وحاول 

 –IIص عّ�ف�Pال�ف d.R وتP)ی) &اخ�.ار مه��d ون�ع &

  – III  �  ح��   م�  الفQP، وس"C الDار:ة،  ال�ه�ة  فى   رأTه   ع�   Tف.ح   أن   لل�ف�Pص   الف�صة   إع
 .الفQP  تفاص�ل فى  ال��ى   ق"ل   ال�")أ 

  –IV اب ه�اك ق"ل: م� أش�نا ك�اIأخ�~  أس QPالة لفPغ�� الق�اء ساحة فى لل�اثل�� العقل-ة ال 
  األشZاص   م*   شdZ   بها   ی���ع  ال�ى   العقل�ة   الbفاءة  مF7  تP)ی) مMل: ال�Dائ-ة، ال�,��ل-ة تP)ی)

�ام fل:   79دةم   <�ه�ة   للMة   أمام   یـَـ�ـْـ"ـُـل”   أن  م�M9هادة  ی7لى   أن أو  ،” ال�k> ،  3   أن   أو�MV   ة�  أن   أو  ، وص
 .له)ف   ه)ف   م�   ت�Rلف  ومLّPات  مع��ة   أس�لة   ال�هام   ه
ه   م�   ل�ل و  ، عق7ا   ی�قع 

  یلى:   م�ا   كل   االع�Iار  فى   یAخ
   أن   الب)   الGOائ�ة   ال��T4ل�ة   تق	�l  هى ال�ه�ة jان� إذا - 

�ة   ملف  على   االGالع  ) أmأك�له   الق>، dألنه ذل  ~�PT ف�) ماT ة ح7وث وق^ ال�ف�9ص حالة���Oال، 
�Mم�ا أك �L�T أث�اء إل-ه ال�ص�ل QPالف ~
 اإلج�اءات ح,C أكM� وأح-انا &ه�ر الD�:�ة &ع) ی�S ق) ال

 .القان�ن-ة

  ول-! ) ال���Oة   ح7وث   وق^   واإلعاقة   وم�اعفاتها األع�اض  على   ال�ع�ف   مPاولة  على   ال���j}  ) ب
 ��ة ملف  فى   ت�ج)  ق)  ال"ـع)   به
ا   الRاصة   وال�عل�مات    )، الفQP   وق�   اآلن:   فقmا –  الق�j نا�jذ-  �Mأك  
 .الالح� ال�قل�)�   الفQP  فى   م�ها 

 .ال��ادر   كل   م* ال��احة   ال�عل�مات   كل  على   الP.�ل   م�   ب) ال  )  جـ

 .األمـ�   ل}م   إذا    أخ�~  ��وف  فى   ، الفQP   إعادة  یل}م ق)  ) د

  &ع)   األح)اث   س""�ها  ال�ى   لل.)مة   ن�-Dة  هى  الفQP وق�  ال�ف,-ة   األع�اض   ت��ن    ما   أح-انا ) هـ
 أو الD�:�ة،   ح)وث   أث�اء   م�ج�دا   كان   &�ا   مIاش�ة   عالقة   لها   ل-!   أنه  &�ع�ى  ، ال�Pاك�ة   أث�اء   أو  ، الD�:�ة 

  أن   الوقت   طول   رتذكـَّ 
إلى     يوجه   أن ينبغى     االنتباه 
وهى عادة   ،  الخاصة   المهمة 

  الوظائف   بعض   كفـاءة   تحديد 
حتى     وجودها   الواجب   العقـلية 
المعنوى     الركن كفـاءة    تتوافر 
ألداء بعض المهام القـانونية أو   

المرتبطة بالقـانون، فيكون  
الركن  “ر  التركيز على توف

“(المعنوى للجريمة

أما بالنسبة للمهمة القـانونية  
الركن  “المتعلقة بتوفّر  

لتحديد  ” المعنوى للجريمة
المسئولية الجنائية فـإن التركيز  
يكون على كفـاءة الوظائف  

” لسالمة الرأي“الالزمة  
” القدرة على اتخاذ  القرار”و

، هذه  ”الجاهزية لتنفيذه”و
، ”التمييز“الوظائف هى: 

، وذلك  ”الوعى”، و”اإلرادة”و
وقت حدوث الفعل المجرّم“

 - للمفحوص   واذكر  –  تذكر
  تحقيقـا   ليست   المسألة   أن 

  أجرته الذى     كذلك   جديدا 
  وحاول ،  النيابة   أو   المحكمة 
  تؤكد   أن   استطاعتك   قدر 

  مهمتك   وأن ،  الفرق   هذا 
األول   المقـام فى     ”طبية” 

عّرف المفحوص بشخصك ونوع  
مهمتك باختصار وتحديد

  أن   للمفحوص   الفرصة   إعط
 المهمة فى     رأيه   عن   يفصح 

  من الجارية، وسبب الفحص، 
فى   المضى     قبل   المبدأ   حيث 

الفحص تفـاصيل  

هناك أسباب أخرى لفحص  
الحالة العقـلية للماثلين فى  

د  ساحة القضاء غير تحدي
المسئولية الجنائية، مثل: 

  العقـلية   الكفـاءة مدى   تحديد  



 .ذلd م�اعاة م� والب) ،سJpا ال ن��Oة ت�bن  ق7 فهى ق"�ـْلها

  م�   كل  م��P~    تP)ی)ا   ی�صف   أن  Iغىی�   و�ن�ا  ، مMال   أوضالالت   هالوس   وج�د   تM"�   أن  LTفى   ال  ) و
  عالقة   له   �LTن    ق)  الهالوس أو ال�الالت م��P~    ألن   ذلd و ، وغ��ه�ا   ومMله�ا وال�الالت   الهالوس 
  ضالالت   م�   فعال  Tعانى   ال��:�   كان   إذا   ف�Mال  ، ال��ت�Iة   الD�:�ة   ب��ع   ال��.لة   اإلعاقة   ب�P)ی)   مIاش�ة 
  ب)ون    ش-d   ك�ا&ة   أو   ت}و:�   ج�:�ة  هى   الD�:�ة   أن   ح��  فى  &الR-انة، االتهام ل)رجة  زوج�ه  على   الغ��ة 
 إذا ع�ا �RTلف وه
ا ، الD�:�ة   ن�ع   و��k   ال�الالت   ه
ه   وج�د   ب��   عالقة   ال   أنه   یM"�   ق)   فإنه  ، رص�) 


ا  زوج�ه، خ-انة ضالل م� ج}ء ه� ال
~ ه
ا جاره ق�ل الD�:�ة كان�Lوه .   

ى لل�ع�ف jا�-ا جه)ا ال�"�C ی"
ل أن الب) ز)  أن عل�ه م"ال: ال�ق�:� ل.-اغة القان�ن-ة اللغة عل
 T �-jع�ف وأن ،” [2] ال��T4ل�ة م�انع”و ،”العقاب“ وم�انع“ ”اإل<احة اسJاب“ ب	* الف�ق  Vع�ف

 .ت�اما م�R..ة قان�ن-ة م.�لPات أنها م� &ال�غS األم� ل}م إذا تق�:�ه فى T,�ع�لها

 

��اNغى   ما   خالصة  یلى   وJGأن   به\ا   م�اعاته  یkال :  

 1 -  Cی)ا  ال�س�ى   &ال��ل�ب   مل�}ما   ال�ق�:�   أك�(Pنق.ان   أو   ز:ادة   دون    ت 

 غ�� ،الGOائ�ة  ال��T4ل�ة    ت79ی7 ف�ق�:� ، ال��ل�ب ح,C &ع�ها ع� ن�B-ا ال�قار:� ت�Rلف2- 
 ل�bا<ة األهل�ة ع� ال�ق�:� غ��  وال�Pاك�ة)، ال��P-قات فى (االس��Dاب  لل�4اءلة   ال�الح�ة    ع� ال�ق�:�
   . إلخ  .. لل�ع\ی3  الGف4ى   األث�   أو ،ح�O لIل3 اس�Oا<ة أو ،وص�ة

 3 -  �j
  ك�ا&ة   أو   تQ-R  إلى   لل�ص�ل   ول-!  ، مع��   ضلغ�    ق�ائ-ة   لDهة   م�جه   ال�ق�:�  أن   دائ�ا   ت
 .عالج وصف أو jل��-L-ة  صفة 

 4 -  �j
  لل�ص�ل   م,اع)ة   م��س�ة   خ��ة  س�~    ل-,�   ال�ق�:�  فى   وال�Q-R   األع�اض   ك�ا&ة   أن   ت
  م�   الRاص   ال�عى ال�"�ف,ى &اله)ف   ال��عل�   إال   ف�ها   یM"�   أال   P�,T,�   ول
لd  ، ال�ق�:�   م�   اله)ف  إلى 
 على وق)راته العقل-ة ال��:� &Pالة ی�عل� ما إال &�Pة، G"-ة أكاد�T-ة تفاص�ل ب
j� ت�"�ع فال ، ال�ق�:� 

ى الق�ار اتRاذ وعلى ال����}  .تP)ی)ا &االتهام ی�.ل أن �L�T ما وjل ،
هت�ف� وعل

 &ألفا�ه القان�ن  ن.�ص &ع� إلى ال�ج�ع األم� ی��لC ق) قان�ن-ة، عل�-ة بلغة ال�ق�:� ل��ا&ة5- 
�ا ال���Mب ال�Q به
ا  ج�-عا الق�اة رجال   یل�}م الق�اء مDال فى أنه ح�� تP)ی)ا،Nفى ح� lم�اجعه 
 على  القان�ن  ی�j Qاملة) ج�:�ة ت��ن  (ح�ى للD�:�ة ال�ع��~  ال��j ل��ف� &ال�,Iة ف�Mال ،ال�س��ة
 ال��هS أن ت"�� أن أردت فإذا” ال��		�”و” اإلرادة”و” ال�عى “سالمة م* مGاسJة درجة ت�ف� ض�ورة

 فى جاءت ال�ى هى ألنها” ال��		� “jل�ة ت,�ع�ل أن ج)ا P�,T,� اإلدراك أو ال�ف��� فى ق.�ر ع�)ه
Qول-! القان�ن، ن Mائع ال�ع"�� (وه� ”.ال�ف��� فى اض��اب“ تع"�� الم )أكG �M"-ا ال

 ال�ع��~  ال��j ت�ف� إلق�ار ت�اف�ها ال�اجC الMالثة الق)رات ه
ه فى اإلعاقة درجة تP)ی) م� ب) ال6- 
–وج)ت إن – اإلعاقة jان� إذا ما  تP)ی) مع ،“ال��		�”و” اإلرادة”و” ال�عى “أ~ للD�:�ة

 jان� اإلعاقة م� ال)رجة  ه
ه jان� إذا تP)ی) م� ب) ال أنه ه� واألصعC األهSو  ،G -فة أو ج,-�ة 
 .(&الD�:�ة عالقة لها ول-! &ع)ها أو ق"لها م�ج�دة ت��ن  (فق) ال أم ت79ی7ا ال���Oة ارتbاب وق^ م�ج�دة

………………………… 

……………………….. 

  من   شخص   بها   يتمتع التى   
  محددة   بمهمة   للقيام   األشخاص 

  أمام   يـَـمـْـثـُـل”   أن مثل:  
يدلى     أو أن ، ” المحكمة 

،  وصية   يكتب   أن   أو ،  بشهادة 
عقدا   يوقع   أن   أو 

  تقييم همة هى  إذا كانت الم
  أن   البد   الجنائية   المسئولية 
  مما   كل   االعتبار فى     يؤخذ 

 يلى: 
  القضية   ملف على     االطالع )  أ

بأكمله، ذلك ألنه يحوى ما   
يفيد حالة المفحوص وقت  
حدوث الجريمة

  التعرف   محاولة على     التركيز
  األعراض ومضاعفـاتها على   

  الجريمة   حدوث   وقت   واإلعاقة 
  وقت   اآلن:   فقط   (وليس

)،  الفحص 

  األعراض   تكون   ما   أحيانا
هى   وقت الفحص    النفسية 
  سببتها التى     للصدمة   نتيجة 
  أو ،  الجريمة   بعد   األحداث 

المحاكمة   أثناء 

  وجود   تثبت   أن يكفى     ال
  إنماو  ،  مثال   أوضالالت   هالوس 

  تحديدا   يوصف   أن ينبغى   
  الهالوس   من   كل محتوى   

،  وغيرهما   والضالالت ومثلهما 
محتوى الضالالت أو     ألن   ذلك و

  عالقة   له   يكون   قد الهالوس  
  اإلعاقة   بتحديد   مباشرة 

  الجريمة   بنوع   المتصلة 
،  المرتكبة 

البد أن يبذل الطبيب جهدا  
ا للتعرف على اللغة  كافي

القـانونية لصياغة التقرير مثال: 
عليه أن يعرف الفرق بين  

وموانع  ” “اسباب اإلباحة“
موانع المسئولية”، و”العقـاب“

  ملتزما   التقرير   أكتب



 )القادم األس�pع ون�اصل (

____________________________ 

 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من هيتانت[1] – 

 آمال البطىء النشر نواصل وسوف كتب: ثالث من وهو ”التطورى

 حاليا إلكترونيا ورقيا، الطبع) (تحت وهو حوار، في

 لما استمرار هي النشرة وهذه: www.rakhawy.net بالموقع

 علمىB  بحث الكلينيكية: المقابلة“ الثانى: الكتاب من نشر

 .”فنية بمهارة

 من عدد فى العقوبات، قانون من التاسع الباب تحدث[2] – 

 ارتكاب فى العقاب وموانع اإلباحة، أسباب على مواده

 أحكام تسري ال”على منه ) 60 ( المادة نصت حيث الجريمة،

 بحق عمال سليمة بنية ارتكب فعل كل على العقوبات قانون

 .”الشريعة بمقتضى مقرر

 الذي الشخص جنائياP  يسأل ال“ على )62( المادة نصت كما

 أفقده عقلي أو نفسي اضطراب من الجريمة ارتكاب وقت يعانى

 عن ناشئة غيبوبة من يعاني الذي أو االختيار, أو اإلدراك

 على أو عنه قهراP  أخذها إذا نوعها كان أياP  مخدرة عقاقير

 بها منه علم غير

  

  تحديدا الرسمى     بالمطلوب 
نقصان   أو   زيادة   دون 

تختلف التقـارير نوعيا عن  
بعضها حسب المطلوب ، 

 المسئولية   تحديد    فتقرير
  الجنائية، غير التقرير عن  

(االستجواب    للمساءلة   الصالحية 
فى التحقيقـات والمحاكمة)، 

غير التقرير عن األهلية لكتابة   
وصية، أو استجابة لطلب حجر،  

..  للتعذيب النفسى     األثر   أو
إلخ 

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100722.pdf 
 

 إرتباط كامل النص
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa-28/  
 

****   ****   *** 
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

 )االصدار الثاني عشر(  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet 
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