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 قائمـــــة  املختصــرات 

 باللغ٘ العشبٔ٘ :-1
 

 

 م.ا.ج .ج: قاىــــٌْ   اإلجشاءات  اجلضائٔ٘   اجلضائشٖ .

 .ا.ج .ف: قاىــــٌْ   اإلجشاءات   اجلضائٔ٘    الفشىظٕ .م
 

 

 

 م.ع  .ج: قـــاىــــــٌْ   العكــــــــــــــــــْبات  الـــجضائشٖ .
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 باللغ٘ الفشىظٔ٘ :-2
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 مقدمة 
لقد حظيت اؼبعاملة العقابية للمحكـو عليهم بتطورات كبَتة تتضح من خبلؿ النظرة اىل 
العقوبة، اذ كاف يف اؼباضي الغرض من العقوبة ربقيق أكرب قدر من الردع ك االيبلـ للمحكـو 

لة العقابية ؽبذه الفئة بالشدة ك القسوة على كبو كانت عليهم تكفَتا عن ذنبهم، فاتسمت اؼبعام
نية مبنية على أساليب االنتقاـ ك الزجر ك التعذيب ك عدـ احملافظػػػػػػػػػػػػػػة على كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامتهم االنسػػػػػػػػػػػػػػػا

نتشار ، فبا أدل ذلك اىل حقد ىؤالء على اجملتمع أفرادا ك حكومات نتج عنو ا1ك آدميتهم
البغضاء ك العداكة ك ردكد فعل عكسية ساعدت على كثرت اعبرائم ك توسعها ال منعها ك اىل 

، أما حاليا ك بتطور اجملتمعات االنسانية مع تطور الفكر العقايب 2زيادة عدد اجملرمُت ال قلتهم
كلة اصبلحهم    تغَتت النظرة اىل العقوبة من الردع ك القسوة ك االنتقاـ من احملكـو عليهم اىل ؿبا

ك هتذيبهم ك تأىيلهم اجتماعيا، فأصبحت اؼبعاملة العقابية ؽبذه الفئة تعتمد على الكرامة 
االنسانية اليت كانت الشريعة االسبلمية ك ال تزاؿ توصي هبا معتربة يف ذلك أف احملكـو عليو 

ية بالػػػرغم من شخص ظل الطريق فتأخذ بيده ك ترشده اىل سواء السبيل  فتعاملو معاملة انسان
اكبرافو ك اجرامو ألف اػبطأ ال هبرد االنساف من كرامتو اليت حفظها اهلل ك أكصى هبا يف قػػػػػولو 

ك لقد كرمنا بٍت آدـ ك ضبلناىم يف الرب ك البحر ك رزقناىم من الطيبات ك فضلناىم على   [تعػػػػػاىل 
 .3]كثَت فبن خلقنا تفضيبل 

يف علم العقاب يركز على اؼبعاملة العقابية، كما ينادم بضركرة ك ؽبذا قبد االذباه اغبديث  
قيامها على أساليب ك اجراءات تتضمن عبلج احملكـو عليو ك اصبلحو ك هتذيبو لكي يصبح فردا 
صاغبا غَت حاقد ك ال ثائر مؤىل اجتماعيا، فكاف أكؿ من ناقش ىذه اؼبعاملة العقابية للمحكـو 

عقدتو األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اجملرمُت ك معاملة اؼبذنبُت يف جنيف سنة عليهم اؼبؤسبر الدكيل الذم 
، حيث انتهى ىذا اؼبؤسبر اىل اصدار كثيقة دكلية مكونة من أربعة ك تسعُت قاعدة، أطلق 5955

                                                           
 .   357، دار النهضة العربية، مصر، ص 5995دة : أصوؿ علم العقاب، بدكف طبعة، ؿبمد أبو العبل عقيالدكتور/ 1
     الػػدكتور/صباؿ شػػػعباف حسػػػُت علػػػي: معاملػػػة اجملػػػرمُت ك أسػػاليب رعػػػايتهم يف ضػػػوء التكفػػػل االجتمػػػاعي يف الفقػػػو االسػػػبلمي  2

     .7، دار الفكر اعبامعي، مصر، ص2152ك القانوف الوضعي، الطبعة األكىل، 
     (.71سورة االسراء اآلية رقم ) 3
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هبب ( منها على أنو:" 65عليها اسم القواعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء، فنصت القاعدة )
و ك ال منعزلُت ػػػػػػاؼبسجونُت أهنم ما زالوا جزءا من اجملتمع ك ليسوا منبوذين منأف تؤكد معاملة 

، ك نتيجة لذلك اتسمت اؼبعاملة العقابية يف ظل السياسة اعبنائية اغبديثة بطابع انساين 1عنو"
فتنوعت صورىا ك تعددت أساليبها سواء داخل اؼبؤسسات العقابية أك خارجها، فيفًتض تطبيق 

لى احملكـو عليو لتأىيلو ك اعادة ادماجو اجتماعيا بإخضاعو ألساليب تعليمية ك مهنيػػػػة بعضها ع
ك صحية ك اجتماعية، فضبل عن ذلك تأديبو ك مكافئتو من أجل تشجيعو على التحلي بالسلوؾ 
القوًن، ك يفًتض البعض اآلخر لتلك األساليب أف تنفذ خارج اؼبؤسسات العقابية حبيث تطبق 

ف معينة من اجملرمُت، فمنها ما يطبق على احملكـو عليو ذبنيبا دخوؿ اؼبؤسسة العقابية    على طوائ
ك تشمل إيقاؼ تنفيذ العقوبة ك العمل للنفع العاـ، اضافة اىل ذلك  اغبجز القضائي يف مؤسسة 
استشفائية عقلية ك الوضع يف مؤسسة عبلجية يف اغباالت اليت يصاب احملكـو عليو بعاىة عقلية 
أك يكوف مدمنا على اؼبخدرات أك الكحوؿ، ك منها ما يطبق على احملكـو عليو بعد تنفيذه لشطر 
من العقوبة مث االفراج عنو مؤقتا كنوع من اؼبكافئة على حسن سلوكو بإخضاعو لنظاـ إجازة اػبركج 

ة العقابية اىل ك نظامي اغبرية النصفية أك االفراج اؼبشركط، ك ال تنتهي أنبية ىذه األساليب للمعامل
ىذا اغبد بل سبتد اىل ما بعد  االفراج النهائي ، فيخضع فئة احملكـو عليهم اؼبفرج عنهم ألسلوب 

 الرعاية البلحقة اليت تكفلها النظم العقابية يف تشريعاهتا.
ك يف ضوء احملاكر السابق ذكرىا مت ربديد اشكالية البحث كاآليت: ما ىي أساليب اؼبعاملة 

عتمدة من طرؼ اؼبشرع اعبزائرم على ضوء السياسة العقابية اغبديثة   ك ما مدل العقابية اؼب
 فاعليتها يف هتذيب ك تأىيل احملكـو عليهم اجتماعيا  

ك نظرا ألنبية أساليب اؼبعاملة العقابية للمحكـو عليهم الػػػػػػػيت أقػػػػػػػػػرهتا اؼبػػػػػػػػواثيق الدكلية    
بية يف تشريعاهتا، فقد كرس اؼبشرع اعبزائرم ىذه اؼببادئ االنسانية ك العاؼبية ك اعتمدهتا النظم العقا

 51/12/5972اؼبؤرخ يف  12-72اغبديثة يف ؾباؿ اصبلح ك معاملة السجناء يف األمر رقم 
اؼبتضمن قانوف تنظيم السجوف ك اعادة تربية اؼبساجُت، مث بعدىا عبأ اىل ربسُت ظركؼ احملكـو 

 16/12/2115اؼبؤرخ يف  14-15قوقو بإلغاء األمر السالف الذكر بالقانوف رقم عليو ك احًتاـ ح

                                                           
، دار ىومو  2151السجُت على ضوء التشريع الدكيل ك اعبزائرم ك الشريعة االسبلمية ،  دلعرـك عمر: الوجيز اؼبعُت لئلرشا 1

  .55للطبع ك النشر ، اعبزائر ، ص
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الذم تضمن أحكاما  1اؼبتضمن قانوف تنظيم السجوف ك اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت
جديدة مستوحاة من االنعكاسات اليت أقرهتا البيئة الدكلية يف السنوات األخَتة من ضركرة التكفل 

 يف السجوف عن طريق اخضاع احملكـو عليو ألساليب االصبلح ك التأىيل .حبقوؽ االنساف 
أساليب المعاملة العقابية للسجناء في التشريع كتبعا لذلك فقد كاف موضوع البحث " 

"، حبيث تكمن أنبيتو يف معاعبة فئة كبَتة من فئات الشعب ذات قوة ال يستهاف هبا الجزائري 
عاهتا ك االعتناء هبا ك ؿباكلة حل اؼبشاكل اليت كاجهتها ظهرت بآثارىا السيئة يتوجب مرا

بإخضاعها ؼبختلف أساليب اؼبعاملة العقابية اليت أقرهتا اؼبواثيق الدكلية ك اعتمدهتا النظم العقابية يف 
تشريعاهتا من أجل القضاء على ظاىرة العود اىل االجراـ ك ربقيق األمن ك االستقرار داخل 

 اجملتمع.
 سباب اليت أدت اىل اختيار موضوع ىذا البحث تتمثل أساسا فيما يلي:ك من أىم األ

كثرة ظاىرة العود لئلجراـ اؼبتكررة للمحكـو عليهم اؼبفرج عنهم، ك كأف ال شيء تغَت  -
فيهم كبو االهباب، بل بالعكس أصبحوا ؿبًتفُت يف االجراـ بدؿ أف يكونوا أفرادا 

ات اليت شهدىا النظاـ العقايب اعبزائرم يف صاغبُت يف اجملتمع، على الرغم من التطور 
تدعيم مكانة حقوؽ االنساف يف اغبياة االجتماعية بصفة عامة ك يف السجوف بصفة 

خاصة اثرل التعديبلت اليت مست قانوف االجراءات اعبزائية ك قانوف العقوبات       
 ك كذلك قانوف تنظيم السجوف ك إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت.

ة الكتابات حوؿ موضوع ىذا البحث بصفة خاصة، ك يف السياسة العقابية باعبزائر  قل -
 بصفة عامة.

ك تقتضي طبيعة دراسة موضوع ىذا البحث اعتماد اؼبنهج الوصفي التحليلي من خبلؿ 
اؼبتضمن قانوف تنظيم السجػػػػوف      16/12/2115اؼبؤرخ يف  14-15استقراء مواد القانوف رقم 

دماج االجتماعي للمحبوسُت ك ربليل أحكامو، ك كذا النصوص التنظيمية اؼبكملة لو ك إعادة اإل
هبدؼ التوصل إْف كاف اؼبشرع اعبزائرم قد تبٌت ىذه األساليب للمعاملة العقابية ك أكىل االىتماـ 

                                                           
انوف تنظػػػػيم ، يتضػػػػمن قػػػػـ 2115فربايػػػػر سػػػػنة  6ق اؼبوافػػػػق 5425ذم اغبجػػػػة عػػػػاـ  27مػػػػؤرخ يف  14-15قػػػػانوف رقػػػػم  1

 53ق اؼبوافػػق  5426ؿبػػـر عػػاـ  4، الصػػادرة بتػػاري  52، ج.ر ،العػدد السػجوف ك اعػػادة االدمػػاج االجتمػػاعي للمحبوسػػُت 
 ـ.   2115فرباير سنة 
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 هبا على كبو يتناسب مع ما أقرتو اؼبواثيق الدكلية يف ىذا اجملاؿ، فضبل عن ذلك قد مت استخداـ 
 يف بعض اغباالت اؼبنهج اؼبقارف للمقارنة بُت أحكاـ التشريع اعبزائرم ك أحكاـ التشريع الفرنسي.

 ك من بُت أىم الدراسات السابقة اليت مشلت على عناصر موضوع البحث ما يلي: 
رسالة دكتوراه للدكتورة/ؼبياء طرابلسي بعنواف " اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت  -

التطبيق يف التشريع اعبزائرم ك القانوف اؼبقارف " ك اليت ركزت من خبلؽبا  بُت النظرية ك
 على أساليب اؼبعاملة العقابية للمحكـو عليهم داخل اؼبؤسسات العقابية.

رسالة دكتوراه للدكتور/مصطفى شريك بعنواف " نظاـ السجوف يف اعبزائر" ك اليت  -
 ىيلهم يف اعبزائر.عرض من خبلؽبا اىل أساليب التكفل بالسجناء ك تأ

مذكرة ماجستَت للطالبة/كبلمبر أظباء بعنواف " اآلليات اؼبستحدثة إلعادة التػػػػػػػربية       -
ك االدماج االجتماعي للمحبوسُت" ذكرت فيها أىم أساليب اؼبعاملة العقابية 

 للمحبوسُت. 

 ك بناء على االشكالية اؼبطركحة أعبله مت اعتماد اػبطة التالية:
 ةمقدم -
مت تناكؿ فيو أساليب اؼبعاملة داخل اؼبؤسسات العقابية اؼبطبقة على  ول:األالفصل  -

السجناء، فتم تقسيم ىذا الفصل اىل ثبلثة مباحث يتناكؿ اؼببحث األكؿ األساليب التمهيدية، مث 
 اؼببحث الثاين األساليب األصلية، ك يف اؼببحث الثالث األساليب التكميلية.

مت التطرؽ فيو اىل أساليب اؼبعاملة خارج اؼبؤسسات العقابية، حيث مت  :الثانيالفصل  -
زبصيص اؼببحث األكؿ ألساليب البديلة للمعاملة العقابية، مث أساليب اؼبعاملة العقابية أثناء التنفيذ 
اعبزئي للعقوبة يف اؼببحث الثاين، مث بعدىا مت دراسة الرعاية البلحقة للمفرج عنهم يف اؼببحث 

 .الثالث
 .خاتمة -
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 الفصل األّول
 أ سامية املؼامةل  
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  األٍّٚفضٌ اي
 أ سامية املؼامةل داخل املؤسسات امؼلاتية 

أساليب اؼبعاملة العقابية اليت عرفتها اجملتمعات البشرية القديبة، ك اليت يعامل هبا ّف إ
مل يف طياهتا أية رضبة، ك كانت عقوبة السجن آنذاؾ السجناء داخل اؼبؤسسات العقابية ال رب

القاسية، ك قد  ةهتدؼ اىل االقتصاص منهم ك زجرىم، ك معاملتهم بشىت أنواع اؼبعاملة البلإنساني
اقًتنت اجراءات حجز أك سلب اغبرية دبظاىر التعذيب اعبسدم ك النفسي، حبيث اعترب اجملـر 

السجُت يكلف بأشق األشغاؿ ك أقصاىا مهانة دكف  عنصر فساد هبب عزلو عن اعبماعة، ك كاف
العناية ك التكفل بو، ك دكف مراعاة أدىن حقوقو، حيث كانت األماكن اليت تنفذ فيها عقوبة سلب 
       اغبرية ال تتوفر فيها أدىن شركط اغبياة، فكانت السجوف تبٌت بشكل يوحي بالرىبة ك اػبوؼ

 .1اغبرية للمحبوس االنتقاـ ك ايبلـ اعباينك كاف الغرض من عقوبة السجن أك سلب 
       وة ػػػػلكن بعد تطور الفكر العقايب تغَتت النظرة اىل مفهـو العقوبة من الردع ك القس

عن طريق القضاء على عوامل اػبطورة االجرامية  كهتذيبو إصبلحوؿباكلة  إىلك االنتقاـ من اعباين 
ا داخل اجملتمع، فأصبح ينظر اليو على أنو انساف ظل الكامنة لديو ليصبح فردا منتجا ك اهبابي

الطريق من كاجب اجملتمع أف يعيده اىل طريق السبيل دبعاملة عقابية مبلئمة ربقق الغرض اؼبقصود 
 .2من سلب اغبرية، بعبلجو باعتباره مريضا اجتماعيا

عددت ك نتيجة لذلك اتسمت اؼبعاملة العقابية بطابع انساين، حيث تنوعت صورىا ك ت
أساليبها من أجل تأىيل احملبوس للحياة البلحقة على االفراج عنو عن طريق توفَت اؼبعاملة العادلة 

      ة ػػػػػػػػػاتو الشخصيػػػػػػػػػػة ظركفو ك ظبػػػػمن تصنيف احملبوس دبجرد كصولو اؼبؤسسة العقابية، ك دراس
قاىا خبلؿ فًتة تنفيذه للعقوبة السالبة ك االجتماعية لتقرير أسلوب اؼبعاملة العقابية اليت سيتل

فيتم تعليمو حرفة أك صنعة تساعده على اغبياة الشريفة فيما بعد، أك يتاح لو فرصة العمل للحرية، 
ما ك هتذيبا الزمُت النتزاع عوامل االجراـ ك كذا مساعدتو على تلقي تعليداخل اؼبؤسسة العقابية، 

                                                           
 .   357، صالسابقاؼبرجع أبو العبل عقيدة : أصوؿ علم العقاب ، ؿبمد الدكتور/ 1
سػػاليب اؼبعاملػػة العقابيػػة للسػػجناء يف القػػانوف اعبنػػائي ك الفقػػو االسػػبلمي، الطبعػػة األكىل الدكتور/صبعػػة زكريػػا السػػيد ؿبمػػد: أ 2

  . 182، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، ص 2013
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امة ك الشخصية من ػرافق العػ، مع توفَت اػبدمات ك اؼب1عنو، ك إليقاظ الشعور باؼبسؤكلية لديو
رعاية صحية ك طبية متمثلة يف العبلج الطيب ك النفسي للمحبوس، بل ك العقلي يف بعض 

رعايتو اجتماعيا التثقيف، ك كسائل اغباالت اليت تستلـز ذلك، ك توفَت الفراش ك التغذية ك 
أك االتصاؿ بأىلو  ة زيار للمحبوس باستقباؿ الاح السمباستغبلؿ امكانات التأىيل االجتماعي، ب

اؽباتف، فضبل عن ذلك تنظيم حياتو داخل اؼبؤسسة العقابية على كبو يتماشى  أكالربيد عن طريق 
 .مع نظامها الداخلي، فيجازل من ىبالفو ك يكافئ من يسَت على هنجو

تتنوع فمنها األساليب لبلص فبا تقدـ أف أساليب معاملة السجناء داخل اؼبؤسسة العقابية 
التمهيدية اليت تشمل الفحص ك التصنيف، كاألساليب األصلية اليت توجو مباشرة اىل اصبلح فئة 

هذيب ك الرعاية ػليم ك التػالسجناء ك اعادة تأىيلهم اجتماعيا اؼبمثلة يف العمل العقايب، التع
 تكمل األساليب األكىل  ك ىي أساليب غَت مباشرةالصحية فضبل عن ذلك األساليب التكميلية 

      ك تؤازرىا يف اعادة الوفاؽ بُت احملبوس ك اجملتمع، ك أنبها الرعاية االجتماعية نظاـ التأديب 
 ك اؼبكافآت.

ك عليو سوؼ لبصص لكل أسلوب من ىذه األساليب للمعاملة العقابية مبحثا مستقبل 
 التالية.من خبلؿ اؼبباحث 

  املبشح األٍّٚ
 ييدية نومؼامةل امؼلاتية ال سامية اهت 

األسػػػػاليب التمهيديػػػػة للمعاملػػػػة العقابيػػػػة ىػػػػي اػبطػػػػوات التمهيديػػػػة ؼبرحلػػػػة التنفيػػػػذ العقػػػػايب 
للمحكػػـو عليػػو داخػػػل اؼبؤسسػػة العقابيػػػة، حيػػث تتوجػػو جهػػػود القػػائمُت علػػػى االدارة العقابيػػة كبػػػو 

بة للحريػة، عػن طريػق دراسػة للعقوبػة السػال ىمأثنػاء فػًتة تنفيػذ هم ك هتػذيب ُتضركرة اصػبلح احملبوسػ
 بػػاللجوء اىل فحػػص حػػالتهمك ذلػػك ، اىل ارتكػػاب اعبريبػػة مؼبعرفػػة العوامػػل الػػيت أدت هبػػ مشخصػػيته
يف ـبتلػػػػػف جوانبهػػػػػا للوصػػػػػوؿ اىل معلومػػػػػات ك معطيػػػػػات سبهػػػػػد للقيػػػػػاـ بعمليػػػػػة تصػػػػػنيف  الصػػػػػحية

                                                           
:" هبب أف يكوف الغرض الذم  هتدؼ اليو معاملة  على أنو 65تنص القواعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء يف القاعدة  1

              اإلرادةهم ػػػػػػػػػػلق لديػػػػػػػػبعقوبػػػػػة أك تػػػػػدبَت سػػػػػالب للحريػػػػػة. يف اغبػػػػػدكد الػػػػػيت تسػػػػػمح بػػػػػو مدتػػػػػو، ىػػػػػو أف زباألشػػػػػخاص السػػػػػجناء 
يتعػُت أف يكػوف احتياجػاهتم، ك  اليت تتػيح ؽبػم عقػب االفػراج سػلوؾ حيػاة وبًتمػوف فيهػا القػانوف ك يشػبعوف منهػا اإلمكانياتك 

  ."هم ك تنمية الشعور باؼبسئولية لديهمشأف ىذه اؼبعاملة تشجيعهم على احًتاـ أنفس
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عاملػػة العقابيػػة الػػيت اؼبفحوصػػُت "احملبوسػػُت" فبػػا يسػػهل سػػبيل معػػاعبتهم ك تػػأىيلهم باختيػػار نػػوع اؼب
 ىبضعوف ؽبا.

م ىػذا يقسػيػتم تالنظػامُت اؼبتمػثبلف يف الفحػص ك التصػنيف سػوؼ ك للوقوؼ على ىاذين 
كؿ اؼبطلػػػب األكؿ الفحػػػص، ك يف اؼبطلػػػب الثػػػاين التصػػػنيف، مث يف يتنػػػا، اؼببحػػػث اىل ثبلثػػػة مطالػػػب

  اؼبطلب الثالث الفحص ك التصنيف يف التشريع الدكيل ك اعبزائرم.

 طًب األٍٚ امل
 امفحص 

نظػػاـ الفحػػص لػػيس باغبػػديث النشػػأة ، فػػاحملقق ك القاضػػي كػػاف هبريانػػو للتحقػػق مػػا اذا   فّ إ
يف اؼبؤسسات العقابية هبربونو علػى كبػو  إلدارةعلى ا ُتكاف اؼبتهم أىبل للمسؤكلية ، كما أف القائم

    راءاتػػػػػلػػو مػػن اجكػػل مسػػجوف ازاء مػػا يتخػػذه مػػن قب  (Réaction)فعػػل سػػلوؾ أك ذبػػرييب لتحديػػد 
نظاـ الفحص بشكلو العلمي اغبديث يعد من شبار فاف لذا .1ك تعديلها كفقا ؼبا تدعوا اليو اؼبصلحة

السياسػػة العقابيػػة اغبديثػػػة الػػيت أصػػػبحت هتػػتم بشخصػػػية احملبػػوس مػػػن أجػػل تطبيػػػق برنػػامج التأىيػػػل 
 . إلصبلحوالبلـز 

الفػػرع  يعػػاًفاؼبطلػػب اىل ثبلثػػة فػػركع ،  ىػػذامت تقسػػيم للوقػػوؼ علػػى ىػػذا النظػػاـ ك أنبيتػػو ك 
 يف الفرع الثالث مراحلو .، مث األكؿ مفهـو الفحص ك أنبيتو، ك يف الفرع الثاين صوره

 ايفطع األٍٚ  
 مفيوم امفحص و أ مهيخو  

أنػو :" نػوع مػن الدراسػة الفنيػة الػيت يقػـو علػى الفحص ، فهناؾ مػن يعرفػو  تعاريفتعددت 
الدراسػة علػى احملكػـو عليػو لتحديػد شخصػيتو ك بيػاف  إلجػراءالت ـبتلفػة عليها األخصائيوف يف ؾبا

ة ك بػُت ػػػػػػػالعوامل االجرامية اليت دفعتو اىل ارتكاب اعبريبة ، حػىت سبكػن اؼببلئمػة بػُت ظركفػو االجرامي
 خطػوة سبهيديػػة ، أك ىػػو :" 2األسػاليب العقابيػة الػػيت ذبعػل اعبػزاء اعبنػػائي احملكػـو بػػو وبقػق تأىيلػو "

                                                           
منشػػورات اغبلػػيب  ، 2013، األكىلالػػدكتور/عمار عبػػاس اغبسػػٍت: الػػردع اػبػػاص العقػػايب ك نظػػم اؼبعاملػػة االصػػبلحية ، طبعػػة  1

 . 132اغبقوقية، لبناف، ص
 اؼبرجػػع السػػابقك الفقػػو االسػػبلمي،  الدكتور/صبعػػة زكريػػا السػػيد ؿبمػػد: أسػػاليب اؼبعاملػػة العقابيػػة للسػػجناء يف القػػانوف اعبنػػائي 2
 . 190ص
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ة اعبػػاين ك الظػػركؼ احمليطػػة بػػو مػػن كافػػػة ػلتصػػنيف اؼبسػػجونُت ك يتمثػػل مػػن خػػبلؿ دراسػػة شخصيػػػ
اعبوانػػػب ك ظػػػركؼ ارتكابػػػو للجريبػػػة ، فضػػػبل عػػػن درجػػػة خطورتػػػو كمػػػدل اسػػػتعداده للتجػػػاكب مػػػع 

 .1األساليب العقابية "
يذىب الدكتور عمر خورم اىل تعريف الفحص بأنو :"دراسػة معمقػة ك دقيقػة لشخصػية ك 

يو من كل اعبوانب البيولوجي ك العقلي ك النفسي ك االجتماعي ، للتوصل اىل معلومات لـو عكاحمل
 .2تسهل اختيار أسلوب اؼبعاملة العقابية األكثر مبلئمة للمحكـو عليو "

ك عليو فاف الفحص ىو الدراسة العلميػة ك الفنيػة لشخصػية احملبػوس ، يقػـو هبػا أخصػائيوف 
      عيػػػةة ك االجتماػا العقليػػػة ك النفسيػػػػالشخصػػػية يف احػػػدل جوانبهػػػ كػػػل مػػػنهم بفحػػػص ىػػػذه ىبػػػتص

 للتوصل اىل نتائج تكوف فعالة الختيار أسلوب اؼبعاملة العقابية األنسب للتأىيل .ك البيولوجية 
الفحػػػػص يسػػػػتهدؼ تفريػػػػد للمعاملػػػػة العقابيػػػػة ألنػػػػو يرتكػػػػز علػػػػى عمليػػػػة  تبعػػػػا لػػػػذلك فػػػػاف

تقػػوًن كسػػائل الرعايػػة اؼببلئمػػة ك العػػبلج علػػى أسػػاس فػػردم التشػػخيص الفػػردم للمحكػػـو علػػيهم ك 
 يتناسب مع كل حالة حىت ك لو تشابو السلوؾ االجرامي. 

الفحػػػص يتخػػػذ صػػػورا ـبتلفػػػة حسػػػب نػػػوع الدراسػػػة يتضػػػح أف لتعػػػاريف السػػػابقة ك طبقػػػا ل
 الواقعة على شخصية احملبوس ك اؼبتمثلة فيما يلي :

 ايفطع ايجاْٞ   
 ضور امفحص  

برنػامج  دمن الفحص ىو الكشػف عػن اعبوانػب اؼبختلفػة لشخصػية احملبػوس ال عػدااؽبدؼ 
 تأىيلو ك ذلك بإجراء فحوصات ـبتلفة أنبها :

  أوال: الفحص البيولوجي 
ك الػػيت  يقصػد بػػو اجػراء الفحوصػػات الطبيػة اؼبتخصصػػة الػػيت تسػتلزمها حاجػػة احملكػـو عليػػو،

  . 3قدرات البدنية للمحكـو عليويبكن بواسطتها الكشف عن الطبيعة اعبسدية ك ال
                                                           

النشر   دار النهضة العربية للطباعة ك ،1985الدكتورة/عبد الستار فوزية : مبادئ علم االجراـ ك العقاب، الطبعة اػبامسة،  1
   .351لبناف ، ص

ص  الكتاب اغبديث، مصر، ص، دار  2009، األكىلالدكتور/عمر خورم: السياسة العقابية يف القانوف اعبزائرم، الطبعة  2
289،290 . 

   .452، صمنشورات اغبليب اغبقوقية، لبناف ، 2013، األكىل، طبعة مبادئ علمي االجراـ ك العقابالدكتور/عمار عباس اغبسٍت:  3
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  ثانيا: الفحص النفسي  
، يسػػتعُت يف ذلػػك 1يقصػػد هبػػذا الفحػػص دراسػػة شخصػػية احملكػػـو عليػػو يف جانبهػػا النفسػػي

دبجموعة مػن االختبػارات النفسػية، الػيت تػؤدم إىل التعػرؼ علػى شخصػية احملكػـو عليػو، حبيػث يػتم 
ئمػة خػبلؿ فػًتة تنفيػذ العقوبػة السػالبة للحريػة، فضػبل من خبللو ربديد أسلوب اؼبعاملة العقابيػة اؼببل

  .عن إمكانية عبلج االضطرابات النفسية 
  ثالثا: الفحص العقلي   

ك ىو الكشف عن اغبالة العقلية ك العصبية للمحبوس اليت قد تكوف دافع رئيسػيا الرتكابػو 
 .2اؼببلئم مع حالتو العقليةاعبريبة ، فبا يستوجب ربديد أسلوب اؼبعاملة العقابية البلـز لو ك 

  رابعا: الفحص االجتماعي   
الوسػػػػ   ينصػػػػب علػػػػى دراسػػػػة البيئػػػػة االجتماعيػػػػة للمحكػػػػـو عليػػػػو، إْذ يػػػػتم بواسػػػػطتو معرفػػػػة

االجتماعي الذم يعيش فيو احملبوس كعبلقتو مع أسرتو ك عائلتو أك زمبلئو يف العمل، ؼبعرفة العوامل 
، األمػػر الػػذم 3لجريبػػة، ك مػػن مث ؿباكلػػة حلهػػا سبهيػػدا لتأىيلػػواالجتماعيػػة الػػيت سػػانبت يف ارتكابػػو ل
  .يساىم يف إعادة إدماجو اجتماعيا

  خامسا: الفحص التجريبي    
ىو مبلحظة سلوؾ احملبوس أك احملكـو عليو ك ما يطرأ عليها من تغَتات سواء كانت سلبية 

لػى مػا أسػفر عنػو ىػذا الفحػص يػوزع ، ك بنػاء عأك اهبابية خبلؿ فًتة تأىيلو داخل اؼبؤسسػة العقابيػة
 .احملكـو عليهم على اؼبؤسسات العقابية اؼببلئمة

اف عملية الفحص ىذه دبختلف صػورىا تبقػى مسػتمرة طيلػة كجػود احملبػوس داخػل ك عليو ف
ىػذه الفحوصػات تػتم  ، 4اؼبؤسسة العقابية ك حىت بعد انقضاء مػدة عقوبتػو ليتحقػق التأىيػل الفعلػي

 .م تبياهنا يف الفرع اؼبوايليتكفق ثبلثة مراحل 
                                                           

 . 452صمبادئ علمي االجراـ ك العقاب، اؼبرجع نفسو، الدكتور/عمار عباس اغبسٍت:  1
، دار كائػػل للنشػػر ك التوزيػػع   2009يكػػات: أصػػوؿ علمػػي االجػػراـ ك العقػػاب ، الطبعػػة األكىل ، ؿبمػػد عبػػد اهلل الور الدكتور/ 2

 .  405األردف، ص
، دار  2007ؿبمد عبػد اهلل الوريكػات: أثػر الػردع اػبػاص يف الوقايػة مػن اعبريبػة يف القػانوف األردين، الطبعػة األكىل، الدكتور/ 3

 .211كائل للنشر ك التوزيع  األردف، ص
 اؼبرجػػع السػػابقالدكتور/صبعػػة زكريػػا السػػيد ؿبمػػد: أسػػاليب اؼبعاملػػة العقابيػػة للسػػجناء يف القػػانوف اعبنػػائي ك الفقػػو االسػػبلمي،  4
 .196ص
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 ايفطع ايجايح    
 مراحل امفحص  

تقػػر السياسػػػة اعبنائيػػة اغبديثػػػة ضػػػركرة القيػػاـ بعمليػػػة الفحػػص ؼبػػػا لػػػو مػػن أنبيػػػة يف مسػػػاعدة  
القاضػػي علػػى اختيػػػار نػػوع أسػػلوب اؼبعاملػػػة العقابيػػة لشخصػػػية احملكػػـو عليػػو، علػػػى أف يكػػوف ىػػػذا 

ثبلثػػة خبلؽبػػا الكشػػف عػػن حالػػة احملكػػـو عليػػو باتبػػاع  الفحػػص مبػػٍت علػػى أسػػس علميػػة، يػػتم مػػن
 :ىي كاآليتمراحل 

  أوال: مرحلة الفحص السابق على صدور الحكم  
يػػػأمر بػػػو القاضػػػي عػػػن طريػػػق تعيػػػُت خػػػػرباء  ذْ إك يطلػػػق عليػػػو اسػػػم "الفحػػػص القضػػػائي" ، 

ة ، مػػن أجػػل ـبتصػػُت لفحػػص حالػػة احملبػػوس مػػن النػػواحي البدنيػػة ك العقليػػة ك النفسػػية ك االجتماعيػػ
ك قػد طبقػت ىػذه اؼبرحلػة يف بعػض الواليػات  ؛تأسيس حكمو لتحديد ك تقدير العقوبة اؼببلئمػة لػو

  5939نة ػػػػ، ك سويسػػرا س5931نة ػػػػػػػا دكؿ أخػػرل كبلجيكػػا سػػػػػػ، مث تبعته5925نة ػػػػػػػػػػػاألمريكيػػة س
 .59581ك آخرىا كانت فرنسا سنة 

 الحكم  ثانيا: مرحلة الفحص الالحق على صدور
ربديد نوع اؼبعاملة العقابية اؼببلئمة للمحبوسػُت ، حبيػث سبهػد  يتمثل ىدؼ ىذه اؼبرحلة يف 

امتػداد  يالسبيل اىل عملية تصنيف احملكـو عليهم ، ك يطلق عليهػا اسػم " الفحػص العقػايب " ك ىػ
حػص ك الف،2للفحص القضائي فبا تقتضي نقل ملف الشخصية مع احملكـو عليو اىل مركػز الفحػص

 .العقايب ىو ؾباؿ دراستنا باعتباره اػبطوة التمهيدية يف تفريد تطبيق العقوبة السالبة للحرية
 ثانيا: مرحلة الفحص الالحق على صدور الحكم 

، ك تعػػرؼ باسػػم " الفحػػص التجػػرييب " حبيػػث  ربديػػد نػػوع اؼبعاملػػة العقابيػػة اؼببلئمػػة يتمثػػل 
مػػػػن اداريػػػػُت ك حػػػراس ، ك ذبػػػػرل علػػػػى احملبوسػػػػُت بعػػػػد  اؼبؤسسػػػة العقابيػػػػة  موظفػػػػويتػػػوىل القيػػػػاـ هبػػػػا 

ك عبلقػتهم مػع اآلخػرين ؼبعرفػة  دخوؽبم اؼبؤسسة العقابية مػن خػبلؿ مبلحظػة سػلوؾ احملكػـو علػيهم
 مع أساليب اؼبعاملة العقابية اليت ىبضعوف ؽبا.  ذباكهبم

                                                           
 .  275أبو العبل عقيدة : أصوؿ علم العقاب،  اؼبرجع السابق، ص ؿبمد الدكتور/ 1
 ، دار كائل للنشر  2151ح ك التأىيل، الطبعة األكىل، الكساسبة فهد يوسف: كظيفة العقوبة ك دكرىا يف االصبلالدكتور/ 2

  .595ك التوزيع، األردف، ص
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يم التصػػػػػنيف السػػػػػلاؼبتمثػػػػػل يف الفحػػػػػص العقػػػػػايب ك ذبػػػػػدر االشػػػػػارة اىل أنػػػػػو لتحقػػػػػق غػػػػػرض 
م ك اػبػربة الػيت تػؤىلهم ػتوفر لديهم العليللمحبوسُت اؼببٍت على أسس علمية، ينبغي أف يتوالىا من 

القيػػاـ هبػػذه اؼبهمػػة مػػن أجػػل الوصػػوؿ اىل نتػػائج مثمػػرة يػػتم اعػػدادىا يف صػػورة تصػػلح لتكػػوف أساسػػا 
        لية ػػػػػػػػػاألصلتصػػػػنيف احملكػػػػـو علػػػػيهم، فبػػػػا يسػػػػهل عمليػػػػة اختيػػػػار نػػػػوع األسػػػػاليب اؼبعاملػػػػة العقابيػػػػة 

 ك التكميلية اؼبناسبة لتأىيل ىذه الفئة .

 املطًب ايجاْٞ 
 امخطنيف 

أنبيتو يف كونو اػبطوة التمهيدية السابقة  نتكم ذْ إيعتمد التصنيف على نتائج الفحص،  
      وسػل ؿببػأساليب اؼبعاملة العقابية األخرل ، حبيث وبدد نوع اؼبعاملة العقابية لكعلى تطبيق 

 ك طبيعة اؼبؤسسة العقابية اليت يوجو اليها .
ربديد مفهومو ك أنبيتو ، مث األسس ك األجهزة اليت  ك اغبديث عن التصنيف ، يقتضي 

 يقـو عليها من خبلؿ الفركع الثبلثة التالية .
 الفرع األول

 مفهوم التصنيف و أهميته

يف يبكن حصرىا  ذْ إيف، حوؿ ربديد معٌت ك مدلوؿ التصنالفقهية اآلراء عددت لقد ت 
يف اػببلؼ ىذا كرس تاألكربيُت، ك قد  فقهاءاألمريكيُت، ك اذباه ال فقهاءاذباىُت اثنُت  اذباه ال

 .5951ك العقايب الذم عقد يف الىام يف شهر أكت سنة  اؼبؤسبر اعبنائي
 األمريكي الفقو أوال: مدلول التصنيف في اتجاه 

ص احملكـو عليو، ك تشخيص حالتو االجرامية، مث توجيهو :" فحيراد بو طبقا ؽبذا االذباهك 
 .1اىل أسلوب اؼبعاملة العقابية اؼببلئم، مث تطبيق ىذا األسلوب عليو "

فحص احملكـو عليو، مث تقرير  من خبلؿ ىذا التعريف، يبر التصنيف بأربعة مراحل: 
 لوب عليو مث بعد ذلك مبلحظة أسلوب اؼبعاملة العقابية اليت يتعُت اخضاعو ؽبا مث تطبيق ىذا األس

                                                           
عبداهلل خليل: دليل نظاـ السجوف يف مصر ك حقوؽ اؼبسجونُت على ضوء قوانُت ك لوائح السجن ك اؼبعايَت الدكليػة غبقػوؽ  1

 .58ص ، مصر،2118االنساف، طبعة 
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 التغَتات اليت تطرأ على شخصيتو لتعديل أسلوب اؼبعاملة العقابية كفقا ؽبا .
 األوروبي  الفقو ثانيا: مدلول التصنيف في اتجاه 

علػػػى اؼبؤسسػػػات العقابيػػػة اؼبختلفػػػة ك تقسػػػيمهم داخػػػل بػػػو :" توزيػػػع احملكػػػـو علػػػيهم راد ك يػػ
، فالتصػػنيف يف 1"ألسػػلوب اؼبعاملػػة العقابيػػة اؼبخصصػػة لكػػل فئػػة اؼبؤسسػػة الواحػػدة اىل فئػػات طبقػػا 

ىذا اؼبدلوؿ يتطلب ربديد أسلوب اؼبعاملة العقابية اؼببلئم لشخصية احملبػوس ك تعديلػو كفقػا للتطػور 
 اؼببلحظ على ىذه األخَتة.

األستاذ ؿبمد خلف التصنيف علػى لقد تأثر هبذا التعريف بعض الفقو العريب حيث يرل ك 
:" تقسيم احملكـو عليهم اىل فئات ـبتلفة ك توزيعهم علػى اؼبؤسسػات العقابيػة اؼبتخصصػة طبقػا أنو 

س ك العود ك اغبالة العقلية ك االجتماعية ك غَتىا ، ك بعدئذ ىبضعوف داخل اؼبؤسسة ػللسن ك اعبن
 .2ل "اىل تقسيمات أخرل فرعية يتحدد على ضوئها اؼبعاملة العقابية اؼببلئمة ؼبقتضيات التأىي

التصػػػنيف لػػػو أنبيػػػة كبػػػَتة كخطػػػوة سبهيديػػػة لتأىيػػػل يتضػػػح أف مػػػن خػػػبلؿ ىػػػذه التعػػػاريف ، 
   احملبوسػػُت ، اذ  اػبطػػأ يف اجراءاتػػو العمليػػة يػػؤدم اىل فشػػل سياسػػة االصػػبلح ك التأىيػػل ؽبػػذه الفئػػة

 : من أنبية التصنيف يف ربقيق األىداؼ التاليةتك؛ حيث 3نتائج سلبية ك بالتايل الوصوؿ اىل
اختيػػػػػار أسػػػػػاليب اؼبعاملػػػػػة العقابيػػػػػة الػػػػػيت تتفػػػػػق مػػػػػع شخصػػػػػية احملبػػػػػوس ك ظركفػػػػػو -
 اؼبختلفة.
ربديػػػد نػػػوع اؼبؤسسػػػػة العقابيػػػة اؼببلئمػػػة للمحبوسػػػػُت بػػػالنظر اىل شخصػػػيتهم مػػػػن -

 حيث السن ك اغبالة الصحية البدنية ك العقلية ، ك كذا السوابق االجرامية .
العقابيػة اؼبتخصصػة ك اؼبتنوعػة العتبػارات توزيع احملبوسُت على ـبتلف اؼبؤسسات -

 .4معينة نتاجها االصبلح ك التأىيل

                                                           
، منشػػورات اغبلػػيب اغبقوقيػػة   2153االجػػراـ ك علػػم العقػػاب ، الطبعػػة األكىل ، الدكتور/ؿبمػػد ؿبمػػد مصػػباح القاضػػي: علػػم  1

 . 334لبناف ، ص
  .295صاؼبرجع السابق، الدكتور/عمر خورم: السياسة العقابية يف القانوف اعبزائرم،  2
يػػػواف اؼبطبوعػػػات ، د 2119الدكتور/اسػػػحاؽ ابػػػراىيم منصػػػور: مػػػوجز يف علػػػم االجػػػراـ ك علػػػم العقػػػاب ، الطبعػػػة الرابعػػػة،  3

 .  587اعبامعية ،اعبزائر ، ص
اؼبرجػػع السػػابق  ، الدكتور/صبعػػة زكريػػا السػػيد ؿبمػػد: أسػػاليب اؼبعاملػػة العقابيػػة للسػػجناء يف القػػانوف اعبنػػائي ك الفقػػو االسػػبلمي4
   .213ص
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مػػن طػرؼ احملبػوس، مػػع ظػػركؼ ارتكػاب اعبريبػة مراعػاة ك لتحقيػق ىػذه األىػداؼ البػػد مػن  
معرفة  الدافع من كراء ارتكاهبا لتحديد نوع العقوبة اؼبقررة لذلك ، ليليها مباشرة توجيو احملبػوس اىل 

   قابيػػة اؼببلئمػػة لتأىيلػػو ك اصػػبلحو ، ىػػذه اؼبقتضػػيات تتنػػوع حسػػب الوضػػعية الػػيت يوجػػو اؼبؤسسػػة الع
ك يرتػػب فيهػػا فئػػة احملبوسػػُت ك الػػيت يطلػػق عليهػػا اسػػم صػػور التصػػنيف، سػػواء كػػاف التصػػنيف قػػانوين 

 اجرامي أك عقايب ك ىذا ما سنتطرؽ اليو . 

 ايفطع ايجاْٞ 
 ضور امخطنيف و أ سسو 

تو من كونو أحد أساليب اؼبعاملة العقابية التمهيديػة يف الػنظم العقابيػة يستمد التصنيف أنبي
الػػػيت يبكػػػن ه تعػػػددت صػػػور اغبديثػػػة لتوزيػػػع احملكػػػـو علػػػيهم علػػػى اؼبؤسسػػػات العقابيػػػة اؼبتخصصػػػة، ف

 :حصرىا يف ثبلثة سبثلت فيما يلي
 أوال: التصنيف القانوني 

العقوبة ك جسامة اعبريبة اذ ىذا النوع ىو توزيع احملكـو عليهم كفقا لنوع التصنيف القانوين 
 .  1 من التصنيف يتصف باؼبوضوعية ك التجريد

 ثانيا: التصنيف االجرامي  
تقسػػيم اعبنػػاة طبقػػا للعوامػػل االجراميػػة الدافعػػة اىل ارتكػػاب اعبريبػػة، حيػػث يعتمػػد يػػراد بػػو ك 

 .2على ربليل أسباب الظاىرة االجرامية
 ثالثا: التصنيف العقابي 

 كضػػع احملكػػـو عليػػو يف اؼبؤسسػػة العقابيػػة اؼببلئمػػة ؼبقتضػػيات تأىيلػػو ، مث اخضػػاعو يتمثػػل يف
بػدكره قػد يكػوف من التصنيف النوع  ، ك ىذا3اؼبعاملة العقابية اؼبتفقة مع ىذه اؼبقتضيات  ألسلوب

حيث يتحقق األكؿ اذا مت توزيع احملبوسُت على اؼبؤسسات اؼبختلفػة كفقػا لتخصػص  ،أفقيا أك رأسيا
منهمػػػا ، ك يكػػػوف الثػػػاين حػػػُت يػػػتم توزيػػػع احملبوسػػػُت داخػػػل اؼبؤسسػػػة الواحػػػدة كفقػػػا للظػػػركؼ  كػػػل

 .اػباصة لكل منهم

                                                           
 . 146ص اؼبرجع السابق،الدكتور/عمار عباس اغبسٍت: الردع اػباص العقايب ك نظم اؼبعاملة االصبلحية،  1
 .  224، دار النهضة العربية، مصر ، ص1973ؿبمود قبيب حسٍت: علم العقاب، الطبعة الثانية، الدكتور/ 2
 .  224، صنفسوؿبمود قبيب حسٍت: علم العقاب ، اؼبرجع الدكتور/ 3
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ك دبػػا أف التصػػنيف جػػوىره ربديػػد أسػػلوب اؼبعاملػػة العقابيػػة األصػػلية ك التكميليػػة للمحكػػـو 
 عػدة علػى عليو بعد اغبصوؿ على نتائج الفحػص ؼبختلػف جوانػب شخصػيتو، فانػو يعتمػد يف ذلػك

 :1أسس أنبها
ك اؼبقصػػود بػػو الفصػػل بػػُت الػػذكور ك االنػػاث لتفػػادم التصنننيف علننى أسنناس الجننن : -

 العبلقات غَت اؼبشركعة .
الفصػل بػُت احملبوسػُت مػن أحػداث ك شػباب ك ناضػجُت التصنيف علنى أسناس السن : -

 داخل اؼبؤسسة العقابية، من أجل تفادم التأثَت الضار بُت تلك الفئة.
بػػو الفصػػل بػػُت اؼببتػػدئُت يف االجػػراـ يػػراد  كسنناس السننوابق االجراميننة: التصنننيف علننى أ-

 عن اؼبعتادين عليو، لتفادم أضرار االختبلط.
بعقوبػات احملكػـو علػيهم كىو الفصل بُت احملبوسػُت التصنيف على أساس مدة العقوبة: -

أسػلوب اؼبعاملػة طويلة اؼبدة عن أكلئك احملكـو علػيهم بعقوبػات قصػَتة اؼبػدة، مػن أجػل ربديػد نػوع 
 حسب مدة العقوبة.لكل فئة األصلية اؼببلئم العقابية 

يفصػػل احملكػػـو علػػيهم اؼبرضػػى عػػن األصػػحاء التصنننيف علننى أسنناس الحالننة الصننحية: -
منعػػػػػػا النتشػػػػػػار األمػػػػػػراض، ك يػػػػػػدخل يف ىػػػػػػذا اؼبصػػػػػػابوف بالعاىػػػػػػات العقليػػػػػػة ك مػػػػػػدمٍت اؼبخػػػػػػدرات          

ن، حيػث يػتم اختيػار أسػلوب اؼبعاملػة العقابيػة الػذم يغلػب ك الكحوؿ، ك كذلك اؼبتقدمُت يف السػ
 عليو الطابع العبلجي.

كيقصػد بػو تقسػيم احملكػـو علػيهم حبسػب طبيعػة التصنيف علنى أسناس ننول الجريمنة: - 
اعبريبة اؼبرتكبة فيما اذا كانت عمديػة أك غػَت عمديػة ، عاديػة أـ سياسػية ، ك ىػذا مػن أجػل ربديػد 

 ة اؼبقرر لكل فئة.أسلوب اؼبعاملة العقابي
الفصػػل بػػُت احملبوسػػُت الػػذين صػػدر يف  يػػراد بػػو كالتصنننيف علننى أسنناس حكننم اال انننة: -

 حقهم حكم قضائي ك أكلئك احملبوسُت حبسا احتياطيا أك اػباضعُت لنظاـ االكراه البدين .
عمليػػة التصػػنيف ىػػذه دبختلػػف صػػورىا تعتمػػد يف تطبيقهػػا علػػى أجهػػزة ك تبعػػا لػػذلك فػػاف 

 يف الفرع أدناه .سوؼ يتم التعرؼ عليها ذا الغرض ك اليت ـبصصة ؽب
 

                                                           
  .214اؼبرجع السابق ،ص ؿبمد عبد اهلل الوريكات: أثر الردع اػباص يف الوقاية من اعبريبة يف القانوف األردين ،الدكتور/ 1
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 ايفطع ايجايح  
 أ هجـــــزة امخطنيف

 :تتمثل يف 1عملية التصنيف على ثبلثة أنواع من األجهزةترتكز  
 أوال: جهاز التصنيف المركزي 

 .صبلة من اػبرباءيتواجد ىذا اعبهاز على اؼبستول اؼبركزم حبيث تتوافر فيو 
 از التصنيف االقليمي ثانيا: جه

 ك يقتصر فق  على اقليم الوالية اليت تتوافر هبا عدد من اؼبؤسسات العقابية .
 ثالثا: جهاز التصنيف بالمؤسسة  

        يقصد بو تشكيل عبنة تضم عددا من األخصائيُت يف النواحي الطبية ك النفسيةك 
    بوسُت داخل اؼبؤسسة العقابيةك االجتماعية أين تكمن مهمتها بفحص حالة كل كاحد من احمل

 ك اغباقها باعبناح اؼبخصص ؽبا .
يتجلى من خبلؿ ما مت ذكره عن عملييت الفحص ك التصنيف باعتبارنبا أسلوباف سبهيدياف 

يهدفاف اىل اختيار نوع أساليب اؼبعاملة العقابية اؼببلئمة ؽبذه أهنما للمعاملة العقابية للمحبوسُت، 
  ك الوطٍت على اؼبستول الدكيلمت االىتماـ هباذين النظامُت َت التساؤؿ عنو، ىل الفئة ك لكن ما يث

التشريع الدكيل من خبلؿ الوثائق الدكلية كل من دراستو من خبلؿ معرفة موقف  سيتم ىذا ما  
 ىاذين النظامُت . خبصوص اعبزائرم  التشريعالصادرة عن ىيئة األمم اؼبتحدة ك 

  يح املطًب ايجا
  وطينو امػىل املس خوى ادلويل امخطنيف  امفحص و

 ذْ إالفحص ك التصنيف نظاماف سبهيدياف للمعاملة العقابية ، يكمل كل منهما اآلخر، 
الفحص يبهد للتصنيف ، كما أف ىذا األخَت يستثمر النتائج اليت توصلت اليها عملية الفحص 

  2بدكف تصنيفحبيث ال يبكن تصور تصنيف بدكف فحص سابق، ك ال جدكل من الفحص 
األمر الذم يقتضي منا معرفة مدل األخذ هباذين النظامُت يف التشريع الدكيل ك التشريع اعبزائرم 

                                                           
   .  591الدكتور/اسحاؽ ابراىيم منصور: موجز يف علم االجراـ ك علم العقاب ،اؼبرجع السابق ، ص 1
  .289صاؼبرجع السابق ،عمر خورم: السياسة العقابية يف القانوف اعبزائرم ،  الدكتور/ 2
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على الفرع األكؿ نظاـ الفحص ك التصنيف يتناكؿ ك ذلك بتقسيم ىذا اؼبطلب اىل ثبلثة فركع ، 
رىا ػػػػك آخ ،لوطٍتعل اؼبستول ا، مث يف الفرع الثاين نظاـ الفحص ك التصنيف اؼبستول الدكيل

 لث .يف الفرع الثاأجهزة الفحص ك التصنيف يف النظاـ العقايب اعبزائرم 

 ايفطع األٍٚ
  ػىل املس خوى ادلويلهظام امفحص و امخطنيف 

      ص ػػػػػلفحا، نظامي ت اؼبواثيق الدكلية اليت انبثقت عن ىيئة األمم اؼبتحدةلقد اعتمد
 لية :ك التصنيف من خبلؿ اؼبعايَت التا

 أوال: المعايير الدولية التي توجب القيام بعملية فحص المحكوم عليهم 
اؼبعتمدة من طرؼ مؤسبر األمم  بالرجوع اىل القواعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء

 66، قبد أف القاعدة 5955يف جنيف عاـ نعقد اؼبتحدة األكؿ ؼبنع اعبريبة ك معاملة اجملرمُت اؼب
       ؼبعرفة ماضيو اعبنائييف ـبتلف جوانبو  ُتفقراهتا عملية فحص السجنص تضمنت يف منها 

مع األخذ يف اغبسباف مدة العقوبة  لتوضع   ،الشخصيزاجو ك امكانيتو العقلية ك البدنية، ك كذا م
ىذه االعتبارات يف شكل تقارير يتكفل هبم أطباء ـبتصُت يف دراسة شخصية احملبوس يف ـبتلف 

ة ك النفسية ك العقلية ك االجتماعية ، لتسلم يف األخَت يف شكل ملف فردم ييولوجاعبوانب الب
 يسهل عملية الرجوع اليو كلما دعت اغباجة اىل ذلك.

 تصنيف المحكوم عليهم ب الخاصةثانيا: المعايير الدولية 
على أساس عملية التصنيف  1لقد تضمن العهد الدكيل اػباص باغبقوؽ اؼبدنية ك السياسية

)أ(يفصل األشخاص :"أنو اليت قضت  3ك 2الفقرة  العاشرةلسن ك اغبكم باإلدانة يف نص مادتو ا
اؼبتهموف عن األشخاص اؼبدانُت، اال يف ظركؼ استثنائية، ك يكونوف ؿبل معاملة على حدة تتفق 

)ب(يفصل اؼبتهموف األحداث عن البالغُت، ك وبالوف بالسرعة  مع كوهنم أشخاصا غَت مدانُت.
                                                           

يتضػمن االنضػماـ اىل العهػد  5989مام سػنة  56اؼبوافق  5419شواؿ عاـ  55مؤرخ يف  67-89مرسـو رئاسي رقم  1
الػػدكيل اػبػػاص بػػاغبقوؽ االقتصػػادية ك االجتماعيػػة ك الثقافيػػة ك العهػػد الػػدكيل اػبػػاص بػػاغبقوؽ اؼبدنيػػة ك السياسػػية ك الربتوكػػوؿ 

ؤلمػم اؼبتحػدة يػـو االختيارم اؼبتعلق بالعهد الدكيل اػباص باغبقوؽ اؼبدنية ك السياسية اؼبوافق عليها مػن طػرؼ اعبمعيػة العامػة ل
 .535ـ، ص5989مػػام سػػنة  57ق اؼبوافػػق 5419شػػواؿ عػػاـ  52، الصػػادرة بتػػاري  ج.ر،  5966ديسػػمرب سػػنة  56
، دار اؼبفيػػػد للنشػػػر ك التوزيػػػع  2151قاضػػػي ىشػػػاـ: موسػػػوعة الوثػػػائق الدكليػػػة اؼبرتبطػػػة حبقػػػوؽ االنسػػػػاف، بػػػدكف طبعػػػة، أنظػػػر 

 . 25اعبزائر، ص
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معاملة اؼبسجونُت معاملة يكوف هبب أف يراعي نظاـ السجوف  .القضاء للفصل يف قضاياىم اىل
   يفصل اؼبذنبوف األحداث عن البالغُت ىدفها األساسي اصبلحهم ك اعادة تأىيلهم االجتماعي.

ىذا ما أكدت علية القواعد النموذجية ، هم ك مركزىم القانوين "ػػفق مع سنػيعاملوف معاملة تت ك
يف مضموف فقراهتما على أف تتم  85ك 18 افدتػيا ؼبعاملة السجناء، حيث أشارت القاعدنال

 . 1ك كذلك السوابق االجرامية ك نوع اعبريبة ن ك اعبنسػعملية تصنيف احملبوسُت على أساس الس
تصنيف الص ك ػػلفحاـ اػػكبَتة لنظأنبية  اؼبواثيق الدكلية أكلت يستخلص فبا سبق ذكره بأف  
يتقرر من خبلؽبما ربديد حيث  سبهيدياف ألساليب اؼبعاملة العقابية،اف نظاموسُت باعتبارنبا للمحب

 .نوع الربنامج االصبلحي ك التأىيلي للمحبوس

 جاْٞ ايفطع اي
   ػىل املس خوى اموطين هظام امفحص و امخطنيف 

 
 
 
 
 
 
 

جراءات التصنيف يف كل من قانوف اال الفحص ك يلقد أخذ اؼبشرع اعبزائرم بنظام
سيتم تناكؿ  ، حيث ك اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُتة ك قانوف تنظيم السجوف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعبزائي

 كاآليت :ىاذين النظامُت  
 
 
 
 
 

 أوال: الفحص 
 
 
 
 
 

ترتكز عملية الفحص يف النظاـ العقايب اعبزائرم على دراسة شخصية احملبوس يف ـبتلف 
ذلك من خبلؿ ك العقلية ك النفسية ك االجتماعية، إْذ تبٌت اؼبشرع اعبزائرم  جوانبو البيولوجية

 النص عليها يف القوانُت التالية : 
 

                                                           
نػػو :"توضػػع فئػػات السػػجناء اؼبختلفػػة يف مؤسسػػات ـبتلفػػة أك أجػػزاء ـبتلفػػة مػػن اؼبؤسسػػات مػػع ( علػػى أ18تػػنص القاعػػدة ) 1

    مراعػػاة جنسػػهم ك عمػػرىم ك سػػجل سػػوابقهم ك أسػػباب احتجػػازىم ك متطلبػػات معػػاملتهم ك علػػى ذلػػك : )أ(يسػػحن الرجػػاؿ 
اعبنسُت على السواء يتحتم أف يكوف ك النساء ، بقدر االمكاف ، يف مؤسسات ـبتلفة.  ك حُت تكوف ىناؾ مؤسسة تستقبل 

ؾبموع األماكن اؼبتخصصة للنساء منفصبل كليا ، )ب(يفصل احملبوسػُت احتياطيػا عػن اؼبسػجونُت احملكػـو علػيهم ، )ج(يفصػل 
احملبوسػػػوف ألسػػػباب مدنيػػػة ، دبػػػا يف ذلػػػك الػػػديوف ، عػػػن اؼبسػػػجونُت جزائيػػػا ،)د(يفصػػػل األحػػػداث عػػػن البػػػالغُت" ، ك كػػػذلك 

.يفصل اؼبتهمػوف األحػداث عػن البػالغُت  2.يفصل اؼبتهموف عن السجناء احملكـو عليهم 5( على أنو :"85دة)أكضحت القاع
  .ك هبب من حيث اؼببدأ أف وبتجزكا يف مؤسسات ـبتلفة "
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 : 1في قانون االجراءات الجزائيةالمنصوص عليو الفحص -1
أنو :"ك هبوز قاضي اليت قضت ؽ.إ.ج.ج الفقرة األخَتة  68بالرجوع اىل نص اؼبادة 

فحص نفساين أك يأمر بازباذ أم اجراء يراه مفيدا، ك اذا كانت تلك  التحقيق أف يأمر بإجراء
 .الفحوص الطبية قد طلبها اؼبتهم أك ؿباميو فليس لقاضي التحقيق أف يرفضها اال بقرار مسبب "

باإلدانة ، حبيث يأمر قاضي ربقيق اغبكم صدكر قبد أف اؼبشرع أخذ دبرحلة الفحص السابق على 
ك ذلك باالستعانة بذكم اػبربة من ـبتصُت للتوصل اىل نتائج  ،ظركفو بدراسة شخصية اؼبتهم ك

  تساعده يف ربديد مقدار العقوبة اؼبسلطة على ىذا األخَت .
 في قانون تنظيم السجون :المنصوص عليو الفحص -2

اؼبوافق  2-72بالرجوع اىل النصوص التنظيمية اليت صدرت بعد األمر رقم 
انوف ػػػػػػػغى بالقػػػػػػػػػػػوف ك اعادة تربية اؼبساجُت اؼبلػػػػػػػػػػػػػػػػػتنظيم السجاؼبتضمن قانوف  51/12/5972
الذم يتضمن قانوف تنظيم السجوف ك اعادة االدماج  16/12/2115اؼبوافق  14-15رقم

يف اؼبادة االجتماعي للمحبوسُت، قبد أف اؼبشرع نظم عملية الفحص البلحق على صدكر اغبكم 
    2اؼبتعلق دبراقبة اؼبساجُت ك توجيههم 51/12/5972اؼبؤرخ يف  36-72ـ رقم من اؼبرسو  18

ك اليت تنص على أنو :"هبوز لقاضي التحقيق ، أف يأمر بوضع اؼبتهم ربت اؼبراقبة يف احدل اؼبراكز 
من  68يوما ألغراض التحقيق الطيب ك النفساين اؼبنصوص عليو يف اؼبادة  21ؼبدة ال تتجاكز 

جراءات اعبزائية ، كذلك بعد موافقة القاضي اؼبختص بتطبيق األحكاـ اعبزائية "، حيث قانوف اال
من  19كما أف اؼبادة ،   3ال من عبارة الفحص" بداؼبراقبة استعمل عبارة "الوضع ربت  ونبلحظ أن

أشارت بأنو البد من تكوين ملف شخصي لكل مسجوف يتكوف من كثائق نفس اؼبرسـو 
ىذا اؼبلف   ابق العدلية كخبلصة اغبكم القاضي بالعقوبة اليت اعتقل من أجلهاتتصدرىا كثيقة السو 

                                                           
ـ يتضػػمن قػػانوف االجػػراءات اعبزائيػػة 5966جػواف سػػنة  7ق اؼبوافػػق 5386صػػفر عػػاـ  57مػػؤرخ يف  555-66أمػر رقػػم  1

القػانوف رقػم بـ ، اؼبعػدؿ ك اؼبػتمم 5966جواف سنة  51ق اؼبوافق 5386صفر عاـ  21، الصادرة بتاري  47ج.ر، العدد 
ربيػع  5، الصػادرة بتػاري  34العػدد  ج.ر، ـ2115جػواف سػنة  26اؼبوافق  ىػ5422ربيع الثاين عاـ  4مؤرخ يف  15-18

 . 7ـ ، ص 2115جواف سنة  27ق اؼبوافق  5422الثاين عاـ 
        ، يتعلػػػػق دبراقبػػػػة اؼبسػػػػاجُت ـ5972فربايػػػػر  51ق اؼبوافػػػػق 5395ذم اغبجػػػػة عػػػػاـ  25مػػػػؤرخ يف  36-72قػػػػم مرسػػػػـو ر  2

 . 253ـ ، ص 5972فرباير سنة  22ق  اؼبوافق  5392ؿبـر عاـ  7، الصادرة بتاري   55العدد  ،ج.رك توجيههم ، 
ة ك التطبيػق يف التشػريع اعبزائػرم ك القػانوف اؼبقػارف ، رسػالة ؼبياء طرابلسي: اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت بُت النظري 3

 . 333، اعبزائر ، ص -بن عكنوف-، كلية اغبقوؽ  2155-2151دكتوراه ، 
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داخل اؼبؤسسة العقابية يف دراسة شخصية احملبوس يف الفحص عملية  بإجراء ُتيساعد القائم
 ـبتلف اعبوانب .

اؼبشرع اعبزائرم تناكؿ الفحص دبختلف صوره  بلحظ أفّ يىذا من جهة، ك من جهة ثانية 
من نفس  51ك  15،  14كالنفساين كالعقلي كاالجتماعي من خبلؿ نصوص اؼبواد  البيولوجي

، حبيث أغبق بكل مركز للمراقبة كالتوجيو أطباء متخصصُت يف ـبتلف 1اؼبرسـو اؼبذكور أعبله
اعبوانب إلجراء فحوصات طبية كاختبارية على شخصية احملبوس، من أجل توجيهو اىل اؼبؤسسة 

 اؼبعاملة العقابية اؼبناسبة لو. ذلك ، ليتم يف األخَت اختيار نوعمع  العقابية اليت تتبلءـ

 
   
 

 ثانيا: التصنيف
اؼبشرع اعبزائرم باالذباه االكركيب يف ربديد معٍت التصنيف، حيث تنص اؼبادة  ثرأّ قد ت

على أنو :"زبتص عبنة تطبيق العقوبات بًتتيب ك توزيع احملبوسُت حسب  ؽ.ت.س  24/2
ائية ك خطورة اعبريبة احملبوسُت من أجلها ك جنسهم ك سنهم ك شخصيتهم ك درجة كضعيتهم اعبز 

 استعدادىم لئلصبلح ".
من خبلؿ نص ىذه اؼبادة أف التصنيف ىو توزيع احملبوسُت اىل فئات، حيث كل ضح يت

ة  كاالجتماعي فئة توجو اىل اؼبؤسسة العقابية اؼببلئمة حسب السن كاعبنس كاغبالة الصحية كالنفسية
ك داخل اؼبؤسسة العقابية يتم توزيعهم اىل ؾبموعات تبعا ؼبدة العقوبة كاػبطورة االجرامية كالسوابق 

اعتمد اؼبشرع ، ك قد 2معتمدا يف ذلك التصنيف األفقي اليت تقـو بو عبنة تطبيق العقوباتالعدلية 
 التايل :تتوزع ك  3صنف احملبوسُت على أساس السن فئات عمريةالتصنيف األفقي، إْذ ي

 
 
 
 
 
 

 سنة. 27اىل  58*فئة الشباب من 
 سنة. 41اىل  27*فئة الرجاؿ  من 
 سنة ك ما فوؽ.  41*فئة الكهوؿ من 

                                                           
اؼبتعلػق دبراقبػة اؼبسػاجُت ك تػوجيههم  51/12/5972اؼبػؤرخ يف  36-72مػن اؼبرسػـو رقػم  51ك  15ك  14أنظر اؼبػواد  1

 .  253، صالسالف الذكر
   .295ص اؼبرجع السابق،عمر خورم: السياسة العقابية يف القانوف اعبزائرم،  ر/الدكتو  2
     ، دار اؽبػػػدل للطباعػػػة ك النشػػػر 2119دكتور/بريك الطػػػاىر: فلسػػػفة النظػػػاـ العقػػػايب يف اعبزائػػػر ك حقػػػوؽ السػػػجُت، طبعػػػة الػػػ 3

    41ص اعبزائر، ك التوزيع ،
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 ايفطع ايجاْٞ 
 نظام امؼلايب اجلزائري أ هجزة امفحص و امخطنيف يف ام 

 تتمثل أجهزة الفحص ك التصنيف يف النظاـ العقايب اعبػػػػػػزائرم يف كل من اؼبركز الوطٍت 
للمراقبة ك التوجيو، ك مصلحة متخصصة متواجدة داخل كل مؤسسة عقابية، حيث سنتطرؽ ؽبما 

 حسب التفصيل التايل:
 أوال: المركز الوطني للمراقبة و التوجيو 

، حيث 51/12/5972اؼبؤرخ يف  36-72ىذا اؼبركز دبوجب اؼبرسـو رقم  ثتحداسامت 
من مؤسسة اعادة الًتبية باعبزائر ،)اغبراش( مركز تنص اؼبادة األكىل منو على ما يلي:" وبدث ض

 كطٍت للمراقبة ك التوجيو، كذلك قصد تشخيص العقوبات ك تفريد اؼبعامبلت اػباصة هبا.
حدث ضمن كل من مؤسسيت اعادة الًتبية بوىراف ك قسنطينة، مركز اقليمي ستكما ي

 للمراقبة كالتوجيو."
اين ػػػػػػػاعدة طبيب نفسػػػػػػػػػَته دبسػػػػػاؼبركز مهمة تسييتوىل مدير اؼبؤسسة اليت احدث فيها ىذا 

ك آخر يف الطب العاـ يعيناف من قبل كزير الصحة، زيادة على ذلك تواجد عدد من األخصائيُت 
 .1ك اؼبربيُت ك اؼبساعدات االجتماعية  يف علم النفس

       وجية ك النفسانية ك تزكد ىذه اؼبراكز بتجهيػزات خاصة بالدراسػات ك األحباث البيول 
اؼبتعلق  51/12/5972اؼبؤرخ يف  36-72من اؼبرسـو رقم  15تنص اؼبادة  ذّ إ ،ك االجتماعية

تزكد مراكز اؼبراقبة ك التوجيو ك ملحقاهتا بالتجهيز اػباص على أنو :" دبراقبة اؼبساجُت ك توجيههم 
 . بالدراسات ك األحباث البيولوجية ك النفسانية ك االجتماعية"

ك تتمثل اختصاصات مراكز اؼبراقبة ك التوجيو يف مراقبة ك توجيو احملكـو عليهم عن طريق  
تشخيص العقوبات ك تقرير اؼبعامبلت اػباصة هبم، ك ىذا بوسطة اؼبختصُت باؼبعاعبة يف ىذه 

 .  2اؼبراكز

                                                           
اؼبتعلق دبراقبة اؼبساجُت ك تػوجيههم، السػالف  51/12/5972اؼبؤرخ يف   36-72من مرسـو رقم  4ك  3أنظر اؼبادتُت  1

  .253الذكر، ص
 اؼبرجػع نفسػواؼبتعلػق دبراقبػة اؼبسػاجُت ك تػوجيههم،  51/12/5972اؼبػؤرخ يف   36-72من مرسػـو رقػم  51ة أنظر اؼباد 2
  .253ص



 26 

 ثانيا: مصلحة التقييم و التوجيو بالمؤسسات العقابية    
تنص على ما يلي :"ربدث يف كل مؤسسة عقابية  ؽ.ت.س 91اؼبادة اىل بالرجوع 

ك تيسَت  هتيئةيف مصلحة متخصصة ، مهمتها ضماف اؼبساعدة االجتماعية للمحبوسُت، كاؼبسانبة 
ك قد مت  ،حداثها داخل كل مؤسسة عقابيةست، ىذه اؼبصلحة قد مت ااعادة ادماجهم االجتماعي"

 .1 25/15/2115 لقرار اؼبؤرخ يفربديد تنظيم ك تسيَت ىذه اؼبصلحة دبوجب ا
يتوىل تسيَت ىذه اؼبصلحة مدير اؼبؤسسة العقابية، ك تضم مستخدمُت ـبتصُت يف الطب 

، ك ىذا ما نصت عليو العاـ ك العقلي ك علم النفس ك اؼبساعدة االجتماعية ك أمن اؼبؤسسات
اؼبتخصصة باؼبؤسسات اؼبتعلق بتنظيم ك تسيَت اؼبصلحة   2115مام  25قرار مؤرخ ال 13اؼبادة 
أف:" يشرؼ مدير اؼبؤسسة العقابية على تسيَت اؼبصلحة. تضم اؼبصلحة مستخدمُت  علىالعقابية 

ـبتصُت يف الطب العاـ ك الطب العقلي ك علم النفس ك اؼبساعدة االجتماعية ك أمن 
 اؼبؤسسات".
قييم اػبطر ك اؽبدؼ من كراء انشاء ىذه اؼبصلحة ىو دراسة شخصية احملكـو عليو ك ت 

 الذم يشكلو على نفسو كعلى غَته من احملبوسُت ك اؼبوظفُت ك على اجملتمع، ليتم بعد ذلك اعداد 
 . 2بو قصد تأىيلو ك اعادة ادماجو يف اجملتمعخاص اصبلحي برنامج 

معرفة كـو عليو ك على االدارة العقابية بعد قيامهم بعملية فحص شخصية احمل ُتاف القائم
ب اؼبعاملة يلااختيار ك ربديد أس، فانو يتم البيولوجية كالنفسية كالعقلية كالبدنية هاـبتلف جوانب

األكؿ أساليب أصلية تتجو مباشرة اىل : اليت تنقسم اىل نوعُتالعقابية اليت تتبلءـ مع شخصيتو، 
 أما ،ربقيق ىدؼ اؼبعاملة يف اصبلح ك هتذيب احملكـو عليو ك عبلجو ك اعادة ادماجو يف اجملتمع

تكمل األساليب األصلية ك تؤازرىا يف اعادة التوافق بُت احملكـو عليو الثاين فهي أساليب تكميلية 
      .3ك اجملتمع

                                                           
، يتعلق بتنظيم ك تسػيَت اؼبصػلحة اؼبتخصصػة  ـ 2115مام سنة  25ق اؼبوافق 5426ربيع الثاين عاـ  52قرار مؤرخ يف  1

 ـ.   2115جواف  26ق اؼبوافق 5426صبادل األكىل عاـ  59، الصادرة بتاري  44العدد  ،ج.رباؼبؤسسات العقابية 
اؼبتعلػق بتنظػيم ك تسػيَت اؼبصػلحة اؼبتخصصػة باؼبؤسسػات العقابيػة ، اؼبرجػع   25/15/2115قرار مػؤرخ  من 2أنظر اؼبادة  2

 .  36ص نفسو،
     الػػدكتور/صباؿ شػػػعباف حسػػػُت علػػػي: معاملػػػة اجملػػػرمُت ك أسػػاليب رعػػػايتهم يف ضػػػوء التكفػػػل االجتمػػػاعي يف الفقػػػو االسػػػبلمي  3

     .212، صاؼبرجع السابقك القانوف الوضعي، 
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ساليب اؼبعاملة داخل اؼبؤسسة العقابية مبحثا تلك األمن نوع لكل ىبصص عليو سوؼ  ك        
 مستقبل. 

  جاْٞاملبشح اي
 نومؼامةل امؼلاتية ل ضوية سامية اال  

   تعػػدد أسػػاليب اؼبعاملػػة العقابيػػة األصػػلية للمحكػػـو عليػػو علػػى كبػػو يتناسػػب مػػع شخصػػيتوت
ك بصػػورة ربقػػق اؽبػػدؼ الرئيسػػي الػػذم تسػػعى اليػػو السياسػػة العقابيػػة اغبديثػػة ك ىػػو تأىيلػػو ك اعػػادة 

مهنػة ادماجو يف اجملتمع بعد االفػراج عنػو، ك مػن بػُت ىػذه األسػاليب مػا يتعلػق بتعلػيم احملكػـو عليػو 
أك حرفػػة ذبعلػػو يواجػػو اغبيػػاة اعبديػػد بعػػد خركجػػو مػػن اؼبؤسسػػة العقابيػػة، ك منهػػا مػػا يتصػػل بنفسػػيتو 

بتوفَت الرعايػة ك العقلية ، أك بسبلمتو البدنية 1زاع القيم الشريرة منهاالنت  دينيا ك  أخبلقيا بتهذيبها 
 الوقائية ك العبلجية.الصحية 

          ة العقابيػػػػػة: العمػػػػػل العقػػػػػايب، التعلػػػػػيمك علػػػػػى ذلػػػػػك تشػػػػػمل األسػػػػػاليب األصػػػػػلية للمعاملػػػػػ
 .خصص لكل منهما مطلبا مستقبلك سيكالرعاية الصحية،  ك التهذيب

 املطًب األٍٚ
  امؼمل امؼلايب

     واء اؼبتشردينإيػػػػػػالسجوف عند ظهورىا كنشأهتا يف القرف السادس عشر ىو ىدؼ  كاف
فبا أطلق عليها سجوف العمل، ك قد عرفت ىذا النوع  ك اؼبتسولُت، ك تلتـز فيها ىذه الفئة بالعمل

، ىذا 2من السجوف كل من ىولندا ك اقبلًتا ك اعتربهتا كسيلة إلجبار ىؤالء األشخاص على العمل
األخَت ليس حبديث النشأة ، فلو تاري  قدًن ارتب  بتاري  العقوبة السالبة للحرية  لكونو كاف 

، فهو مل يعد كما كاف يف اؼباضي 3قيقو ىذه األخَتةغرضو يتحدد بالغرض الذم تسعى اىل رب
 يبلـ كجزر كقهر احملكـو عليو، ك امبا أصبح أسلوب اصبلح ك هتذيب ك تأىيل ؽبذه الفئة.إكسيلة 

                                                           
ك اؼبواثيػق الدكليػة" الدكتور/حسي عبد اؼبهدل بٍت عيسى: "حقوؽ نزالء مراكز االصبلح ك الػتأىيل يف ظػل التشػريع األردين  1

  .254، اجمللد اغبادم عشر، العدد الثاين، األردف، ص اجمللة األردنية للعلـو التطبيقية، 2118
2  Bettahar touati : Organisation et système pénitentiaires en droit algérien, 1

ere
 édition,   

2004, office national des travaux éducatifs, Algérie, p 66. 
     الػػدكتور/صباؿ شػػػعباف حسػػػُت علػػػي: معاملػػػة اجملػػػرمُت ك أسػػاليب رعػػػايتهم يف ضػػػوء التكفػػػل االجتمػػػاعي يف الفقػػػو االسػػػبلمي  3

 . 213ك القانوف الوضعي، اؼبرجع السابق، ص
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العمل العقايب يف مقدمة األساليب األصلية  و يف ظل السياسة العقابية اغبديثة أصبحال أنّ إ
 .عقابية، فبا لو من دكر فعاؿ يف عملية التأىيلللمعاملة العقابية داخل اؼبؤسسات ال

دراسة ىذا األسلوب اؼبتمثل يف العمل العقايب تقسيم ىذا اؼبطلب اىل ثبلثة فركع  تقتضيك 
ختم ىذا  ياكؿ الفرع األكؿ مفهـو العمل العقايب ك أىدافو ، مث كيفية تنظيمو يف الفرع الثػاين ليتن

 التشريع اعبزائرم . اؼبطلب بدراسة نظاـ العمل العقايب يف

 ايفطع األٍٚ
 مفيوم امؼمل امؼلايب و أ ىدافو

نظاـ  :"العمل العقايب، فيذىب البعض اىل القوؿ بأنو فهـواآلراء حوؿ ربديد م تختلفا
يلـز فيو احملكـو عليو بعقوبات سالبة للحرية بأداء األعماؿ اليت تعنيها الدكلة دكف توقف على 

خطوة حضارية متميزة يف معاملة اجملتمع  عتبارها:" اآلخر اىل،كما  يذىب البعض 1"قبوؿ منو
، فالعمل 2" االذباه الصحيحيفألبنائو حىت أكلئك اؼبذنبُت منهم ك خطوة اصبلحية ك تأىيلية 

كحىت بعد ، العقايب يهدؼ يف اؼبقاـ األكؿ اىل اصبلح ك تأىيل احملبوسُت داخل اؼبؤسسة العقابية
من  23/1ىذا ما أكدت عليو اؼبادة ك ال يتجزأ من حقوؽ االنساف،  ىو جزء ذْ إ، 3عنهماالفراج 

 .4أف العمل حق لكل انساف مناالعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف 
العمل العقايب أصبح اليـو حق للمحبوس ك ليس حق للدكلة ، ك لذلك يستوجب أف  فّ إ

ؤىبلت ىذه الفئة توفر الدكلة فرص العمل للمحبوسُت شريطة أف يتناسب ذلك مع قدرات ك م
كلذا يقاؿ عن العمل "الفراغ مفسدة" أك "أنو نبسة الشيطاف يف اذف  ،لكي يعود عليهم بالنفع

                                                           
 . 464صمبادئ علمي االجراـ ك العقاب، اؼبرجع السابق، الدكتور/عمار عباس اغبسٍت:  1
، أكاديبيػػة نػػايف العربيػػة 2111رؾ طالػػب: العمػػل الطػػوعي لنػػزالء اؼبؤسسػػات العقابيػػة، الطبعػػة األكىل، الدكتور/أحسػػن مبػػا 2

 . 99للعلـو األمنية، السعودية ص
اؼبرجػػع السػػابق ، الدكتور/صبعػػة زكريػػا السػػيد ؿبمػػد: أسػػاليب اؼبعاملػػة العقابيػػة للسػػجناء يف القػػانوف اعبنػػائي ك الفقػػو االسػػبلمي 3
 . 237ص

، دار 2152عبػػػد العزيػػػز ؿبمػػػد ؿبسػػػن: ضبايػػػة حقػػػوؽ االنسػػػاف يف مرحلػػػة تنفيػػػذ األحكػػػاـ اعبنائيػػػة، الطبعػػػة األكىل، الدكتور/ 4
دليل تدريب موظفي السجوف على حقوؽ االنساف ك السجوف، سلسلة التدريب اؼبهػٍت أنظر  ،31الفكر اعبامعي، مصر، ص

قاضي ىشاـ: مػػػػػػػػػوسوعة الوثائق  أنظر ،86ؾ، أمريكا، صحدة، جنيف، نيويور ، منشورات األمم اؼبت2114، 55العدد رقم 
 .51الدكلية اؼبرتبطة حبقوؽ االنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف، اؼبرجع السابق، ص
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يف السر تستقر كاالصبلح  ةكسيلة النجا :" فّ أ Peckston بيكستوفاالنساف"، ك كما يرل 
 .1ىو العمل " ك العظيم،

اـ احملكـو عليو بالعمل من أجل لز إك الواقع أف التشريعات العقابية كلها ذىبت اىل     
قباح عملية التأىيل كاالصبلح العقايب، ك قد نادت بذلك ك فرضتو العديد من اؼبؤسبرات الدكلية  

، الذم اىتم بالعمل العقايب على أساس أنو أمر مربح ك ؾبدم 1847خاصة مؤسبر برككسل سنة 
ك حرص ـ الدكيل لنظاـ العمل العقايب .ىذا االىتما2للدكلة كضركرم لتقوًن احملكـو عليو ك هتذيبو

تسعى السياسة العقابية اغبديثة الوصوؿ اليها يرجع لؤلىداؼ اليت  ،على تفعيلو التشريعات الوطنية
 :من كراء عمل احملكـو عليهم ك اؼبتمثلة فيما يلي

ىل تأىيل السجناء، حبيث هبعل ىذه إيهدؼ العمل العقايب  :السجناء تأىيل -أوال    
ربافظ على لياقتها البدنية ك النفسية على كبو يتبلءـ مع عناصر التأىيل اؼبتمثلة يف كسب الفئة 

اػباصة، اليت تسمح ؽبم بعد اػبركج من اؼبؤسسة  ممهنة أك حرفة تتفق مع ميوؽبم ك استعداداهت
عن مع تعويدىم على الثقة يف النفس باالبتعاد ، 3العقابية من مواجهة اغبياة بالعيش هبذا العمل

ىذا ما أكدت عليو القواعد النموذجية  ،الكسل ك البطالة اليت قد تكوف ىي الدافع اىل االجراـ
يفرض العمل على -2ما يلي:" اليت نصت  (5-71/2)ؼبعاملة السجناء من خبلؿ القاعدة الدنيا

تدريب يوفر -5صبيع السجناء احملكـو عليهم، تبعا للياقتهم البدنية ك العقلية كما وبددىا الطيب.
اؼببادئ االلتزاـ بو أقرت بك  ،مهٍت نافع للسجناء القادرين على االنتفاع بو، ك السيما الشباب"

يف األساسية ؼبعاملة السجناء الصادر عن اؼبؤسبر الثامن لؤلمم اؼبتحدة ؼبنع اعبريبة ك معاملة اجملرمُت 
السجناء من االضطبلع بعمل :" ينبغي هتيئة الظركؼ اليت سبكن يلي ماعلى اليت تنص  ،08اؼبادة 

ك يتيح ؽبم أف يسانبوا يف التكفل  مفيد مأجور ييسر اعادة البراطهم يف سوؽ العمل يف بلدىم
  .4بأسرىم ك بأنفسهم ماليا"
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العمل العقايب هبعل احملكـو عليهم حفظ النظام  اخل المؤسسة العقابية:  -ثانيا
م اىل ؤسسة العقابية ، ألف عدـ تشغيلهم يؤدم هبمستعدين للتعاكف مع القائمُت على االدارة يف اؼب

اؼبلل ك الكآبة فبا يؤثر على فكرىم بالسليب، فيساعدىم على عملية اللجوء اىل االخبلؿ بالنظاـ 
داخل اؼبؤسسة العقابية. ك بالتايل تشغيل ىذه الفئة بطبيعتو يولد عندىم نفسية احًتاـ ك تقدير 

الداخلي، ىذا من ناحية ك من ناحية أخرل يساعد يف قباح موظفي اؼبؤسسة العقابية ك نظامها 
، اضافة اىل ذلك االدارة العقابية يف تنفيذ برناؾبها التأىيلي اؼبتمثل يف هتذيب ك اصبلح احملبوسُت

      تسهيل عملية استتباب األمن ك اؽبدكء داخل اؼبؤسسة بالتقليل من حاالت التوتر ك الصراع 
 . 1أف ربدث داخل اؼبؤسسة العقابيةك اؼبناكشات اليت يبكن 

تأخذ يف الغالب الفائدة من عمل احملبوس  فّ إالدور االقتصا ي للعمل العقابي:  -ثالثا
يعد شبن ىذه اؼبنتجات مساعدة للدكلة يف  ذْ إصورة منتجات ربصل على قيمتها االدارة العقابية ، 

امات ك اؼبصاريف القضائية اليت ؽبا ربصيل الغر  ، مع ضماف الدكلةربمل نفقات السجوف اؼبختلفة 
 .2من خبلؿ اقتطاع جزء من مقابل العمل الذم يبنح للمحبوس

     و يف اؼبرتبة الثػانية بعد التأىيلػػػػػك الدكر االقتصادم للعمل العقايب هبب أف يكوف موقع
ما يتناىف مع  ك التهذيب ، حىت ال تصبح اؼبؤسسة العقابية مرافق انتاج تلتـز بتحقيق الربح ، ىذا

اؼببدأ الرئيسي اليت نادت بو السياسة العقابية اغبديثة يف جعل اؼبؤسسات العقابية مرافق خدمات 
كقد أشارت اىل ذلك القواعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء  ،3ىدفها تأىيل احملبوس ك اصبلحو

تدريبهم اؼبهٍت ال  :" أف مصلحة السجناء كما يلي على اليت نصت  72/2من خبلؿ القاعدة 
 .4هبوز أف تصَتا خاضعُت ؼبقصد ربقيق ربح مايل من كراء العمل يف السجن "

 الشركط التالية:تتحقق اال بتوافر  الاؼبذكورة أعبله العمل العقايب ك أىداؼ 
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يكوف ذا قيمة انتاجية يف اجملتمع حىت وبمل  فْ يشًتط يف العمل العقايب أ :أن يكون منتجا-أ
دراتو ػػػػػػػػو الركح اؼبعنوية على اظهار قػػػػػػا يبعث فيػػػػػػػػالتمسك بو ك االخبلص لو، فبعلى يو احملكـو عل

، على عكس من ذلك اف كاف العمل غَت منتجا 1ك مواىبو فيتقرر لديو األمل عقب االفراج عنو
يل يصاب فاحملكـو عليو ال يشعر دبا يؤديو من عمل فتتولد لديو فكرة فقداف األمل ك بالتا

 .2باإلحباط الذم يدفعو اىل العود للجريبة بعد االفراج عنو
دبعٌت ال يقتصر العمل العقايب على نوع معُت من األعماؿ، ك امبا هبب أف  :أن يكون متنوعا-ب

يبتد ليشمل عدة ؾباالت الصناعية ك الزراعية كالطباعة ، أك الصباغة ك النجارة ك غَتىا من 
كـو عليو من اختيار ؾباؿ العمل الذم يتفق مع قدراتو ك ميولو األعماؿ حىت يتمكن احمل

 يبارسو بركح معنوية عالية تكسبو اؼبواصلة بو بعد االفراج عنو.فبا هبعلو  ،3الشخصي
لقد أشارت القواعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة  :أن يكون مماثال للعمل الحر و بمقابل-ج

م تنظيم العمل ك طرقو يف السجن على كبو يقًتب بو على أنو :" يت 72/5السجناء يف القاعدة 
بقدر االمكاف من األعماؿ اؼبماثلة خارج السجن بغية اعداد السجناء لظركؼ اغبياة العملية 

 .4الطبيعية"
يتضح من خبلؿ نص ىذه القاعدة أنو يستلـز التماثل بُت العمل داخل اؼبؤسسة العقابية 

تتهيأ فرص الكسب اغببلؿ للمحكـو عليو، ك ذلك حىت  كخارجها بغية ربقيق التأىيل اؼبنشود
أمامو بعد االفراج عنو ، اضافة اىل ذلك يشًتط يف الوسيلة اؼبستعملة ألداء العمل داخل اؼبؤسسة 

من حيث ساعات العمل ك أكقات  العقابية أف تكوف فباثلة لوسيلة أداء العمل خارج ىذه اؼبؤسسة
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األعماؿ اليت أصبحت تتطلب يف كقتنا اغباضر كجود آالت  ، بغية تفادم بعضالراحة كاالجازات
 .1مربؾبة تقنيا
من البد ، اؼبوجو اليو من طرؼ االدارة العقابيةهبذا العمل احملكـو عليو تبعا لقياـ ك 

منحة مكافئة أك يتمثل يف اجملهود اؼببذكؿ أثناء قيامو هبذا العمل، ك الذم مقابل حصولو على 
القتناء أشياء مرخص هبا الستعماؽبا الشخصي، أما اعبزء اؼبتبقي يتم  هايستخدـ جزء من )أجرة(

تعترب ضركرية يف نطاؽ التأىيل ألهنا كافئة أك اؼبنحة . ىذه اؼب2مادياارسالو اىل أسرتو ؼبساعدهتم 
   ربقق مزايا كثَتة أنبها غرس الثقة يف نفس احملكـو عليو ك دعم اغبافز لديو على مواصلة جهده 

 .3و بعد خركجو من اؼبؤسسة العقابيةك نشاط
ك مت التأكيد على ىذا الشرط يف قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة اؼبتضمنة اؼببادئ  
القواعد الدنيا كذلك ، ك نصت عليو  سابقااؼبذكورة  18ؼبعاملة السجناء يف نص اؼبادة  األساسية

 قا ػػػػػػػػػػػأ السجناء على عملهم كفػػػػػػػيكاف :" وأناليت قضت  76/5اعدة ػػؼبعاملة السجناء من خبلؿ الق
 .4ظاـ أجور منصف "ػلن

العمل العقايب لليد العاملة العقابية يتم ضبطو من قبل ادارة اؼبؤسسة العقابية كفق ثبلثة  فّ إ
أنظمة حسب السياسة العقابية اؼبتعامل هبا يف الدكلة ، فيأخذ شكل االشراؼ الكلي من طرؼ 

اسم نظاـ االستغبلؿ باليد العاملة العقابية ك ىذا ما يطلق عليو عمل ة العقابية على رة اؼبؤسسااد
رة اؼبؤسسة العقابية تشرؼ جزئيا على العمل العقايب فهنا نكوف أماـ ااؼبباشر، أما اذا كانت اد
 علىك بصدد نظاـ اؼبقاكلة. انعدـ االشراؼ على عمل احملكـو عليهم كنا نظاـ التوريد، لكن اذا 

العمل العقايب تتم عملية تنظيم  ىذه األنظمة الثبلثة ؼبعرفة كيف دراسة يتمسىذا األساس 
 ك ىذا من خبلؿ الفرع اؼبوايل.يف اؼبؤسسة العقابية للمحبوسُت 
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 جاْٞايفطع اي
 نومحبوسني  كيفية ثنظمي امؼمل امؼلايب

أك خارجها من خبلؿ داخل اؼبؤسسة العقابية للمحبوسُت تنظيم العمل العقايب تتم عملية  
 األنظمة الثبلثة التالية :

 نظام المقاولة أوال:
باؼبؤسسة، حيث  دبقتضى ىذا النظاـ تعهد الدكلة اىل مقاكؿ يتوىل ادارة العمل العقايب

تضع ربت تصرفو احملبوسُت لكي يشغلهم، فاؼبقاكؿ ىو الذم وبدد نوع العمل ك شركطو ك كذا 
جرة لفئة احملكـو عليهم مع حصولو على االنتاج بأكملو يتصرؼ كسائلو، فيقع على عاتقو دفع األ

يبنح للمقاكؿ نفوذ على احملبوسُت فيمكن أف يبالغ يف  أنوفيو دبعرفتو، لكن ىذا النظاـ يعاب عليو 
كما يبكنو أف يتمسك باألكفاء   تشغيلهم أك ينتقص من حقوقهم يف الرعاية اؼبهنية ك االجتماعية،

 1قت فبكن ك من مث وباكؿ منعهم من االستفادة من فرصة االفراج اؼبشركطمن ىذه الفئة أكرب ك 
 .2ك اصبلحهم اغبقيقي من العمل العقايب كىو تأىيل احملبوسُتتتناىف كليا مع اؽبدؼ ىذه العيوب 

على عدـ تفضيل بتأكيدىا ك قد أكصت بذلك القواعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء 
اليت قضت أنو  73/1ظيم العمل العقايب للمحكـو عليهم يف القاعدة اتباع ىذا النظاـ يف تن
 .3السجن مباشرة، ال اؼبقاكلوف اػباصوف، بتشغيل مصانعو ك مزارعو" :"يفضل أف تقـو ادارة

 ثانيا: نظام التوريد
ك ىو النظاـ الذم تقـو  اؼبؤسسة العقابية دبوجبو توريد احملبوسُت اىل اؼبقاكؿ، حبيث يقتصر 

ذا األخَت على ؾبرد احضار اآلالت ك اؼبواد اػباـ مث يتسلم االنتاج من بعد، كىنا تتوىل ادارة دكر ى
 اراتػػػػػػػػػػاؼبؤسسة العقابية االشراؼ على عمل احملكـو عليهم ك تنظيمو على كبو ال يتعارض مع اعتب

                                                           
 . 515، اؼبكتبة القانونية للنشر ك التوزيع، العراؽ، ص5991لم العقاب، طبعةالدكتور/ؿبمد معركؼ عبد اهلل: ع 1
، ديػػػواف اؼبطبوعػػات اعبامعيػػة، اعبزائػػر 5993الػػدكتور/نظَت فػػرج مينػػا: اؼبوجػػػػز يف علمػػي االجػػػػراـ ك العقػػاب، الطبعػػة الثانيػػة،  2
، منشورات اغبليب 2112قاب، بدكف طبعة، الدكتور/علي عبد القادر القهوجي: أصوؿ علمي االجراـ ك الع أنظر ،252ص

الدكتور/اسػػػحاؽ ابػػػراىيم منصػػػور: مػػػوجز يف علػػػم االجػػػراـ ك علػػػم العقػػػاب، اؼبرجػػػع السػػػابق  ، أنظػػػر295اغبقوقيػػػة، لبنػػػاف، ص
 .  594ص

السػػػػػجُت علػػػػػى ضػػػػػوء التشػػػػػريع الػػػػػدكيل ك اعبزائػػػػػرم ك الشػػػػػريعة االسػػػػػبلمية ، اؼبرجػػػػػع  دلعػػػػػرـك عمػػػػػر: الػػػػػوجيز اؼبعػػػػػُت لئلرشػػػػػا 3
   .58لسابق،صا
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 .1التأىيل
 ثالثا: نظام االستغالل المباشر
عاتقها احضار اآلالت ك اؼبواد اػباـ اىل داخل اؼبؤسسة يف ىذا النظاـ تتوىل الدكلة على 

العقابية لتمنح للمحبوسُت الذين يعملوف لصاٌف اؼبؤسسة العقابية ك ربت اشرافها، ك تلتـز ىذه 
. ك يعترب ىذا النظاـ من أحسن النظم العقابية السابقة، كقد أكصت 2األخَتة بدفع األجور ؽبم

 اؼبذكورة سابقا. 73/1دنيا ؼبعاملة السجناء من خبلؿ القاعدة باألخذ بو القواعد النموذجية ال
من خبلؿ ما مت تناكلو عن العمل العقايب نبلحظ أف اؼبواثيق الدكلية أكلت لو األنبية    
ربقيق أىداؼ السياسة العقابية اغبديثة ك اؼبتمثلة يف تأىيل ك اصبلح احملبوسُت أجل الكربل من 

تمع بعد االفراج عنهم، لكن بالرجوع اىل النظاـ العقايب اعبزائرم من أجل اعادة ادماجهم يف اجمل
ىل أخذ اؼبشرع اعبزائرم باؼببادئ اليت نصت عليهم اؼبواثيق الدكلية خبصوص يثور التساؤؿ التايل 

العمل العقايب يف التشريع  سوؼ نتطرؽ اىل نظاـالعمل العقايب  لئلجابة على ىذا التساؤؿ 
 بو. اؼبشرع اعبزائرم مدل أخذ لى التعرؼ ع اعبزائرم ك

 يحايفطع ايجا
 امؼمل امؼلايب يف امدرشيع اجلزائري

سباشيا مع السياسة العقابية اغبديثة، أكىل اؼبشرع اعبزائرم أنبية كبَتة للعمل العقايب باعتباره  
دة اعااحملبوسُت ك  تأىيلأسلوب من أساليب اؼبعاملة العقابية األصلية، حبيث يساىم يف عملية 

ادماجهم يف اجملتمع، ك قد نظمو اؼبشرع يف قانوف تنظيم السجوف ك النصوص التنظيمية اؼبكملة لو 
     على أنو :" يف اطار عملية التكوين بغرض تأىيل احملبوس ؽ.ت.س 96، حيث نصت اؼبادة 

ك اعادة ادماجو االجتماعي، يتوىل مدير اؼبؤسسة العقابية، بعد استطبلع رأم عبنة تطبيق 
العقوبات، اسناد بعض األعماؿ اؼبفيدة للمحبوس، ك استعداده البدين ك النفسي، ك قواعد حفظ 

اؼبؤرخ  25من القرار رقم  554اؼبادة  أشارت اليو كما،  النظاـ ك األمن داخل اؼبؤسسة العقابية"
ت على:" اف ػػػػػػنصاليت ؼبتضمن القانوف الداخلي للمؤسسات العقابية ك ا 35/52/5989يف 

                                                           
    مبػػادئ علػػم االجػػراـ –الدكتور/حسػػنُت ابػػراىيم صػػاٌف عبيػػد ك الػػدكتور/رفاعي سػػيد سػػعد أبػػو حلبػػة: مقدمػػة القػػانوف اعبنػػائي  1

   . 236صمنشورات اغبليب اغبقوقية، لبناف، ، 5998ك علم العقاب، طبعة 
  .364،  363جع السابق، ص ص الدكتور/ؿبمد ؿبمد مصباح القاضي: علم االجراـ ك علم العقاب، اؼبر  2
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تربية اؼبسجوف ك تكوينو ك ترقيتو اجتماعيا ك ال يبكن اعتباره على أم العمل ىو كسيلة إلعادة 
 . حاؿ من األحواؿ عقابا"
جعل من العمل العقايب كسيلة إلعادة اعبزائرم  أف اؼبشرع نص ىاتُت اؼبادتُت يستفاد من 

يف تعذيب ك قهر ك ايبلـ ىذه  تربية احملبوسُت ك اصبلحهم مستبعدا اؼبعاملة ال انسانية اؼبتمثلة
بأنو:" تضمن الدكلة عدـ انتهاؾ حػرمة  34، نصت عليو اؼبادة 1حق دستوريا ، باعتبارهالفئة

  ."االنساف"، ألف فئة  احملبوسُت أفراد من اجملتمع هبب احملافظة على كرامتهم االنسانية
تقـو ادارة اؼبؤسسة  من العمل العقايب كسيلة اقتصادية، اذاؼبشرع اعبزائرم جعل ك قد 

         العقابية بتشغيل احملبوسُت ك االشراؼ عليهم، فهي اليت زبتار نوع العمل ك ربدد شركطو 
ك أساليبو، ك تتكفل بتجهيز اؼبؤسسات العقابية باآلالت ك اؼبواد األكلية، اذ تستفيد الدكلة من بيع 

ىذه األخَتة على منحة متمثلة يف مكسب اؼبنتجات اليت أنتجتو فئة احملبوسُت ، باؼبقابل تتحصل 
بقوؽبا:" تقـو ادارة اؼبؤسسة العقابية دكف سواىا  ؽ.ت.س 97ك ىذا ما نصت عليو اؼبادة مايل، 

يتم توزيعو من قبل بتحصيل اؼبقابل اؼبايل لصاٌف احملبوس عن عملو اؼبؤدل"، ىذا اؼبكسب اؼبايل 
 كاآليت:   2 ادارة اؼبؤسسة العقابية اىل ثبلثة حصص متساكية

 
 

 حصة لضماف تسديد الغرامات ك اؼبصاريف القضائية.-
 
 

 حصة قابلة للتصرؼ زبصص القتناء احملبوس حاجاتو الشخصية ك العائلية.-
 
 
 

 حصة احتياط تسلم للمحبوس عند االفراج عنو.-
 
 
 
 

اء اضافة اىل ذلك تكافئ ادارة اؼبؤسسة العقابية احملبوس دبنحو شهادة عمل تقدـ لو أثن
 . 3االفراج عنو نتيجة اخبلصو للعمل اؼبؤدل داخل اؼبؤسسة العقابية

 
 
 
 

 
 

                                                           
، يتعلق بإصدار نص تعديل ـ5996ديسمرب  7ق اؼبوافق 5457رجب عاـ  26مؤرخ يف  438-96مرسـو رئاسيي رقم  1

ق 5457رجػػػب عػػػاـ  27، الصػػادرة بتػػػاري  76، العػػػدد  ج.ر، ـ5996نػػػوفمرب  28الدسػػتور، اؼبصػػػادؽ عليػػػو يف اسػػتفتاء 
 .  55ـ، ص5996ديسمرب  8اؼبوافق 

 .    21، السالف الذكر، ص ؽ.ت.س 98نظر اؼبادة أ 2
 .      21، اؼبرجع نفسو، ص ؽ.ت.س  99أنظر اؼبادة  3
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ك قد مت ربديد ىذه اؼبنحة اؼبتمثلة يف اؼبكسب اؼبايل اؼبمنوح للمحبوس مقابل عملو كفقا 
 :1للجدكؿ اآليت
 

 النسبة تصنيف اليد العاملة العقابية
 %21 غَت مؤىلة

 %41 مؤىلة

 %61 متخصصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف اؼبشرع اعبزائرم أخذ بنظاـ االستغبلؿ أ، اك ما يبلحظ من خبلؿ اؼبواد اؼبذكورة سابق
اؼبباشر يف كيفية تنظيم العمل العقايب ، حبيث تتوىل ادارة اؼبؤسسة العقابية بنفسها عملية االشراؼ 
ل على تشغيل احملبوسُت ك غبساهبا اػباص، ك ىي اليت تتحمل كل األعباء كما تتحصل على ك

اؼبتمثلة يف تسويق اؼبنتجات اؼبنتجة من طرؼ ىذه الفئة، سواء كانت ىذه اؼبنتجات  2اؼبنافع
حداث الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ ستمت العمل بو من خبلؿ ا ىذا ماك صناعية أك زراعية أك تقليدية، 

حداث اؼبكتب الوطٍت ستاؼبتضمن ا 15/14/5973يف اؼبؤرخ 57-73رػاألم الًتبية دبوجب
ك ىو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات شخصية  ،3ؿ الًتبية ك ربديد القانوف األساسيألشغا

يشرؼ على تنفيذ األشغاؿ ك تقدًن كل حيث ، 4معنوية ك استقبلؿ مايل مقره يف اعبزائر العاصمة
إلدماج االجتماعي للمحبوسُت حىت    خدمة بواسطة اليد العاملة العقابية اعبزائية، هبدؼ اعادة ا

                                                           
ـ، وبدد جدكؿ نسب اؼبنحة اؼبالية 2115ديسمرب  52ق اؼبوافق 5426ذم القعدة عاـ  51قرار كزارم مشًتؾ مؤرخ يف  1

ـ 2116فربايػػر  52ق اؼبوافػػق 5427ؿبػػـر عػػاـ  53ة بتػػاري  ، الصػػادر 17، العػػدد ج.رالػػيت تتلقاىػػا اليػػد العاملػػة العقابيػػة، 
 .   29ص

-2119مكاحليػػػة ؿبمػػػد صػػػاٌف: معاملػػػة احملبػػػوس يف ضػػػوء ارسػػػاء سياسػػػة عقابيػػػة قائمػػػة علػػػى فكػػػرة الػػػدفاع االجتمػػػاعي،  2
 .  75، مذكرة ماجستَت، كلية اغبقوؽ بن عكنوف، اعبزائر، ص2151

ـ يتضػػمن احػػداث اؼبكتػػب الػػوطٍت 5973أبريػػل سػػنة  3ق اؼبوافػػق 5393 صػػفر عػػاـ 29اؼبػػؤرخ يف  57-73األمػػر رقػػم  3
أبريػل  51ق اؼبوافػق 5393ربيػع األكؿ سػنة  7، الصػادرة بتػارخ  29، العػدد ج.رألشغاؿ الًتبيػة ك ربديػد قانونػو األساسػي، 

 .445ـ، ص5973سنة 
  .445ص، اؼبرجع نفسو، 13/14/5973ؤرخ يف اؼب 57-73من األمر رقم  15أنظر اؼبادة  4
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، أك ينجز العمل لفائدة 1ف ؾبانا أك بثمن منخفض غبساب كزارة العدؿ ك ربت كصايتهاك لو كا
 مصلحة من مصاٌف الدكلة أك اؽبيئات العمومية، حيث تتم ىذه العملية يف شكل كرشات.

ىبضع تشغيل احملبوسُت يف ىذه اؼبؤسسة ألحكاـ القرار الوزارم اؼبشًتؾ اؼبؤرخ يف ك 
ؿ اليد العاملة يف السجوف من طرؼ اؼبكتب الوطٍت لؤلشغاؿ اؼبتضمن استعما 26/16/5983

 .2الًتبوية
من اعتماد اؼبشرع اعبزائرم نظاـ االستغبلؿ اؼبباشر يف تنظيم عمل اليد العاملة  ك اؽبدؼ

ىو احًتاـ القاعدة الدستورية اليت تنص على أف العمل حق العقابية اعبزائرية يف اؼبؤسسة العقابية 
      ؽبم قانوناقوؽ اؼبقرر اغباحملافظة على صبيع من ناحية ك من ناحية أخرل ىذا ، 3لكل مواطن

     ك األمراض اؼبهنية ، ك اؼبتمثلة يف التعويض عن حوادث العمل ك اليت يتمتع هبا أم عامل حر
:" بنصها ؽ.ت.س 561اؼبادة ، ىذه اغبقوؽ أشارت اليها ك االستفادة من الضماف االجتماعي

 .4س اؼبعُت للقياـ بعمل أك خدمة من أحكاـ التشريع العمل ك اغبماية االجتماعية"يستفيد احملبو 
، أف اؼبشرع اعبزائرم قد ك ما يبكن استخبلصو من خبلؿ ما مت تناكلو عن العمل العقايب

ا اؼبواثيق الدكلية خبصوص عمل اليد العاملة العقابية اعبزائرية أكصت هباؼببادئ األساسية اليت  تبٌت
يبقى غَت  اؼبؤسسات العقابية، اال أف ىذا األسلوب من أساليب اؼبعاملة العقابية األصلية داخل 

ك هتذيبهم حىت تتنامى شخصيتهم من لعملية التأىيل، بل البد من تعليم احملبوسُت كاؼ كحده 
 صبيع النواحي لكي يصبحوا قادرين على مواجهة اغبياة اعبديدة بعد االفراج عنهم. 

                                                           
1   Bettahar touati : Organisation et système pénitentiaires en droit algérien, op. cit, p 73.  

ـ، يتضػػمن كيفيػػات اسػػتعماؿ اليػػد 5983يونيػػو سػػنة  26ق اؼبوافػػق 5413رمضػػاف عػػاـ  55قػػرار كزارم مشػػًتؾ مػػؤرخ يف  2
ق 5414ؿبػـر عػاـ  26، الصػادرة بتػاري  45، العػدد ج.ربويػة، العاملة يف السػجوف مػن طػرؼ اؼبكتػب الػوطٍت لؤلشػغاؿ الًت 

 .     2697ـ، ص5983نوفمرب  5اؼبوافق 
 .   55، السالف الذكر، ص 5996من دستور  55أنظر اؼبادة  3
 .  26، السالف الذكر، ص ؽ.ت.س 561أنظر اؼبادة  4

    52/16/5966اؼبػؤرخ يف  583-66األمػػػػر رقػم -5ك يسرل على فئة احملبوسُت أحكاـ تشريع العمػل اؼبتمثلػة  فيمػا يلػي :
اؼبتعلػػػػػق  12/17/5983اؼبػػػػػؤرخ يف  55-83القػػػػػانوف رقػػػػػم -2ك اؼبتضػػػػػمن تعػػػػػويض حػػػػػوادث العمػػػػػل ك األمػػػػػراض اؼبهنيػػػػػة.

اؼبتعلق بعبلقات العمل اؼبعدؿ  25/14/5991اؼبؤرخ يف  55-91القانوف رقم -3بالتأمينات االجتماعية، اؼبعدؿ ك اؼبتمم.
 م.      ك اؼبتم
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دكرىم تطرؽ اىل أسلويب التعليم ك التهذيب للمحكـو عليو ؼبعرفة ما مدل ليتم اعليو س ك
اعادة ادماج  يف ربقيق اؽبدؼ األساسي للسياسة العقابية اغبديثة ك اؼبتمثل يف تأىيل ك الفعاؿ

 .اجملتمع بعد االفراج عنو ليصبح فردا صاغبا يف لمحبوساالجتماعي ل

 املطًب ايجاْٞ
 امخؼومي و اههتذية

من التعليم ك التهذيب كسيلة أك أسلوب من أساليب اؼبعاملة العقابية األصلية كل  عتربي
اؽبادفة اىل اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت ك تأىيلهم داخل اؼبؤسسة العقابية أثناء فًتة 

ال يتحقق ك الذم ك ذلك لكوف تأىيل احملكـو عليو ال يتم اال عن طريق هتذيبو،  التنفيذ العقايب
مكانات الذىنية للمحكـو عليو ليصبح قادرا على التفكَت االقدرات ك ال بالتعليم الذم يرفع اال

السليم يف اغبكم على األشياء ك تقدير العواقب اليت يبكن أف تؤدم بو اىل ارتكاب ك اؽبادئ 
 .1اعبرائم

ع الثاين اكؿ الفرع األكؿ التعليم، مث يف الفر يتنقسم ىذا اؼبطلب اىل ثبلثة فركع، يك سوؼ 
 ، ك يف الفرع الثالث التعليم ك التهذيب يف التشريع اعبزائرم.التهذيب

 ايفطع األٍٚ
 امخؼوـــــمي

فبا ال شك فيو يعترب التعليم عنصرا أساسيا يف تأىيل احملبوس، فهو يفتح ذىنو ك يوسع 
ئد أساسية ما أنو وبقق عدة فواك،  2شر كأمداركو ك هبعلو بصَتا حبقيقة ما يدكر حولو من خَت 

 أنبها :
 .الرتكاب اعبريبة ك اعبهلاؼبهيأ يقضي على العامل الرئيسي -
يفتح أماـ احملبوس فرص العمل اليت ما كاف سيحصل عليها لو ظل على ما ىو عليو  -

 .من جهل ك بيئتو االجتماعية فكرية

                                                           
  .395فوزية عبد الستار: مبادئ علم االجراـ ك علم العقاب، اؼبرجع السابق، ص/ةالدكتور  1
 ، اؼبرجػع السػابق-دراسػة مقارنػة-الدكتور/عبد العزيز ؿبمد ؿبسػن: ضبايػة حقػوؽ االنسػاف يف مرحلػة التنفيػذ األحكػاـ اعبنائيػة 2
 . 55ص
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جوانب  بإصبلحألنو يباعد بينو ك بُت ارتكاب اعبريبة  ،سبيل الرتقاء احملبوسيعترب -
 يستطيع التعامل مع ـبتلف أفراد اجملتمع.اليت ذبعلو عديدة يف شخصيتو 

يعترب أسلوب تأىيل فعاؿ اذ بتعليم فئة احملبوسُت داخل اؼبؤسسة العقابية يصبحوف ذك -
 .1تفكَت ك تصرؼ أدىن اىل السبلمة، فيستنكركف االجراـ ك يركنو سلوكا غَت الئق

ى أنبية التعليم ، اذ أكد االعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف ك قد أكدت اؼبواثيق الدكلية عل 
بأنو :"لكل اليت قضت  26/5على ضركرة تعليم احملبوسُت داخل اؼبؤسسة العقابية يف اؼبادة 

دائية ػػػػػػػبتو االػػػػػػيل يف مرحلتػػػػػػػػانا، على األقػػػػػػػػػر التعليم ؾبػػػػػػػػػػػكهبب أف يوف ق يف التعليم.ػػػػػػػػح صػػػػػشخ
. كيكوف  ك األساسية. كيكوف التعليم االبتدائي الزاميا. كيكوف التعليم الفٍت ك اؼبهٍت متاحا للعمـو

 2التعليم العايل متاحا للجميع تبعا لكفاءهتم".
من خبلؿ نص ىذه اؼبادة يتبُت أف التعليم جاء عاما ك شامبل، حبيث ينطبق على كل 

تأكد ىذا اغبق اؼبتمثل يف تعليم كما ، وس أك غَت ؿببوسانساف بعض النظر عن كونو ؿبب
     من العهد الدكيل اػباص باغبقوؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية 53احملبوسُت يف اؼبادة 

 الصادر عن اجمللس االقتصادم 5991مام  24اؼبؤرخ يف  5991/21القرار رقم أكصى بذلك ك 
ي :" ينبغي بذؿ كل اعبهود لتشجيع السجناء على اؼبشاركة ك االجتماعي لؤلمم اؼبتحدة دبا يل

ينبغي أف يعمد كل اؼبشاركُت يف ادارة السجن ك تنظيمو اىل  كيف كل جوانب التعليم بنشاط 
 .3تسهيل ك دعم التعليم بقدر االمكاف"
من القواعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة  2-77/5القاعدة  اضافة اىل ذلك قد حرصت

تتخذ اجراءات ؼبواصلة تعليم صبيع السجناء القادرين -5أنبية التعليم أيضا بقوؽبا:" السجناء على
على االستفادة منو، دبا ذلك التعليم الديٍت يف البلداف اليت يبكن فيها ذلك، ك هبب أف يكوف 

 جناء  هبعل تعليم الس-2ك األحداث الزاميا ك أف توجو اليو االدارة عناية خاصة.  تعليم األميُت
                                                           

زم ػػػػ، منشػأة اؼبعػارؼ جػبلؿ ح2118ميزاف العدالة ك القانوف، بدكف طبعػة، الدكتورة/نسرين عبد اغبميد نبيو: السجوف يف  1
الػػدكتور/صباؿ شػػعباف حسػػُت علػػػي: معاملػػة اجملػػرمُت ك أسػػاليب رعػػايتهم يف ضػػوء التكفػػػل  أنظػػر، 513ك شػػركاه، مصػػر، ص

  258االجتماعي يف الفقو االسبلمي ك القانوف الوضعي، اؼبرجع السابق، ص
د اػبطيب: حقوؽ السجناء كفقا ألحكاـ اؼبواثيق الدكليػة غبقػوؽ االنسػاف ك الدسػاتَت العربيػة ك قػوانُت الدكتورة/سعدل ؿبم  2

، منشػػػػورات اغبلػػػػيب 2151أصػػػػوؿ احملاكمػػػػات اعبزائيػػػػة ك العقوبػػػػات ك تنظػػػػيم السػػػػجوف ك ضبايػػػػة األحػػػػداث، الطبعػػػػة األكىل، 
   .51ثائق الدكلية اؼبرتبطة حبقوؽ االنسػػػػػاف، اؼبرجع السابق، صقاضي ىشاـ: مػػػػػػػػػوسوعة الو  أنظر ، 552اغبقوقية، لبناف، ص

 . 92، صالسابقدليل تدريب موظفي السجوف على حػػػػػػػػقوؽ االنساف ك السجوف، اؼبرجع   3
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يف حدكد اؼبستطاع عمليا، متناسقا مع نظاـ التعليم العاـ يف البلد، حبيث يكوف يف مقدكرىم، بعد 
 .1 اطبلؽ سراحهم، أف يواصلوا الدراسة دكف عناء"

ك قد حرصت الكثَت من التشريعات على ادخاؿ التعليم ضمن برامج التأىيل يف 
 . ياريا بعد ىذه السناؼبؤسسات العقابية ك جعلو اجباريا يف سن معينة، ك اخت

ك ما يبكن االشارة اليو من خبلؿ نصوص اؼبواد اؼبذكورة أعبله، فاف عملية التعليم 
 أنبها : 2اؼبعتمدة يف اؼبؤسسات العقابية أك االصبلحية يف معظم الدكؿ تقـو على أشكاؿ عدة

 التعليم العاـ ك يشمل اؼبرحلة االبتدائية ك الثانوية. -
الذم يسهل حصوؿ احملبوس على عمل مناسب بعد  لتدرييب اؼبهٍتالتعليم الفٍت ك ا -

يف احملبوس أف يكوف صاحب حرفة بل  طاالفراج عنو عن طريق تعليمو حرفة أك صنعة، ك ال يشًت 
البد من تدريبو على اغبرفة اليت اكتسبها قبل دخولو اؼبؤسسة العقابية لكونو افتقر اؼبهارة فيها سواء  

 عقوبة سواء كانت قصَتة أك طويلة اؼبدة تفقد احملبوس مهارتو. كليا أك جزئيا ألف ال
 تعليم الكبار ك ؿبو األمية. -
 للمحبوسُت عند ادانتهم.التعليم العايل عن طريق مزاكلة التعليم اعبامعي  -
 ربفيظ القرآف الكرًن. -

من توفَت ك تعليم احملبوسُت داخل اؼبؤسسة العقابية حىت وبقق األىداؼ سابقة الذكر البد 
 لو كسائل يقرىا القانوف ك أنبها :

 أوال: القاء الدروس و المحاضرات 
يتوىل ىذه اؼبهمة عدد من اؼبدرسُت يتم تعيينهم خصيصا لغرض تعليم احملبوسُت عن طريق 

أف يكونوا على قدر كبَت من االؼباـ  اذ يتوجب داخل اؼبؤسسة العقابية، القاء الدركس ك شرحها
يف حالة ما اذا كاف عدد اؼبعلمُت أك اؼبدرسُت غَت كاؼ لتغطية الربنامج ، ك 3غبديثةبأصوؿ الًتبية ا

ذىبت الدكتورة كردية نسركف نوار اىل حث القائمُت على ادارة اؼبؤسسة العقابية باستغبلؿ احملكـو 
                                                           

االسػػػػػبلمية ، اؼبرجػػػػػع  السػػػػػجُت علػػػػػى ضػػػػػوء التشػػػػػريع الػػػػػدكيل ك اعبزائػػػػػرم ك الشػػػػػريعة دلعػػػػػرـك عمػػػػػر: الػػػػػوجيز اؼبعػػػػػُت لئلرشػػػػػا 1
 .59بق،صالسا

، أطركحػة 2155-2151، -نظرة على عملية التأىيػل كمػا خربىػا السػجناء  –مصطفى شريك/نظاـ السجوف يف اعبزائر  2
   . 519دكتوره، كلية اآلداب ك العلـو االنسانية ك االجتماعية، جامعة باجي ـبتار، عنابة، ص

الػدكتور/عمار أنظػر كػذلك ، 351ؼبرجػع السػابق، ص الدكتور/ؿبمد ؿبمد مصباح القاضي: علم االجػراـ ك علػم العقػاب، ا 3
 . 473، صمبادئ علمي االجراـ ك العقاب ، اؼبرجع السابقعباس اغبسٍت: 
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        ربت النظرهم كضع بتويل ىذه اؼبهمة شريطة دبستول دراسي كاؼ عليهم الذين يتمتعوف 
 . 1على تقنيات التعليمهم تدريبك 

 ثانيا: انشاء مكتبة  اخل المؤسسة العقابية 
تعترب اؼبكتبة من أىم كسائل التعليم داخل اؼبؤسسة العقابية، فهي سبنح اؼبدرس اؼبادة 

 د عن نفسيتو اؼبلل ك التفكَت السيئعالعلمية    ك تدفع باحملبوس للمطالعة اليومية ؼبؤل فراغو فتب
 من أىم كسيلة للعلم ك اؼبعرفة باعتباره أنيس ك جليس للمحبوسُت.  ألف الكتاب

اؼبكتبة بالعديد من الكتب الدينية ك اػبلقية ك القانونية ك العقابية، اضافة ك البد أف تزكد 
 .2اىل ذلك توفَت الدكريات ك اؼبنشورات ك اجملبلت اؼبختلفة

على  41ة السجناء يف القاعدة ك قد أكصت على ذلك القواعد النموذجية الدنيا ؼبعامل
أنو:" يزكد كل سجن دبكتبة متخصصة ؼبختلف فئات السجناء تضم قدرا كافيا من الكتب 

 .3ك التثقيفية على السواء ك يشجع السجناء على االفادة منها اىل أبعد حد فبكن"   الًتفيهية
، فمن و اؼبساجُتاريس بتأليف دليل يوجػػػػادارة مصلحة السجوف يف ب قامتك تبعا لذلك  

توجيهاتو كيفية اغبصوؿ على الكتب سواء مباشرة من اؼبكتبة أك عن طريق خدمة التوزيع يف بُت 
 .4مباين السجن

    ثالثا: توزيع الصحف و المجالت
تعد ىذه الوسيلة من أىم كسائل االعبلـ اؼبقركءة، اذ تتيح للمحبوس أف يطالع أحداث 

ك قد أكصت بذلك القواعد .5م رابطة االتصاؿ بينو ك بُت اجملتمعاألخبار كطنيا ك دكليا، كما تقو 
هبب أف تتاح للسجناء مواصلة بقوؽبا:"  39النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء من خبلؿ القاعدة 

االطبلع بانتظاـ على منشورات خاصة ذات أنبية عن طريق الصحف اليومية أك الدكرية أك أم 

                                                           
1    Ouardia nasroune nouar: Le contrôle de l’exécution des sanctions pénales en droit 

algérien, édition 1991,librairie générale de droit et de jurisprudence, France, p159. 
    مبػػادئ علػػم االجػػراـ –الدكتور/حسػػنُت ابػػراىيم صػػاٌف عبيػػد ك الػػدكتور/رفاعي سػػيد سػػعد أبػػو حلبػػة: مقدمػػة القػػانوف اعبنػػائي 2

     . 244، اؼبرجع السابق، ص-ك علم العقاب
الشػػريعة االسػػبلمية ، اؼبرجػػع السػػابق  السػػجُت علػػى ضػػوء التشػػريع الػػدكيل ك اعبزائػػرم ك دلعػػرـك عمػػر: الػػوجيز اؼبعػػُت لئلرشػػا 3
  . 49ص

  .22، ادارة مصلحة السجوف ،باريس، فرنسا، ص2119دليل السجُت الواصل اىل السجن، الطبعة الرابعة، سبتمرب  4
   .315صسابق اؼبرجع ال ، الدكتور/صبعة زكريا السيد ؿبمد: أساليب اؼبعاملة العقابية للسجناء يف القانوف اعبنائي ك الفقو االسبلمي 5
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     لسجوف أك باالستماع اىل ؿبطػػات االذاعة أك اىل احملاضراتمنشورات خاصة تصدرىا ادارة ا
 .  1أك بأية كسيلة فباثلة تسمح هبا االدارة أك تكوف خاضعة إلشرافها"

     التعليم داخل اؼبؤسسة العقابية كي ينتج أثره يف ؾباؿ تأىيل احملبوس ك اصبلحو فّ أال إ
يب اؼبعاملة العقابية األصلية ك ىو التهذيب البد أف يضاؼ اليو أسلوب آخر من أسال ك تقويبو

وبقق نفس الغاية اليت تسعى اليها السياسة العقابية اغبديثة اؼبتمثلة يف تأىيل احملكـو  ألف كبلنبا
 كاعادة ادماجو يف اجملتمع. عليو ك اصبلحو

 ايفطع ايجاْٞ
 اههتذية

عادة إدماجهم يف اجملتمع           للتهذيب أنبية كبَتة يف تأىيل ك اصبلح احملبوسُت، اذ يبهد إل 
ك تكييفهم معو بعد االفراج عنهم، كيقصد بو غرس ؾبموعة من القيم الدينية ك األخبلقية يف 
نفسية احملبوس بصورة تساعده على التوبة ك ذبعلو أكثر قدرة على التكييف ك مواجهة اغبياة 

   االجتماعية بعد االفراج عنو.
 
 
 
 
 

 ف دينيا ك قد يكوف أخبلقيا، ك لذا سوؼ نتناكؿ كبلنبا كما يلي:فالتهذيب اذف قد يكو 
 أوال: التهننذيب الديني 
 التهذيب الديٍت يرتكز على فكرة التوبة اليت تعترب نواة التأىيل اغبديثة، فيتضمن تعليم 

    نػػػػك األم احملبوس قواعد دينو ك تذكَته بأصوؿ الدين اليت تربطو خبالقو ك دببادئ الصدؽ ك احملبة
 .2ك السبلـ

اضافة اىل ذلك حظو على اقامة الشعائر الدينية، ألف من األسس العامة يف معاملة 
 .3السجُت يف االسبلـ أنو ال يبنع من أدائو للشعائر الدينية مطلقا ك اؼبتمثلة يف العبادات

                                                           
 السابقالسجُت على ضوء التشريع الدكيل ك اعبزائرم ك الشريعة االسبلمية، اؼبرجع  دلعرـك عمر: الوجيز اؼبعُت لئلرشا 1
  . 49ص

 اجستَت، جامعة اغباج ػبضر، باتنة، مذكرة م2155-2151ياسُت مفتاح: االشراؼ القضائي على التنفيذ العقايب،  2
 .  544ص

اجمللة العربية ، بدكف طبعة ك سنة، " السجن ك معاملة السجناء يف االسبلـ" لسبلـ بن ؿبمد الشويعر: الدكتور/عبد ا 3
 .33، الرياض، السعودية، ص47، العدد24، اجمللد للدراسات األمنية ك التدريب
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    الدينية ك قد قرر مشركع بردريو التزاـ السلطات اؼبنوطة بتنفيذ العقاب باحًتاـ العقائد 
ك اؼببادئ األخبلقية للمذىب أك الفئة اليت ينتمي اليها احملبوس ك يقرر السماح لو بالقياـ بواجباتو 

 .1الدينية شريطة عدـ االساءة للنظاـ ك االنضباط يف اؼبؤسسة
ك يتوىل مهمة التهذيب الديٍت رجاؿ الدين الذين تعيينهم ادارة اؼبؤسسة العقابية، حبيث 

 فيهم الكفاءة ك القدرة على التعامل مع احملكـو عليهم . يتوجب توفر
 :2ك يتحقق التهذيب الديٍت داخل اؼبؤسسة العقابية بوسائل متعددة أنبها

 القاء الدركس الدينية. -

 الشعائر الدينية. بإقامةالسماح للمحبوسُت  -

حملكـو توفَت الكتب الدينية داخل اؼبؤسسة العقابية ك بالقدر الكايف بالنسبة لعدد ا -
 عليهم.

من  58تطبيقا ؼببدأ حرية العقيدة ك فبارسة الشعائر الدينية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة ك 
 يف حرية الفكر ك الوجداف ك الدين    االعبلف العامل غبقوؽ االنساف بقوؽبا " لكل شخص حق 

 ك اقامة  ده بالتعبدك يشمل ىذا اغبق حريتو يف تغيَت دينو أك معتقده،كحريتو يف اظهار دينو أك معتق
 .3ك اؼبمارسة ك التعليم، دبفرده أك مع صباعة، ك أماـ اؼبؤل أك على حده" الشعائر

من العهد الدكيل اػباص باغبقوؽ اؼبدنية ك السياسية أيضا على ىذا  58/2ك تنص اؼبادة 
أف يدين اغبق يف حرية الدين على أنو:" ال هبوز تعريض أحد إلكراه من شأنو أف ىبل حبريتو يف 

 .4حبريتو يف اعتناؽ أم دين أك معتقد ىبتاره" بدين ما، أك
اليت تنص  42ة القاعدمن خبلؿ ك قد أكدت القواعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء  

على:" يسمح لكل سجُت، بقدر ما يكوف ذلك يف االمكاف، بأداء فركض حياتو الدينية حبضور 
شعائر ك الًتبية الدينية اليت تأخذ هبا الطائفة"، اضافة اىل الصلوات يف السجن ك حبيازة كتب ال

ذلك هبب على القائمُت باؼبؤسسة العقابية تعيُت فبثل مؤىل يف الدين ليقيم الصلوات اؼبقررة 
                                                           

، رسػػالة ماجسػػتَت 2151ؿبمػػد بػػادم اغبػػريب: دكر برنػػامج حفػػظ القػػرآف الكػػرًن يف تأىيػػل النػػزالء باؼبؤسسػػات االصػػبلحية،  1
 .24جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، السعودية، ص

      الػػدكتور/صباؿ شػػػعباف حسػػػُت علػػػي: معاملػػػة اجملػػػرمُت ك أسػػاليب رعػػػايتهم يف ضػػػوء التكفػػػل االجتمػػػاعي يف الفقػػػو االسػػػبلمي 2
 .  221ك القانوف الوضعي، اؼبرجع السابق، ص

 . 9لوثائق الدكلية اؼبرتبطة حبقوؽ االنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف، اؼبرجع السابق، صقاضي ىشاـ: مػػػػػػػػػوسوعة ا 3
  . 95، صالسابقدليل تدريب موظفي السجوف على حػػػػػػػػقوؽ االنساف ك السجوف، اؼبرجع  4
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هبذا على أف:" اذا كاف  45/5القاعدة أيضا لطائفة احملبوسُت حسب ميوؽبم الديٍت، اذ توصي 
ناء الذين يعتنقوف نفس الدين، يعُت أك يقر تعيُت فبثل ؽبذا السجن يضم عددا كافيا من السج

الدين مؤىل ؽبذه اؼبهمة، ك ينبغي أف يكوف ىذا التعيُت للعمل كل الوقت اذا كاف عدد السجناء 
 . 1يربر ذلك ك كانت الظركؼ تسمح بو"

 ايفطع ايجايح
 امخؼومي و اههتذية يف امدرشيع اجلزائري 

دكرين ىامُت يف سبيل اصبلح احملبوس ك اعادة ادماجو اجتماعيا التعليم ك التهذيب بيقـو  
حيث يقضياف على اعبهل ك البطالة اللذين يعترباف من العوامل اؼبهيأة الرتكاب اعبرائم، ألنو تزداد 
نسبة احملبوسُت يف اؼبؤسسات العقابية من األميُت ك البطالُت، ك لقد ساير اؼبشرع اعبزائرم باقي 

عل كل من التعليم ك التهذيب أسلوبُت ضركرياف لعملية التأىيل داخل اؼبؤسسات التشريعات يف ج
 العقابية، ك عليو سو نتطرؽ لكل منهما على حدل حسب ما يلي :

  أوال: التعليم    
نظرا ألنبية التعليم يف تأىيل احملبوسُت داخل اؼبؤسسة العقابية، فقد نص الدستور اعبزائرم  
على أف:" اغبق يف التعليم مضموف"، كما أضافت الفقرة  53دتو صراحة يف ما 5996لسنة 

الرابعة من نفس اؼبادة على أنو:" تسهر الدكلة على التساكم يف االلتحاؽ بالتعليم ك التكوين 
 .2اؼبهٍت"
على قياـ ادارة اؼبؤسسات العقابية بتنظيم  ؽ.ت.س 94ك يف ىذا االطار نصت اؼبادة  

التعليم العاـ ك التكوين اؼبهٍت ك التمهُت ك الًتبية البدنية كفقا لربامج لفائدة احملبوسُت دركس يف 
، اضافة اىل ذلك اؼبشرع اعبزائرم قد 3رظبيا، مع توفَت كل الوسائل الضركرية لنجاح ذلك معتمدة

اعتٌت بالتعليم العاـ، حيث تبٌت كضع أسسا لتنظيمو حبيث صنف احملبوسُت على أساس اؼبستول 
 ىي : احملبوسُت الذين ؽبم مستول ابتدائي ، ثانوم ك جامعي. 4أربع فئاتالتعليمي اىل 

                                                           
 السػػابقية ، اؼبرجػػع السػػجُت علػػى ضػػوء التشػػريع الػػدكيل ك اعبزائػػرم ك الشػػريعة االسػػبلم د: الػػوجيز اؼبعػػُت لئلرشػػالعػػرـك عمػػر 1
   . 95دليل تدريب موظفي السجوف على حػػػػػػػػقوؽ االنساف ك السجوف، اؼبرجع السابق، ص أنظر، 49ص

 . 53، السالف الذكر، ص 5996من دستور  53أنظر اؼبادة  2
 .21، السالف الذكر، صؽ.ت.س 94أنظر اؼبادة  3
   .327صاؼبرجع السابق، عبزائرم، الدكتور/عمر خورم: السياسة العقابية يف القانوف ا 4
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ك يف ىذا السياؽ مت ذبسيد ذلك عن طريق ابراـ عدة اتفاقيات مع ىيئات ـبتصة كما  
 :1يلي

اتفاقية تعاكف بُت اؼبديرية العامة إلدارة السجوف ك اعادة الًتبية ك اعبمعية اعبزائرية حملو  -
 .2115فرباير  59ري  األمية" اقرأ " بتا

 .2116ديسمرب  24اتفاقية يف ؾباؿ الًتبية ك التعليم مع كزارة الًتبية بتاري   -

التكوين اؼبتواصل  ةجامع السجوف ك اعادة االدماج ك إلدارةاتفاقية بُت اؼبديرية العامة  -
 .2117أبريل  24بتاري  

ج ك الديواف الوطٍت للتكوين      اتفاقية بُت اؼبديرية العامة إلدارة السجوف ك اعادة االدما   -
 .2117جويلية  29ك التعليم عن بعد بتاري  

     اتفاقية بُت اؼبديرية العامة إلدارة السجوف ك اعادة االدماج ك الديواف الوطٍت حملو األمية  -
 .2117جويلية  29ك تعليم الكبار بتاري  

الواقع العملي أنو مت تسجيل  ك ما يبكن االشارة اليو من خبلؿ تفعيل ىذه االتفاقيات يف
 (.15)أنظر اؼبلحق رقم تزايد عدد احملبوسُت الذين يتابعوف التعليم يف ـبتلف أطواره 

  ك حرصا على ذبسيد عملية التعليم باعتباره حقا للمحبوسُت، الزامي لؤلميُت ك األحداث 
 بإصدارتفادة منو ، قامت كزارة العدؿ بتيسَت سبل االس2ك اختيارم بالنسبة للفئات األخرل

ك مناشَت هتدؼ اىل حق احملبوسُت يف التعليم ك التكوين، حبيث تتكفل الدكلة بدفع  تعليمات 
الرسـو اػباصة بالتسجيل يف االمتحانات ك توفَت االمكانيات اؼبادية ك التسهيل ؼبزاكلة التعليم 

ًتة التعليم ك التكوين بنجاح دبختلف أطواره، مع اغبرص على تسليم ىذه الفئة اؼبعنية عند انتهاء ف
ك من ناحية أخرل مت اصدار سنة  .3شهادة تأىيلية ال ربمل أم اشارة اىل الوضعية اعبزائية

عفو دبناسبة الذكرل الثامنة ك األربعُت لعيد االستقبلؿ لفائدة احملبوسُت الذين ربصلوا   2119
اؼبؤرخ يف  232-19 على شهادة يف التعليم ك التكوين دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم

                                                           
1   www.arabic.mjustice.dz, Date d’observation le 01/04/2015 à 11h00.  

صػر ، دار الفكر اعبامعي للنشػر ك التوزيػع، م2155الدكتور/غناـ ؿبمد غناـ: حقوؽ االنساف يف السجوف، الطبعة األكىل،  2
 . 587ص

 . 21، دار القصبة للنشر، اعبزائر، ص 2118الطيب بلعيز: اصبلح العدالة يف اعبزائر،  3

http://www.arabic.mjustice.dz/
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من ىذا  ن، ك بناء على ذلك بلغ عدد احملبوسُت اؼبستفيدي1منو 12يف نص اؼبادة  14/17/2119
العفو ستة أالؼ ؿببوس موزعوف عرب اؼبؤسسات العقابية اليت قبحوا فيها باالمتحانات اؼبقررة 

 . 2ؼبختلف أطوار التعليم
ركرية اليت تعتمدىا االدارة العقابية يف تعليم ك قد اىتم اؼبشرع اعبزائرم بتوفَت الوسائل الض

 ك اليت تتمثل يف : 3ؽ.ت.س 92احملبوسُت حسب ما أشارت اليو اؼبادة 
القاء الدركس ك احملاضرات للمحبوسُت عن طريق مدرسُت مدربُت تدريبا خاصا   -

باعتبار أف اؼبدرس يف السجن ىباطب فئات عمرية متباينة ك متفاكتة من الناحية 
 .4يةالعلم

توزيع اعبرائد ك اجملبلت ك الكتب إلبقاء االتصاؿ اؼبستمر للمحبوسُت بالعامل اػبارجي      -
وبدد شركط قراءة  35/15/2111ك يف ىذا اجملاؿ مت صدكر قرار كزارم مؤرخ يف 

الصحافة الوطنية من طرؼ احملكـو عليهم، حيث فتح ىذا القرار الباب كاسعا أما 
عبرائد ك اجملبلت ك الدكريات اؼبستقلة منها ك العمومية، ىذه الفئة لبلطبلع على ا

شريطة منع دخوؿ الصحف اليت سبس بأمن اؼبؤسسة العقابية تنفيذا للتعليمة رقم 
 .5الصادرة عن اؼبديرية العامة إلدارة السجوف ك اعادة االدماج 2853/2111

     هذيب: التثانيا
 ل اؼبؤسسات العقابية اذ نصت اؼبادةقد تبٌت اؼبشرع اعبزائرم أسلوب التهذيب داخل

على أف :"كما أف للمحبوس اغبق يف فبارسة كاجباتو الدينية، ك يف أف يتلقى  ؽ.ت.س 66/3

                                                           
ـ،يتضػمن اجػراءات عفػو 2119جويلية سػنة  4ق اؼبوافق 5431رجب عاـ  55مؤرخ يف  232-19مرسـو رئاسي رقم  1

   ج.رن ربصلوا على شهادات يف التعليم أك التكػوين، دبناسبة الذكرل السابعة ك األربعُت لعيد االستقبلؿ لفائدة احملبوسُت الذي
 .6ـ ، ص 2119جويلية سنة  28ق اؼبوافق 5431رجب عاـ  55، الصادرة بتاري   41العدد 

ؼبياء طرابلسي: اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت بُت النظرية ك التطبيق يف التشريع اعبزائػرم ك القػانوف اؼبقػارف ، اؼبرجػع  2
  . 356السابق، ص

  .21، السالف الذكر، صؽ.ت.س 92أنظر اؼبادة  3
 االجتمػػػاعي يف التشػػػريع  اعبزائػػػرم طاشػػػور عبػػػد اغبفػػػيظ: دكر قاضػػػي تطبيػػػق األحكػػػاـ القضػػػائية يف سياسػػػة اعػػػادة التأىيػػػل 4

 . 513، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، ص2115
، مػذكرة 2152-2155الًتبية ك االدمػاج االجتمػاعي للمحبوسػُت،  كبلمبر أظباء: اآلليات ك األساليب اؼبستحدثة إلعادة  5

 .  558ماجستَت، كلية اغبقوؽ بن عكنوف، اعبزائر، ص
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زيارة رجل دين من ديانتو"، يتضح من خبلؿ نص ىذه اؼبادة أف التهذيب اعتربه اؼبشرع حقا 
فة اىل ذلك ك لضماف قباح ىذا متماشيا يف ذلك مع اؼببادئ اليت أقرهتا اؼبواثيق الدكلية، اضا

األسلوب قد قامت كزارة العدؿ ابراـ اتفاقية مع كزارة الشؤكف الدينية ك األكقاؼ بتاري  
لوضع ربت تصرؼ اؼبؤسسات العقابية أئمة ك مرشدين ك معلمي قرآف، حيث  25/52/5997

علم م 34اماـ،  554مؤطر ديٍت،  224ك يف شهر سبتمرب:  2119بلغ عددىم خبلؿ سنة 
مرشد ديٍت، كل ىؤالء كانوا يشرفوف على القاء دركس الوعظ ك االرشاد الديٍت ك كذا  36قرآف، 

 .1مؤسسة عقابية 531ربفيظ القرآف الكرًن لفائدة احملبوسُت داخل 
اؼبشرع يف تنظيمو للتعليم ك التهذيب باعتبارنبا  ىاك بالرغم من األنبية اليت أكال      

ىيل احملبوس ك اعادة ادماجو يف اجملتمع، اال أف استكماؿ ربقيق األىداؼ يلعباف دكر فعاؿ يف تأ
يبقى مرتب  باجملهودات اؼببذكلة من طرؼ الدكلة اؼبمثلة اليت تسعى اليها السياسة العقابية اغبديثة 

يف ادارة اؼبؤسسة العقابية من حيث توفَت الرعاية الصحية للمحكـو عليو اليت تساعده يف اغبرص 
تعليم ك التهذيب ك ذلك من خبلؿ كقايتو من األمراض قبل كقوعها ك عبلجو منها بعد على ال
 .2كقوعها

ة ػػػػػػػػلة العقابيػػػػػػػػػمن األساليب األصلية للمعامالذم يعد ىذا األسلوب  يتم دراسةك عليو س
صص ىبكع، ك اؼبتمثل يف رعاية احملبوس صحيا يف اؼبطلب اؼبوايل من خبلؿ تقسيمو اىل ثبلثة فر 

الوقائية، كأخَتا الفرع  األساليبالفرع الثاين  كالفرع األكؿ ؼبعرفة مفهـو الرعاية الصحية ك أىدافها، 
 العبلجية. األساليبالثالث 

 املطًب ايجايح
 امرػاية امطحية 

من أساليب اؼبعاملة العقابية األصلية باإلضافة اىل ما تقدـ ذكره، الرعاية الصحية اليت 
ضوية ػػػراض العػػػػػػػػو من األمػػػػػػة تقوًن سلوؾ احملبوس عن طريق احملافظة على صحتو حبمايتتعترب كسيل

 ك النفسية من أجل اعداده لتقبل الربامج االصبلحية داخل اؼبؤسسة العقابية ك التفاعل معها.
 جيةك العبل عن مفهـو الرعاية الصحية ك أىدافها، مث أساليبها الوقائيةكجب ربديد ك عليو 

                                                           
   . 566، اؼبرجع السابق، ص-نظرة على عملية التأىيل كما خربىا السجناء  –مصطفى شريك/نظاـ السجوف يف اعبزائر  1
  . 199اؼبرجع السابق ، صيب ك نظم اؼبعاملة االصبلحية ، الدكتور/عمار عباس اغبسٍت: الردع اػباص العقا 2
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 ايفطع األٍٚ
 مفيوم امرػاية امطحية و أ ىدافيا

تعرؼ الرعاية الصحية للمحبوسُت بأهنا عمل انساين يعيد للمحبوس الثقة يف نفسو            
ك باجملتمع عن طريق كقايتو من األمراض اليت قد تصيبو، ك سبنع من انتشار األمراض داخل 

ـ بُت فئة احملبوسُت، ك ىي من ناحية أخرل تعمل اؼبؤسسة العقابية نتيجة االختبلط ك االزدحا
على هتيئتو لبلندماج من جديد يف اجملتمع حىت ال تكوف سببا من أسباب اعتباره أقل دراية من 

 .1أفراده يف ؾباؿ النظافة ك الصحة
ك الواقع أف الرعاية الصحية داخل اؼبؤسسة العقابية تلعب دكر فعاؿ يف احملافظة على  

يف اجملتمع، لكوف تفشي األمراض بُت احملبوسُت سرعاف ما ينتقل اىل خارج اؼبؤسسة  الصحة العامة
العقابية بطرؽ متنوعة منها على سبيل اؼبثاؿ فضبلت اؼبؤسسة اليت تلقى خارجها، ك الزيارات 
    العائلية للمحكـو عليهم، ك كذلك العاملوف الذين يبضوف كقت فراغهم خارج جدراف اؼبؤسسة

 .2عنهم الذين يغادركهناك اؼبفرج 
ىذه التأثَتات تتطلب العناية الكاملة بالصحة العامة داخل اؼبؤسسة العقابية عن طريق 

 :تتجلى أنبيتها من خبلؿ ربقيق األىداؼ التاليةالرعاية الصحية اليت 
تساىم اىل حد بعيد يف مواجهة اآلثار الضارة اليت تًتتب على سلب اغبرية ك ما  -1

ت قبض ك تفتيش ك ربقيق ك ؿباكمة، فهي قد تزيل ىذه اآلثار يسبقو من اجراءا
 .3أك زبفف من حدهتا بقدر االمكاف

     دينػػػػػػػػػػتساىم يف عملية تأىيل احملبوسُت من خبلؿ ما توفره من عبلج بنفسية  -2
بغرس لديهم فكرة بأهنم أناس االلتزاـ بالقواعد الصحية السليمة ك  ك نفسي

 لبلئق ارتكاهبم لئلجراـ أك العودة اليو.سليمُت ك من الغَت ا

                                                           
، ص اؼبرجػػػػػػػػع السػػػػػػػػابق، 2113الػػػػػػػػدكتور/علي ؿبمػػػػػػػػد جعفػػػػػػػػر: داء اعبريبػػػػػػػػة سياسػػػػػػػػة الوقايػػػػػػػػة ك العػػػػػػػػبلج، الطبعػػػػػػػػة األكىل،  1
 . 534،535ص

     لفقػػػو االسػػػبلمي الػػدكتور/صباؿ شػػػعباف حسػػػُت علػػػي: معاملػػػة اجملػػػرمُت ك أسػػاليب رعػػػايتهم يف ضػػػوء التكفػػػل االجتمػػػاعي يف ا 2
    .219ك القانوف الوضعي، اؼبرجع السابق، ص

 .  482، صنفسوؿبمود قبيب حسٍت: علم العقاب ، اؼبرجع الدكتور/  3
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  توفر عبلجا للمحبوس ؼبا يعانيو من علل ك أمراض بدنية أك عقلية أك نفسية -3
فتزيل بذلك عنو عقبات كانت تعًتض طريق كسبو عيشو ك قيامو بسائر الواجبات 

 .1اليت تفًتضها حياة اػبضوع للقانوف ك القيم االجتماعية

         ك التعليم  ب األخرل للمعاملة العقابية كالعملتساعد يف قباح األسالي   -4
 ك التهذيب   ك غَتىا من خبلؿ سبتع احملبوس بالسبلمة البدنية ك العقلية.

ك تتحقق ىذه األىداؼ عن طريق اخضاع احملبوسُت داخل اؼبؤسسة العقابية ألساليب 
 الرعاية الصحية اؼبتمثلة يف األساليب الوقائية ك العبلجية .

 فطع ايجاْٞ اي
 ال سامية اموكائية 

تتمثل األساليب الوقائية للرعاية الصحية يف ازباذ ادارة اؼبؤسسات العقابية صبيع االجراءات      
ك االحتياطات البلزمة لتجنب اصابة احملبوسُت باألمراض اؼبعدية ك منع انتشارىا داخل ك خارج 

 لي :الوقائية ما يلعل أىم األساليب ك  ،2ىذه اؼبؤسسة
 أوال: مبنى المؤسسة العقابية 
هبب أف تشيد مباين اؼبؤسسة العقابية على أسس فنية ك ىندسية متطورة تتوافر فيها كافة  

       دة ػػػػػػػػاالعتناء بالتهوية اعبياؼبتمثلة يف مقومات اغبياة الصحية السليمة الشركط الصحية من 
اعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء بقوؽبا:" من القو  10، ىذا ما أكدتو القاعدة ك االضاءة

هبب أف تتوافر يف األماكن اؼبخصصة للمسجونُت ك خباصة األماكن اؼبعدة للنـو كل االشًتاطات 
الصحية مع مراعاة حالة الطقس ك خاصة فيما يتعلق بكمية اؽبواء ك القدر األدىن البلـز مع 

 هوية".االتساع الكايف ك االضاءة ك التدفئة ك الت
ذبنب اكتظاظ احملكـو عليهم كما يتوجب من القائمُت على ادارة اؼبؤسسة العقابية  
 .من جهة أخرل 3ك صعوبة النظافة من جهة، انتشار األمراضلتفادم 

                                                           
   .218ؿبمد عبد اهلل الوريكات: أثر الردع اػباص يف الوقاية من اعبريبة يف القانوف األردين ، اؼبرجع السابق ،صالدكتور/ 1
    ، 338صاؼبرجع السابق، رم: السياسة العقابية يف القانوف اعبزائرم، الدكتور/عمر خو  2
  ، ؾبػػد اؼبؤسسػػة اعبامعيػػة للدراسػػات 2116الػػدكتور/علي ؿبمػػد جعفػػر: فلسػػفة العقػػاب ك التصػػدم للجريبػػة، الطبعػػة األكىل،  3

 .    515رجع السابق، صالدكتور/ؿبمد معركؼ عبد اهلل: علم العقاب، اؼبأنظر  ، 262ك النشر ك التوزيع لبناف، ص



 51 

  اىل 13-11ؼبعاملة السجناء من خبلؿ القواعد  أضافت القواعد النموذجية الدنياك  
       اػباصة باألكل ألماكنانظافة ك كذا اؿ بالدش، االستحماـ ك االغتس كسائل توفَتضركرة 

 .1ك التعليم ك التهذيب ك اتساعهاك األلعاب ك العمػل 
ك قد تبٌت اؼبشرع اعبزائرم ىذه القواعد اػباصة بالرعاية الصحية الوقائية باعتبارىا حقا  
ط اغبياة الصحية عبميع فئات احملبوسُت ، حيث توفر ادارة اؼبؤسسة العقابية كافة شرك   مضموف

 .2ؽ.ت.س 59ك  58،  57خبلؿ اؼبواد  منالسليمة يف مبانيها ك أماكنها ك قاعاهتا ك ملحقاهتا 
 ثانيا: النظافة الشخصية.

تعد النظافة الشخصية للمحبوسُت من القواعد اعبوىرية ألف عدـ توافرىا يساعد على 
 :انتشار األمراض ك األكبئة، ك تشمل ما يلي 

اليت تتمثل يف توفَت اؼبؤسسة العقابية صبيع الوسائل الضركرية للمحبوسُت بدنية: النظافة ال-1
قصد نظافة جسدىم ك ضركرة استحمامهم بصورة دكرية طيلة مكوثهم داخل ىذه اؼبؤسسة، ك قد 

على ضركرة االىتماـ  16ك  15أكدت القواعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء يف القاعدتُت 
ة للمحبوس عن طريق توفَت ؽبم اؼباء ك األدكات البلزمة للمحافظة على صحتو بالصحة الشخصي

اذ تنص  اتاحة االمكانيات اليت تسمح لو بالعناية بشعره ك غبيتو ك اغببلقة على كبو منتظم ك
على أنو :" هبب أف تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ك من أجل  15القاعدة 

 16ك كذلك القاعدة     اؼباء ك ما تتطلبو الصحة ك النظافة من أدكات" ذلك هبب أف يوفر ؽبم
بقوؽبا:" بغية سبكُت السجناء من اغبفاظ على مظهر مناسب يساعدىم على احًتاـ ذكاهتم، يزكد 

  3. ك هبب سبكُت الذكور من اغببلقة بانتظاـ"السجن بالتسهيبلت البلزمة للعناية بالشعر ك الذقن
يف الفصل الرابع جزائية  ؽ.إ.ج.ؼ 12/4شار اىل ذلك يف اؼبادة أفرنسي كما أف اؼبشرع ال

 بوعػػػػػػػرات يف األسػػػػػبلث مػػػػػػػػػػػػماـ ثػػػعلى أف يكوف االستحظاـ الداخلي ػػػػػػػػػػالقسم األكؿ اؼبتضمن الن
 

                                                           
السػػػػػجُت علػػػػػى ضػػػػػوء التشػػػػػريع الػػػػػدكيل ك اعبزائػػػػػرم ك الشػػػػػريعة االسػػػػػبلمية ، اؼبرجػػػػػع  دلعػػػػػرـك عمػػػػػر: الػػػػػوجيز اؼبعػػػػػُت لئلرشػػػػػا 1

     عبػػداهلل خليػػل: دليػػل نظػػاـ السػػجوف يف مصػػر ك حقػػوؽ اؼبسػػجونُت علػػى ضػػوء قػػوانُت ك لػػوائح السػػجنأنظػػر ، 42السػػابق،ص
   .73ص ؽ االنساف ، اؼبرجع السابق،ك اؼبعايَت الدكلية غبقو 

    .  56، السالف الذكر  صؽ.ت.س 59ك  58،  57أنظر اؼبواد  2
، ص نفسػوالسػجُت علػى ضػوء التشػريع الػدكيل ك اعبزائػرم ك الشػريعة االسػبلمية ، اؼبرجػع  دلعرـك عمر: الوجيز اؼبعُت لئلرشا 3
  . 43، 42ص
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 .1 الرياضةفبارسة أك بعد  هٍتػػػػكوين اؼبػػة التػأك حصل ػالعمانتهاء  عدػل بػػعلى األق 
اؼبؤرخ يف  25من القرار رقم  40أما بالنسبة للقانوف اعبزائرم فنصت اؼبادة 

اؼبتعلق بالنظاـ الداخلي للمؤسسات العقابية على أف:" يلـز كافة اؼبساجُت  31/12/1989
 من نفس القرار على ما يلي :" يستحم اؼبساجُت  42بالنظافة البدنية"، ك أضافت كذلك اؼبادة 

 قصَتا مرة كل شهر".ف غبيتهم مرة يف األسبوع على األقل ك يقص شعرىم ك وبلقو 
يلتـز احملبوس بارتداء اللباس الذم تفرضو عليو ادارة اؼبؤسسة العقابية  نظافة المالب :-2

ك نظافتو ك احملافظة عليو، ك يتم تغيَته بصفة دكرية ك ىذا ما أشارت اليو القواعد النموذجية الدنيا 
لو كل سجُت ال يسمح -1:"  وعلى أناليت قضت  2-17/1 ةجناء من خبلؿ القاعدؼبعاملة الس

بارتداء مبلبسو اػباصة هبب أف يزكد دبجموعة ثياب مناسبة للمناخ ك كافية للحفاظ على عافيتو 
هبب أف تكوف صبيع -2ك ال هبوز يف أية حاؿ أف تكوف ىذه الثياب مهينة أك حاطة بالكرامة.

وبافظ عليها يف حالة جيدة. كهبب تبديل الثياب الداخلية ك غسلها بالوتَتة الثياب نظيفة ك أف 
 25من القرار رقم  43، ك قد عمل هبا اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 2الضركرية للحفاظ على الصحة"

اذ نصت على الزامية ابقاء مبلبس احملبوس يف حالة نظيفة دائمة، ك أف  31/12/1989اؼبؤرخ يف 
هبب على احملبوس أف أف:" من نفس القرار على  45بصفة دكرية، كما أضافت اؼبادة يتم تغيَتىا 

قدر ػػػػػػيغَت مبلبسو الداخلية ك يغسلها باستمرار ك ؽبذا الغرض يأخذ شهريا حصة من الصابوف ت
 غ". 500ب 

 ثالثا: الغذاء
ة كافية يتعُت على ادارة اؼبؤسسة العقابية أف تقدـ للمحبوسُت كجبات ذات قيمة صحي
ؼبعاملة ربافظ على قدراهتم البدنية ك العقلية ك النفسية، ك لقد نصت القواعد النموذجية الدنيا 

على  فظ احملكـو عليووباعلى الشركط الواجب توافرىا يف الغذاء حىت  20/1يف القاعدة السجناء 
 ذائيةػػػػػػػػػػػػػػقيمة غ بقوؽبا:" توفر االدارة لكل سجُت، يف الساعات اؼبعتادة، كجبة طعاـ ذات صحتو

  
                                                           

1  Art 12-4 de C.p.p.f : « Chaque personne détenue doit pouvoir se doucher au moins trois 

fois par semaine. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher après les 

séances de sport, le travail et la formation professionnelle ».  
التشػػريع الػػدكيل ك اعبزائػػرم ك الشػػريعة االسػػبلمية ، اؼبرجػػع السػػابق السػػجُت علػػى ضػػوء  دلعػػرـك عمػػر: الػػوجيز اؼبعػػُت لئلرشػػا 2
    .43ص
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 .1للحفاظ على صحتو ك قواه، جيدة النوعية ك حسنة االعداد ك التقدًن" كافية
     على أف يكوف الطعاـ كافيا من حيث الكمية ؽ.إ.ج.ؼ  09/1ك قد أفادت اؼبادة 

م ك متنوعا من حيث األصناؼ، ك أف يراعي يف تقديبو سن احملبوس ك صحتو ك طبيعة العمل الذ
 .2يؤديو، مع مراعاة االعتقاد الفلسفي أك الديٍت الذم يتبعو

على أنو:" هبب أف  ؽ.ت.س 63أما اؼبشرع اعبزائرم فقد اعتمد ذلك من خبلؿ اؼبادة 
من  37، ك أضافت اؼبادة تكوف الوجبة الغذائية للمحبوسُت متوازنة ك ذات قيمة غذائية كافية"

ؼبتضمن القانوف الداخلي للمؤسسات العقابية على ما ا 31/12/1989اؼبؤرخ يف  25القرار رقم 
على أف من نفس القرار  36اؼبادة  أشارت، كما يلي:" هبب أف يكوف الغذاء سليما ك كافيا"

، اذ تقضي بأنو:" يشتمل الغذاء اليومي على ثبلثة كجبات فطور الصباح ك الغذاء ك العشاء
العشاء، ك هبب تنويع -الغداء -طور الصباحيشمل النظاـ الغذائي اليومي على ثبلث كجبات: ف

الفرنسي   ، ك قد أخذ اؼبشرع الوجبة أف يفوؽ سعرىا اؼببلغ اليومي احملدد من طرؼ االدارة اؼبركزية"
على أف يبنح الغذاء بنصها ؽ.إ.ج.ؼ  09/2كذلك بنفس الكيفية يف تقدًن الغذاء يف اؼبادة 

 .3على ثبلثة مرات يف اليـو
 لنشاط الرياضيممارسة ا: رابعا 
اف االىتماـ بالرياضة يساعد احملبوس على التأىيل ألنو وبوؿ دكف الكسل ك يعمل على  

زيادة الثقة بالنفس، ؽبذا تذىب غالبية التشريعات اىل جعلو اجبارم بالنسبة للمحبوسُت الشباب 
يف اؽبواء ك اختيارم بالنسبة للمرضى ك ضعاؼ البنية اذا قرر الطبيب ذلك، حبيث يتم اجراءه 

 .4الطلق فًتة معينة كل يـو اذا ظبحت حالة الطقس بذلك

                                                           
 الشػػػريعة االسػػػبلمية ، اؼبرجػػػع نفسػػػوالسػػػجُت علػػػى ضػػػوء التشػػػريع الػػػدكيل ك اعبزائػػػرم ك  دلعػػػرـك عمػػػر: الػػػوجيز اؼبعػػػُت لئلرشػػػا 1
 .  43ص

2   Art 09-01 de C.p.p.f : «  Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien 

préparée et présentée, répondant tant  en ce qui concerne la qualité que la quantité aux 

règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la 

nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions 

philosophiques ou religieuses ».  
3    Art 09-02 de C.p.p.f : « Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les 

deux principaux repas sont espacés d'au moins six heures».  
     مبػػادئ علػػم االجػػراـ–تور/رفاعي سػػيد سػػعد أبػػو حلبػػة: مقدمػػة القػػانوف اعبنػػائيالدكتور/حسػػنُت ابػػراىيم صػػاٌف عبيػػد ك الػػدك 4

       . 248، اؼبرجع السابق، ص-ك علم العقاب
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ك قد اىتمت القواعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء هبذا اعبانب من خبلؿ القاعدة  
على أف :" لكل سجُت غَت مستخدـ يف عمل يف اؽبواء الطلق حق يف ساعة على األقل  21/1

 .1ضية اؼبناسبة يف اؽبواء الطلق، اذا ظبح الطقس بذلك"يف كل يـو يبارس فيها التمارين الريا
ؽ.ت.س على ما يلي:" يكلف اؼبختصوف يف علم النفس          91ك قد نصت اؼبادة  

ك اؼبربوف العاملوف يف اؼبؤسسة العقابية بالتعرؼ على شخصية احملبوس، ك رفع مستول تكوينو 
ئلية، ك تنظيم أنشطتو الثقافية ك الًتبوية     العاـ، ك مساعدتو على حل مشاكلو الشخصية ك العا

ت اؼبديرية العامة إلدارة السجوف ك اعادة االدماج يف اعبزائر ىذا اعتمدك الرياضية"، ك تبعا ؽبذا 
لتحقيق  03/05/1987النشاط من خبلؿ ابرامها اتفاقية مع كزارة الشبيبة ك الرياضة بتاري  

فقد مت تأطَت  2014حسب احصائيات ديسمرب  وسُت، كفعاليات فبارسة النشاط الرياضي للمحب
   ـبتصُت يف الرياضة  59منتدبُت تقنيُت،  76ما بُت مريب الشبيبة  ك الرياضة ك التقنيُت حوايل 

 .2ـبتصُت يف الشبيبة 52ك 

 ايفطع ايجايح 
 ال سامية امؼالحية

و من األمراض اليت تشمل األساليب العبلجية للرعاية الصحية فحص احملكـو عليو ك عبلج
تقـو ادارة أصابتو سواء قبل دخولو اؼبؤسسة العقابية أك أثناء تواجده فيها، ك ؽبذا الغرض 

اؼبؤسسات العقابية بتعيُت فريق طيب يتكوف من أطباء عاموف ك متخصصوف ك ىيئة التمريض من 
ستول اؼبوجود يف أجل جعل مستول الرعاية الصحية العبلجية للمحبوس متساكيا على األقل مع اؼب

اجملتمع خارج اؼبؤسسات العقابية، ك ىذا ما أكدت عليو اؼببادئ األساسية ؼبعاملة السجناء يف 
منها على أف :" ينبغي أف توفر للسجناء سبل اغبصوؿ على اػبدمات الصحية اؼبتوفرة  09اؼبادة 
د النموذجية الدنيا ، ك قد أكصت بذلك القواع3دكف سبييز على أساس الوضع القانوين" يف البلد
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دبا يلي:" ك ينبغي أف يتم تنظيم اػبدمات الطبية على كبو كثيق  22/1ؼبعاملة السجناء يف القاعدة 
 1الصلة بإدارة الصحة العامة احمللية أك الوطنية"

ك ما يتضح من خبلؿ نصوص ىذه اؼبواد أف الرعاية الصحية العبلجية للمحبوسُت تتطلب 
 ما يلي :
من أجل عبلج احملبوسُت داخل اؼبؤسسة  :الطبية بالمؤسسات العقابية وجو  الهيئة-1

العقابية البد من توفر القائمُت على اػبدمات الطبية، دبعٌت كجود طبيب كاحد على األقل يف كل 
مؤسسة عقابية لديو العلم ك اؼبعرفة بطب األمراض النفسية ك العقلية، حيث تقع عليو مهمة تقييم 

، ك حسن ما 2عامة يف اؼبؤسسة العقابية، ك تقدًن تقارير بذلك اىل مدير اؼبؤسسة اغبالة الصحية ال
بقوؽبا:" يسهر  ؽ.ت.س 60فعل اؼبشرع اعبزائرم يف تطبيق ذلك من خبلؿ ما نصت عليو اؼبادة 

طبيب اؼبؤسسة العقابية على مراعاة قواعد الصحة ك النظافة الفردية ك اعبماعية داخل أماكن 
ى طبيب اؼبؤسسة  العقابية أف يتفقد ؾبموع األماكن هبا، ك ىبطر اؼبدير بكل االحتباس ك عل

 معاينة للنقائص، أك كل الوضعيات اليت من شأهنا االضرار بصحة احملبوسُت".
تتعدد كاجبات الطبيب داخل اؼبؤسسة العقابية  واجبات الطبيب اتجاه المحبوسي :-2

      لكل حالةى احملبوسُت ك تقدًن العبلج اؼبناسب اما باإلشراؼ أك الرقابة، ك اما بالكشف عل
 ك تتمثل تلك الواجبات فيما يلي:

يتوىل طبيب اؼبؤسسة العقابية بفحص احملبوس فور ايداعو  فحص المحبوسي :-أ
باؼبؤسسة للكشف عن حالتو الصحية، ك تتم ىذه العملية بصفة مستمرة حىت توفر عملية توفَت 

، ىذا ما تؤكد 3لفئة احملبوسُت اؼبصابُت بأمراض جسدية كانت أك عقلية العبلج يف الوقت اؼبناسب
على أنو:" يقـو الطبيب بفحص كل  من القواعد النموذجية ؼبعاملة السجناء 24 ةعليو القاعد

     سجُت يف أقرب كقت فبكن بعد دخولو السجن، مث بفحصو بعد ذلك كلما اقتضت الضركرة
دم أك عقلي يبكن أف يكوف مصابا بو ك ازباذ صبيع ك خصوصا بغية اكتشاؼ أم مرض جس
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        التدابَت الضركرية لعبلجو، ك عزؿ السجناء الذين يشك يف كوهنم مصابُت بأمراض معدية 
أك سارية، ك استبانة جوانب القصور اعبسدية أك العقلية اليت يبكن أف تشكل عائقا دكف اعادة 

، ك قد أقر اؼبشرع اعبزائرم ذلك 1العمل لدل كل سجُت" التأىيل، ك البت يف الطاقة البدنية على
على أف:" يتم فحص احملبوس كجوبا من طرؼ الطبيب ك األخصائي  ؽ.ت.س 58يف اؼبادة 

ك كلما دعت الضركرة لذلك"، ك يف  النفساين عند دخولو اىل اؼبؤسسة العقابية ك عند االفراج عنو
  اؼبؤسسة العقابية ينقل احملبوس اىل أقرب مستشفى حالة عدـ كجود التجهيزات الطبية البلزمة يف

 ك ىذا بإخطار قاضي تطبيق العقوبات.
أما اذا ثبت أف احملبوس مصاب دبرض عقلي أك مدمن على اؼبخدرات، فانو يوضع يف 
ىيكل استشفائي متخصص لتلقيو العبلج، فاذا اتضح أنو ـبتل عقليا يبلغ النائب العاـ ليصدر 

ئي رىن اؼببلحظة، بناءا على ما يقدمو الطبيب اؼبختص يف شكل شهادة طبية مقرر الوضع التلقا
فبضاة من طرفو ففي حالة شفاء احملبوس تبلغ ادارة اؼبؤسسة العقابية النائب العاـ بذلك ليأمر 

 .2للمؤسسة العقابية اليت كاف فيها سابقا بإعادتو
من  26/1القاعدة  أكجبتالمداومة على التفتيش و االشراف على المحبوسي : -ب

القواعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء على الطبيب أف يداـك على التفتيش بانتظاـ ك أف ىبطر 
 : 3مدير اؼبؤسسة العقابية بشأف ما يلي

 كمية الغذاء ك نوعو ك اعداده ك تقديبو.-
 اغبالة الصحية ك نظافة اؼبؤسسة ك احملبوسُت.-
 ك االضاءة ك التهوية باؼبؤسسة العقابية. االحتياطات الصحية ك التدفئة-
 مبلئمة نظافة اؼببلبس للمحبوسُت ك فراشهم.-
 مدل اتباع القواعد اػباصة بالًتبية البدنية ك الرياضية.-

 .4السالفة الذكر ؽ.ت.س 60ذلك من خبلؿ اؼبادة اعبزائرم  ك قد تبٌت اؼبشرع 
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بوس من طرؼ طبيب اؼبؤسسة بعد اجراء عملية فحص احملتقديم العالج المناسب: - 
العقابية، يتوىل مهمة تقدًن العبلج اؼبناسب حسب اغبالة، فاذا ظهر أف احملبوس مصاب دبرض 
معدم فانو يتعُت عليو أف يأمر بعزلو منعا من انتشار العدكل، أما اذا كاف مصابا دبرض عقلي فانو 

 .1نية دقيقةيتعُت عليو ارسالو اىل مستشفى متخصص لكفالة عبلجو على أسس ف
ك قد اىتم النظاـ العقايب اعبزائرم بالرعاية الصحية العبلجية اؼبتمثلة يف عبلج احملبوس من 
أجل تأىيلو للقياـ بالربامج االصبلحية الصادرة عن اؼبؤسسة العقابية اؼبتواجد فيها، حبيث مت 

ُت يتضمن التغطية الصحية للمساج 13/05/1997اصدار قرار كزارم مشًتؾ مؤرخ يف 
ابراـ ثبلثة اتفاقيات من طرؼ اؼبديرية العامة إلدارة ، اضافة اىل ذلك 2باؼبؤسسات العقابية

 : 3اؽبيئات التاليةالسجوف ك اعادة االدماج مع 
 .13/05/1997كزارة الصحة ك السكاف ك اصبلح اؼبستشفيات بتاري  -
 .2008ؾبمع صيداؿ القتناء األدكية يف شهر مام -
 اء التحاليل الطبية.معهد باستور إلجر -

أسلوب الرعاية الصحية مع األساليب األصلية األخرل اليت مت التطرؽ  فّ ك تبعا ؼبا تقدـ فإ
اليها توجو مباشرة اىل هتذيب احملكـو عليهم ك تأىيلهم، كاىل جانب ىذه الربامج االصبلحية ىناؾ 

اىل غاية االفراج عنهم، كاليت بية األساليب التكميلية ؼبعاملة احملبوسُت منذ ايداعهم اؼبؤسسة العقا
  سيتم تناكؽبا يف اؼببحث اؼبوايل.

 املبشح ايجايح 
 ال سامية امخمكيوية نومؼامةل امؼلاتية

األساليب التكميلية للمعاملة العقابية ال توجو مباشرة اىل هتذيب احملبوسُت ك تأىيلهم  فّ إ
تطبق باقي األساليب األخرل سواء  ك امبا ىي تلك األساليب اليت هتيأ الظركؼ اؼببلئمة لكي
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األصلية يف صورة ؾبدية لتحقيق أغراضها، ك كذلك ؼبواجهة اآلثار السيئة ك النفسية التمهيدية أك 
      األصلية يف صورة ؾبدية لتحقيق أغراضها، ك كذلك ؼبواجهة اآلثار السيئة لسلب اغبرية لفئة 
 .1ضعو من عقبات يف طريق التأىيلية لفئة احملبوسُت ما قد تر ك النفسية لسلب اغب
زبصيص اؼبطلب ناكؿ األساليب التكميلية للمعاملة العقابية من خبلؿ يتم تك سوؼ 

األكؿ للرعاية االجتماعية، ك اؼبطلب الثاين لدراسة نظاـ التأديب، مث نظاـ اؼبكافآت يف اؼبطلب 
 .الثالث

 طًب األٍٚ ملا
 رػاية الاحامتغية ام

عقابية ك نضوج البحوث العلمية اؼبقدمة يف ىذا اجملاؿ تؤكد على كجود اف تطور السياسة ال
الرعاية االجتماعية للمحكـو عليو خاصة يف األياـ األكىل من ايداعهم يف اؼبؤسسة العقابية، اذ 
تطرأ على حياتو تغيَت كبَت فبا يتولد يف نفسيتو اليأس اذباه حاضره ك مستقبلو، اذ كثَت ما يصعب 

    عليو مواجهة ىذه الظركؼ اعبديدة فبا يؤدم بو اىل تعرضو اىل اضطرابات نفسية على احملكـو
ك عقلية لذلك فاف مساعدة احملكـو عليو أثناء ىذه الفًتة يرتب  اىل حد كبَت دبدل قباح تطبيق 
األساليب األصلية للمعاملة العقابية يف ربقيق أغراضها، ك بناءا على تلك االعتبارات نشأت فكرة 

 .2رعاية االجتماعية للمحكـو عليوال
تقسيم ىذا كجب األسلوب اؼبتمثل يف الرعاية االجتماعية للمحبوسُت لدراسة ىذا ك 

ك الفرع الثاين  ،مضموف الرعاية االجتماعية ك أنبيتهاالفرع األكؿ يتناكؿ اؼبطلب اىل ثبلثة فركع، 
ية االجتماعية يف القانوف عاخصص الفرع الثالث لدراسة الر ، ليأساليب الرعاية االجتماعية

 اعبزائرم.
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 ايفطع األٍٚ 
 مضمون امرػاية الاحامتغية و أ مهيهتا 

يقصد بالرعاية االجتماعية للمحبوس مساعدتو على تقبل اغبياة اعبديدة داخل اؼبؤسسة 
العقابية ك التكييف مع ظركفها دبا تفرضو عليو من قيود، ك توجيهو يف حل ـبتلف اؼبشاكل اليت 

بسبب ايداعو يف اؼبؤسسة العقابية ك من بينها مشاكلو العائلية، ك العمل على استمرار  تنشأ
، ك الشك أف 1اتصالو باجملتمع ك كذلك تأىيلو ك اعداده للعودة اىل اجملتمع مواطنا شريفا صاٌف

عقابية الرعاية االجتماعية تكتسب أنبيتها القصول يف األياـ األكىل اليداع احملكـو عليو اؼبؤسسة ال
تعد الرعاية إْذ يطرأ على حياتو تغيَت كبَت فبا يورثو اليأس ازاء حاضره ك مستقبلو، ك لذلك 

هتدؼ اىل ربقيق ما   االجتماعية من أىم أساليب اؼبعاملة العقابية البلزمة لنجاح برنامج التأىيل
 يلي :

     ك ؿباكلة حلهادراسة مشاكل احملكـو عليو اليت خلفها قبل دخولو اؼبؤسسة العقابية - 
ك ذلك حىت يستطيع أف يستجيب ألساليب التأىيل ك ىو مطمئن النفس ك ىادئ الباؿ، ك من 
أجل ربقيق ذلك هبب أف تقـو ادارة اؼبؤسسة العقابية بتعيُت أخصائي للرعاية االجتماعية يركز 

 تماعية لسلب اغبرية اىتمامو على األخذ بيد احملبوس قصد مساعدتو يف ازالة اآلثار النفسية ك االج
 .2داخل اؼبؤسسة العقابية ك جعلو يتقبل حياتو اعبديدة

ابقاء احملبوس على صلة باجملتمع ك بالذات أسرتو، حيث يهدؼ التأىيل يف هناية اؼبطاؼ -
اىل اعداده للعامل اػبارجي ليأخذ مكانو فيو، ك من ىذا اؼبنطلق اذبهت األفكار العقابية اغبديثة 

احملبوس باجملتمع بل اىل أكثر من ذلك بوجوب خلق ىذه الصلة اف مل تكن  اىل تدعيم صلة
 قائمة.

على ذلك القواعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء من خبلؿ ك قد أكدت 
بأنو:" تبذؿ عناية خاصة لصيانة ك ربسُت عبلقات  79( حيث قررت القاعدة 79،80القاعدتُت)

على أنو:" يوضع  80كبل الطرفُت"، كما نصت القاعدة السجُت بأسرتو، بقدر ما يكوف صاٌف  
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يف االعتبار، منذ بداية تنفيذ اغبكم، مستقبل السجُت بعد اطبلؽ سراحو، ك يشجع ك يساعد 
على أف يواصل أك يقيم، من العبلقات مع األشخاص أك اؽبيئات خارج السجن، كل ما من شأنو 

 .1اعي"خدمة مصاٌف أسرتو ك تيسَت اعادة تأىيلو االجتم
يتضح من خبلؿ نص ىاتُت اؼبادتُت أف صلة احملبوس مع اجملتمع ؽبا دكر فعاؿ باعتبارىا 
أسلوب من أساليب اؼبعاملة العقابية يف ربقيق التهذيب ك التأىيل، ك مظاىر تلك الصلة متعددة 

 ردية ػػػػػػػػػػػظيم حياتو الفػػػػػػػػػػػل على حلها، ك تنػػػػػػػػػػػو ك العمػػػػػػػػمنها ما يشمل دراسة مشاكل احملكـو علي
 بل عن السماح لو باإلبقاء على صلة مع العامل اػبارجي.ضكاالجتماعية، ف

 عن ىذه اؼبظاىر أك األساليب من خبلؿ الفرع اؼبوايل.يتم التحدث ك من مث سوؼ 
 

 ايفطع ايجاْٞ 
 أ سامية امرػاية الاحامتغية 

 يلي: لعل أىم أساليب الرعاية االجتماعية ما
 أوال:  راسة مشاكل المحبوس و العمل على حلها

تتعدد مشاكل احملبوس، فيكوف بعضها سابق على دخولو اؼبؤسسة العقابية، ك البعض 
الحق لذلك، فمن بُت اؼبشاكل السابقة على دخولو اؼبؤسسة العقابية تلك اؼبتعلقة بأسرتو  اآلخر

، أك ترؾ عملو الذم ترتب حد أفراد أسرتومرض أ، ك ك عملو كوجود خبلفات بينو ك بُت زكجتو
عليو ترؾ ألموالو أك ؼبشركع كاف يشرؼ عليو فيحتاج اىل من يساعده على استمراره، أما اؼبشاكل 
البلحقة على دخولو اؼبؤسسة العقابية فًتجع أغلبها اىل سلبو اغبرية ك ما يًتتب عليو من آثار 

طهاد من جانب اجملتمع، فتجعل صعوبة تكييفو مع نفسية ضارة يقًتف هبا الشعور بالقلق أك االض
 .2اغبياة اعبديدة يف اؼبؤسسة العقابية
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ك غبل ىذه اؼبشاكل البد من كجود أخصائي اجتماعي مهمتو حبث اغبالة االجتماعية  
للمحكـو عليو بقصد عبلجها ذاتيا ك بيئيا، كما سبتد مهمتو حىت بعد االفراج عنو دبساعدتو على 

        اتصاؿ األخصائي بأسرتوتتم عن طريق مشاكل احملكـو عليو حل ، ك 1اعياالتكييف اجتم
أك اتصالو بأصدقائو من أجل التعاكف على ادارة أموالو ك مصاغبو، مث يطمئن احملكـو   ك مساعدهتا

 عليو بعد ذلك 
 .2ذيبوهتدأ نفسو ك تسهل عملية تطبيق عليو أساليب اؼبعاملة العقابية لتأىيلو ك هتحبلها حىت 
        كما هبتهد األخصائي على اقناع احملكـو عليو جبدكل اؼبعاملة العقابية يف تأىيلو  

ك اندماجو يف اجملتمع بعد االفراج عنو، ك كسبو عيشو بالطريق الشريف، ك أف يبُت لو أنبية 
ر اليت توجو استجابتو لنظاـ الداخلي للمؤسسة العقابية، ك ضركرة اتباع كافة التعليمات ك األكام

 اليو، ك ربذيره من ـبالفتها حىت ال يتعرض للجزاء التأدييب.
 ثانيا: تنظيم الحياة الفر ية و االجتماعية للمحبوس 

ك تتمثل يف صورة تنظيم أكقات الفراغ للمحبوس، دبعٌت أف يتم استثمارىا على كبو مفيد 
ىل يف مستقبلو، ك يتم ذلك عن طريق يبعده عن التفكَت اؼبظلم يف ماضيو ك اليأس من رضبة اهلل تعا

التقريب بُت حياتو الشخصية خارج اؼبؤسسة العقابية ك حياتو داخل ىذه األخَتة بالعمل على 
  تعليم حرفة كالرسم أك النحت، فضبل عن ذلك فبارسة األلعاب الرياضية، ك عقد ندكات أدبية 

اليت ـبتلفة بشكل صباعي مع احملبوسُت  ك دينية اليت تسهم يف ثقافتو، اضافة اىل ذلك اقامة أنشطة
ينتمي اليهم، حبيث ينمى لديو ركح االحساس باؼبسؤكلية ك االعتياد على اغبياة االجتماعية 

 .3الصحيحة
 ثالثا: االبقاء على صلة المحبوس بالعالم الخارجي  

اف اؽبدؼ الرئيسي من تأىيل احملبوس داخل اؼبؤسسة العقابية ىو تعوده على تقبل 
ندماج يف اجملتمع من أجل أخذ مكانو فيو عقب االفراج، فحياة االنساف ال تكوف طبيعية اال اال
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اذا كانت يف صباعة ينظم من خبلؽبا حياتو ك عبلقتو بأسرتو ك بغَتىم. ك من ىنا فيجب أال تؤدم 
 العقوبة السالبة للحرية اىل قطع العبلقة بُت احملبوس ك بُت أسرتو ك ؾبتمعو.

 فاف الصلة بُت احملبوس ك العامل اػبارجي تتخذ عدة صور أنبها :ك على ذلك 
تلقي الزيارات سواء ألفراد أسرتو أك ؼبن  ك ىي السماح للمحبوس يف الزيارات:-1

عداىم اف كاف ؾبديا لتأىيلو، ك تقر النظم العقابية حق احملبوس يف تلقي الزيارات، ك زبضعها 
         اؼبؤسسة العقابية ليستطيع أف يلحظ ما يدكر فيهالرقابة تتمثل يف حضور أحد العاملُت يف

ك تكوف لو سلطة اهناءىا قبل ميعادىا اذ تبُت أف يف استمرارىا هتديد للنظاـ العقايب، أك أف يكوف 
 .1من شأهنا عرقلة تأىيلو

على  37/1 القواعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء يف القاعدةى ذلك أكدت علقد ك 
 ة منػػػػػػػػػػذكم السمعة اغبسنػػػػػػػػػػػػسمح للسجُت، يف ظل الرقابة الضركرية، باالتصاؿ بأسرتو ك بيأف:" 

 .2أصدقائو، على فًتات منتظمة، باؼبراسلة ك بتلقي الزيارات على السواء" 
تتفق النظم العقابية يف االعًتاؼ للمحبوس باغبق يف تبادؿ الرسائل مع  المراسالت:-2
التبادؿ للرسائل يقرب بينو ك بُت أسرتو ك اجملتمع، ك ىي بعد ذلك ربي  ىذا اغبق الغَت ىذا 

بقيود تتمثل يف خضوع الرسائل لرقابة اؽبيئة االدارية للمؤسسة العقابية، ك قد اعًتؼ مشركع 
للسجناء باغبق يف الًتاسل يف نطاؽ كاسع، فأجاز للموقوفُت كتابة رسالتُت يف األسبوع  بردريو

الذين ىبتاركهنم فضبل عن الرسائل اليت يوجهوهنا اىل ؿباميهم ك اىل السلطات ك أفراد  لؤلشخاص
جهاز اؼبؤسسة العقابية، ك أيضا أجاز للسجناء كتابة رسالتُت ألفراد عائبلهتم فق ، ك حرماف فئة 

 .3السجناء من ىذا اغبق على سبيل التأديب ك السماح برسائل اضافية على سبيل اؼبكافأة
بو السماح  يقصدك  صريح بالخروج المؤقت للمحبوس م  المؤسسة العقابية: الت-3

للمحبوس بًتؾ اؼبؤسسة العقابية خبلؿ فًتة ؿبددة ألسباب طارئة، على أف زبصم تلك الفًتة من 
مدة العقوبة، فهناؾ عدة أسباب انسانية ملحة اليت تقتضي كجود احملبوس خارج أصوار اؼبؤسسة 

يف تقدًن ما تفرضو تلك األسباب من كاجبات، ك من بُت ىذه األسباب العقابية للمسانبة 
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 لقربيوتشييع جنازة أك اؼبشاركة يف ، ابنو أصاب خطَت االنسانية زكاج أحد أفراد أسرتو، أك مرض 
 .1دراسية متحاناتال توتأديضافة اىل ذلك إ

 هتدئةعديدة أنبها ك يف صبيع األحواؿ، فاف خركج احملبوس ك اجتماعو بأسرتو وبقق فوائد 
 النفس ك االسهاـ يف تقبلو ألساليب اؼبعاملة العقابية فبا يساعد على تأىيلو ك تقويبو.

 ايفطع ايجايح 
 امرػاية الاحامتغية يف املاهون اجلزائري 

لقد أكىل اؼبشرع اعبزائرم أنبية خاصة للرعاية االجتماعية للمحبوسُت باعتبارىا أحد 
زالة صبيع االضطرابات إة البلزمة لنجاح برامج اعادة الًتبية، هبدؼ أساليب للمعاملة العقابي
 ظاـػػػػػػػػػػػػػػػػػلسلب اغبرية ك آثارىا، ك تنحصر أساليب الرعاية االجتماعية يف النالنفسية ك االجتماعية 

 العقايب اعبزائرم على ما يلي : 
 التعرف على مشاكل المحبوس و المساعدة على حلها:-1

ربدث يف كل مؤسسة عقابية أف:" اليت تنص على  ؽ.ت.س 90ىل اؼبادة بالرجوع ا
مصلحة متخصصة، مهمتها ضماف اؼبساعدة االجتماعية للمحبوسُت، ك اؼبسانبة يف هتيئة ك 
تيسَت اعادة ادماجهم االجتماعي"، تبُت لنا من نص ىذه اؼبادة أف اؼبشرع اعبزائرم أحدث 

متها رفع معنويات احملبوس، حيث يشرؼ على ىذه مصلحة خاصة باؼبساعدة االجتماعية مه
اؼبصلحة مساعدة اجتماعية كاحدة أك أكثر يعملن ربت سلطة مدير اؼبؤسسة العقابية ك يباشركف 

 .2مهامهم ربت رقابة قاضي تطبيق العقوبات
 ك من بُت اؼبهاـ اؼبسندة للمساعدة االجتماعية ما يلي:

 ذف بذلك.إلابية بعد أخذ ازيارة احملبوس عقب دخولو اؼبؤسسة العق-
ازباذ  كطبلع على الوضعية اؼبادية ك األخبلقية ك االجتماعية للمحبوس ك عائلتو اإل-

صبيع االجراءات البلزمة باالتصاؿ باؼبصاٌف االجتماعية احمللية إلهباد اغبلوؿ اؼبمكنة ؼبشاكل 
 .3أسرتو
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خطار من إاالفراج بناءا على  االلتزاـ دبقابلة كل ؿببوس قبل االفراج عنو مهما كاف سبب-
 مدير اؼبؤسسة العقابية من أجل اعانتو باللواـز الضركرية عند خركجو.

 ابقاء الصلة بي  المحبوس و العالم الخارجي:-2
تعترب صلة احملبوس بالعامل اػبارجي ضركرية لعملية التأىيل ك قد اعتمدهتا صبيع التشريعات 

اؼبشرع اعبزائرم يف قانوف تنظيم السجوف ك اعادة االدماج ىذا أقره ك باعتبارىا حق للمحبوسُت، 
 االجتماعي للمحبوسُت حبيث سبثلت كسائل ىذه الصلة كاآليت:

لقد خص اؼبشرع اعبزائرم الفرع الثاين من القسم الثاين اػباص حبقوؽ  الزيارات:-أ
شتمبل على اؼبواد من احملبوسُت من الفصل الثاين اػباص بأكضاع احملبوسُت للزيارات ك احملادثات م

من نفس  66اعترب زيارة للمحبوس من طرؼ أشخاص حددهتم اؼبادة  ذْ إ، ؽ.ت.س 72اىل  66
القانوف حق ؼبا ؽبا من فائدة لتأىيل احملبوس ك اعادة ادماجو اجتماعيا، ك تتطلب كل زيارة رخصة 

تهما أك غَت ؿبكـو تبعا للوضعية اعبزائية للمحبوس، فاذا كاف م تسلم من طرؼ اؽبيئة اؼبختصة
عليو هنائيا تسلم الرخصة من طرؼ قاضي اؼبختص أك النيابة العامة بالنسبة للمحبوسُت الذين 

اذا كاف احملبوس ؿبكـو عليو هنائيا فاف يتواجدكف يف كضعية استئناؼ أك الطعن بالنقض، أما 
 66حددهتم اؼبادة رخصة الزيارة تسلم من قبل مدير اؼبؤسسة العقابية بالنسبة لؤلشخاص اليت 

رخصة الزيارة تسلم من  فّ إف ؽ.ت.س 67سالفة الذكر، أما األشخاص الذين حددهتم اؼبادة 
 .1طرؼ قاضي تطبيق العقوبات

 60د أشارت اؼبادة فلقك تسليم ىذه الرخصة مت ربديدىا دبرة كاحدة ك اما بعدة زيارات ، 
وف الداخلي للمؤسسات العقابية على اؼبتضمن القان 31/12/1989اؼبؤرخ يف  25من القرار رقم 

:" للمحبوس البالغ اغبق يف الزيارة العائلية مرة يف األسبوع على األقل، ك تنظم ىذه الزيارات أف
على أربعة أياـ منها اػبميس ك اعبمعة كجوبا ك اليوماف اآلخراف وبدداف من طرؼ رئيس اؼبؤسسة 

ق الئحة بأياـ مواقيت الزيارات على الباب ك تكوف أيضا يـو األعياد الدينية، ك هبب أف تعل
على خبلؼ قانوف تنظيم السجوف ك اعادة االدماج ك ىذا ، الرئيسي للمركز ليطلع عليها الزكار"

أما اؼبشرع االجتماعي للمحبوسُت فلم يرد فيو عدد اؼبرات اليت يتلقى فيو احملبوس الزيارة ك مدهتا، 
ك بزيارة كاحدة  ،رات يف األسبوع اذا تعلق األمر باؼبتهمالفرنسي فقد حدد مدة الزيارات بثبلث م
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الفصل الرابع اؼبتعلق بإدارة ؽ.إ.ج.ؼ يف األسبوع اذا ما تعلق األمر باحملكـو عليو حسب 
 .1منو 29/1ؼبادة اؼبؤسسات العقابية القسم األكؿ اػباص بالنظاـ الداخلي، ا

تلقي الزيارات من دكف فاصل بينو ك بُت ك قد أقر اؼبشرع اعبزائرم مبدئيا حبق احملبوس يف  
اليت تقضي بأف:" يسمح للمحبوس باحملادثة مع زائريو  ؽ.ت.س 69زائريو ك ذلك دبوجب اؼبادة 

دكف فاصل، كفقا للنظاـ الداخلي للمؤسسة العقابية، ك ذلك من أجل توطيد أكاصر العبلقات 
   ن جهة ثانية، أك ألم سبب آخرالعائلية من جهة ، ك اعادة ادماجو اجتماعيا أك تربويا م

السيما اذا تعلق بوضعو الصحي"، ك اؽبدؼ من ذلك توطيد العبلقات العائلية للمحبوس، فضبل 
 .2عن ذلك أقر اؼبشرع اعبزائرم للمحبوسة اغبامل ك اغبدث نفس اغبقوؽ

ة يف ك يف نفس السياؽ ىناؾ بعض األنظمة العقابية تبنت الزيارات العائلية اػباصة اؼبتمثل
اػبلوة الشرعية ، ك من بينها النظاـ العقايب األرجنتيٍت اذ قاـ بًتتيب لقاءات بُت احملبوس ك أىلو 

يشًتط يف ىذا  اذ ،باؼبؤسسة العقابية ؿباط بسياج من األمن ك السريةلذلك  ـبصص يف مكاف
 :3اللقاء ما يلي

 أف يكوف احملبوس متزكجا زكاجا شرعيا-
 جيدة من الناحيتُت البدنية ك العقلية. أف يكوف احملبوس يف صحة-
 أف يتم اللقاء بناء على طلب الزكج ك رضاء الزكجة-
 أف يكوف قد مضى على الزكج احملبوس شهرين متصلُت من اغببس.-
 .أال يكوف الزكج قد كقع عليو جزاء تأدييب بالسجن-

ز االصبلح على من قانوف مراك 20ك تبٌت ذلك اؼبشرع األردين بالنص صراحة يف اؼبادة  
 .4منح النزيل اغبق يف اػبلوة بزكجو، ك اشًتط لذلك أف تكوف مدة ؿبكومية النزيل أكثر من سنة

                                                           
1   Art 29-1 de C.p.p.f : « La fréquence des visites que peut recevoir la personne détenue 

est de trois fois par semaine au moins lorsqu'elle est prévenue et d'une fois par semaine au 

moins lorsqu'elle est condamnée ». 
      .22،ص57، 56ص  ، ص لسالف الذكر، ا.ت.سؽ 559،  61،  51أنظر اؼبواد  2
                  .280،  279ؿبمد أبو العبل عقيدة: أصوؿ علم العقاب، اؼبرجع السابق، ص صالدكتور/ 3
يسى: "حقوؽ نزالء مراكز االصبلح ك الػتأىيل يف ظػل التشػريع األردين ك اؼبواثيػق الدكليػة" الدكتور/حسي عبد اؼبهدل بٍت ع 4

  . 253اؼبرجع السابق، ص
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قد أصبع فقهاء الشريعة ك اؼبشتغلُت يف حقل اؼبؤسسات العقابية على أنبية اعماؿ اػبلوة  ك
صبع فقهاء ، ك قد أ1)اؼبعاشرة الزكجية( معتربة ذلك حقا يف حياة خاصة للمحبوسشرعية ال

ة ػك اؼبشتغلُت يف حقل اؼبؤسسات العقابية على أنبية اعماؿ اػبلوة الشرعية داخل اؼبؤسس الشريعة
 .2العقابية ك بقيود متوقعُت مسانبتها يف خفض معدالت االكبراؼ ك الطبلؽ

اضافة اىل الزيارات ىناؾ كسائل أخرل التصاؿ  المراسلة و االتصال الهاتفي:-ب
 اػبارجي ك اؼبتمثلة فيما يلي :احملبوس بالعامل 

 73اعتمد اؼبشرع اعبزائرم حق احملبوس يف اؼبراسبلت من خبلؿ اؼبادة  *اؼبراسبلت:
اليت تنص على ما يلي:" وبق للمحبوس، ربت رقابة مدير اؼبؤسسة العقابية، مراسلة  ؽ.ت.س

النظاـ داخل أقاربو أك أم شخص آخر شريطة أال يكوف ذلك سببا يف االخبلؿ باألمن ك حفظ 
، لقد حددت ىذه اؼبادة اؼبؤسسة العقابية، أك بإعادة تربية احملبوس ك ادماجو يف اجملتمع"

األشخاص اؼبخوؿ للمحبوس مراسلتهم ربت رقابة مدير اؼبؤسسة العقابية، الذم لو سلطة فتح 
ـ داخل اؼبراسبلت  ك االطبلع عليها ك االعًتاض على ذلك عندما تتضمن اخبلؿ باألمن ك النظا

 اؼبؤسسة العقابية أك هتديدا لعملية التأىيل.
ىذه السلطة اؼبمنوحة للمدير يف فتح اؼبراسبلت عندما يتعلق األمر دبراسبلت تتعطل ك  

 .3موجهة من طرؼ احملبوس اىل ؿباميو أك السلطات القضائية ك االدارية الوطنية
:" يبكن أف تنص على أنواليت  ؽ.ت.س 72/1بالرجوع اىل اؼبادة  *االتصاؿ اؽباتفي:

"، ك تطبيقا يرخص للمحبوس االتصاؿ عن بعد باستعماؿ الوسائل اليت توفرىا لو اؼبؤسسة العقابية
الذم  08/11/2005 اؼبؤرخ يف 430-05 لنص ىذه اؼبادة قد مت صدكر اؼبرسـو التنفيذم رقم
منو على أف اؼبقصود  01فأشارت اؼبادة ، 4وبدد كيفية استعماؿ كسائل االتصاؿ من قبل احملبوس

                                                           
   . 541الدكتور/غناـ ؿبمد غناـ: حقوؽ االنساف يف السجوف، اؼبرجع السابق، ص 1
ة الػػدفاع االجتمػػاعي، اؼبرجػػع السػػابق مكاحليػػة ؿبمػػد صػػاٌف: معاملػػة احملبػػوس يف ضػػوء ارسػػاء سياسػػة عقابيػػة قائمػػة علػػى فكػػر  2
  .  45ص

     .58، السالف الذكر، صؽ.ت.س 74أنظر اؼبادة  3
ـ، وبػدد كسػائل االتصػاؿ 2115نػوفمرب سػنة  8ق اؼبوافػق 5426شػواؿ عػاـ  6مػؤرخ يف  431-15مرسـو تنفيذم رقػم  4

، الصػػادرة 74زائػػرم الديبقراطيػػة الشػػعبية، العػػدد عػػن بعػػد ك كيفيػػات اسػػتعماؽبا مػػن احملبوسػػُت، اعبريػػدة الرظبيػػة للجمهوريػػة اعب
     . 6ـ، ص2115نوفمرب سنة  53ق اؼبوافق 5426شواؿ عاـ  55بتاري  
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منو  03، حبيث ذبهز كل اؼبؤسسات العقابية بو حسب نصت اؼبادة 1بوسائل االتصاؿ "اؽباتف"
على أف :" ذبهز اؼبؤسسات العقابية خبطوط ىاتفية بغرض ك ضعها ربت تصرؼ احملبوسُت 

 اؼبرخص ؽبم باستعماؽبا".
مرة كاحدة كل طبسة عشرة  ك استعماؿ اؽباتف من طرؼ احملبوس يكوف بناءا على طلبو ك

  يوما ما عدا اغباالت الطارئة، مع العلم أف اؼبكاؼبات اؽباتفية زبضع للرقابة شأهنا شأف اؼبراسبلت
من اؼبرسـو رقم  8اليت نصت عليها اؼبادة ك قطع اؼبكاؼبات اؽباتفية للمحبوس يتم يف اغباالت 

فية اىل مراقبة ادارة اؼبؤسسة العقابية اؼبذكور سابقا بقوؽبا :" زبضع اؼبكاؼبات اؽبات 05-430
يبكن العوف اؼبكلف دبراقبة اؼبكاؼبات اؽباتفية أف يقطع  للتأكد من ىوية األشخاص اؼبتصل هبم.

 للمكاؼبة اؽباتفية.ذباكز اؼبدة احملددة -اؼبكاؼبة يف اغباالت التالية: 
من اؼبرسـو  (3)الفقرة  07دة تطرؽ احملبوس أك اؼبتصل بو اىل مواضيع اؼبنصوص عليها يف اؼبا-  

 .نفسو
 اػبطر . يفأمن اؼبؤسسة أك الغَت  يتوقع أفلديو ذبعلو كجود أسباب جدية يف حالة -  
 .ك يف اغبالتُت األخَتتُت ىبطر العوف مدير اؼبؤسسة العقابية فورا بتقرير مكتوب"  
 .2سبو اؼبايلللهاتف، فاف مكاؼباتو تقطع مصاريفها من مك مالوعك احملبوس عند است 

يقصد هبا السماح للمحبوس باػبركج من اؼبؤسسة العقابية ؼبدة  *رخصة اػبركج اؼبؤقت :
، ك سبنح ىذه 3ؿبددة ك ربت حراسة استدعتها ظركؼ ك أسباب مشركعة ك استثنائية ك طارئة

الرخصة من طرؼ قاضي تطبيق العقوبات يف حالة االستعجاؿ بإخطار النائب العاـ، ىذا ما 
       أنو :"هبوز للقاضي اؼبختص ألسباب مشركعةاليت قضت  ؽ.ت.س 56ت اليو اؼبادة أشار 

ك استثنائية منح احملبوسُت ترخيصا باػبركج ربت اغبراسة ؼبدة ؿبددة، حسب ظركؼ كل حالة 
 على أف ىبطر النائب العاـ بذلك".

 :ين نبامنح رخصة اػبركج اؼبؤقت للمحبوس تقـو على أساس اعتبار  فّ إ

                                                           
     . 6، صسالف الذكرال،  18/55/2115اؼبؤرخ يف  431-15مرسـو تنفيذم رقم من  17أنظر اؼبادة  1
:" تقتطع مصاريف االتصاؿ  ما يليعلى  18/55/2115اؼبؤرخ يف  431-15مرسـو تنفيذم رقم من  51تنص اؼبادة  2

         باؽباتف من اؼبكسب اؼبايل للمحبوس".
         .363صاؼبرجع السابق، الدكتور/عمر خورم: السياسة العقابية يف القانوف اعبزائرم،  3
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عتبار انساين، ألف احملبوس يف بعض األحياف تطرأ على أسرتو ظركؼ طارئة تتطلب ا-
 عة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطبي الضركرية اليت تفرضها عليوتواجده معهم كاؼبرض ك الوفاة ألحد األفراد لقيامو بواجباتو 

 .1العائلية اغبياة
 .2ل اؼبؤسسة العقابيةتقوية درجة استعداده ك تقبلو لربامج االصبلح ك التأىيل داخ-
تطبيق ىذا األسلوب من األساليب التكميلية للمعاملة العقابية اؼبتمثل يف الرعاية  فّ إ

االجتماعية مع باقي األساليب األخرل اليت مت تناكؽبا سواء التمهيدية أك األصلية يقتضي سيادة 
السلوؾ اؼبتفرعة من ىذا اؽبدكء ك النظاـ داخل اؼبؤسسة العقابية، ك أف يلتـز احملبوس بقواعد 

خضوعو للجزاء التأدييب يف حالة اخبللو هبذه القواعد ك باؼبكافآت  النظاـ، ك يرتب  بذلك
 لتشجيعو على التمسك هبذه القواعد.

طلبُت على مىاذين النظامُت التأديب ك اؼبكافآت يف يتم التعرض اىل ك عليو سوؼ 
 التوايل.

 املطًب ايجاْٞ 
 هظام امخب دية

سيادة النظاـ داخل اؼبؤسسة العقابية تلجأ االدارة العقابية اىل نظاـ التأديب  من أجل
الوقوؼ على ىذا النظاـ يقتضي دراسة باعتباره أسلوب من أساليب اؼبعاملة العقابية ، ك ل

فضبل عن ضمانات توقيع ىذه اعبزاءات الػتأديبية من مضمونو ك أنبيتو، مث اعبزاءات التأديبية، 
 التالية. خبلؿ الفركع

 ايفطع األٍٚ 
 مضمون هظام امخب دية داخل املؤسسة امؼلاتية

يعرؼ نظاـ التأديب بأف لو مدلوالف، مدلوؿ يوسع من نظاـ التأديب، ك اآلخر يضيق  
فمدلوؿ التأديب اؼبتسع غبفظ النظاـ يشمل القواعد اليت ربدد السلوؾ اؼبتفق مع أغراض  منو

كل جوانب حياة احملبوس ك ذبتهد يف توجيهها لذه القواعد تتسع العقوبة ك التدبَت االحًتازم، ك ى
                                                           

، دار 2152االنساف، بػدكف طبعػة،  الدكتور/عثايبية ػبميسيت: السياسة العقابية يف اعبزائر على ضوء اؼبواثيق الدكلية غبقوؽ 1
       .215ىومو للطباعة  ك النشر ك التوزيع، اعبزائر ، ص

        . 276الدكتورة/نسرين عبد اغبميد نبيو: السجوف يف ميزاف العدالة ك القانوف، اؼبرجع السابق، ص 2
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        على كبو يقوده اىل التأىيل، حبيث تفرض ىذه القواعد اطاعة األكامر ك اؼبواظبة على العمل
 .1ك االستماع اىل اؼبواعظ ك الدركس، ك ىذا النظاـ يكاد يتسع عبميع أساليب اؼبعاملة العقابية

 مدلولو الضيق فيقتصر على فرض االلتزاـ باؽبدكء ك السكينة على كبو أما نظاـ التأديب يف
  يساعد على بذؿ جهود التهذيب ك التأىيل ك سَت العمل داخل اؼبؤسسة العقابية كفق القوانُت

 .2األنظمة
     ك تتجلى أنبية نظاـ التأديب يف حفظ قواعد النظاـ ك اؽبدكء داخل اؼبؤسسة العقابية

ليها من طرؼ احملبوسُت ك ىذا حفاظا على حقوقهم، لذلك تلجأ اؼبؤسسة ك عدـ اػبركج ع
العقابية اىل استخداـ بعض األساليب اليت من شأهنا سيادة اؽبدكء ك تدعيم النظاـ ك صيانتو فيها 

 عن طريق فرض جزاءات تأديبية.

 ايفطع ايجاْٞ 
 اجلزاءات امخب ديبية 

من ة السجناء شركط ربديد اعبزاءات التأديبية لقد أقرت القواعد النموذجية الدنيا ؼبعامل
منها اليت نصت على أنو :" ربدد النقاط التالية، اما بالقانوف ك اما بنظاـ  29القاعدة  خبلؿ

 السلوؾ الذم يشكل ـبالفة تأديبية،-تضعو السلطة االدارية اؼبختصة :أ
 أنواع ك مدة العقوبات التأديبية اليت يبكن فرضها،-ب
 3 ختصة بتقرير انزاؿ ىذه العقوبات."السلطة اؼب-ج

     ما يبلحظ من خبلؿ نص ىذه اؼبادة أف النظاـ العقايب يقـو على قواعد ؿبددة سلفا
عندما قاـ ك وبرص على كضوح اؼبركز القانوين للمحبوس، ك قد أخذ اؼبشرع اعبزائرم بذلك 

    ظاـ الداخلي للمؤسسة العقابيةبتحديد التدابَت التأديبية اليت يتعرض اليها كل ؿببوس أخل بالن
اليت تنص على ما يلي :"  ؽ.ت.س 83ك بأمنها، أك بقواعد النظافة ك االنضباط من خبلؿ اؼبادة 

                                                           
                   . 517رجع السابق، صالدكتورة/نسرين عبد اغبميد نبيو: السجوف يف ميزاف العدالة ك القانوف، اؼب 1
اؼبرجػع السػػابق  ، الدكتور/صبعػة زكريػا السػيد ؿبمػػد: أسػاليب اؼبعاملػة العقابيػػة للسػجناء يف القػانوف اعبنػائي ك الفقػػو االسػبلمي 2
     .473ص

مية ، اؼبرجػع السػابق، ص السجُت على ضوء التشريع الدكيل ك اعبزائرم ك الشريعة االسبل دلعرـك عمر: الوجيز اؼبعُت لئلرشا 3
46.             
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كل ؿببوس ىبالف القواعد اؼبتعلقة بسَت اؼبؤسسة العقابية، ك أمنو ك سبلمتها، أك ىبل بقواعد 
 حسب الًتتيب اآليت:النظافة ك االنضباط داخلها يتعرض للتدابَت التأديبية 

 تدابير م  الدرجة األولى:
 االنذار الكتايب.-5
 التوبي .-2

 تدابير م  الدرجة الثانية:
 اغبد من حق مراسلة العائلة ؼبدة ال تتجاكز شهرين على األكثر،-5
اغبد من االستفادة من احملادثة دكف فاصل، ك من االتصاؿ عن بعد -2

 ؼبدة ال تتجاكز شهرا كاحدا،
ع من استعماؿ اغبصة القابلة للتصرؼ من مكسبو اؼبايل فيما يلـز اؼبن-3

 من حاجات شخصية ؼبدة ال تتجاكز شهرين.
 تدابير م  الدرجة الثالثة:  

 اؼبنع من الزيارة ؼبدة ال تتجاكز شهر كاحدا، فيما عدا زيارة احملامي،-5
 يوما. 31الوضع يف العزلة ؼبدة ال تتجاكز -2

للمؤسسة العقابية األخطاء ك يصنفها حسب التدابَت اليت وبدد النظاـ الداخلي 
 تقابل كبل منها".

تتخذ ىذه التدابَت دبوجب مقرر يصدره مدير اؼبؤسسة العقابية بعد ظباع احملبوس باستثناء ك 
تدبَت الوضع يف العزلة فتنفيذه ال يتم اال بعد استشارة الطبيب ك األخصائي النفساين للمؤسسة 

استقامتو، أما يف حالة  ك على احملبوس تدؿ على حسن سلوكوصفات ظهور  العقابية، دبجرد
لي ػػػػػػػػػػػػاـ الداخػػػػػػػػػػػػػػػاستمراره دبخالفة القواعد اؼبتعلقة بسَت اؼبؤسسة العقابية اىل درجة االخبلؿ بالنظ
 .1اؼبدعمة أمنيا ك أمنها ك سبلمتها، فيتم ربويلو اىل اؼبؤسسات العقابية اليت تتوفر على األجنحة

ىل ذلك ىناؾ بعض التشريعات أخذت باعبزاءات التأديبية البدنية اؼبتمثلة يف إة ضافإك 
البعض منهم ذكم النفوس الضعيفة ال يردعهم ك ال  جلد احملبوسُت، كاستندكا يف ذلك اىل أفّ 

دبا رأل، ك ذلك يثنيهم عن غَتىم اال ىذا اعبزاء، فعندما يذكؽ احملبوس مرارة األمل يرتدع غَته 
ك ىذا بقواعد السلوؾ اؼبقررة داخل اؼبؤسسة العقابية، ك الطاعة ك االلتزاـ وبملهم على االمتثاؿ  

                                                           
            .59، السالف الذكر، صؽ.ت.س 87اىل  84أنظر اؼبواد من  1
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ما أكصت بو الشريعة االسبلمية الغراء، حبيث أخذت باعبزاء البدين كعقوبة لبعض اعبرائم، كجريبة 
لدكلية اليت اعتربت اعبزاء شرب اػبمر ك القذؼ ك الزنا لغَت احملصن، على خبلؼ االتفاقات ا

التأدييب البدين من قبيل العقوبات اغباطة بالكرامة االنسانية، فالعهد الدكيل اػباص باغبقوؽ اؼبدنية 
و:" ال هبوز اخضاع أم فرد للتعذيب أك لعقوبة أك ك السياسية ينص يف مادتو السابعة على أنّ 
ادة السادسة عشر من اتفاقية مناىضة ،كما أف اؼب1معاملة قاسية أك غَت انسانية أك مهينة"

:" تتعهد كل دكلة بأف سبنع يف أم اليم ىبضع لواليتها وتنص على أنّ  5984للتعذيب لسنة 
القضائية حدكث أم أعماؿ أخرل من أعماؿ اؼبعاملة أك العقوبة القاسية أك البلإنسانية اؼبهينة اليت 

باعبزاء التأدييب البدين القواعد  ، كأكدت على عدـ األخذ2 ال تصل اىل حد التعذيب..."
بقوؽبا:" العقوبات البدنية، ك أم عقوبة  35النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء من خبلؿ القاعدة 

 .3قاسية أك ال انسانية، أك حاطة بالكرامة ؿبظورة كليا كعقوبات تأديبية"
ء التأدييب البدين يف قانوف اؼبشرع مل يعتمد اعبزافإّف ك بالرجوع اىل النظاـ العقايب اعبزائرم 

 العهدينقد انضمت اىل  تنظيم السجوف كاعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت، باعتبار اعبزائر 
ادية ػػػوؽ االقتصػػػػػػػػػد الدكيل اػباص باغبقػػػػػػػػػػػ)العهد الدكيل اػباص باغبقوؽ اؼبدنية ك السياسية، العه

اىضة للتعذيب ك غَته من ضركب اؼبعاملة أك العقوبة القاسية ػػػػػػاقية اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػك االجتماعية(، ك االتف
أك البلإنسانية أك اؼبهنية اؼبصادؽ عليهما من طرؼ اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف 

51/52/5984
4 . 

ك من أجل اغبفاظ على حقوؽ احملبوسُت أثناء توقيع اعبزاءات التأديبية على اؼبخالفات 
          من طرفهم داخل اؼبؤسسة العقابية، ك حىت ال تكوف ىذه اعبزاءات معوقة لعملية التأىيلة اؼبرتكب

 رباط بضمانات اليت سنتطرؽ اليها يف الفرع اؼبوايل.ك التهذيب البد من 

                                                           
            .  23قػاضي ىشاـ: مػوسوعة الوثائق الدكلية اؼبرتبطة حبقوؽ االنسػاف، اؼبرجع السابق، ص 1
 . 573اف، اؼبرجع نفسو، صقاضي ىشاـ: موسوعة الوثائق الدكلية اؼبرتبطة حبقوؽ االنس 2
السجُت على ضوء التشريع الدكيل ك اعبزائرم ك الشريعة االسبلمية ، اؼبرجػع السػابق، ص  دلعرـك عمر: الوجيز اؼبعُت لئلرشا 3

46.             
ـ يتضػمن االنضػماـ اىل اتفاقيػة 5989مػام سػنة  56ق اؼبوافػق 5419شػواؿ  55مؤرخ يف  66-89مرسـو رئاسي رقم  4
ىضة التعػذيب ك غػَته مػن ضػركب اؼبعاملػة أك العقوبػة القاسػية أك البلإنسػانية أك اؼبهينػة، اؼبصػادؽ عليهػا مػن طػرؼ اعبمعيػة منا

 57ق اؼبوافق 5419شواؿ عاـ  52، الصادرة بتاري  21، العدد ج.رـ، 5984ديسمرب سنة  51العامة لؤلمم اؼبتحدة يف 
   .535ـ، ص5989مام سنة 
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 ايفطع ايجايح 
 ضٌلانت ثوكيع اجلزاءات امخب ديبية

كرة اخضاع اعبزاءات التأديبية تؤكد القواعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء على ضر 
 ةللشرعية  من خبلؿ تطبيق نصوص القوانُت ك اللوائح احملددة لذلك ك ىذا من خبلؿ القاعد

اليت تقضي بأف:" ال يعاقب أم سجُت اال كفقا ألحكاـ القانوف أك النظاـ اؼبذكورين، ك ال  31/5
على توقيع  بال يًتت ذلك البد أف ضافة اىلإ، 1هبوز أبدا أف يعاقب مرتُت على اؼبخالفة الواحدة"

اعبزاء التأدييب أم عرقلة لربنامج التأىيل اؼببلئم للمحبوس، ألف اعبزاء أصبح يف ظل السياسة 
 .2العقابية اغبديثة أسلوب من أساليب اؼبعاملة العقابية

على حق احملبوس يف الدفاع عن نفسو أثناء  3-31/2ك يف نفس السياؽ أشارت القاعدة 
  ، فضبل عن ذلك توصي حبق احملبوس بالتظلم من اعبزاء الصادر ضده3اعبزاء التأدييب عليوتوقيع 

:" هبوز للمحبوس وأناليت قضت  ؽ.ت.س 79/5ك قد تبٌت اؼبشرع اعبزائرم ذلك يف نص اؼبادة 
يتعُت عليو عند اؼبساس بأم حق من حقوقو، أف يقدـ شكول اىل مدير اؼبؤسسة العقابية الذم 

سجل خاص ك النظر فيها، ك التأكد من صحة ما كرد فيها، ك ازباذ كل االجراءات قيدىا يف 
 .4القانونية البلزمة يف شأهنا"

 املطًب ايجايح 
 هظام املاكفب ت

       من أساليب اؼبعاملة العقابية التكميلية تقرير نظاـ اؼبكافآت داخل اؼبؤسسة العقابية 
 اـ نظاـ الداخلي للمؤسسة العقايب لوؾ ك على احًت ك اؼبتمثل يف تشجيع احملبوس على حسن الس

                                                           
السجُت على ضوء التشريع الدكيل ك اعبزائرم ك الشريعة االسبلمية ، اؼبرجػع السػابق، ص  دز اؼبعُت لئلرشالعرـك عمر: الوجي 1

46.               
اؼبرجػع السػػابق   ، الدكتور/صبعػة زكريػا السػيد ؿبمػػد: أسػاليب اؼبعاملػة العقابيػػة للسػجناء يف القػانوف اعبنػائي ك الفقػػو االسػبلمي 2
               .488ص

، ص نفسػوالسػجُت علػى ضػوء التشػريع الػدكيل ك اعبزائػرم ك الشػريعة االسػبلمية ، اؼبرجػع  دلعرـك عمر: الوجيز اؼبعُت لئلرشا 3
46.              
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ك احًتاـ القائمُت على ادارهتا، فتبعث يف نفسيتو الطموح ك األمل يف اغبصوؿ على اؼبزايا ك التطلع 
ىل ثبلثة إمن تقسيم ىذا اؼبطلب  كجب، ك للوقوؼ على ىذا النظاـ 1اىل مستول أفضل للحياة

ـ اؼبكافآت ك أنبيتو، ك الفرع الثاين صوره، مث الفرع الثالث الفرع األكؿ مضموف نظايتناكؿ فركع، 
 لدراسة نظاـ اؼبكافآت يف القانوف اعبزائرم.ىبصص 

 ايفطع األٍٚ 
 مضمون هظام املاكفب ت و أ مهيخو

تعترب اؼبكافآت من أىم الوسائل غبفظ النظاـ داخل اؼبؤسسة العقابية، فهي تشجع 
ألمر الذم يًتتب عليو مساعدتو على االستفادة من جهود احملبوس على انتهاج السلوؾ القوًن، ا

 .إلصبلحوك التأىيل اليت تبذؽبا ادارة اؼبؤسسة العقابية  التهذيب
عترب يف حد ذاتو نظاما هتذيبيا ألهنا زبلق عند احملبوس حافزا قويا كبو يفنظاـ اؼبكافآت 

 .2ىل طريق التأىيلإفعو ذلك االعتداد بنفسو، فيثَت لديو فكرة االرتقاء دبستول معيشتو، فيد
 :3ك تكمن أنبية نظاـ اؼبكافآت يف ما يلي

 ربفيز احملبوس على احًتاـ النظاـ الداخلي للمؤسسة العقابية ك أمنها.-
تساىم يف رفع قدرات احملبوس على ربمل اؼبسؤكلية ك تشجيعو على اتباع السلوؾ -
 اغبسن.

 جتماعيا.دماج احملبوس اإعادة إربقق أغراض التأىيل ك -
ساىم بشكل كبَت يف تأىيل ك اصبلح احملبوس داخل نظاـ اؼبكافآت يفك تبعا لذلك 

اؼبكافآت تستغل الطموح  فإاألستاذ ؿبمود قبيب حسٍت اىل القوؿ:" ، إْذ ذىب اؼبؤسسة العقابية
ك األمل يف اغبصوؿ على اؼبزايا ك التطلع اىل مستول أفضل للحياة، فهي تعترب كسيلة ىامة 

افظة على النظاـ يف اؼبؤسسة العقابية، كما أهنا كسيلة تشجيع على السلوؾ القوًن، أم أهنا للمح
كسيلة لدفع احملكـو عليو اىل االستفادة يف أكسع نطاؽ من نظم التهذيب ك التأىيل يف اؼبؤسسة 

                                                           
     ايتهم يف ضػػػوء التكفػػػل االجتمػػػاعي يف الفقػػػو االسػػػبلمي الػػدكتور/صباؿ شػػػعباف حسػػػُت علػػػي: معاملػػػة اجملػػػرمُت ك أسػػاليب رعػػػ 1

               . 231ك القانوف الوضعي، اؼبرجع السابق، ص
، اؼبرجػع السػابق -دراسػة مقارنػة-الدكتور/عبد العزيز ؿبمد ؿبسػن: ضبايػة حقػوؽ االنسػاف يف مرحلػة التنفيػذ األحكػاـ اعبنائيػة 2
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أكثر العقابية، ك من مث يبكن اعتبارىا يف ذاهتا نظاما هتذيبيا، ك يتضح بذلك أف دكر اؼبكافآت 
 .1أنبية من دكر اعبزاءات التأديبية"

 جاْٞايفطع اي
 ضور هظام املاكفب ت

لنظاـ اؼبكافآت صور عديدة زبتلف كل منهما عن األخرل، فهناؾ مكافآت مادية ك أخرل  
 معنوية 

 أوال: المكافآت الما ية 
ية اؼبسموح هبا السماح للمحبوس بزيادة اؼبراسبلت أك الزيارات أك اطالة اؼبدة الزمن يقصدك 

 .2هبا للنزىة اليومية، أك تلقي االعانات العائلية عن طريق زيادة كميات اؼبواد الغذائية للمحبوس
 ثانيا: المكافآت المعنوية

ك تتمثل يف نقل احملبوس من درجتو اىل درجة أعلى من خبلؿ النظاـ التدرهبي اؼبطبق 
 .3داخل اؼبؤسسة العقابية، ك كذا االفراج الشرطي

ؼبكافآت ال تكلف الدكلة كثَتا، ألهنا ال تعدكا أف تكوف منح مالية ضئيلة، ك لكن ىذه ا
تدخل عليها السركر ك البهجة  ذْ إؽبا تأثَت على نفسية احملكـو عليو،  أفّ  الّ إبالرغم من ضآلتها 

 فتخفف من آالمو اليت كاف يعاين منها. 

 ايفطع ايجايح  
 هظام املاكفب ت يف املاهون اجلزائري 

 للمحبوسُت الذين أثبتوا حسن السلوؾ اؼبمنوحةد اعتمد اؼبشرع اعبزائرم نظاـ اؼبكافآت لق
ساليب اؼبعاملة العقابية، ك اليت أظهركه من استعداد على تقبل ـبتلف أما من خبلؿ ك السَتة 

 زيارات اضافية. ومنح أك، وك تسجيلها يف ملفاحملبوس هتنئة  -:4ما يليتأخذ عدة أشكاؿ أنبها 
                                                           

 .343،344ص ، صنفسوؿبمود قبيب حسٍت: علم العقاب ، اؼبرجع الدكتور/ 1
 ، اؼبرجػع السػابق-دراسػة مقارنػة-نائيػةاألحكػاـ اعبالدكتور/عبد العزيز ؿبمد ؿبسػن: ضبايػة حقػوؽ االنسػاف يف مرحلػة التنفيػذ  2
            .  318ص
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، ك ىذا ما أكدت أياـ اىل احملبوس حسن السَتة ك السلوؾ 51نح اجازة اػبركج ؼبدة م-
بقوؽبا:" هبوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأم عبنة تطبيق  ؽ.ت.س 529/5عليو اؼبادة 

العقوبات، مكافأة احملبوس حسن السَتة ك السلوؾ احملكـو عليو بعقوبة سالبة للحرية تساكم 
( 51أك تقل عنها، دبنحو اجازة خركج من دكف حراسة ؼبدة أقصاىا عشرة) ( سنوات3ثبلث)
 أياـ". 

نقل احملبوس من درجة اىل درجة أعلى حسب النظاـ التدرهبي اؼبطبق يف النظاـ العقايب -
، حيث يبدأ احملبوس يف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يف مؤسسة البيئة اؼبغلقة ك اذا ربسن اعبزائرم

عر باؼبسئولية ذباه اجملتمع، ك قدـ ضمانات حقيقية لػتأىيلو ك هتذيبو ينتقل اىل نظاـ سلوكو ك ش
     دىا اىل مؤسسة البيئة اؼبفتوحةػػػػػػػة مث بعػػػاـ اغبرية النصفيػػػػػػػػػػػالورشات اػبارجية مث بعدىا ينتقل اىل نظ

 . ك أخَتا اىل مرحلة االفراج اؼبشركط
     ساليب معامػػػلة السجنػػػػاء كتنػػػوعها داخػػػػل اؼبؤسسات العقػػابيةعلى الرغم من تطور أك   

ك فاعليتها يف تأىيل ىذه الفئة ك إعادة إدماجهم اجتماعيا، إال أف الوس  اؼبغلق يف بعض 
األحواؿ ال يسمح بتحقيق ىذه الفاعلية، بسبب اؼبشاكل اؼبتعددة اليت تواجهها السجوف، أنبها 

ك عدـ جدكل العقوبة يف ردع جريبة العود، ك كذا التكلفة اؼبالية اليت تنفقها  ظاىرة االكتظاظ،
الدكلة على مؤسساهتا العقابية، كل ىذا نتج عنو عجز يف تطبيق القواعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة 

 حث عن أساليب أخرل عن تلكللب، ىذه اؼبشاكل دفعت بالدكؿ 1السجناء يف الواقع العملي
ك اليت  اؼبؤسسات العقابية تكوف أنفع ك أفضل لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، اؼبطبقة داخل
 يف الفصل اؼبوايل. دراستهاسوؼ يتم 
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 جاْٞ ايفضٌ اي
 أ سامية املؼامةل خارج  املؤسسات امؼلاتية 

ا النوع من األساليب يف عدة مؤسبرات كاف أنبها مؤسبر األمم اؼبتحدة لقد مت معاعبة ىذ
، ك الذم انتهت أشغالو 5961الثاين ؼبكافحة اعبريبة ك معاملة اجملرمُت الذم انعقد يف لندف سنة 

بعرض عدة توصيات أنبها ضركرة زبفيض حاالت اغببس قصَتة اؼبدة إىل أقصى حد فبكنا، مث 
رات أخرل أكدت على ذلك، حيث تناكؿ اؼبؤسبر اػبامس الذم عقد يف تبله بعد ذلك عدة مؤسب

موضوع بدائل السجن عموما، ك بعدىا اؼبؤسبر السادس لعلم اإلجراـ الذم  5975جنيف سنة 
5985، ك كذا اؼبؤسبر السابع الذم عقد يف ميبلنو سنة 5981انعقد بفنوزيبل سنة 

1 . 
يثة اىل العمل على اغبد من آثار سلب اغبرية ك من ىنا ذىبت السياسة اعبنائية اغبد    

هبدؼ ربقيق االصبلح ك التأىيل لفئة احملبوسُت بإهباد أساليب أخرل للمعاملة العقابية بديلة 
للعقوبات السالبة للحرية، طبقتها األنظمة العقابية الغربية ك تسعى األنظمة األخرل ك منها العربية 

ا، على غرار النظاـ العقايب اعبزائرم الذم تبٌت ىذه األساليب على تطبيقها دبا يتبلءـ مع ؾبتمعاهت
البديلة ك نظمها من خبلؿ االصبلحات العديدة اليت استهدفت تدعيم ضباية حقوؽ االنساف     
ك اغبريات األساسية، خاصة يف كضع التعديبلت األخَتة على قانوف االجراءات اعبزائية ك قانوف 

 يم السجوف ك اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت.العقوبات، ك كذا قانوف تنظ
ك تبعا لذلك فإّف ىذه األساليب البديلة للمعاملة العقابية ك اليت تطبق خارج اؼبؤسسات 
العقابية تتػعدد ك تتنوع حبيث سيتم معاعبتها ك تبياف أنبيتها بالتطرؽ اىل دراسة كل أسلوب من 

 ىذه األساليب يف حبث مستقل حسب اآليت :

 بشح األٍٚ امل
 أ سامية املؼامةل امؼلاتية امبديةل مخنفيذ امؼلوتة 

ال تقتصر اؼبعاملة العقابية على ما يتبع إزاء احملكـو عليهم اؼبودعُت يف اؼبؤسسات العقابية 
بل تشتمل أساليب أخرل تنفذ خارج اؼبؤسسات العقابية مع فئة معينة من اجملرمُت، ك ذلك 

دفة، ك ىي تأىيل احملكـو عليو، حيث تتعدد صور ىذه األساليب لكفالة عُت الغاية اؼبسته

                                                           
     .438فتوح عبداهلل الشاذيل: أساسيات علم االجراـ ك علم العقاب، اؼبرجع السابق، صالدكتور/ 1
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فبعضها هبنب احملكـو عليو دخوؿ اؼبؤسسة العقابية ك سلب حريتو خاصة اف كانت العقوبة 
احملكـو هبا ذات مدة قصَتة كإيقاؼ تنفيذ العقوبة ك العمل للنفع العاـ، ك البعض اآلخر يؤدم 

ؤسسة استشفائية أك الوضع القضائي يف مؤسسة عبلجية اذا  باحملكـو عليو للحجز القضائي يف م
 كاف ىذا األخَت مصاب دبرض عقلي أك كاف مدمنا على اؼبخدرات أك الكحوؿ.

ك تبعا لذلك سيتم تقسيم ىذا اؼببحث اىل ثبلثة مطالب، ىبصص اؼبطلب األكؿ     
ـ، ك يف اؼبطلب الثالث للتدابَت لنظاـ كقف تنفيذ العقوبة، مث اؼبطلب الثاين لنظاـ العمل للنفع العا

 الوقائية ك العبلجية .

 طًب األٍٚ امل
 وكف ثنفيذ امؼلوتة 

يقتضي البحث يف كقف تنفيذ العقوبة كأسلوب من أساليب اؼبعاملة العقابية البديلة لتنفيذ 
 العقوبة تبياف مفهومو، مث أنبيتو من الناحية العقابية، فضبل عن بياف شركطو ك آثاره من خبلؿ

 الفركع الثبلثة التالية.

 فطع األٍٚ اي
 مفيوم وكف ثنفيذ امؼلوتة 

لقد ظهر ىذا األسلوب يف أكاخر القرف التاسع عشر بفضل اؼبدرسة الوضعية االيطالية اليت 
نادت بو ك اقًتحت تطبيقو، ألف الغاية منو كانت خدمة مصلحة اجملتمع لكوف تنفيذ احملكـو 

يعود عليهم ك على اجملتمع بضرر أكرب نتيجة اختبلطهم داخل   عليهم للعقوبة يف بعض األحياف
 .1اؼبؤسسة العقابية بغَتىم من اعبناة بالفطرة فيتحولوف بذلك ؾبرمُت بالعادة

كقد تعددت اآلراء يف ربديد مفهومو، فيذىب البعض من الفقو اىل تعريفو على أنو:"  
تعد دبثابة ذبربة، ك ذلك حىت يتبُت للمحكمة  تعليق تنفيذ العقوبة على احملكـو عليو لفًتة ؿبدكدة

، ك يذىب ؿبمد أبو العبل عقيدة اىل 2أف اعباين لن يعود اىل ارتكاب جرائم أخرل يف اؼبستقبل"
                                                           

عة ك النشػػػر       ، دار ىومػػػو للطبػػػػػا2154أحسػػػن بوسػػػقيعة: الػػػوجيز يف القػػػانوف اعبزائػػػي العػػػاـ، الطبعػػػة الرابعػػػة عشػػػر، الدكتور/ 1
 . 462ك التوزيع، اعبزائر، ص

، اؼبؤسسػػة 2155، الطبعػػة األكىل، -دراسػػة فقهيػػة ربليليػػة تأصػػيلية مقارنػػة–عبػػد الرضبػػاف خلفػػي: العقوبػػات البديلػػة الدكتور/ 2
 . 517،516اغبديثة للكتاب، لبناف، ص ص
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  1تعريف كفق تنفيذ العقوبة بأنو رخصة مقررة للقاضي ألجل تفريد العقاب بالنسبة لبعض اعبناة
لة العقابية التفريدية وبكم دبقتضاه القاضي بثبوت فنظاـ كقف تنفيذ العقوبة أسلوب من اؼبعام

االدانة ك ينطق بالعقوبة اؼبقررة يف القانوف، مث يأمر بوقف تنفيذىا ؼبدة معينة  فاذا انقضت  ىذه 
اؼبدة دكف ارتكاب احملكـو عليو جريبة سق  اغبكم اؼبعلن ك اعترب كػػأنو مل يكن، أما اذا ارتكب 

ة ك حكم عليو من أجلها ألغي ىذا التعليق ك نفذت العقوبة األكىل جريبة جديدة خبلؿ ىذه اؼبد
 . 2دكف أف تلتبس بالعقوبة اعبديدة

ك مل تعرؼ غالبية التشريعات العقابية ىذا األسلوب من اؼبعاملة العقابية البديلة لتنفيذ  
ما أشار  العقوبات السالبة للحرية، بل اكتفت فق  ببياف أحكامو ك شركط تطبيقو ك نطاقو، ىذا

اليت نصت على ما يلي:" هبوز للمجالس  3ؽ.ا.ج.ج 592اليو اؼبشرع اعبزائرم يف نص اؼبادة 
القضائية ك للمحاكم يف حالة اغبكم باغببس أك الغرامة اذا مل يكن احملكـو عليو قد سبق اغبكم 

الكلي أك  عليو باغببس عبناية أك جنحة من جرائم القانوف العاـ، أف تأمر حبكم مسبب باإليقاؼ
اعبزئي لتنفيذ العقوبة األصلية"، يستفاد من نص ىذه اؼبادة أف اؼبشرع اعبزائرم مل يعرؼ كقف 

 تنفيذ العقوبة، بل اكتفى ببياف شركطو.
 ك تكمن أنبية ىذا األسلوب من خبلؿ ىذه التعريفات فيما يلي:

للحرية قصَتة  ذبنيب احملكـو عليهم مفاسد السجن خاصة يف حالة العقوبات السالبة-5  
اؼبدة نتيجة اختبلطهم بغَتىم من اجملرمُت اػبطرين، فيتأثركف هبم على كبو هبعلهم يفكركف يف 

 اعبريبة بعد خركجهم من اؼبؤسسة العقابية.
وبقق فكرة التأىيل ك التهذيب للمحكـو عليو يف الوس  اغبر بتطبيق عليو اعبزاء -2

اد اىل اعبريبة خبلؿ فًتة االيقاؼ، باإلضافة اىل عقوبة فيهدد احملكـو عليو بتنفيذ العقوبة اذا ع
اعبريبة، ك يعطي لو األمل يف اغبصوؿ على اؼبكافآت اؼبتمثلة يف عدـ تنفيذه العقوبة عليو هنائيا اذا  

                                                           
 .416ص ؿبمد أبو العبل عقيدة : أصوؿ علم العقاب، اؼبرجع السابق،الدكتور/ 1
، دار ىومػػػػػػو للطباعػػػػػػة ك النشػػػػػػر ك التوزيػػػػػػع اعبزائػػػػػػر، ص 2008مقػػػػػػدـ مػػػػػػربكؾ: العقوبػػػػػػة موقوفػػػػػػة التنفيػػػػػػذ، الطبعػػػػػػة الثانيػػػػػػة،  2
 . 31،32ص

ـ يتضػمن قػانوف االجػراءات اعبزائيػة 5966جػواف سػنة  7ق اؼبوافػق 5386صفر عػاـ  57مؤرخ يف  555-66أمر رقم   3
ـ ، اؼبعػدؿ ك اؼبػتمم بالقػانوف رقػم 5966جواف سنة  51ق اؼبوافق 5386ر عاـ صف 21، الصادرة بتاري  47ج.ر، العدد 

رمضاف  27، الصادرة بتاري  75ـ، ج.ر، العدد 2114نوفمرب  51ق اؼبوافق  5425رمضاف عاـ  27مؤرخ يف  14-54
 .   4ـ، ص2114نوفمرب سنة  51ق اؼبوافق 5425عاـ 
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كاف سلوكو قويبا خبلؿ ىذه الفًتة، فيًتتب على ىذا األسلوب أف هبتهد احملكـو عليو اىل االبتعاد 
 .1نبا للعقاب ك أمبل يف اؼبكافآت على كبو يهدؼ اىل ربقيق االصبلحعن طريق اعبريبة ذب

يوفر على الدكلة التكلفة اؼبالية اليت كانت ستنفقها على اؼبؤسسات العقابية من جراء -3
تنفيذ احملكـو عليهم للعقوبات السالبة للحرية القصَتة اؼبدة ىذا من جهة، ك من جهة ثانية وبقق 

 مل.الردع ك االصبلح ك األ
 أنبها ما يلي :  ك يتخذ كقف تنفيذ العقوبة عدة صور

 *وقف تنفيذ العقوبة مع الوضع تحت االختبار:
تتمثل ىذه الصورة بإخضاع احملكـو عليو لئلشراؼ ك اؼبساعدة، ك تعرؼ على أهنا  تقييد 

كقف  حرية احملكـو عليو بدال من سلبها كوسيلة إلصبلحو، ك ذلك بأف يصدر اغبكم باإلدانة مع
  2التنفيذ ربت االختبار من أجل تنفيذ شركط ك التزامات تفرضها عليو احملكمة خبلؿ مدة زمنية
ك تتمثل عملية االشراؼ بفرض على احملكـو عليو رقابة قضائية سبكن من اختبار جدارتو يف 

تنفيذ  استحقاؽ ىذا األسلوب من اؼبعاملة العقابية ك مدل افادتو منو، فاذا قبح يف تطبيقو ذبنب
العقوبة عليو، ك اف فشل تلغى العقوبة اؼبوقوفة ك تنفذ عليو من جديد، أما اؼبساعدة تكوف من 

 .3خبلؿ كضع أعواف مؤىلُت ؽبذا الشأف يأخذكف بيد احملكـو عليو
    5958ك قد عملت بو بعض التشريعات العقابية، كاؼبشرع الفرنسي الذم أخذ بو سنة  

اىل غاية صدكر قانوف العقوبات اعبديد الذم  5975ك  5971 ك شهد عدة تعديبلت يف سنيت
 ، على عكس اؼبشرع اعبزائرم مل يتناكؿ ىذا األسلوب.   4سبسك بو ىو اآلخر

 :المصحوب بالتزام أ اء العمل للنفع العام*وقف تنفيذ العقوبة 
ؽ.ع.ؼ اذ أجاز للقاضي بأف وبكم  8-535ك قد أخذ بو اؼبشرع الفرنسي يف اؼبادة 

عقوبة موقوفة النفاذ على اؼبتهم مع الزامو بأداء عمل أك خدمة لصاٌف اجملتمع لدل أم شخص ب
 281ساعة ك  21معنوم أك صبعية سبارس نشاط خدمايت للمجتمػػػػػػػع، ك ذلك ؼبػػػػػػػػػػػػدة تًتاكح بُت 

  

                                                           
   .45ع السابق، صمقدـ مربكؾ: العقوبة موقوفة التنفيذ، اؼبرج 1
 .259، اؼبرجع السابق، ص-دراسة فقهية ربليلية تأصيلية مقارنة–عبد الرضباف خلفي: العقوبات البديلة الدكتور/ 2
  . 68، صنفسومقدـ مربكؾ: العقوبة موقوفة التنفيذ، اؼبرجع  3
 .471أحسن بوسقيعة: الوجيز يف القانوف اعبزائي العاـ، اؼبرجع السابق، صالدكتور/ 4
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 .1ساعة
 العقوبة:جزء م  *وقف تنفيذ 

عباين جبزء من العقوبة مع كقف التنفيػػذ      يقصد هبذه الصورة بأنو وبكم القاضي على ا
ك اعبزء اآلخر مع التنفيذ، ك ىبضع ىذا النظاـ لنفس الشركط ك اآلثار اؼبقررة لوقف تنفيذ العقوبة 
اليت سوؼ نتناكؽبا يف الفركع اؼبوالية، ك قد نظمو اؼبشرع اعبزائرم يف قانوف االجراءات اعبزائية 

 592من خبلؿ اؼبادة  51/55/2114اؼبؤرخ يف  54-14ف رقم اؼبعدؿ ك اؼبتمم دبوجب القانو 
 منو، حيث تبٌت كقف تنفيذ جزء من العقوبة األصلية سواء كانت حبػػسا أك غرامة.

 فطع ايجاْٞ اي
 رشوط وكف ثنفيذ امؼلوتة 

ال يبكن اغبكم بوقف تنفيذ العقوبة على احملكـو عليو ما مل تتوافر فيو شركط معينة فمنها 
 باحملكـو عليو، ك منها ما يتعلق باعبريبة ك العقوبة. ما يتعلق

 أوال: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليو
ك هبب أف هبرل على احملكـو عليو فحص دقيق غبالتو ك دراسة ظركؼ ارتكابو للجريبة 
ؼببلحظة مدل استحقاقو ألسلوب كقف تنفيذ العقوبة ، حبيث يشًتط يف احملكـو عليو أف ال 

اغبكم عليو باغببس من أجل جناية أك جنحة، ك أال يكوف قد ارتكب جريبة  يكوف قد سبق
أخرل موقوفة التنفيذ، ك ذىب اؼبشرع الفرنسي باشًتاط يف احملكـو عليو أف ال يكوف قد حكم 
عليو خبلؿ اػبمس سنوات السابقة ؿبل االيقاؼ بالسجن ك اغببس يف جناية أك جنحة ينص 

ؽ.إ.ج.ج  592تلف اؼبشرع اعبزائرم يف ذلك حبيث نصت اؼبادة عليها القانوف العاـ، ك ال ىب
على أف ال يتم منح كقف تنفيذ العقوبة لفئة اجملرمُت اؼببتدئُت الذين تورطوا يف اعبريبة ألكؿ مرة   

 أك على األقل سبت متابعتهم ألكؿ مرة.
 

                                                           
1   Art 131-08 de C.p.f : « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la 

juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, 

pour une durée de vingt à deux cent quatre vingts heures, un travail d'intérêt général non 

rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit  public, soit d'une personne morale 

de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à 

mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général ».  
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 ثانيا: الشروط المتعلقة بالجريمة 
يد الشركط اؼبتعلقة باعبريبة، فمنها ما يقتصرىا اختلفت التشريعات العقابية خبصوص ربد

فق  على اعبنايات ك اعبنح دكف اؼبخالفات كاؼبشرع اؼبصرم، ك البعض اآلخر طبقها على 
ؽ.إ.ج.ج على  592اؼبخالفات ك اعبنح ك اعبنايات كاؼبشرع اعبزائرم، حيث أشارت اؼبادة 

عبنح، أما يف اعبنايات فيجب أف يستفيد اغبكم بوقف تنفيذ العقوبة على اغببس يف اؼبخالفات ك ا
احملكـو عليو من ظركؼ التخفيف حىت ينزؿ القاضي بعقوبة اعبناية اىل عقوبة اغببػس ك ىذا ما 

 .1قانوف العقوبات 83اعتمده اؼبشرع االمارايت يف اؼبادة 
        ثالثا: الشروط المتعلقة بالعقوبة

احملكـو هبا على اعباين اما حبسا أك غرامة العقوبة يشًتط كقف تنفيذ العقوبة أف تكوف 
ؽ.إ.ج.ج على ذلك، كما أف  592بغض النظر اىل نوع اعبريبة اليت تقابلو، ك قد أشارت اؼبادة 

اؼبشرع مل وبدد مدة اغببس أك حدا أقصى للغرامة، فقد كقف تنفيذ العقوبة حكرا على العقوبات 
، على غرار اؼبشرع الفرنسي فقد كسع من 2األمن األصلية فق  دكف العقوبات التكميلية أك تدابَت

نطاؽ كقف تنفيذ العقوبة ليشمل العقوبات األصلية ك التكميلية دكف تدابَت األمن لكنو استثٌت 
 .3عقوبة اؼبصادرة حبكم طبيعتها

 فطع ايجايح اي
 أ اثر وكف ثنفيذ امؼلوتة

 تتمثل آثار كقف تنفيذ العقوبة فيما يلي :
 عليو في فترة التجربة أو االختبارأوال: وضع المحكوم 

اؼبقصود بو كضع احملكـو عليو يف فًتة التجربة ؼبدة ؿبددة للتأكد من استقامة سػلوكػػػػػػػػػػػػػػو   
ك التزامو، ك قد اختلفت التشريعات العقابية يف ربديد مدة االيقاؼ، حيث حددىا اؼبشرع 

.ج:" اذا مل يصدر ضد احملكـو عليو بعد ؽ.إ.ج 593/5اعبزائرم خبمس سنوات، اذ تنص اؼبادة 

                                                           
 .552، اؼبرجع السابق، ص-دراسة فقهية ربليلية تأصيلية مقارنة–لرضباف خلفي: العقوبات البديلة عبد االدكتور/ 1
، ديػواف 2118عبد اهلل سليماف: شرح قانوف العقوبات اعبزائرم القسم العاـ، اعبزء الثاين، الطبعة السادسػة عشػر، الدكتور/ 2

   .497اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، ص
   .54عقوبة موقوفة التنفيذ، اؼبرجع السابق، صمقدـ مربكؾ: ال 3
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ذلك خبلؿ مهلة طبسة سنوات من تاري  اغبكم الصػادر عن احملكػػمة أك اجمللس حكم بعقوبة 
 اغببس أك عقوبة أشد منها الرتكاب جناية أك جنحة اعترب اغبكم بإدانتو غَت ذم أثر".

وقف التنفيذ اؼبعلق على يستفاد من نص ىذه اؼبادة أف تنفيذ العقوبة احملكـو هبا مع ال
شرط ك ىو أف ال يرتكب احملكـو عليو مدة طبس سنوات من تاري  صدكر اغبكم األكؿ جناية أك 

 .1جنحة من القانوف العاـ توقع عليو من أجلها عقوبة السجن أك اغببس
ؽ.إ.ج.ج  على أنو :" ال يبتد ايقاؼ العقوبة اىل دفع مصاريف  595ك قد نصت اؼبادة 

التعويضات. كما ال يبتد أيضا اىل العقوبات التبعية أك عدـ األىلية الناذبة عن حكم  الدعول أك
االدانة"، يستخلص من نص ىذه اؼبادة أف العقوبات اليت هبوز ايقافها ىي عقوبػات اغببػػػػػػػػػس    

ق أك الغرامة، ك ال هبوز أف يبتد االيقاؼ اىل العقوبات األخرل كمصاريف الدعول اليت ىي حػ
؛ أما اذا 2للخزينة العمومية ك التعويضات اليت ىي حق لآلخرين، ك أيضا الغرامات غَت اعبنائية

فشلت التجربة ك ارتكب احملكـو عليو جريبة حكم عليو دبوجبها باغببس أك السجن، فاف العقوبة 
 594 اؼبادة األكىل تصبح كاجبة التنفيذ تلقائيا اىل جانب العقوبة الثانية، ك عليو أكجب اؼبشرع يف

ؽ.إ.ج.ج على رئيس احملكمة أك اجمللس عند اصدار حكم االدانة مع كقف التنفيذ أف ينذر 
احملكـو عليو بأنو يف حالة صدكر حكم جديد عليو باإلدانة فاف العقوبة األكىل ستنفذ عليو دكف 

 . 3أف يكوف من اؼبمكن أف تلتبس بالعقوبة الثانية، كما أنو يستحق عقوبات العود
 ثانيا: وضع المحكوم عليو بعد انتهاء مدة االيقاف بنجاح

عند قباح احملكـو عليو يف فًتة التجربة، يسق  حكم االدانة اؼبوقوؼ هنائيا ك يصبح كأنو 
، حبيث تزكؿ 5، ك يؤدم بذلك اىل رد االعتبار احملكـو عليو بقوة القانوف4مل يكن ك غَت ذم أثر

ك بذلك ، 12العود، ك ال تسجل العقوبة يف القسيمة رقم العقوبات ك ال ربتسب لو سابقة يف 
 يصبح احملكـو عليو فردا صاغبا يعًتؼ لو اغبق يف العيش بسبلـ ك أمن ك طمأنينة.

                                                           
   .395،394أحسن بوسقيعة: الوجيز يف القانوف اعبزائي العاـ، اؼبرجع السابق، ص صالدكتور/ 1
   .513، صالسابقعبد اهلل سليماف: شرح قانوف العقوبات اعبزائرم القسم العاـ، اؼبرجع الدكتور/ 2
   . 683لذكر، ص .ج.ج، السالف اإؽ. 594أنظر اؼبادة  3
   .682نفسو، ص  اؼبرجع .ج.ج، إؽ. 593أنظر اؼبادة  4
على ما يلي :" يرد االعتبار بقوة القانوف لكل ؿبكـو عليو بعقوبة اغببس أك الغرامة مع ايقاؼ ؽ.إ.ج.ج  678تنص اؼبادة  5

 يذ". التنفيذ ك ذلك بعد انتهاء فًتة اختبار طبس سنوات اذا مل وبصل الغاء إليقاؼ التنف
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 طًب ايجاْٞ امل
 امؼمل نونفع امؼام 

يعترب ىذا األسلوب أحد أساليب اؼبعاملة العقابية البديلة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية 
اليها جل التشريعات العقابية ك تبنتها يف قوانينها العقابية، نتيجة للدراسات العلمية اليت اليت عبأت 

أثبتت أف تنفيذ عقوبة اغببس قصَتة اؼبدة أصبحت ال ذبدم نفػعا يف ردع احملكـو علػيو ك ضباية 
العمل هبذا  اجملتمع، من جراء تأثر احملبوسُت باعبناة اآلخرين خبلؿ ىذه اؼبدة القصَتة، ك عليو مت

األسلوب حملاكلة خلق بعض التوازف بُت حق اجملتمع يف ردع اؼبعتدين على نظامو باعتباره عقوبة     
ك ضباية حق احملكـو عليو يف نفس الوقت من أجل احملافظة على استمرارية عبلقاتو العائلية        

يت تسعى السياسة العقابية ك االجتماعية، فبا ينتج عن ذلك ربقيق فكرة التأىيل ك االصبلح ال
 .1اغبديثة بلوغها

ك باعتبار العمل للنفع العاـ أسلوب أقبع ك أحدث أساليب اغبديثة للمعاملة العقابية يف 
الوقت اغباضر، سوؼ يتم معاعبتو بتقسيم ىذا اؼبطلب اىل ثبلثة فركع، نتعرض يف الفرع األكؿ اىل 

، ك يف الفرع الثاين كبدد شركط االستفادة منو، مث مفهـو العمل للنفع العاـ ك ذكر أساسو القانوين
 األحكاـ االجرائية لتنفيذه يف الفرع الثالث.

 فطع األٍٚ اي
 مفيوم امؼمل نونفع امؼام و أ ساسو املاهوين 

للتطرؽ اىل مفهـو العمل للنفع العاـ ك أساسو القانوين يتوجب ربديد تعريفو الفقهي       
 ائصو ك أىدافو، مث بعد ذلك توضيح أساسو القانوين كما يلي:ك التشريعي، مع استعراض خص

 أوال: تعريف العمل للنفع العام
يعد أسلوب العمل للنفع العاـ من أحدث أساليب معاملة احملبوسُت خارج اؼبؤسسة 
العقابية، باعتباره بديل لعقوبة اغببس القصَتة اؼبدة، ك قد اختلفت اآلراء يف تعريفو، فهناؾ 

 قهية ك أخرل تشريعية كاآليت:تعريفات ف

                                                           
طباش عز الدين:" عقوبة العمل للنفع العاـ بُت فكرة الردع ك االصبلح"، مقػاؿ منشػور يف كتػاب العقوبػات البديلػة الدكتور/ 1
   . 555، اؼبرجع السابق، ص-دراسة فقهية ربليلية تأصيلية مقارنة–
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يذىب البعض اىل تعريفو بأنو:" الزاـ احملكـو : التعريف الفقهي للعمل للنفع العام-5
عليو بالشغل ؾبانا يف اؼبشاريع النافعة يف احدل اؼبؤسسات العامة أك اعبمعيات ؼبدة ؿبدكدة من 

، ك يعرفو البعض 1بق"الساعات، هبدؼ ابعاده عن مساكئ السجوف ك االختبلط بأرباب السوا
اآلخر بأنو:" عقوبة قوامها التزاـ احملكـو عليو بالعمل لصاٌف ىيئة أك مؤسسة أك صبعية عػػامة      

،كذىب الدكتور باسم شهاب اىل 2ك ذلك ؼبدة ؿبددة قانونا تقدرىا احملكمة، كبدكف مقابل"
غببس، كاؼبقدـ من احملكـو عليو تعريف العمل للنفع العاـ بأنو :"اعبهد اؼبشركط كالبديل لعقوبة ا

شخصيا لدل مؤسسة عامة غبساب اؼبنفعة العامة، غايتو اصبلح اؼبكلف بو ك تأىيلو ك اعادة 
 .3ادماجو يف اجملتمع"

يقصد بو أسلوب للمعاملة العقابية البديل : للعمل للنفع العامتشريعي التعريف ال-2
قضائية ـبتصة، يكلف دبوجبو احملكـو عليو بأداء لعقوبة السالبة للحرية قصَتة اؼبدة، تصدره ىيئة 

عمل ؾباين لصاٌف اجملتمع يف احدل اؼبؤسسات العامة، ك دبوافقتو بدال من ادخالو اؼبؤسسة 
 .4العقابية

 5/5مكرر5كقد تبٌت اؼبشرع اعبزائرم نظاـ العمل للنفع العاـ بدكف ربديد تعريفا يف اؼبادة 
ة أف تستبدؿ العقوبة اؼبنطوؽ هبا بقياـ احملكـو عليو بعمل ؽ.ع.ج بنصها:" يبكن اعبهة القضائي

( عن كل 2للنفع العاـ بدكف أجر ؼبدة تًتاكح بُت أربعُت سػػػاعة ك ستمائة ساعة حبساب ساعتُت)
 . 5شهرا، لدل شخص معنوم من القانوف العاـ" (58يـو حبس يف أجل أقصاه شبانية عشرة)

                                                           
"، كلية اغبقوؽ ، جامعػة عمػاف -مقارنة دراسة-فهد يوسف الكساسبة:" دكر النظم العقابية اغبديثة يف االصبلح ك التأىيل 1

   . 396ص، 2012، 2، العدد39العربية، األردف، اجمللد
اغبسُت زين االسم: اشكالية العقوبة السالبة للحرية قصَتة اؼبدة ك البدائل اؼبقًتحة، دبلـو لنيل الدراسات العليا اؼبعمقة كليػة  2

   . 81اؼبالك السعدم طنجة، اؼبغرب، صعة العلـو القانونية ك االقتصادية ك االجتماعية، جام
، كليػػػة القػػػانوف، جامعػػػة ؾبلػػػة الشػػػريعة ك القػػػانوفالدكتور/باسػػػم شػػػهاب:" عقوبػػػة العمػػػل للنفػػػع العػػػاـ يف التشػػػريع اعبزائػػػرم"،  3

   . 92ص، 2013، 56االمارات العربية اؼبتحدة، العدد
    .513رة الردع ك االصبلح"، اؼبرجع السابق، صطباش عز الدين:" عقوبة العمل للنفع العاـ بُت فكالدكتور/ 4
قوبات، ج.ر ػـ يتضػػمن قػػانوف العػػ5966جػػواف سػػنة  7ق اؼبوافػػق 5386صػػفر عػػاـ  57مػػؤرخ يف  556-66أمػػػػػػػػر رقػػم  5

-19ـ ، اؼبعدؿ ك اؼبػتمم بالقػانوف رقػم 5966جواف سنة  55ق اؼبوافق 5386صفر عاـ  25، الصادرة بتاري  49العدد 
ربيػع اأّلكؿ  55 ، الصػادرة بتػاري 55ـ، ج.ر، العػدد 2119سنة  فرباير 25ق اؼبوافق 5431عاـ  صفر 29 مؤرخ يف 15
 .3ـ، ص2119 مارس سنة 8اؼبوافق  ىػ 5431عاـ 
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ع العاـ زبتلف تسميتو حسب البلداف اليت تأخذ بو ك ذبدر االشارة أف أسلوب العمل للنف
 ك من ىذه التسميات ما يلي :

: ىذه التسمية معموؿ هبا يف (Le travail d’intérêt généralالعمل للنفع العاـ )-
 فرنسا ك اعبزائر ك تونس.

: ىذه التسمية معموؿ هبا يف (Community service order)اػبدمة للمنفعة العامة-
 بريطانيا.
: ىذه التسمية معموؿ هبا يف كندا   (Travaux communautaires)األعماؿ اؼبشًتكة-
 ك ىولندا. 

ك يظهر من خبلؿ التعريفات السابقة الذكر، أف العمل للنفع العاـ يبتاز بعدة خصائص 
 أنبها ما يلي :

خرل اف العمل للنفع العاـ ال ينفذ اال دبوافقة احملكـو عليو على عكس العقوبات األ-5
 اليت تنفذ دكف الرجوع اىل موافقتو ك ابداء رايو فيها.

يبتاز العمل للنفع العاـ بالصفة االجتماعية ؼبا ؽبا من آثار اهبابية على احملكـو عليو -2
 حيث يبقى يف بيئتو االجتماعية قريبا من أسرتو ك عملو ك ؿبيطو.

لتوافق بُت احملكػـو عليو     العمل للنفع لو صفة تأىيلية ك اصبلحية تتجلى يف اعادة ا-3
 ك اجملتمع بعدـ عزلو عنو حىت يصبح شخصا طبيعيا كباقي أشخاص اجملتمع.

ينفذ العمل للنفع العاـ يف فضاءات عامة كاؼبؤسسات العمومية أك اعبماعات احمللية   -4
 ك حىت يف اعبمعيات، فبا هبعل احملكـو عليو يشًتؾ يف مكونات اجملتمع اؼبدين.

العمل اؼبؤدل من طرؼ احملكـو عليو مع طبيعة اعبريبة اؼبرتكبة ك قدرة اعباين  تناسب-5
على االلتزاـ بو، عن طريق البحث عن شخصيتو ك كضعو االجتماعي، ك كذا كفاءتو البػدنية     

 .1ك قدراتو على العمل
مع معا كما أّف العمل للنفع العاـ وبقق عدة مزايا تعود على كل من احملكـو عليو ك اجملت

 تتمثل فيما يلي:
يهدؼ العمل للنفع العاـ اىل ذبنب دخوؿ احملكـو عليو اىل اؼبؤسسة  *المزية العقابية:

العقابية، ك بالتايل ربقق أىم سبيل الذم تسعى اليو السياسة العقابية اعبنائية ك ىو التخفيف من 
                                                           

    .85، صاغبسُت زين االسم: اشكالية العقوبة السالبة للحرية قصَتة اؼبدة ك البدائل اؼبقًتحة، اؼبرجع السابق 1
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طريق تطبيق أساليب  ظاىرة اكتظاظ السجوف الذم يسهل عملية تأىيل ك هتذيب احملبوسُت عن
 اؼبعاملة داخل اؼبؤسسات العقابية.

يهدؼ العمل للنفع العاـ اىل ربقيق أغراض اقتصادية تتمثل يف  :قتصا ية*المزية اال 
تدريب احملكـو عليو على حرفة أك صنعة تساعده على اكتساب مهارة مهنية تدفعو اىل اغبصوؿ 

لقضاء على البطالة ك يف زيادة انتاج اؼبؤسسة على عمل شريف، فبا ينتج عن ذلك اؼبسانبة يف ا
اليت يعمل لديها، مع ربقيق مكاسب مالية للدكلة ك زبفيف األعباء عن احملاكم ك اؼبؤسسات 

 العقابية.
 ثانيا: األساس القانوني للعمل للنفع العام 

نها يرل بعض من الفقو أف العمل للنفع العاـ تدبَت استحدت ؼبواجهة أزمة خانقة تعاين م 
األنظمة العقابية، ك يذىب البعض اآلخر اىل اعتباره عقوبة بديلة ربمل كل اػبصائص 

للعقوبة، ك بصفة عامة فالعمل للنفع العاـ يعترب أحد أساليب البديلة لتنفيذ عقوبة  ةالكبلسيكي
بة البديلة اغببس قصَتة اؼبدة، ك اليت اقرهتا السياسة اعبنائية اغبديثة، كتأخذ ميزة التدبَت أك العقو 

حسب النظاـ العقايب الذم تطبق فيو، فنجد اؼبشرع الفرنسي قد اعتربىا عقوبة بديلة لعقوبة 
، عكس ما أقره اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 1ك عقوبة تكميلية لبعض اعبرائم اؼبركر اغببس يف اعبنح

 عقوبة أصلية. ؽ.ع.ج من أّف العمل للنفع العاـ عقوبة بديلة لعقوبة اغببس اليت ىي 5مكرر5
ؽ.ع.ج، يتضح أف اؼبشرع اعبزائرم حدد  5مكرر5ك من خبلؿ استقراء لنص اؼبادة  

 شركط قانونية لبلستفادة من العمل للنفع العاـ يتم توضيحها يف الفرع اؼبوايل.

 فطع ايجاْٞ اي
 رشوط الاس خفادة من امؼمل نونفع امؼام

نا، ك على أشخاص من القانوف العاـ   اف العمل للنفع العاـ يطبق على جرائم ؿبددة قانو 
ك عليو فاف التشريعات العقابية قد حددت شركط لتطبيقو، فمنها ما يتعلق باعبريبة، ك منها ما ىو 

 خاص بالعمل ك مكاف تنفيذه، ك آخرىا الشركط اؼبتعلقة باحملكـو عليو كاآليت:
 

                                                           
        ر، دار اػبلدكنية للنش2012، الطبعة العقوبة ك بدائلها يف السياسة اعبنائية اؼبعاصرةم ؿبمد صغَت: الدكتور/سعداك  1
  .79لتوزيع، اعبزائر،صك ا
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 أوال: الشروط المتعلقة بالجريمة 
لعقابية ك من بينها اؼبشرع اعبزائرم يف قانوف العقوبات لقد تضمنت معظم التشريعات ا

اعبريبة احملكـو هبا للعمل للنفع العاـ جنحة أك ـبالفة، غَت أنو بالنسبة للجنح اختلفت القوانُت 
حوؿ مدة اغببس احملكـو هبا، فالقانوف الفرنسي يطبق العمل للنفع العاـ على اعبنح مهما كانت 

بيق العمل للنفع العاـ على اعبنح غَت اؼبعاقب عليها باغببس، كما مدهتا، غَت أنو يستبعد تط
يستبعد تطبيقو على اؼبخالفات باستثناء ـبالفات الدرجة اػبامسة فيطبق عليها كعقوبة تكميلية 

اضافة اىل اعبرائم اؼبنصوص عليها يف قانوف اؼبركر مهما كاف كصفها سواء كانت جنح            
 .1أك ـبالفات
ؽ.ع.ج فقد كرد أف العمل للنفع العاـ يطبق على اعبرائم  5مكرر5رجوع اىل اؼبادة ك بال 

اليت ال تتجاكز مدة العقوبة السالبة للحرية فيها ثبلثة سنوات، أم تطبيق العمل للنفع العاـ على 
اعبنح اليت يتوفر فيها ىذا الشرط، اضافة اىل صبيع اؼبخالفات، ك كذلك أكجب اؼبشرع اعبزائرم أف 
تكوف العقوبة اؼبنطوؽ هبا ال تتجاكز عاـ حبسا، ك قد استبعد يف نفس الوقت تطبيق العمل للنفع 
العاـ على اعبنح اؼبعاقب عليها باغببػس ؼبدة أكثػر من ثػبلثة سنػوات ك اعبنايات، ك حسن ما فعل 

مث يطبق اؼبشرع اعبزائرم لكونو مل يفسح اجملاؿ اىل من تستهوم أنفسهم ارتكاب جرائم خطَتة 
 .2عليهم العمل للنفع العاـ

 ثانيا: الشروط المتعلقة بالعمل و مكان تنفيذه
البد أف يباشر أسلوب العمل للنفع العاـ لدل شخص معنوم من القانوف العاـ أك صبعية   

 49ؽ.ع.ج، ك بالرجوع اىل اؼبادة  5مكرر5مؤىلة ؽبذا الغرض، ك ىذا ما أشارت اليو اؼبادة 
 ك ىي: 3حددت األشخاص اؼبعنويةؽ.ـ.ج قبد أهنا 

 الدكلة، الوالية، البلدية.- 
                                                           

، كليػة اغبقػوؽ 2010-2009شينوف خالد: العمل للنفع العاـ كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية، مذكرة ماجستَت، 1
 . 46،  45ئر، ص ص بن عكنوف، جامعة اعبزا

 . 102ص ، دار اػبلدكنية للنشر ك التوزيع، اعبزائر،2013الدكتور/سعداكم ؿبمد صغَت: عقوبة العمل للنفع العاـ، الطبعة  2
ـ يتضػػمن القػػانوف اؼبػػدين، ج.ر 1975سػػبتمرب سػػنة  26ىػػػ اؼبوافػػق  1395رمضػػاف عػػاـ  20مػػؤرخ يف  58-75أمػػر رقػػم  3

ـ ، اؼبعػػدؿ ك اؼبػػتمم بالقػػانوف رقػػم 5975سػػنة  سػػبتمرب 31ق اؼبوافػػق 5395عػػاـ  رمضػػاف 24الصػػادرة بتػػاري   ،78العػػدد 
 59 بتػاري  ، الصػادرة44ـ، ج.ر، العػدد 2115 جػواف 21ق اؼبوافػق  5426عاـ  صبادل األكىل 53مؤرخ يف  15-51

 . 57ـ ، ص2115 جواف 26ق اؼبوافق  5426عاـ  صبادل األكىل
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 اؼبؤسسات ك الدكاكين العامة ضمن الشركط اليت يقررىا القانوف.- 
اؼبؤسسات االشًتاكية، التعاكنيات ك اعبمعيات ك كل ؾبموعة يبنحها القانوف الشخصية - 
 االعتبارية.
ؽ.ـ.ج      51ج نصػت عليها اؼبػػادة ك يًتتب على االعًتاؼ بالشخصية االعتبارية نتائ 

 .1ك اؼبتمثلة يف األىلية ، اؼبوطن، االسم، اعبنسية، ك اغبق يف التقاضي
ىذه األشخاص اؼبعنوية مؤىلة بقوة القانوف الستقباؿ احملكـو عليهم بالعمل للنفع العاـ  

م بعد مراقبة باستثناء اعبمعيات فيجب عليها اغبصوؿ على تأىيل خاص حىت تتمكن من استقباؽب
مدل التزامها ك استعدادىا الستقباؿ ىذه الفئة من احملكـو عليهم، مع العلم أّف تأىيل ىذه 
اعبمعيات يكوف من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات الذم يقـو بدكره مراقبة أعماؿ ىذه 

 اعبمعيات ك كذا ؾبموعة من الوثائق تقدـ اليو متمثلة يف :
 عليو يف اعبرائد اليومية اػباص بتكوين اعبمعية.نسخة من االشهار اؼبعلن - 
 نسخة من النظاـ الداخلي للجمعية ك قانوهنا األساسي.- 
قائمة أظباء كألقاب كتواري  ميبلد األعضاء اؼبكونُت للجمعية مع ذكػر جنسيػة، ك كظيفة  - 

 كل كاحد منهم.
كثائق ثبوتية ؼبصدر نسخة من برنامج النشاط اليت سبارسو ىذه اعبمعية ميدانيا، مع - 

 أمواؽبا ك عقاراهتا ك كذا اؼبنقوالت اف كجدت.
 .2ؽ.ع.ؼ 52-535ك نفس السياؽ قبد أف اؼبشرع الفرنسي نص على ذلك يف اؼبادة 

 
                                                           

 . 992سالف الذكر، ص، الؽ.ـ .ج 50اؼبادة أنظر   1
2   Article r131-12 de C.p.f : «  … Pour les associations, la demande comporte : 1° La 

copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les 

associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 

une copie du registre des associations du tribunal d'instance ; 2° Un exemplaire des statuts 

et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association ; 3° La liste des établissements de 

l'association avec indication de leur siège ; 4° Un exposé indiquant les conditions de 

fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de 

fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ; 5° La 

mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession 

et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi 

que, le cas échéant, ceux de leurs représentants locaux ; 6° Les pièces financières qui 

doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un 

bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ».  
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  ثالثا: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليو بالعمل للنفع العام
 ك تتمثل ىذه الشركط فيما يلي :    

أخذ اؼبشرع اعبزائرم هبذا الشرط يف نص  :بوؽ قضائياأف يكوف احملكـو عليو غَت مس-5 
:" اذا كاف اؼبتهم غَت مسبوؽ قضائيا"، حبيث أحسن ما فعل بقوؽبا   ؽ.ع.ج 5/2مكرر5اؼبادة 

عند استبعاده تطبيق  العمل للنفع العاـ على احملكـو عليهم معتادم االجراـ أصحاب السوابق 
   .12قضائيا من خبلؿ صحيفة السوابق العدلية رقم القضائية، ك يعترب احملكـو عليو مسبوقا 

 
 
 

بالرجوع اىل نفس اؼبادة  سنة على األقل كقت ارتكاب اعبريبة: 56بلوغ احملكـو عليو -2
سنة من العمر على األقل كقت  56ؽ.ع.ج فانو يتوجب على احملكـو عليو بلوغ  5/3مكرر5

لعمل للنفع العاـ ال يوقع على القصر الذين ؽ.ع.ج قبد أف ا 49، اال أف اؼبادة 1ارتكاب اعبريبة
مل يكتمل سنهم الثالثة عشرة سنة ، بل تطبق عليهم تدابَت كقائية ك عبلجية سيتم تناكؽبا يف 
اؼبطلب اؼبوايل، ك لكن يف مواد اؼبخالفات فاف ىذه الفئة تكوف ؿببل للتوبي ، اضافة اىل ذلك اذا 

   و ىبضع لتدابَت اغبماية أك لعقوبات ـبففة.سنة فان 58سنة ك  53بلغ القاصر سنو بُت 
 
 
 
 
 
 
 

يتطلب العمل للنفع العاـ حضور احملكـو عليو  :بالعمل للنفع العاـاحملكـو عليو رضا -3
جلسة النطق باغبكم ك رضاه باؼبوافقة الصروبة عليو بعد اعبلمو حبقو يف قبوؿ ىذا األسػلوب     

الفقرة األخَتة  5مكرر5ىذا ما نصت عليو اؼبادة أك رفضو من قبل ىيئة قضائية ـبتصة، ك 
ؽ.ع.ج بقوؽبا:" يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العاـ يف حضور احملكـو عليو ك يتعُت على اعبهة 

 القضائية قبل النطق هبذه العقوبة اعبلمو حبقو يف قبوؽبا أك رفضها ك التنويو بذلك يف اغبكم".
 للنفع العام و بالحكم المتضم  تنفيذه رابعا: الشروط المتعلقة بمدة العمل

ساعة  41مدة العمل للنفع العاـ اؼبقدرة ما بُت  ؽ.ع.ج 5/5مكرر5لقد حددت اؼبادة 
، ك قد اعتمدت يف 2ساعة بالنسبة للقصر 31ساعة اىل  21ساعة بالنسبة للبالغُت، ك  611اىل 

سب ساعتُت عمل عن  ذلك معيار حساب ساعات العمل حسب عقوبة اغببس اؼبقررة، إْذ وبت

                                                           
سػنة علػى األقػل كقػت ارتكػاب الوقػائع  16ؽ.ع.ج علػى مػا يلػي:" اذا كػاف اؼبػتهم يبلػغ مػن العمػر  1/3مكػرر5تنص اؼبادة 1

 اجملرمة".
ؽ.ع.ج على ما يلي :" هبب أف ال تقػل مػدة العمػل للنفػع العػاـ اؼبنطػوؽ هبػا يف حػق القاصػر عػن  1/6كررم5تنص اؼبادة  2

  ( ساعة".300( ساعة ك أف ال تزيد عن ثبلشبائة )20عشرين)
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شهرا، ك ال هبوز النزكؿ عن اغبد األدىن أك ذباكز اغبد األقصى  58كل يـو حبس يف أجل أقصاه 
 . لتطبيق العمل للنفع العاـ

اؼبتعلق بكيفيات تطبيق  2119أبريل  25مؤرخ يف  12ك قد أشار اؼبنشور الوزارم رقم 
سالو اىل السادة الرؤساء ك النواب العامُت ( الذم مت ار 12العمل للنفع العاـ )أنظر اؼبلحق رقم 

لدل اجملالس القضائية لكيفية تقدير مدة  العمل للنفع العاـ، ك قد أشار ىذا اؼبنشور كذلك أنو 
( من طرؼ اعبهة 13أثناء صدكر اغبكم أك القرار اؼبتضمن العمل للنفع العاـ )أنظر اؼبلحق رقم 

 القضائية اؼبختصة يتوجب ذكر ما يلي : 
 ستبداؿ عقوبة اغببس بالعمل للنفع العاـا-
 ذكر أف اغبكم حضورم.-
 التنويو اىل أف احملكـو عليو أعطي اغبق لو يف قبوؿ أك رفض العمل للنفع العاـ.-
 تنبيو احملكـو عليو أنو يف حالة االخبلؿ بالتزاماتو تطبق عليو العقوبة األصلية.-
 حكـو عليو من أجل العمل للنفع العاـ.ضركرة التأكيد على اغبجم الساعي اؼبربمج للم-

 فطع ايجايح اي
 ال حاكم الاحرائية مخنفيذ امؼمل نونفع امؼام 

دبجرد صَتكرة اغبكم أك القرار اؼبتضمن العمل للنفع العاـ هنائيا، ترسل منو نسخة 
الوقت  باإلضافة اىل مستخرج منو اىل النيابة العامة اؼبختصة للتنفيذ، ك تقـو ىذه األخَتة يف نفس

بإرساؿ نسخة من اغبكم أك القرار النهائي باإلضافة اىل مستخرج منهما اىل قاضي تطبيق 
العقوبات ليتوىل تطبيق ىذا األسلوب مراعيا يف ذلك مدل احًتاـ االلتزامات اؼبلقاة على عاتق 
فة احملكـو عليو، ك من أجل ذلك سيتم التعرض اىل األحكاـ اؼبتعلقة باعبهات القضائية اؼبكل

بتنفيذ العمل للنفع العاـ، مع ضركرة ربديد دكر ىذه اعبهات القضائية اىل جانب ذلك تبياف دكر 
 اعبهات اؼبستقبلة ك االلتزامات اؼبلقاة على عاتق احملكـو عليو.

 أوال:  ور الجهات القضائية في تنفيذ العمل للنفع العام 
تطبيق العقوبات يف السهر على  ك ىنا يتعلق األمر بدكر كل من النيابة العامة ك قاضي

 تنفيذ العمل للنفع العاـ، ك اؼبتمثل فيما يلي :
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ذبدر االشارة أف العمل للنفع العاـ ال  دكر النيابة العامة يف تنفيذ العمل للنفع العاـ:-5
ؽ.ع.ج  6مكرر5يصبح نافذ اال بعد صَتكرة اغبكم أك القرار هنائيا، ىذا ما أشارت اليو اؼبادة 

ى أف :" ال تنفذ عقوبة العمل للنفع العاـ اال بعد صَتكرة اغبكم هنائيا"، ك عهد اؼبشرع بنصها عل
للنيابة العامة اؼبمثلة يف النائب اؼبساعد اؼبتواجد على مستول اجمللس القضائي مهمة تنفيذ 

 اؼبؤرخ يف 12األحكاـ ك القرارات اليت تقضي بالعمل للنفع العاـ، إْذ نص اؼبنشور الوزارم رقم 
 على ىذا الدكر ك اؼبتمثل يف : 25/14/2119

تطبيقا ألحكاـ قانوف االجراءات اعبػزائية     التسجيل في صحيفة السوابق القضائية:-أ
 :1منو، تقـو النيابة العامة دبا يلي 636ك  632ك  631ك  626ك  658ك السيما اؼبواد 

بة األصلية مع االشارة اىل أهنا تتضمن العقو  15*تقـو النيابة العامة بإرساؿ القسيمة رقم  
استبدلت بالعمل للنفع العاـ، أما اذا تضمنت العقوبة األصلية عقوبة الغرامة باإلضافة اىل 
اؼبصاريف القضائية فإهنا تنفذ بكافة الطرؽ القانونية اؼبعتادة ك يطبق عليو االكراه البدين اؼبنصوص 

عقوبة الغرامة ال يبكن استبداؽبا بالعمل للنفع  ؽ.إ.ج.ج ك ما يليها، ذلك أف 611عليو يف اؼبادة 
 العاـ.

العقوبة األصلية ك العمل للنفع العاـ، كما تسلم  12*يتم تسجيل على القسيمة رقم 
 خالية من االشارة اىل العقوبة األصلية ك العمل للنفع العاـ اؼبستبدؿ. 13القسيمة رقم 
بعد حصوؿ  :ل للنفع العاماجراءات تنفيذ الحكم أو القرار المتضم  العم-ب 

النائب العاـ اؼبساعد على نسخة من اغبكم أك القرار اؼبتضمن العمل للنفع العاـ مع مستخرج 
 :2لكل منهما فيكوف أماـ حالتُت

*تتمثل اغبالة األكىل يف ارساؿ اؼبلف اؼبتضمن نسخة من القرار أك اغبكم مع مستخرج منو 
ق العمل للنفع العاـ على احملكـو عليو اذا كاف يقطن يف اىل قاضي تطبيق العقوبات ليتوىل تطبي

 دائرة اختصاصو.
*ك تتمثل اغبالة الثانية يف ارساؿ الوثائق اىل النائب العاـ دبجلس اختصاص سكن احملكـو 
عليو بتطبيق العمل للنفع العاـ عليو من طرؼ قاضي تطبيق العقوبات اؼبتواجد يف مكاف سكن 

 اؼبعٍت.
                                                           

 .108ص ،اؼبرجع السابقالدكتور/سعداكم ؿبمد صغَت: عقوبة العمل للنفع العاـ،  1
2  www.courdebejaia.mjustice.dz/.../conf_mz.ppt, date observation le 27/04/2015 à 05h00.  

http://www.courdebejaia.mjustice.dz/.../conf_mz.pp
http://www.courdebejaia.mjustice.dz/.../conf_mz.pp
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 23بالرجوع اىل اؼبادة  :يق العقوبات يف تنفيذ العمل للنفع العاـدكر قاضي تطب-2
ؽ.ت.س اليت تنص على أف :" يسهر قاضي تطبيق العقوبات، فضبل عن الصبلحيات اؼبخولة لو 
دبقتضى أحكاـ ىذا القانوف، على مراقبة مشركعية تطبيق العقوبات السالبة للحػرية ك العقوبات 

ى ضمػاف التطبيق السليم لتدابَت تفريد العقوبػػة" ك استنادا اىل اؼبنشور البديػلة عند االقتضاء، ك عل
اؼبتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ  25/14/2119اؼبؤرخ يف  12الوزارم رقم 

، فبمجرد 1السالف الذكر، فانو تسند مهمة تطبيق العمل للنفع العاـ لقاضي تطبيق العقوبات
ؼ النيابة العامة يستدعي اؼبعٍت بواسطة ؿبضر قضائي يف عنوانو اؼبدكف ربصلو على اؼبلف من طر 

وه يف ىذا االستدعاء اىل أنو يف حالة عدـ حضوره يف التاري  احملدد تطبق عليو عقوبة باؼبلف ك ينّ 
 اغببس األصلية، ك هبذا يكوف قاضي تطبيق العقوبات أماـ حالتُت:

ي اغبالة اليت يشكل فيها ملف، فيقـو قاضي ك ىحالة امتثال المعني لالستدعاء: -1   
 بالتأكد من ىويتو كما ىي مدكنة يف اغبكم أك القرار الصادر بإدانتو.-تطبيق العقوبات دبا يلي :

 التعرؼ على كضعيتو االجتماعية ك اؼبهنية ك الصحية ك العائلية.-
كـو عليو على اختيار طبيعة العمل الذم يتناسب ك حالتو البدنية، عن طريق عرض احمل-

طبيب اؼبؤسسة العقابية دبقر اجمللس القضائي، أك مقر احملكمة لفحصو ك ربرير تقرير عن حالتو 
 الصحية .

سنة يتعُت على  58سنة ك  56ك يف حالة فئيت احملكـو عليهم كانوا نساء ك قصر ما بُت 
كضعيتو الدراسػية، ك كذا قاضي تطبيق العقوبات مراعاة األحكاـ  اؼبتعلقة بتشريع العمل، كمػراعاة 

 .2عدـ ابعاده عن احملي  األسرم، اضافة اىل ذلك عدـ التشغيل الليلي بالنسبة للنساء
، زبصم مدة اغببس اؼبؤقت اليت قضاىا احملكـو 3ؽ.ت.س 53/3ك عمبل بأحكاـ اؼبادة 

صلية عليو حبساب ساعتُت عمل عن كل يـو حبس ك تستبدؿ اؼبدة اؼبتبقية من عقوبة اغببس األ
(  14ليؤديها عمبل للنفع العاـ، ك على اثر ذلك يصدر القاضي مقررا بالوضع )أنظر اؼبلحق رقم

                                                           
       علػػى مػػا يلػػي:" يسػػهر قاضػػي تطبيػػق العقوبػػات علػػى تطبيػػق عقوبػػة العمػػل للنفػػع العػػاـ .جؽ.ع 3/1مكػػرر 5تػػنص اؼبػػادة  1

 عن ذلك". ك الفصل يف االشكاالت الناذبة 
  .  527ياسُت مفتاح: االشراؼ القضائي على التنفيذ العقايب، اؼبرجع السابق، ص 2
ؽ.ت.س علػػى أف :" زبصػػم مػػدة اغبػػبس اؼبؤقػػت بتمامهػػا مػػن مػػدة العقوبػػة احملكػػـو هبػػا، ك ربسػػب ىػػذه  13/3اؼبػػادة تػػنص  3

 ".اؼبدة من يـو حبس  احملكـو عليو بسبب اغبريبة اليت أدت اىل اغبكم عليو
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، ك هبب أف يشمل ىذا اؼبقرر 1يعُت فيو اؼبؤسسة اليت تستقبلو، ك كيفية أداءه للعمل للنفع العاـ
تزاماتو ك عدد على اػبصوص اؽبوية الكاملة للمحكـو عليو، ك طبيعة العمل اؼبسند اليو، ك كذا ال

السػاعات االصبايل ك كيفية توزيعها كفقا للربنامج الزمٍت اؼبتفػق عليو مع اؼبؤسسة اؼبستقبػلة         
 ك الضماف االجتماعي.

ك يف اغبالة اليت  يكوف فيها احملكـو عليو غَت مؤمنا، يتوىل قاضي تطبيق العقوبات إرساؿ 
 لسجوف كاعادة االدماج االجتماعي عن طريق مدير اؼبؤسسة ىويتو كاملة اىل اؼبديرية العامة إلدارة ا

 .2العقابية قصد تأمينو
ك بعد اسباـ ىذه االجراءات، يقـو قاضي تطبيق العقوبات بتبليغ مقرر الوضع اىل اؼبعٍت    
ك النيابة العامة ك اؼبؤسسة  اؼبستقبلة ك اىل اؼبصلحة اػبارجية إلدارة السجوف اؼبكلفة بإعادة 

 االجتماعي للمحبوسُت. االدماج
ك ىي اغبالة اليت ال يليب فيها اؼبعٍت حضوره امتثال المعني لالستدعاء: عدم حالة -2

أماـ قاضي تطبيق العقوبات يف التاري  احملدد، بالرغم من ثبوت تبليغو شخصيا ك دكف كجود أم 
ؿبضر عدـ اؼبثوؿ مربر قانوين قدمو اؼبعٍت أك من ينوب عنو، فاف قاضي تطبيق العقوبات وبرر 

( يتضمن عرضا لئلجراءات اليت مت ازباذىا ك اقبازىا ك اؼبتعلقة بتبليغ  15)أنظر اؼبلحق رقم 
اؼبعٍت، ليباشر بعد ذلك بإرساؿ ىذا احملضر اىل النائب العاـ اؼبساعد الذم يقـو بدكره اخطار 

 بة لعقوبة اغببس األصلية.مصلحة تنفيذ العقوبات اليت تتوىل اجراءات التنفيذ بصورة عادية بالنس
اال أنو يف بعض األحياف يواجو احملكـو عليو بعض اؼبشاكل اليت تعيق التطبيق الكلي 
للعمل للنفع العاـ حيث تعرض ىذه اؼبشاكل على قاضي تطبيق العقوبات الذم يبكنو يف ىذا 

نامج اؼبسطر الصدد ازباذ صبيع االجراءات غبل ىذه اؼبشاكل ال سيما فيما يتعلق بتعديل الرب 
للمحكـو عليو يف أداء عملو داخل اؼبؤسسة اؼبستقبلة، كتغيَت أياـ العمل أك الساعات احملددة     

 .3ك يف بعض األحياف تغيَت حىت اؼبؤسسة اؼبستقبلة ك ىذا على سبيل اؼبثاؿ ال  اغبصر
 كما هبوز لقاضي تطبيق العقوبات من تلقاء نفسو أك بطلب من احملكـو عليو أك من
ينوب عنو أف يصدر مقررا بوقف تطبيق العمل للنفع العاـ لوجود اسباب جدية سواء كانت 

                                                           
     . 80مقدـ مربكؾ: العقوبة موقوفة التنفيذ، اؼبرجع السابق، ص 1

2   www.courdebejaia.mjustice.dz/.../conf_mz.ppt, date observation  le27/04/2015 à 05h00.  

 .4صلف الذكر، السا، .ع.جؽ 3مكرر5أنظر اؼبادة  3

http://www.courdebejaia.mjustice.dz/.../conf_mz.pp
http://www.courdebejaia.mjustice.dz/.../conf_mz.pp
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اجتماعية أك صحية أك عائلية، على أف يتم تبليغ النيابة العامة ك اؼبؤسسة اؼبستقبلة ك اؼبصلحة 
  1اػبارجية إلدارة السجوف اؼبكلفة بإعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت بنسخة من ىذا اؼبقػرر

ؽ.ع.ج بقوؽبا:" ك يبكنو كقف تطبيق عقوبة العمل  3/2مكرر5ك ىذا ما نصت عليو اؼبادة 
 للنفع العاـ ألسباب صحية أك عائلية أك اجتماعية".

 ثانيا:  ور الهيئات المستقبلة للمحكوم عليو بالعمل للنفع العام
  من اؼبؤسسة بعد كضع احملكـو عليو بالعمل للنفع العاـ يف احدل اؼبؤسسات، فاف كبل 

 اؼبستقبلة ك احملكـو عليو تقع عليهم ؾبموعة من االلتزامات متمثلة فيما يلي :
 أوال: االلتزامات الملقاة على عاتق الهيئات المستقبلة للمحكوم عليو بالعمل للنفع العام     

لعاـ تتمثل االلتزامات اؼبلقاة على عاتق اؽبيئات اؼبستقبلة للمحكـو عليو بالعمل للنفع ا
 كضع ىذا األخَت ضمن فريق عمل مستعد الستقبالو.-فيما يلي: 
احًتاـ اغبجم الساعي للعمل اؼبوكل للمحكـو عليو أثناء قيامو بالعمل للنفع العاـ دكف -

 زيادة أك نقصاف.
 توافق العمل اؼبمنوح للمحكـو عليو مع ما نصت عليو تشريعات العمل.-
حًتاـ احملكـو عليو ؼبواقيت العمل ك كذا غياباتو اخطار قاضي تطبيق العقوبات دبدل ا-

 أك أم طارئ قد وبدث.
كضع للمحكـو عليو أكراؽ اغبضور اليومية من أجل متابعتو، ك تقديبها لقاضي تطبيق -

العقوبات للتأكد من احًتاـ اؼبعٍت ؼبواقيت العمل احملددة لو، مع ارفاؽ لو عند اللزـك تقارير تبُت  
 .كيفية اقبازه للعمل

 ثانيا: االلتزامات الملقاة على عاتق المحكوم عليو بعقوبة العمل للنفع العام
ك تتمثل ىذه االلتزامات يف استمرار احملكـو عليو باإلقامة يف مكاف ؿبدد حبيث يسهل 
عليو أداء عملو ك اػبضوع عبميع تدابَت اؼبراقبة ك اؼبساعدة، ك كذا خضوعو للفحوصات الطبية 

مع التزامو بتقدًن اؼبستندات الضركرية كلما تطلب منو ذلك، ك االخطار السابق اليت فرضت عليو، 
 بكل انتقاؿ يشكل عقبة يف أداء عملو، ك يبلغ بكل تعيَت يف االقامة أك العنواف.

ك يف حالة اخبلؿ احملكـو عليو هبذه االلتزامات فانو سوؼ يتعرض عبزاء حددتو اؼبادة 
 نو:" يف حالة اخبلؿ احملكـو عليو بااللتزامات اؼبًتتبة على  ؽ.ع.ج ك اليت قضت على أ 4مكرر5

                                                           
   .87خدهبة بن علية: االشراؼ القضائي على تنفيذ السياسة العقابية يف اعبزائر، اؼبرجع السابق، ص 1
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عقوبة العمل للنفع العاـ، دكف أم عذر جدم، ىبطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة الزباذ  
االجراءات البلزمة لتنفيذ عقوبة اغببس احملكـو هبا، ك الذم يكوف على شكل اشعار باإلخبلؿ 

نفيذ اغبكم أك القرار اؼبتعلق بعقوبة العمل للنفع العاـ يصدره قاضي تطبيق بااللتزامات اؼبتعلقة بت
 (.16العقوبات )أنظر اؼبلحق رقم 

 طًب ايجايح امل
 امخداتري اموكائية و امؼالحية 

يف بعػػض اغباالت يواجو اجملتمع فئة من احملكـو عليهم اػبطرين على أفراده، الذين يفلتوف 
تهم اعبزائية بسبب اصابتهم باعبنوف ك العػاىات العقػلية أك لكثرة من العقاب النعداـ مسؤكلي

ادماهنم للمخدرات ك الكحوؿ، ك نتيجة لذلك ظهرت أساليب ؼبعاملة ىذه الفئة من احملكـو 
عليهم سبثلت على شكل تدابَت كقائية ك عبلجية كاف الفضل يف اكتشافها اؼبدرسة الوضعية 

ي من كراءىا اصبلح ك اعادة تأىيل ىذه الفئة يف اجملتمع         االيطالية،  حيث أف الغرض األساس
 .1ك جعلتها صورة مستحدثة للعقوبة

ك قد ذىبت جل التشريعات العقابية باعتماد ىذه التدابَت كأسلوب للمعاملة العقابية 
ؿ تطبق خارج السجوف، ك كضعت ؽبا تسمية " التدابَت األمنية "، ك ىي نوعاف فيتمثل النوع األك 

يف اغبجز القضائي على احملكـو عليو يف مؤسسة استشفائية لؤلمراض العقلية مفاده عبلج ىذا 
األخَت ك ليس عقابو، أما النوع الثاين ك ىو كضع احملبوس يف مؤسسة عبلجية حبكم قضائي تفاديا 

و مدمن ايداعو داخل اؼبؤسسة العقابية، ألف ىذا األخَت ال هبدم عليو تنفيذ العقوبة بالنفع ألن
على اؼبخدرات أك الكحوؿ يتطلب عبلجو، ك الغرض من كراء اخضاع احملكـو عليهم ؽباذين 
التدبَتين القضاء على مصادر اػبطورة االجرامية اؼبتواجدة يف شخصيتهم بإخضاعهم للعبلج 

 . العقلي ك النفسي
َت الوقائية      ك عليو يقسم ىذا اؼبطلب اىل ثبلثة فركع، يتناكؿ الفرع األكؿ مفهـو التداب

ك العبلجية، مث اغبجز القضائي يف مؤسسة استشفائية لؤلمراض العقلية يف الفرع الثاين، ك يف الفرع 
 الثالث الوضع القضائي يف مؤسسة عبلجية. 

                                                           
، كلية اغبقوؽ بن عكنوف، جامعػة 2112-2115ؿباليب مراد: تنفيذ اعبزاء اعبنائي يف القانوف اعبزائرم، مذكرة ماجستَت،  1

 . 55اعبزائر، ص
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 فطع األٍٚ اي
 مفيوم امخداتري اموكائية و امؼالحية 

لعبلجية، اذ يذىب البعض اختلفت اآلراء الفقهية حوؿ ربديد مفهـو التدابَت الوقائية ك ا
اىل تعريفها بأهنا:" اجراءات يفرضها القاضي على احملكـو عليهم يف بعض اغباالت اػباصة ضباية 
للمجتمع من فريق من اجملرمُت اػبطرين ك السيما أكلئك الذين تنعدـ مسؤكليتهم اعبزائية مثل 

 وؿ، ك كانوا خطرين على السبلمة اجملانُت أك اؼبصابُت بعاىات عقلية أك مدمٍت اؼبخدرات أك الكح
 .1فيوضعوف يف مكػاف عبلجػي للعناية هبػم ك معاعبتػهم ك العمػل على مداكاهتم ك شفائهم"

ك قد ذىب البعض اآلخر من الفقو اىل اعتبار ىذه التدابَت أساليب للمعاملة العقابية اليت 
رمُت من العقاب لعدـ أىليتهم لتحمل يواجو هبا اجملتمع اغباالت اليت يفلت منها احملكـو عليهم اجمل

 .2اؼبسؤكلية اعبنائية، اذا دّلت جرائمهم على خطورة اجرامية كامنة فيهم
ك ما يبكن استخبلصو من ىذه التعاريف أف التدابَت الوقائية ك العبلجية غرضها األساسي 

ت العقابية دبا فيهم اصبلح ك اعادة تأىيل احملكـو عليهم يف اجملتمع، ك لذا اعتمدهتا جل التشريعا
ؽ.ع.ج بقوؽبا :" يكوف جزاء  4/5التشريع العقايب اعبزائرم، إْذ نص عليها اؼبشرع يف اؼبادة 

اعبرائم بتطبيق العقوبات ك تكوف الوقاية منها بازباذ تدابَت األمن"، ك أضافت نفس اؼبادة يف 
ؽ.ع.ج ىذه التدابَت اليت  59 فقرهتا األخَتة على:" أف لتدابَت األمن ىدؼ كقائي"، لتبُت اؼبادة

 : 3حصرهتا فيما يلي
 اغبجز القضائي يف مؤسسة استشفائية لؤلمراض العقلية، -
 الوضع القضائي يف مؤسسة عبلجية.-

 سوؼ نتعرؼ على ىاذين التدبَتين من خبلؿ الفرعُت اؼبوليُت.

                                                           
  .178ص ، اؼبرجع السابق،-دراسة ربليلية تأصيلية مقارنة–عقوبات البديلة ال :عبد الرضباف خلفي 1
 .  52، صالسابقؿباليب مراد: تنفيذ اعبزاء اعبنائي يف القانوف اعبزائرم، اؼبرجع  2
قوبات، ج.ر ػـ يتضػػمن قػػانوف العػػ5966جػػواف سػػنة  7ق اؼبوافػػق 5386صػػفر عػػاـ  57مػػؤرخ يف  556-66أمػػػػػػػػر رقػػم  3

-16ـ ، اؼبعدؿ ك اؼبػتمم بالقػانوف رقػم 5966جواف سنة  55ق اؼبوافق 5386صفر عاـ  25، الصادرة بتاري  49العدد 
ذك  4، الصػػادرة بتػػاري  84ـ، ج.ر، العػػدد 2116ديسػمرب سػػنة  21ق اؼبوافػػق 5427ذم العقػػدة عػػاـ  29مػؤرخ يف  23

 .55ـ، ص2116ديسمرب سنة  24ق اؼبوافق 5427اغبجة عاـ 
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 فطع ايجاْٞ اي
 احلجز املضايئ يف مؤسسة اسدشفائية مل مراض امؼلوية

بت غالبية التشريعات العقابية على عدـ مساءلة احملكـو عليهم ذكم العاىات لقد ذى
العقلية النعداـ مسؤكليتهم اعبزائية عن األفعاؿ اليت يرتكبوهنا، فاجملنوف مثبل الذم يرتكب أفعاال 
وبضرىا القانوف ك يعاقب عليها جزائيا، ال يوقع عليو العقاب لكوف انعدمت أىليتو، ك قد اعتمد 

، حبيث يتوجب كضع احملكـو عليو ذك اػبلل 1ؽ.ع.ج 25رع اعبزائرم ذلك يف نص اؼبادة اؼبش
العقلي يف مصحة أك مستشفى لعبلج أمراضو العصبية ك العقلية اىل جانب األمراض النفسية، مع 
التأكد قبل ذلك فبن أف ىذا اػبلل العقلي اؼبصاب بو احملكـو عليو هبعلو عاجزا عن  التحكم يف 

ؽ.ع.ج   25من نفس اؼبادة  3ك  2و أك فهمها، ك قد أضاؼ اؼبشرع اعبزائرم يف الفقرة تصرفات
 شركط معينة الزباذ ىذا التدبَت ك اؼبتمثلة فيما يلي :

أف يكوف احملكـو عليو قد ارتكب اعبريبة قبل انزاؿ التدبَت عليو، دبعٌت أف تكوف اعبريبة -
جي، حيث مل يشًتط حدا من جسامة يف اعبريبة  اؼبرتكبة سابقة على ازباذ ىذا التدبَت العبل

فمهما كانت اعبريبة اؼبرتكبة سواء جنائية أك جنحة ك حىت ـبالفة، فاف تطبيق ىذا التدبَت يكوف 
 .2صاغبا

خضوع احملكـو عليو اؼبصاب باػبلل العقلي للفحص الطيب من طرؼ طبيب ـبتص -
 بو ليجعلو مصدر اغبكم باغبجز اؼبعلن عنو. إلثبات ىذا اػبلل الذم يعاين منو، ك تبليغ القاضي

 أف يكوف اعباين ذا خطورة اجرامية حىت يطبق عليو ىذا التدبَت.-

 فطع ايجايح اي
 اموضع املضايئ يف مؤسسة اسدشفائية ػالحية

أثبتت األحباث اؼبتعلقة بعلم االجراـ أنو توجد عبلقة قوية بُت االدماف على اؼبخػدرات       
 ارتكاب اعبريبة، اذ تعترب ىذه اآلفات االجتماعية اليت يعتاد عليها البعض من ك الكحوؿ ك بُت

ك تصرفاهتم ك تسهل عليهم الوقوع  مفئة احملكـو عليهم خطَتة على شخصيتهم فتأثر يف سلوكياهت

                                                           
  .15ص السابق،ؽ.ع.ج، اؼبرجع  21أنظر اؼبادة  1
   .571، صالسابقعبد اهلل سليماف: شرح قانوف العقوبات اعبزائرم القسم العاـ، اؼبرجع الدكتور/ 2



 98 

يف االكبراؼ االجرامي، ك قد أشارت جل النظم العقابية يف تشريعاهتا أف العقوبة ال ذبدم نفعا يف 
هة ىذه الفئة من اؼبدمنُت، بل هبب أف تطبق عليهم تدابَت عبلجية ؼبواجهة ىذه اآلفات مواج

 االجتماعية.
ك قد اعتمد اؼبشرع اعبزائرم يف قانوف العقوبات ىذه التدابَت العبلجية ؼبواجهة اؼبدمنُت يف 

منو ك اليت نصت على ما يلي :"الوضع القضائي يف مؤسسة عبلجية ىو كضع  22/5اؼبادة 
شخص مصاب بإدماف اعتيادم ناتج عن تعاطي مواد كحولية أك ـبدرات أك مؤثرات عقلية ربت 

من نفس اؼبادة شركط سبثلت فيما  2اؼببلحظة يف مؤسسة مهيأة ؽبذا الغرض"، ك أضافت الفقرة 
 يلي :

أف يكوف اعباين مدمنا حىت يتطلب كضعو يف مؤسسة عبلجية ، ك االدماف يكوف على -
من القانوف رقم  2/51 لكحوؿ، اذ عرؼ اؼبشرع اعبزائرم االدماف يف نص اؼبادةاؼبخدرات ك ا

اؼبتعلق بالوقاية من اؼبخدرات ك اؼبؤثرات العقلية ك قمع  25/52/2114 اؼبؤرخ يف 14-58
االدماف حالة تبعية نفسانية أك تبعية نفسية االستعماؿ ك االذبار غَت اؼبشركعُت هبا بقوؽبا :"

 .                                                           1جسمانية ذباه ـبدر أك مؤثر عقلي"
البد من ارتكاب اعبريبة من طرؼ احملكـو عليو اؼبدمن ك مشاركتو فيها ماديا حىت - 

 وبكم عليو هبذا التدبَت.
رامية لدل احملكـو عليو باإلدماف حىت يطبق عليو الوضع القضائي يف ارتباط اػبطورة االج-

 مؤسسة عبلجية.
ك ما يبكن االشارة اليو أف ىذه التدابَت اليت تبناىا اؼبشػرع اعبزائرم ىػدفها كقػائي          

ك عبلجي ألف الغرض من كراء تطبيقها ليس العقاب ك امبا العبلج ك اعادة تأىيل ك هتذيب 
 عليو. احملكـو

                                                           
ـ، يتعلػػػػق بالوقايػػػػة مػػػػن 2004ديسػػػػمرب سػػػػنة  25ق اؼبوافػػػػق 1425ذك القعػػػػدة عػػػػاـ  13مػػػػؤرخ يف  18-04قػػػػانوف رقػػػػم  1

ذك  54، الصػػػادرة بتػػػاري  83العػػػدد  تعماؿ ك االذبػػػار غػػػَت اؼبشػػػركعُت هبػػػا، ج.ر،اؼبخػػػدرات ك اؼبػػػؤثرات العقليػػػة ك قمػػػع االسػػػ
   . 3ـ، ص2114ديسمرب سنة  26ق اؼبوافق 5425القعدة عاـ 
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 بشح ايجاْٞ امل
 أ سامية املؼامةل امؼلاتية أ زناء امخنفيذ اجلزيئ نوؼلوتة 

اضافة إىل أساليب اؼبعاملة العقابية البديلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية القصَتة اؼبدة  
اؼبطبقة على احملكـو عليو خارج اؼبؤسسات العقابية، ىناؾ أساليب أخرل ىدفها اعداد احملبوسُت 

ياة االجتماعية بعد قضاءىم عبزء من العقوبة داخل اؼبؤسسة العقابية، اْذ سبنح ؽبم مكافآت للح
على حسن السلوؾ ك السَتة، فينطوم األمر حينئذ على تدرج احملكـو عليو من السلب اؼبطلق 
 للحرية اىل االفراج عنو ك اخضاعو لقيود معينة تفرضها طبيعة نوع األساليب اؼبطبقة عليو، ك اليت

 سوؼ يتم التطرؽ اليها من خبلؿ اؼبطالب التالية 

 طًب األٍٚ امل
حــــــازة اخلروج  هظام ا 

إّف دراسة نظاـ اجازة اػبركج يقتضي تبياف مضمونو ك أىدافو من ناحية، ك من ناحية  
 أخرل طبيعتو القانونية ك شركط االستفادة منو، ك ذلك من خبلؿ الفركع التالية.

  ألٍٚفطع ااي
 هظام اخازة اخلروج و أ ىدافو مضمون

 
 
 
 
 
 
 
 

إّف نظاـ اجازة اػبركج كاف مقررا يف اؼباضي ألسباب انسانية حبتة اقتضتها الضركرة كما ىو 
اغباؿ عندما يصاب قريب للمحكـو عليو دبرض خطَت يهدد حياتو أك يؤدم بو اىل الوفاة فانو 

ُت بعد ذلك أف ىذا النظاـ لو دكر فعاؿ يف يسمح ؽبذا األخَت بزيارتو أك حضور جنازتو، إاّل أنو تب
تأىيل احملكـو عليو، عن طريق اؼبسانبة يف دعم صبلت احملبوسُت العائلية، ك أكؿ من أعتمده  
كأسلوب من أساليب اؼبعاملة العقابية مؤسبر الدفاع االجتماعي الدكيل الذم عقد يف ساف ريبو 

لمحبوسُت شريطة أال يكوف ىناؾ هتديدا حبيث أكصى بضركرة منح اجازة اػبركج ل، 5984سنة 
 .1للمجتمع باػبطر ؼبا لو دكر يف اصبلح ك هتذيب ك تأىيل فئة احملكـو عليهم

                                                           
   .  466، صالسابقؿبمود قبيب حسٍت: علم العقاب ، اؼبرجع الدكتور/ 1
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ؽ.إ.ج.ؼ على أنو  823ك قد اعًتؼ هبذا النظاـ اؼبشرع الفرنسي، إْذ عرفتو اؼبادة 
زبصم من  السماح للمحكـو عليهم بالتغيب عن اؼبؤسسة العقابية خبلؿ فًتة من الوقت ؿبددة
اؼبلغى      12-72مدة العقوبة احملكـو هبا، ك تبناه اؼبشرع اعبزائرم يف قانوف تنظيم السجوف رقم 

ك الذم خوؿ فيو لقاضي تطبيق األحكاـ اعبزائية بعد استشارة عبنة الًتتيب ك التأديب التابعة 
ليهم الذين أحسنوا للمؤسسة العقابية أف يقًتح على كزير العدؿ منح عطلة اؼبكافأة للمحكـو ع

عملهم ك استقامت سَتهتم، حبيث ربدد ىذه العطلة يف اؼبقرر الذم منحت دبوجبو ك اليت ال 
اؼبؤرخ يف  14-15يوما، لكن بصدكر قانوف رقم  (55)يبكن أف تتجاكز طبسة عشرة 

اؼبتضمن قانوف تنظيم السجوف ك إعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت أصبح   16/12/2115
ر مغايرا سباما، حبيث أسندت مهمة منح ىذه االجازة لقاضي تطبيق العقوبات الذم بدكره األم

( أياـ هبدؼ 51يسمح للمحبوسُت باػبركج من اؼبؤسسة العقابية خبلؿ مدة ال تتجاكز عشرة )
 .1قياـ ىذه الفئة بزيارة أىاليهم أك االتصاؿ بالعامل اػبارجي بصفة عامة

أسلوب من أساليب اؼبعاملة العقابية اليت سبهد احملكـو عليو  ك يعترب نظاـ اجازة اػبركج
 ؼبرحلة ما بعد االفراج عنو هنائيا، إْذ تسهل عليو عملية اندماجو يف اجملتمع.

 ك تكمن أنبية ىذا النظاـ فيما يلي:
* نظاـ اجازة اػبركج يقوم الركاب  األسرية، فيساىم يف اطمئناف احملبوس على أحواؿ 

 عل نفسيتو ىادئة، فتسهل بذلك عملية تأىيلو ك اصبلحو.عائلتو، ك هب

* ىبفف من كطأة العقوبة السالبة للحرية على نفسية احملكـو عليو، فيحوؿ دكف 
 اصابتو بصدمات نفسية شديدة من جراء اغبياة اعبديدة اليت يعيشها داخل اؼبؤسسة العقابية.

السياسة العقابية اغبالية اؼبطبقة  ك ما ذبدر االشارة اليو أف نظاـ اجازة اػبركج يف ظل
يف النظاـ العقايب اعبزائرم قد ظبح بتحقيق عدة مزايا أنبها القضاء على االضطرابات النفسية 
ك العصبية اليت كاف يعانوف منها احملبوسُت من جراء حرماهنم من اػبلوة الشرعية )العبلقة 

ا ك ظبحت هبا داخل اؼبؤسسات الزكجية(اليت اعتمدهتا بعض النظم العقابية يف تشريعاهت

                                                           
أخػذ رأم عبنػة تطبيػق العقوبػات، مكافػأة  على مايلي:" هبوز لقاضي تطبيق العقوبػات، بعػد ؽ.ت.س 129/1اؼبادة  تنص 1

( سنوات أك تقل عنها، دبنحو اجازة خركج 3احملبوس حسن السَتة ك السلوؾ احملكـو عليو بعقوبة سالبة للحرية تساكم ثبلث )
    ( أياـ".10من دكف حراسة ؼبدة أقصاىا عشرة )



 515 

ك بالضب  يف شهر  2154العقابية، مع العلم فقد بلغت حصيلة منح اجازة اػبركج سنة 
 .1ؿببوس مستفيد من ىذا النظاـ 4559ديسمرب 

  يجاْٞفطع ااي
 امطبيؼة املاهوهية منظام اخازة اخلروج 

ؽبا أف نظاـ اجازة ؽ.ت.س السالفة الذكر، يتضح من خبل 129بالرجوع اىل نص اؼبادة  
اػبركج ليس حقا للمحكـو عليو، بل يعد مكافأة يتحصل عليها ىذا األخَت تشجيعا على حسن 
سلوكو ك سَتتو داخل اؼبؤسسة العقابية، إْذ يتوىل مهمة منح ىذه االجازة قاضي تطبيق العقوبات 

 أياـ كأقصى حد.( 10الذم لو السلطة التقديرية يف تقريرىا، على أف ال تتعدل مدهتا عشرة )
ك ما يبكن االشارة اليو أف اؼبشرع اعبزائرم مل يوضح اذا كاف باستطاعة قاضي تطبيق  

العقوبات منح اجازة اػبركج للمحكـو عليهم مرات متعددة، أـ فق  منحها مرة كاحدة خبلؿ 
 فًتة قضائو للعقوبة .  

عليو سوؼ يتم عرضها يف  إال أف منح اجازة اػبركج يتطلب توافر شركط معينة يف احملكـو 
 الفرع اؼبوايل.

  يجايحفطع ااي
 رشوط الاس خفادة من هظام اخازة اخلروج 

ؽ.ت.س  129حىت يتسٌت للمحكـو عليو االستفادة من نظاـ اجازة اػبركج كفقا للمادة  
 البد من توافر فيو الشركط التالية:

 أف يكوف احملبوس ؿبكـو عليو هنائيا.-1
( سنوات  3كوما عليو بعقوبة سالبة للحرية ؼبدة تساكم ثبلث )أف يكوف احملبوس ؿب-2

 أك تقل عنها.
أف يكوف احملبوس حسن السلوؾ ك السَتة، ك ىو أمر يتجسد بتقرير وبرره مدير -3

 اؼبؤسسة العقابية أك مدير االحتباس.

                                                           
1   www.arabic.mjustice.dz, Date d’observation le 01/04/2015 à 11h00.     

http://www.arabic.mjustice.dz/
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  ايجاْٞطًب امل
 هظام احلرية امنطفية 

ملة العقابية اغبديثة الذم يطبق على احملكـو يعترب نظاـ اغبرية النصفية أحد أساليب اؼبعا
عليو بعد قضائو عبزء من العقوبة داخل اؼبؤسسة العقابية، اذ يسمح ىذا النظاـ للمحكـو عليو 
دبمارسة عمل أك دبتابعة تعليم يف مؤسسة تربوية، ك اما بتلقي تكوين مهٍت، ك اما خبضوعو اىل 

ة االدارة العقابية، حبيث يتعُت على احملبوس بعد عبلج طيب، دكف خضوع احملكـو عليو اىل رقاب
، ىذا ما جعل البعض من الفقو يطلق عليو 1انتهاء العمل الرجوع اىل اؼبؤسسة العقابية يف اؼبساء

، الذم اعتربتو الدكتورة كردية نصركف نوار نظػاـ يطبػق على البػػالغُت ك األحداث  نظاـ شبو اغبرية
 .2زاء اعبنائي، ك امبا كذلك كسيلة ؼبعاملة مرتكيب اعبنحالغرض منو ليس فق  طريقة اعب

ك عليو كجب التطرؽ اىل تعريف نظاـ اغبرية النصفية، مث شركطو ك اجراءات تطبيقو من 
 خبلؿ الفركع الثبلثة التالية.

 فطع األٍٚ اي
 ثؼريف هظام احلرية امنطفية 

ْذ اعتربه أحد طرؽ تنفيذ ، إ3ؽ.ع.ؼ 26-532قد أشار اليو اؼبشرع الفرنسي يف اؼبادة 
العقوبة السالبة للحرية منو يتم تدريب احملكـو عليو على اغبػرية خبلؿ فًتة تنفيػذ العػقوبة ك يفًتض 
تقسيم حياة احملكـو عليو اىل شقُت، فيقضي النهار خارج اؼبؤسسات العقابية كباقي األفراد دكف 

القياـ بًتبص مهٍت، أما يف اؼبساء فيعود اىل رقابة ك ذلك للقياـ بعمل مهٍت أك مزاكلة دراسة أك 
                                                           

    .385صاؼبرجع السابق، الدكتور/عمر خورم: السياسة العقابية يف القانوف اعبزائرم،  1
2   La semi-liberté est applicable aux adultes comme aux mineures, elle constitué non 

seulement un mode d’exécution des sanctions pénales, mais encore une modalité de 

traitement délinquant ,Voir ouardia nassroune-nouar: le contrôle de l’exécution des 

sanctions pénales, Op.cit, p198 .  
3  Art 132-26  de  C.p.f : «  Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à 

rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de 

l'application des peines en fonction du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement, à la 

formation professionnelle, à la recherche d'un emploi, au stage, à la participation à la vie 

de famille, au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion en vue duquel il a été 

admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l'établissement pendant 

les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent 

interrompues ». 
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ؽ.ت.س بقوؽبا :" سبنح  515اؼبؤسسة العقابية، ك ىذا ما تبناه اؼبشرع اعبزائرم يف نص اؼبادة 
االستفادة من نظاـ اغبرية النصفية للمحبوس، كفق الشركط احملددة يف ىذا القسم، لتمكينو من 

ـ أك التقٍت، أك متابعة دراسات عليا أك تكوين مهٍت"  تأدية عمل أك مزاكلة دركس يف التعليم العا
 اذ اعتربه نظاـ يعتمد بشكل كبَت على الثقػػػػة اليت يكتسبهػػػػػػػػػػػػػا احملبوس ك الػػػػػػػػػيت غالبا ما تبُت مدل

 استقامتو.
ك لكن كضع احملبوس يف نظاـ اغبرية النصفية يتطلب توفر شركط معينة سوؼ يتم التطرؽ 

 ا يف الفرع اؼبوايل.اليه

 فطع ايجاْٞ اي
 رشوط اموضع يف هظام احلرية امنطفية

ؽ.ت.س ك اليت تنص على ما يلي :" يبكن أف يستفيد  3-516/2بالرجوع اىل اؼبادة 
 من نظاـ اغبرية النصفية احملبوس:

 ( شهرا.24احملكـو عليو اؼببتدئ الذم بقي على انقضاء عقوبتو أربعة ك عشركف )-
( 5/2عليو الذم سبق اغبكم عليو بعقوبة سالبة للحرية، ك قضى نصف)احملكـو -

( شهرا"، يتضح أهنا حددت 24العقوبة، ك بقي على انقضائها مدة ال تزيد عن أربعة ك عشرين)
 الشركط الواجب توافرىا يف احملكـو عليو اؼبستفيد من ىذا النظاـ.
و من امضاء تعهد كتايب يلتـز دبوجبو ك بعد قبوؿ احملبوس يف نظاـ اغبرية النصفية البد علي

جبميع التعليمات اؼبتعلقة بأكقات خركجو ك دخولو من اؼبؤسسة العقابية اليت وبددىا قاضي تطبيق 
(   17، حبيث يصدر بدكره مقرر يقضي بوضع احملبوس يف ىذا النظاـ )أنظر اؼبلحق رقم1العقوبات

 .2ك ذلك بعد استشارة عبنة تطبيق العقوبات
حظ يف اغبياة العملية أف االستفادة من ىذا النظاـ يبنح يف غالب األحياف ك اؼببل

للمحكـو عليهم الذين يزاكلوف تعليما باعبامعة أك تكوينا مهنيا، تشجيعا من طرؼ ادارة السجوف 
 ػوين، ؼبا ك اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت غبث ىذه الفئػػػػػػػػػة على مػػواصػلة التعليػػم ك التكػػػػػػػػػ
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 .1ؽباذين األسلوبُت من أثر اهبايب يف سبكُت احملبوسُت  من االندماج يف اجملتمع بعد االفراج عنهم
اال أف كضع احملبوس يف نظاـ اغبرية النصفية ىبضع إلجراءات ك جزاءات نعاعبها يف الفرع 

 اآليت.

 فطع ايجايحاي
  ل هااحراءات اموضع يف هظام احلرية امنطفية و حزاء الاخال

 تتمثل اجراءات الوضع يف نظاـ اغبرية النصفية فيما يلي:
 تعيُت احملبوس اؼبستفيد من اغبرية النصفية بصفة منفردة.-
 ربرير صاحب العمل أك اؽبيئة تصريح بتشغيل احملبوس أك قبولو من أجل -

 استكماؿ دراستو أك تكوينو ليظل ربت مسؤكليتو.
النظاـ كثيقة تثبت شرعية كجوده خارج اؼبؤسسة تسليم احملبوس اؼبستفيد من ىذا -
 العقابية.

ك باؼبقابل يبنح للمحبوس الذم أثبت استقامتو مكافآت مقابل عملو تستلمها االدارة 
العقابية لتضعها يف مكسبو اؼبايل ك ىي عن مبالغ مالية، على عكس من ذلك فاف أخل احملكـو 

اليت تعهد هبا فانو يتعُت على مدير اؼبؤسسة العقابية عليو بالشركط اؼبذكورة سالفا ك بااللتزامات 
احملكـو عليو ك بإخطار قاضي تطبيق العقوبات بذلك ليقرر ىذا األخَت االبقاء على ىذه  عبارجا 

 .2االستفادة أك كقفها أك الغائها، ك ذلك بعد استشارة عبنة تطبيق العقوبات

  يحطًب ايجاامل
 هظام الافراج املرشوط 

شركط ىو نظاـ عقايب يهدؼ اىل ضباية اجملتمع عن طريق تقوًن احملبوسػػُت       االفراج اؼب
ك عبلج اكبرافهم االجرامي ك تأىيلهم اجتماعيا، ىذا النظاـ قدًن النشأة ظهر يف أكاخر القرف 
الثامن عشر يف االمرباطورية النمساكية، مث انتشر ليشمل جل النظم العقابية على ـبتلف مذاىبها 

                                                           
 بوربالة فيصل: تكييف العقوبات يف ظػل قػانوف تنظػيم السػجوف ك اعػادة االدمػاج االجتمػاعي للمحبوسػُت، مػذكرة ماجسػتَت 1

  .20، كلية اغبقوؽ بن عكنوف، اعبزائر، ص2010-2011
    .21صؽ.ت.س، السالف الذكر،  107/2أنظر اؼبادة  2
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 12-72، ك لقد أخذ بو اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ األمر رقم 1ئدية ك أنظمتها السياسيةالعقا
اؼبؤرخ يف  14-15اؼبتعلق بقانوف السجوف اؼبلغى، ك كذا القانوف رقم  51/12/5972اؼبؤرخ يف 

اؼبتضمن قانوف تنظيم السجوف ك اعادة االدمػاج االجتمػاعي للمحبوسُت، ك نظرا  16/12/2115
ذا النظاـ سوؼ تتم دراستو من خبلؿ تقسيم ىذا اؼبطلب اىل ثبلثة فركع، يعاًف الفرع ألنبية ى

األكؿ مفهـو نظاـ االفراج اؼبشركط،  ك الفرع الثاين شركطو، مث اعبهات اؼبختصة دبنح االفراج 
 اؼبشركط ك آثاره يف الفرع الثالث.

 فطع األٍٚ اي
 مفيوم الافراج املرشوط 

لفقهية حوؿ ربديد مفهـو نظاـ االفراج اؼبشركط، فهناؾ من عرفو لقد تعددت التعاريف ا 
على أنو :" أسلوب من أساليب اؼبعاملة خارج اؼبؤسسات العقابية هبوز دبقتضاه اطبلؽ سراح 

، ك يذىب البعض 2احملكـو عليهم بعقوبة سالبة للحرية، قبل انقضاء كل اؼبدة احملكـو هبا عليهم"
 .3طبلؽ سراح اؼبسجوف قبل انتهاء مدة عقوبتو اذا توافرت شركط معينة"اآلخر اىل تعريفو بأنو:" ا

ك يذىب اسحاؽ ابراىيم منصور اىل تعريفو بأنو:" اخبلء سبيل احملكـو عليو الذم قضى  
فًتة معينة من العقوبة قبل انقضاء مدة العقوبة كاملة ربت شرط أف يسلك سلوكا حسنا أثناء 

 .4"كضعو ربت اؼبراقبة ك االختبار
ك يتجلى من خبلؿ ىذه التعريفات أف نظاـ االفراج اؼبشركط يتميز دبجموعة من 

 اػبصائص تتمثل فيما يلي :
االفراج اؼبشركط منحة أك مكافأة تأديبية سبنح للمحكـو عليو الذم يثبت حسن السَتة -

 ك السلوؾ، ك ال يعترب حقا مكتسبا لو.
قابية التهذيبية للمحكـو عليو، يعتمد على االفراج اؼبشركط أسلوب تفريد اؼبعاملة الع-

 .5تدابَت اؼبساعدة ك اؼبراقبة من أجل تسهيل عملية اصبلح ك اعادة التأىيل االجتماعي ؽبذه الفئة
                                                           

  .473أحسن بوسقيعة: الوجيز يف القانوف اعبزائي العاـ، اؼبرجع السابق، صالدكتور/ 1
    .418صاؼبرجع السابق،الدكتور/عمر خورم: السياسة العقابية يف القانوف اعبزائرم،  2
    .225ص فوزية عبد الستار: مبادئ علم االجراـ ك علم العقاب، اؼبرجع السابق،/ةالدكتور  3
    .254،  253الدكتور/اسحاؽ ابراىيم منصور: موجز يف علم االجراـ ك علم العقاب، اؼبرجع السابق، ص ص 4
  .31عة ك النشر ك التوزيع، اعبزائر، ص، دار ىومو للطبا2151معافة بدر الدين: نظاـ االفراج اؼبشركط، بدكف طبعة،  5
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االفراج اؼبشركط ليس افراجا هنائيا، ألنو ال يؤدم اىل انقضاء العقوبة، ك مدتو تدخل -
 ػكن أف يلغى يف أم كقت اذا مػػػػػػػػػػا أخل احملػػػػػػػػػػػكـو عليو بإحدلضمن العقوبة احملكـو هبػػػػػػػػا، ك يبػػػػػػػ

 .1االلتزامات اؼبفركضة عليو ك اليت سنتناكؽبا الحقا 
االفراج اؼبشركط كسيلة للتقليل من نفقات اؼبؤسسات العقابية، ك كذا من اكتظاظ -  

 .2احملبوسُت داخل ىذه اؼبؤسسات
ة اؼبنشورة يف اؼبوقع الرظبي لوزارة العدؿ مدل فاعلية ىذا كقد بينت االحصائيات األخَت 

ؿببوس  5458النظاـ يف تأىيل احملبوسُت ك اعادة ادماجهم اجتماعيا، حيث استفاد ما يقارب 
 (.   18فق  على غرار باقي السنوات األخرل )أنظر اؼبلحق رقم  2154منو خبلؿ سنة 

 فطع ايجاْٞاي
 رشوط ثطبيق الافراج املرشوط 

 تتمثل شركط تطبيق االفراج اؼبشركط على احملكـو عليو كالتايل : 
 أوال: الشروط الموضوعية لإلفراج المشروط  
أف يكوف سلوؾ احملكـو عليو قويبا، دبعٌت تكوف سَتتو حسنة داخل اؼبؤسسة العقابية مع - 

 .3ؽ.ت.س لذلك 534اظهاره لضمانات جدية الستقامتو، حيث أشارت اؼبادة 
احملكـو عليو عبزء من العقوبة داخل اؼبؤسسة العقابية قبل أف يبنح لو االفراج  قضاء- 

اؼبشركط، حبيث وبدد ىذا اعبزء على أساس نسب معينة من مدة العقوبة احملكـو هبا، ك لقد حدد  
( احملكـو هبا، أما بالنسبة للعائدين 5/2اؼبشرع الفرنسي ىذه اؼبدة بالنسبة للمبتدئُت بنصف اؼبدة)

( اؼبدة احملكـو هبا، أما احملكـو عليو بعقوبة السجن اؼبؤبد فًتفع اؼبدة اىل 2/3َتفعها اىل ثلثي )ف

                                                           
       ، دار ىومػػػو للطباعػػػة ك الػػػػنشر2151الدكتور/عبػػػد الػػػرزاؽ بوضػػػياؼ: مفهػػػـو االفػػػراج اؼبشػػػركط يف القػػػانوف، بػػػدكف طبعػػػة،  1

 . 9،8ص صك التوزيع، اعبزائر، 
، دار االيبػاف 5995-5994ف طبعػة، الدكتور/ؿبمد عيد الغريب: االفراج الشرطي يف ضوء السياسة العقابية اغبديثة، بػدك  2

    .41للطباعة األكفست، اؼبغرب، ص
  .24صؽ.ت.س، السالف الذكر،  134أنظر اؼبادة  3
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 534، ك ىذا تقريبا نفس الوضع بالنسبة للمشرع اعبزائرم دبقتضى اؼبادة 1عشرة سنة شبانية
 . 4ك  3ك  2ؽ.ت.س  السالفة الذكر يف فقراهتا 

ؼبالية من مبالغ مالية ك مصاريف قضائية ك مبالغ أف يويف احملكـو عليو بالتزاماتو ا- 
على ذلك بقوؽبا :" ال ؽ.ت.س 536الغرامات ك كذا التعويضات اؼبدنية، حيث نصت اؼبادة 

يبكن احملبوس أف يستفيد من االفراج اؼبشركط ما مل يكن قد سدد اؼبصاريف القضائية، ك مبالغ 
 دنية، أك ما يثبت تنازؿ الطرؼ اؼبدين لو عنها".الغرامات احملكـو هبا عليو، ك كذا التعويضات اؼب

اال أف اؼبشرع اعبزائرم مل يشر يف قانوف تنظيم السجوف ك إعادة االدماج االجتماعي  
للمحبوسُت اىل اغبالة اليت يكوف فيها احملكـو عليو غَت قادر على الوفاء بااللتزامات اؼبالية الواردة 

ذلك عدـ استفادة احملكـو عليو من االفراج اؼبشركط باستثناء يف منطوؽ اغبكم اعبنائي، فبا يعٍت 
 .2حالة سداده التعويضات احملكـو هبا عليو دبوجب حكم مدين فبل ربوؿ دكف االفراج عنو شرطيا

ك بالرغم من ذلك ىناؾ استثناءات كاردة على ىذه الشركط اؼبوضوعية الواجب توفرىا يف 
 احملكـو عليو متمثلة فيما يلي :

كـو عليو يعفى من فًتة االختبار اذا بلغ السلطات اؼبختصة عن حادث خطَت قبل احمل-
 كقوعو من شأنو اؼبساس بأمن اؼبؤسسة العقابية، أك قدـ معلومات للتػػعرؼ على مػػدبريو

ؽ.ت.س بنصها على  535، ك ىذا ما أشارت اليو اؼبادة 3أك كشف عن ؾبرمُت ك مت ايقافهم 
من االفراج اؼبشركط دكف شرط، فًتة االختبار اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  أنو :" يبكن أف يستفيد

أعبله، احملبوس الذم يبلغ السلطات اؼبختصة عن حادث خطَت قبل كقوعو من شأنو  534
اؼبساس بأمن اؼبؤسسة العقابية، أك يقدـ معلومات للتعرؼ على مدبريو، أك بصفة عامة، يكشف 

 عن ؾبرمُت ك ايقافهم".
احملكـو عليو من صبيع الشركط اؼبوضوعية السالفة الذكر اذا كاف مصاب دبرض  اعفاء- 

خطَت أك بإعاقة دائمة تتناىف مع بقائو يف اؼبؤسسة العقابية ذبعلها تؤثر سلبا عليو ك بصفة مستمرة 

                                                           
1  Art 132-23 de C.p.f : «  la semi-liberté et la libération conditionnelle. La durée de la 

période de sûreté est de la moitié de la peine ou, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers 

de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à 

vingt-deux ans.. »   
     .535معافة بدر الدين: نظاـ االفراج اؼبشركط، اؼبرجع السابق، ص 2
     .532، صنفسوشركط، اؼبرجع معافة بدر الدين: نظاـ االفراج اؼب 3
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ك قد نص كذلك على ىذه االستثناء اؼبنشور الوزارم  ،1ك متزايدة على حالتو الصحية ك النفسية
 .2اؼبتعلق بإجراءات االفراج اؼبشركط 21/16/5984اؼبؤرخ يف  16ؾ رقم اؼبشًت 

 ثانيا: الشروط الشكننلية  
 ك تتمثل ىذه الشركط فيما يلي : 
ؽ.ت.س على أف االفراج اؼبشركط  537لقد بينت اؼبادة  مرحلة الطلب أك االقًتاح:-5 

كوف يف شكل اقًتاح من قاضي يكوف بطلب من احملكـو عليو شخصيا أك فبثلو القانوين، ك قد ي
، ليتم احالتو على عبنة تطبيق العقوبات اليت يتوجب 3تطبيق العقوبات أك مدير اؼبؤسسة العقابية

عليها الفصل فيو يف أجل أقصاه شهر من تاري  تسجيل الطلب، ىذا ما أشارت اليو اؼبادة 
وبدد تشكيلة  الذم 57/16/2115اؼبؤرخ يف  581-15من اؼبرسـو التنفيذم رقم  19/5

عبنة تطبيق العقوبات ك كيفية سَتىا، اذ تنص على ما يلي :" تفصل اللجنة يف الطلبات اؼبعركضة 
 .4عليها يف أجل أقصاه شهر كاحد ابتداء من تاري  تسجيلها"

ك تتمثل ىذه اؼبرحلة يف اجراء ربقيق مسبق على احملكـو عليو  :تحقيق السابقمرحلة ال-2 
فراج اؼبشركط، ألف الغاية من كراء ذلك معرفة كضعيتو اعبزائية ك العائلية ك حالتو قبل ازباذ قرار اال

الصحية، ك ؿبل اقامتو ك مهنتو اؼبعتادة، ك مستول التعليم الذم حصلو باؼبؤسسة العقابية         
أك غَتىا، اضافة اىل ذلك التعرؼ على الشهادات العلمية ك اؼبهنية اليت ربصػل عليػها ك مدل 

سديده للمصاريف ك الغرامات القضائية ك التعويضات، ك عند االنتهاء من ىذا التحقيق يبكن ت
للسلطة اؼبختصة اصدار قرارىا اؼبناسب يف طلب االفراج اؼبشركط اؼبقدـ اما بقبوؿ منحو         

 أك تأجيلو، أك رفضو هنائيا.
لة اؼبتمثلة يف اصدار القرار ىذه اؼبرح :اصدار القرار النهائي لئلفراج اؼبشركطمرحلة -3  

 النهائي لئلفراج اؼبشركط أكالىا اؼبشرع اعبزائرم لكل من قاضي تطبيق العقوبات أك كزيػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػدؿ 
                                                           

     .26ؽ.ت.س، السالف الذكر، ص 548أنظر اؼبادة  1
     .534معافة بدر الدين: نظاـ االفراج اؼبشركط، اؼبرجع نفسو، ص 2
ؽ.ت.س  علػػى مػػا يلػػي :" يقػػدـ طلػػب االفػػراج اؼبشػػركط مػػن احملبػػوس شخصػػيا أك فبثلػػو القػػانوين، أك يف  137تػػنص اؼبػػادة  3

  ح من قاضي تطبيق العقوبات، أك مدير اؼبؤسسة العقابية".شكل اقًتا 
، وبػدد تشػػكيلة عبنػػة 2005مػػام سػػنة  17ق اؼبوافػق 1426ربيػػع الثػاين عػػاـ  8مػػؤرخ يف  180-05مرسػـو تنفيػػذم رقػم  4

ة مػػام سػػن 18ق اؼبوافػػق 1426ربيػػع الثػػاين عػػاـ  9، الصػػادرة بتػػاري  35تطبيػػق العقوبػػات ك كيفيػػات سػػَتىا، ج.ر، العػػدد 
  .13ـ، ص2005
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 ، ك اليت سوؼ كباكؿ التدقيق فيها من خبلؿ الفرع اؼبوايل. 1حسب مدة العقوبة احملكـو هبا اؼبتبقية

 فطع ايجايح اي
 مبنح الافراج املرشوط و أ اثره  اجليات اخملخطة

لقد خوؿ اؼبشرع اعبزائرم لكل من قاضي تطبيق العقوبات ك كزير العدؿ حافظ األختاـ  
 باعتبارنبا ىيئات قضائية مهمة اصدار قرار االفراج اؼبشركط كاآليت :

 أوال: اختصاص قاضي تطبيق العقوبات بمنح االفراج المشروط 
بدقة ك كضوح اعبهة اؼبختصة أصبل دبنح االفراج اؼبشركط  اف اؼبشرع اعبزائرم مل وبدد 

ؽ.ت.س، فاف منح االفراج اؼبشركط من اختصاص عبنة  545/5ك  538فطبقا لنص اؼبادتُت 
، لكن بعد 2تطبيق العقوبات ىذا من جهة، ك من جهة ثانية ىبتص قاضي تطبيق العقوبات بذلك

تعلق بكيفية البث يف ملفات االفراج اؼبشركط اؼب 15/16/2115 صدكر اؼبنشور الوزارم اؼبؤرخ يف
 :3كزع االختصاص بُت عبنة تطبيق العقوبات ك قاضي تطبيق العقوبات على النحو اآليت

 تصدر اللجنة مقررا يتضمن اؼبوافقة على منح االفراج اؼبشركط.- 
يصدر قاضي تطبيق العقوبات بناءا على ىذا اؼبقرر، مقرر االستفادة من االفراج - 

 (. 19ؼبشركط)أنظر اؼبلحق رقم ا
 شهرا.  24مع اشًتاط اؼبشرع اعبزائرم أف يكوف باقي العقوبة يساكم أك يقل عن  
ك يكوف مقرر االفراج اؼبشركط قابل للطعن من قبل النائب العاـ خبلؿ شبانية أياـ من  

دبوجب  تاري   تبليغو، ىذا الطعن يكوف أماـ عبنة تكييف العقوبات اليت حددت تشكيلتها
57/15/2115اؼبؤرخ يف  585-15اؼبرسـو التنفيذم رقم 

، اليت تفصل فيو خبلؿ مهلة طبسة    4
 .5ك أربعُت يوما ابتداء من تاري  الطعن، ك دبجرد مركر ىذه اؼبدة يعترب الطعن مرفوضا

                                                           
     .25ؽ.ت.س، السالف الذكر، ص 542ك  545/5أنظر اؼبادتُت  1
     .25، صاؼبرجع نفسوؽ.ت.س،  538أنظر اؼبادة  2
     .451أحسن بوسقيعة: الوجيز يف القانوف اعبزائي العاـ، اؼبرجع السابق، صالدكتور/ 3
، وبػدد تشػػكيلة عبنػػة 2005مػػام سػػنة  17ق اؼبوافػق 1426ربيػػع الثػاين عػػاـ  8مػػؤرخ يف  181-05مرسػـو تنفيػػذم رقػم  4

مػام سػنة  18ق اؼبوافػق 1426ربيػع الثػاين عػاـ  9، الصادرة بتاري  35تكييف العقوبات ك تنظيمها ك سَتىا، ج.ر، العدد 
       .14ـ، ص2005

     .25، صاؼبرجع نفسوؽ.ت.س،  545/5أنظر اؼبادة  5
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ك يف حالة قبوؿ الطعن من طرؼ ىذه اللجنة يبلغ  بذلك قاضي تطبيق العقوبات الذم بدكره  
 ي مقرر االفراج اؼبشركط، أمػػػػػػػػػػػػا اذا رفض الطػػػػػػػػعن فيبلػػػػػػغ مقرر الرفض الصادر عن ىذه اللجنة يلغ

 بواسطة النيابة العامة لقاضي تطبيق العقوبات الذم يسهر على تنفيذه.
 ثانيا: اختصاص وزير العدل بمنح االفراج المشروط  

 يف طلبات االفراج اؼبشركط يف اغباالت التالية:ىبتص كزير العدؿ حافظ األختاـ بالبث  
 شهرا. 24اذا كانت اؼبدة اؼبتبقية من العقوبة أكثر من -
اغبالة اليت يكوف فيها احملكـو عليو مصاب دبرض خطَت أك اعاقة دائمة تتناىف مع بقائو -

لصحية البدنية يف اؼبؤسسة العقابية ك من شأهنا تؤثر سلبا ك بصفة مستمرة ك متزايدة على حالتو ا
 أك النفسية.
اغبالة اليت يبلغ فيها احملكـو عليو السلطات اؼبختصة عن حادث خطَت قبل كقوعو من -

شأنو اؼبساس بأمن اؼبؤسسة العقابية، ك كذلك  أقدـ على على التعرؼ على مدبريو أك كشف عن 
 ؾبرمُت ك ايقافهم.

عملية البث يف الطلبات اؼبقدمة ك يبكن االشارة اىل أف كزير العدؿ حافظ األختاـ بعد 
أمامو يصدر مقرر االفراج اؼبشركط هنائيا، ليبلغ أمُت عبنة تطبيق العقوبات نسخة من ىذا اؼبقرر 
اىل مدير اؼبؤسسة العقابية لتنفيذه بتدكينو على رخصة االفراج اؼبشركط اليت تسلم للمحكـو عليو 

اؼبؤسسة العقابية ؽبذا األخَت فحول ىذا  اؼبستفيد من ىذا األسلوب، لكن قبل ذلك يبلغ مدير
اؼبقرر ك الشركط اػباصة الواردة فيو ، اضافة اىل ذلك وبرر ؿبضرا يثبت فيو قبوؿ اؼبستفيد احملكـو 
عليو ؽبذه الشركط ليوقع يف األخَت كبلنبا على ىذا احملضر الذم ترسل نسخة منو اىل قاضي 

 حسب اغبالة. تطبيق العقوبات أك كزير العدؿ حافظ األختاـ
 ك يًتتب على تنفيذ  قرار االفراج اؼبشركط عدة آثار أنبها ما يلي :

اف مدة االفراج اؼبشركط تكوف : اخبلء سبيل احملكـو عليو قبل انقضاء مدة العقوبة-5
مساكية للجزء الباقي من العقوبة كقت االفراج عن احملكـو عليو، غَت أنو يف حالة اغبكم على 

لسجن اؼبؤبد فاف مدة االفراج اؼبشركط ربدد خبمس سنوات، فاذا مل تنقطع مدة احملكـو عليو با
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االفراج اؼبشركط عند انقضاء اآلجاؿ اؼبذكورة اعترب احملكـو عليو مفرجا عنو هنائيا من تاري  تسروبو 
 .1ؽ.ت.س546اؼبشركط، ىذا ما أشارت اليو اؼبادة 

عاف عامة ك خاصة يبكن التطرؽ اىل ىذه االلتزامات نو : التزامات اؼبفرج عنو بشرط-2
 فيما يلي : 2أنبها

يفرض على احملكـو عليو اؼبستفيد من مقرر االفراج اؼبشركط التزامات  *االلتزامات العامة:
 يتوجب عليو التقيد هبا ك ىي :

 االقامة يف مكاف معُت ك ؿبدد.-
اليت عينت ؽبذا االمتثاؿ الستدعاءات قاضي تطبيق العقوبات ك اؼبساعدة االجتماعية -
 الغرض.
قبوؿ زيارات اؼبساعدة االجتماعية ك موافاهتا بكل اؼبعلومات ك اؼبستندات اليت تسمح -

 دبراقبة كسائل العيش للمفرج عنو بشرط.
  :اصة*االلتزامات اػب

 يلـز احملكـو عليو بالتوقيع على سجل خاص موضوع دبحافظة الشرطة أك الدرؾ الوطٍت.-
 راقبة ك العبلجات الطبية .خضوعو لتدابَت اؼب-
 عدـ اختبلط احملكـو عليو ببعض فئات اجملرمُت.-
ال يستقبل أك يأكم يف مسكنو بعض األشخاص ك السيما اؼبتضرر من اعبريبة ىتك -
 العرض.
 تبليغ قاضي تطبيق العقوبات بكل التنقبلت اليت يقـو هبا اؼبفرج عنو بشرط.-
 اؼبنع من سياقة بعض السيارات.-
يف حالة اخبلؿ احملكـو عليو اؼبستفيد من مقرر االفراج : اء مقرر االفراج اؼبشركطالغ-3

اؼبشركط هبذه االلتزامات اؼبفركضة عليو سواء كانت عامة أك خاصة، ك كذا الشركط اؼبلقاة على 
عاتقو اؼبدكنة يف ىذا اؼبقرر، فاف مقرر االفراج اؼبشركط يلغى ك يعاد احملكـو عليو اىل اؼبؤسسة 

                                                           
تكوف مدة االفراج اؼبشركط عن ؿببوس لعقوبة مؤقتة، مساكية للجزء الباقي من  :"ما يلي  ؽ.ت.س على 546تنص اؼبادة  1

العقوبة كقت االفراج. ربدد مدة االفػراج اؼبشػركط عػن احملبػوس احملكػـو عليػو بالسػجن اؼبؤبػد خبمػس سػنوات، اذا مل تنقطػع مػدة 
  رجا عنو هنائيا منذ تاري  تسروبو اؼبشركط".   االفراج اؼبشركط عند انقضاء اآلجاؿ اؼبذكورة أعبله، اعترب احملكـو عليو مف

2   Olivier michiels, Daisy chichoyan, Patrick thevissen : La détention préventive, 2010, 

parc scientifique eistein, Belgique, p.115.  
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لعقابية ليستويف اؼبدة اؼبتبقية من العقوبة احملكـو هبا عليو، ك تعترب اؼبدة اليت قضاىا يف نظاـ االفراج ا
ؽ.ت.س اليت تنص  3/ 547اؼبشركط عقوبة مقضية، ىذا ما اعتمده اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 

قضاء ما تبقى من على ما يلي :" يًتتب على الغاء مقرر االفراج اؼبشركط بالنسبة للمحكـو عليو 
 العقوبة احملكـو هبا عليو، ك تعد اؼبدة اليت قضاىا يف نظاـ االفراج اؼبشركط عقوبة مقضية".

( من اختصاص كزير العدؿ 51للعلم أف قرار الغاء االفراج اؼبشركط)أنظر اؼبلحق رقم 
يلغى فيها حافظ األختاـ أك قاضي تطبيق العقوبات حسب اغبالة، اال أنو ىناؾ حالة استثنائية 

قرار االفراج اؼبشركط تتمثل يف ارتكاب اؼبستفيد احملكـو عليو من ىذا النظاـ جريبة جديدة خبلؿ 
 .1ىذه الفًتة ك صدكر حكم جديد ضده

 بشح ايجايح امل
 امرػاية امالحلة نومفرج غهنم  

ضعوا عند انقضاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، يفرج عن احملكـو عليهم هنائيا، بعدما خ
   ائية ػألساليب التأىيل ك التهذيب داخل اؼبؤسسة العقابية، ك عبميع أشكاؿ الرعاية الصحية الوق

ك العبلجية، ىذه األساليب ال تكتمل أىدافها بوجوب رعاية اؼبفرج عنهم بعد خركجهم من 
شأ عن أزمة االفراج " اليت تنباؼبؤسسة العقابية، بل عادة ما يواجو البعض منهم دبا يسمى " 

االختبلؼ بُت ظركؼ اغبياة اليت اعتادكا عليها داخل اؼبؤسسة العقابية ك بُت اغبياة خارجها فقد 
يتعرضوف لظركؼ قد تدفعهم اىل العودة للجريبة مرة أخرل، ك من بُت ىذه الظركؼ عدـ كجود 

منهم، كل  اؼبأكل ك اؼباؿ البلـز لتغطية االحتياجات االجتماعية ألسرىم، ك كذلك نفور اجملتمع
 بيقػػىذا يقودنا اىل حقيقة ىامة ك ىي ضركرة استكماؿ عبلج اؼبفرج عنهم بتط

 عليهم أساليب جديدة عن تلك اؼبطبقة داخل اؼبؤسسات العقابية.
ك ألجل ىذا اذبهت السياسة العقابية اغبديثة اىل االعًتاؼ للمفرج عنهم حبقهم يف الرعاية 

ارىا أسلوب أك نوع من الربامج االصبلحية اليت تطبق عليهم البلحقة سواء دكليا أك كطنيا باعتب
خارج اؼبؤسسات العقابية، عن طريق منح ىذه الفئة يد اؼبساعدة اؼبادية ك اؼبعنوية الستعادة 

 مكانتهم يف اجملتمع.

                                                           
    .438ص اؼبرجع السابق،الدكتور/عمر خورم: السياسة العقابية يف القانوف اعبزائرم،  1
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ك من ىنا تبنتها اؼبواثيق الدكلية ك أكصت النظم العقابية باعتمادىا ك األخذ هبا كأسلوب 
 .ؼبعاملة العقابية اؼبكملة لربامج تأىيل ك اصبلح احملبوسُت داخل اؼبؤسسات العقابيةمن أساليب ا

ك على ىذا األساس مت تقسيم ىذا اؼببحث اىل ثبلثة مطالب، تناكؿ اؼبطلب األكؿ مفهـو 
الرعاية البلحقة للمفرج عنهم، مث صور الرعاية البلحقة يف اؼبطلب الثاين، ك يف اؼبطلب الثالث 

 الدكيل ك الوطٍت بالرعاية البلحقة . االىتماـ

 طًب األٍٚ امل
 مفيوم امرػاية امالحلة نومفرج غهنم 

يقتضي البحث عن مفهـو الرعاية البلحقة للمفرج عنهم، ربديد معناىا)تعريفها(، مث بياف 
 التاليُت.فرعيُت أنبيتها من خبلؿ ال

 فطع األٍٚ اي
 ثؼريف  امرػاية امالحلة نومفرج غهنم 

من أساليب اؼبعاملة العقابية خارج اؼبؤسسات  الرعاية البلحقة للمفرج عنهم أسلوب تعترب 
العقابية حيث أهنا تكمل ىدؼ العقوبة اؼبتمثل يف التأىيل ك االصبلح ك قد اختلفت اآلراء حوؿ 

فذىبت اؼبنظمة العربية للدفاع االجتماعي على تعريفها بأهنا:" عملية  ،ربديد معناىا لتعدد صورىا
تابعية ك تقويبية للنزالء اؼبفرج عنهم يف بيئتهم الطبيعية من خبلؿ هتيئتهم للعودة اىل العامل ت

اعي ك النفسي ك الًتفيهي ػاػبارجي، ك العمل على توفَت أنسب ألواف األمن االقتصادم ك االجتم
 .1داخل ؾبتمعهم الطبيعي"

ساعدة سبنح ؼبن ىبلي سبيلو ك قد عرفها السيد رمضاف على أهنا:" االىتماـ ك العوف ك اؼب
من السجن ؼبعاكنتو يف جهوده للتكيف االجتماعي مع اجملتمع"، ك كذلك أهنا:" عملية عبلجية 
    مكملة للعبلج اؼبؤسس للمفرج عنهم، تستهدؼ استعادة اغبدث لقدرتو على ادراؾ مشكبلتو 

 .2فبن مع ىذه البيئة"ك ربمل مسؤكلياتو ؼبواجهتها يف بيئتو الطبيعية ليحقق أفضل تكييف 
                                                           

جامعػػة نػايف العربيػػة للعلػـو األمنيػػة ، 2006الطبعػة األكىل، التخصػص اؼبهػػٍت يف ؾبػاؿ الرعايػػة البلحقػة،  :العمػر معػن خليػػل 1
 . 15مركز الدراسات ك البحوث، الرياض، ص

ار اؼبعرفػة د، 1995بدكف طبعة،اسهامات اػبدمة االجتماعية يف ميداف السجوف ك أجهزة الرعاية البلحقة،  :السيد رمضاف 2
 .   157اعبامعية، مصر، ص
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ك يذىب البعض اآلخر اىل تعريف الرعاية البلحقة بأهنا:" أسلوب يف اؼبعاملة العقابية 
يطبق بعد االفراج النهائي عن احملكـو عليو ؼبتابعة تأىيلو ك مساعدتو يف التكييف مع اغبياة داخل 

 .1اجملتمع"
عوف ك اؼبساعدة للمفرج عنو اما الرعاية البلحقة بأهنا تقدًن الفبا تقدـ يبكن تعريف ك 

لتكملة برامج التأىيل اليت تلقاىا داخل اؼبؤسسة العقابية، أك لتدعيمها خشية أف تفسدىا الظركؼ 
 .2االجتماعية

 فطع ايجاْٞ  اي
 أ مهية امرػاية امالحلة نومفرج غهنم   

تكمن للمفرج عنهم لرعاية البلحقة أف اك ما يبكن مبلحظتو من خبلؿ ىذه التعريفات 
 أنبيتها يف ربقيق األىداؼ التالية :

 تعمل على اغبد من ظاىرة العود اىل اعبريبة.- 
 تلعب دكر فعاؿ يف مكافحة اعبريبة.- 
 تساعد على ربقيق األمن ك االستقرار داخل اجملتمع.- 
حل اؼبشاكل االجتماعية للمحبوسُت اؼبفرج عنهم الناصبة عن ارتكاهبم للجرائم -

رامي ك التشرد ك جنوح ػػًتاؼ االجػسرم، ك اعبريبة اؼبنظمة ك االحمثل التفكك األ
 األحداث.

 اعادة تربية احملبوس ك اصبلحو ك اعادة ادماجو اجتماعيا .-
تقدًن اؼبساعدة للمفرج عنو للتأقلم مع العامل اػبارجي ك ضباية أسرتو من -

 الضياع.ك  التشتت
 و نفسو ك أسرتو.توفَت للمفرج عنو فرص كسب عمل الشريف يعُت ب-

ك بالرغم من أنبية الرعاية البلحقة يف ربقيق عملية االصبلح ك االدماج االجتماعي  
 للمحبوسُت اؼبفرج عنهم، إالّ أنو ىناؾ العديد من اؼبعوقات اؼبًتابطة ك اؼبتوالية تواجو احملبوس اؼبفرج

                                                           
 2006الرعاية البلحقة للمفرج عنهم يف التشريع االسبلمي ك اعبنائي اؼبعاصػر، الطبعػة األكىل  :السدحاف عبد اهلل بن ناصر 1

 . 10ص ،جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، مركز الدراسات ك البحوث، الرياض
  . 518، صاؼبرجع السابقجراـ ك العقاب ، مبادئ علمي اال: عمار عباس اغبسٍت 2
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 تتمثل فيما يلي:  عنو فور خركجو من اؼبؤسسة العقابية ك تواجده داخل اجملتمع ك اليت 
نفور اجملتمع منو ك عدـ تقبلو، فبا تنعكس عليو ىذه اؼبعاملة بدفعو اىل العودة اىل  -

 االجراـ مرة أخرل.
تشتت أسرتو نتيجة دخولو اؼبؤسسة العقابية ؼبا تواجهها من مشاكل مادية ك معنوية  -

 األمر الذم يصعب استكماؿ عملية التأىيل.
واف الشرطة ك كذا استجواهبم كلما كقعت جريبة يف اؼبكاف الرقابة اؼبستمرة من طرؼ أع -

 الذم يتواجد فيو احملكـو عليو اؼبفرج عنو.
الصعوبات اؼبادية اليت تواجو احملبوس مباشرة بعد االفراج عنو، ك اؼبتمثلة يف عدـ توفر  -

 اؼباؿ البلـز من أجل التكفل بأسرتو.
مل عند اػبواص، سببو عدـ الثػػػػػقة صعوبة حصوؿ فئة احملبوسُت اؼبفرج عنهم على الع -

 ك اػبوؼ منهم.
 طًب ايجاْٞامل

 ضور  امرػاية امالحلة نومفرج غهنم

تتخذ الرعاية البلحقة يف سبيل ربقيق أغراضها صورتُت، احداىا تتضمن اؼبساعدات 
 . اؼبادية ك األخرل تشمل اؼبساعدات اؼبعنوية

 

 فطع األٍٚاي
 املساػدات املادية

للمفرج عنو منذ غبظة خركجو من اؼبؤسسة العقابية العوف اؼبادم البلـز يف هبب أف يقدـ 
األياـ األكىل ليستطيع مواجهة ظركؼ اغبياة اعبديدة عليو بعد ابتعاده عنها  فينبغي أف تتكفل 

      خصيتو ػوتية لشػاؼبصاٌف ك اؽبيئات اغبكومية بقدر االمكاف بتزكيده باؼبستندات ك األكراؽ الثب
و ملبسا الئقا، مع مساعدتو على اغبصوؿ على مسكن ك عمل، اضافة اىل ذلك اعطائو ك منح



 556 

ك كذا رعايتو صحيا عن طريق عبلجو من   مبلغ من النقود لتسديد حاجاتو العاجلة ك مصاريفو
 .1أم مرض قد يصاب بو سواء كاف بدنيا أك عقليا أك نفسيا

 فطع ايجاْٞ اي
 املساػدات املؼنوية

ؼبساعدات يف تغيَت نظرة الناس اىل اؼبفرج عنو، ك ؿباكلة اقناعهم بتقدًن ك تتمثل ىذه ا
الرعاية االجتماعية لو من أجل ربقيق اؼبصلحة العامة، عن طريق تشجيعو ك مساعدتو على 
التخفيف من ردة الفعل النفسي لديو، نتيجة ىذا الشعور االجتماعي اؼبعادم لو، بالعمل على 

 .2ك صبلتو باألشخاص ك اؽبيئات اليت يبكنها رعاية مصاٌف أسرتواستعادة عبلقتو األسرية 
 

 

 

 

 

 

 طًب ايجايح امل
 الاىامتم ادلويل و اموطين  ابمرػاية امالحلة نومفرج غهنم

لقد أصبع عدد من اؼبؤسبرات الدكلية على االعًتاؼ بأنبية الرعاية البلحقة للمفرج عنهم 
ب احملبوسُت، ك ألزمت الدكؿ بأف تعتمدىا ك تتبناىا يف نتيجة لدكرىا اؼبكمل لعملية تأىيل ك هتذي

 تشريعاهتا العقابية. 
االىتماـ الدكيل بالرعاية لفرع األكؿ ايتناكؿ  فرعُت، طلب اىلقسم ىذا اؼبيك عليو سوؼ 

 الفرع الثاين.يف  بالرعاية البلحقة للمفرج عنهم مث االىتماـ الوطٍت  للمفرج عنهم، البلحقة

 فطع األٍٚ  اي
 الاىامتم ادلويل ابمرػاية امالحلة نومفرج غهنم 

لقد اىتمت اؼبؤسبرات الدكلية بالرعاية البلحقة ك اعًتفت بأنبيتها باعتبارىا أحد أساليب 
اؼبعاملة العقابية اليت يتلقاىا احملبوس اؼبفرج عنو بعد خركجو من اؼبؤسسة العقابية، ك ذلك بإصدار 

 .ؾبموعة من التوصيات

                                                           
 .  440،صاؼبرجع السابقمبادئ علم االجراـ ك العقاب،   :عبد الستار فوزية 1
، جامعػػة نػػايف 1997الطبعػػة األكىل،  ،رعايػػة اؼبسػػجونُت ك اؼبفػػرج عػػنهم ك أسػػرىم يف اجملتمػػع العػػريب: ؿبػػركس ؿبمػػود خليفػػة 2

    .21ت ك البحوث، الرياض، صالعربية للعلـو األمنية، مركز الدراسا
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 ات مؤتمرات األمم المتحدة بالرعاية الالحقة للمفرج عنهمتوصيأوال:   
     1955ة ػأكؿ مؤسبر دكيل نادل بالرعاية البلحقة للمفرج ذلك الذم انعقد جبنيف سن

ك اؼبتعلق دبكافحة اعبريبة ك معاملة اؼبذنبُت، حيث كضع األسس األكىل لبعض القيم ك اؼبفاىيم 
القيم يف ؾبموعة القواعد النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء االنسانية اذباه اجملرمُت ذبسدت ىذه 

 31اؼبؤرخ يف  663ك االجتماعي التابع ؽبيئة األمم اؼبتحدة بقراريو  اليت أقرىا اجمللس االقتصادم
، حبيث تضمنت ىذه القواعد 1977مام  12اؼبؤرخ يف  2076ك القرار رقم  1957جويلية 

 :1البلحقة للمفرج عنهم ك اؼبتمثلة فيما يليؾبموعة من التوصيات حوؿ الرعاية 
 تسهيل حصوؿ احملبوس اؼبفرج عنو على العمل ك السكن البلئقُت.-
ضركرة االتصاؿ بالسجُت أثناء تنفيذ العقوبة ك العمل معو على رسم مستقبلو بعد -
 االفراج عنو.
 فُت.العمل على ربسُت عبلقات السجُت بأسرتو بقدر ما يكوف ذلك يف صاٌف الطر -
ضركرة ربضَت مستقبل السجُت بعد اطبلؽ سراحو منذ بداية تنفيذ العقوبة السالبة -
 للحرية.

على االدارات ك اؽبيئات اغبكومية أك اػباصة، مساعدة اؼبفرج عنهم على العودة اىل -
 احتبلؿ مكاهنم يف اجملتمع.

وبصلوف على سعي االدارات اغبكومية بقدر االمكاف اىل جعل السجناء اؼبفرج عنهم -
 ك أكراؽ اؽبوية الضركرية.      الوثائق 

فتح اؼبؤسسات العقابية أماـ اؽبيئات ك األجهزة اغبكومية ك اؼبدنية اؼبعنية بالرعاية -
 البلحقة ك تسهيل االلتقاء باحملبوسُت.

ك قد سارت يف نفس االذباه اؼببادئ األساسية ؼبعاملة السجناء اليت اعتمدت ك نشرت 
 1990ديسمرب  14اؼبؤرخ يف  45/111دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة رقم على اؼبؤل 

حيث أكصت على كجوب هتيئة الظركؼ اؼببلئمة أماـ اؼبفرج عنهم من أجل اعادة ادماجهم يف 
اركة ك معاكنة اجملتمع ػل دبشػغي العمػبنصها على أنو:" ينب 10اجملتمع، ك ذلك من خبلؿ اؼبادة 

                                                           
 .  443، صاؼبرجع السابقالسياسة العقابية يف القانوف اعبزائرم،  :عمر خورم 1
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ؼبؤسسات االجتماعية ك مع ايبلء االعتبار الواجب ؼبصاٌف الضحايا، على هتيئة الظركؼ احمللي ك ا
 .1ادماج السجناء اؼبطلق سراحهم يف اجملتمع يف ظل أحسن الظركؼ اؼبمكنة" إلعادةاؼبواتية 

كتبعا لذلك اذبو التشريع االقبليزم اىل األخذ هبذه اؼببادئ، إْذ جعل من الرعاية البلحقة 
نهم اجبارية ؼبن حبسوا دبدد مؤبدة ك طويلة، ك كذا اؼبفرج عنهم الشباب الذين ال للمفرج ع

 . 2تتجاكز أعمارىم عن اغبادية ك العشرين
 توصيات المؤتمرات العربية بالرعاية الالحقة للمفرج عنهم ثانيا:

اضافة اىل توصيات مؤسبرات األمم اؼبتحدة بشأف الرعاية البلحقة للمفرج عنهم  ىناؾ 
سبرات عربية اىتمت بذلك أيضا، ك من بينها مؤسبر خرباء الشؤكف االجتماعية الذم أنعقد سنة مؤ 

بالقاىرة، حيث مت مناقشة فيو عدة مواضيع أنبها الرعاية البلحقة للمفرج عنهم حيث  1964
أصدر توصية بضركرة " توجيو العناية منذ بدء تنفيذ العقوبة اىل مستقبل اؼبسجوف بعد االفراج 

 .3و، ك كفالة أسباب العيش الشريف لو، اذ أف كاجب اجملتمع ال ينتهي باإلفراج عنو"عن
يف القاىرة ك الذم نظمو اؼبركز القومي للبحوث  1961ضف اىل ذلك اؼبؤسبر اؼبنعقد سنة 

من  االجتماعية ك اعبنائية، أين أكصى باؼبطالبة بتيسَت اجراءات رد االعتبار للمفرج عنهم
 .4بيةاؼبؤسسات العقا

 فطع ايجاْٞ  اي
 الاىامتم اموطين  ابمرػاية امالحلة نومفرج غهنم

اف االىتماـ الدكيل بالرعاية البلحقة للمفرج عنهم من خبلؿ اصدار توصيات هبذا الشأف 
ذىبت التشريعات العقابية باألخذ هبذا األسلوب من اساليب اؼبعاملة العقابية خارج اؼبؤسسات 

ب ك التزاـ على ػرع اعبزائرم فقد تبٌت الرعاية البلحقة معتربا اياىا كاجالعقابية، على غرار اؼبش
الدكلة اذباه اؼبفرج عنهم ك جعلها أسلوب مكمل ألساليب الرعاية ك التهذيب داخل اؼبؤسسات 

                                                           
 .567مػوسوعة الوثائق الدكلية اؼبرتبطة حبقوؽ االنسػاف، اؼبرجع السابق، ص قاضي ىشاـ: 1
، دار الثقافػػػة للنشػػػػر ك التوزيػػػػع  2005أصػػػوؿ علػػػػم االجػػػػراـ ك علػػػم العقػػػػاب، الطبعػػػػة األكىل،  :الدكتور/ؿبمػػػد صػػػػبحي قبػػػػم 2

 . 210األردف، ص
 .  459ؿبمد أبو العبل عقيدة ، اؼبرجع السابق، ص 3
نظػػاـ السػػجوف يف مصػػر ك حقػػوؽ اؼبسػػجونُت علػػى ضػػوء قػػوانُت ك لػػوائح السػػجوف ك اؼبعػػايَت الدكليػػة غبقػػوؽ  :عبػػد اهلل خليػػل 4

 .  159ص ، اؼبرجع السابق،االنساف
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، كالنصوص ك اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت قانوف تنظيم السجوف العقابية، من خبلؿ
حبيث أنشأ مؤسسات ك ىيئات تتكفل هبذه الرعاية كاللجنة الوزارية اؼبشًتكة  نظيمية اؼبكملة لو،الت

تماعي ك كذا انشائو اؼبصاٌف اػبارجية إلدارة ػلتنسيق اعادة تربية احملبوسُت ك اعادة ادماجهم االج
 السجوف ، مع تأسيسو ؼبساعدة اجتماعية ك مالية سبنح للمحبوسُت اؼبعوزين عند االفراج عنهم.

أشكاؿ الرعاية البلحقة للمفرج عنهم، مث اعبهات اؼبكلفة بالرعاية يتم ربديد يو سوؼ ك عل  
 ما يلي :البلحقة على االفراج من خبلؿ 

 نهمأشكال الرعاية الالحقة للمفرج عأوال: 
 ك تتمثل أشكاؿ الرعاية البلحقة للمفرج عنهم يف التشريع اعبزائرم فيما يلي: 

من قانوف تنظيم  114بالرجوع اىل اؼبادة : عانات ماليةاستفا ة المفرج عنهم م  ا -1
السجوف ك اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت قبد أهنا نصت على ما يلي :"تؤسس مساعدة 

يتضح من خبلؿ ىذه اؼبادة أف  ،اجتماعية ك مالية، سبنح للمحبوسُت اؼبعوزين عند االفراج عنهم"
     عنو من اؼبساعدات اؼبالية اليت تغطي حاجياتو من مأكل التشريع العقايب اعبزائرم مكن اؼبفرج 

ك ملبس، ككذا اعانات تضمن تنقلو اىل مكاف اقامتو، اال أف ىذه اؼبساعدات ك االعانات اؼبالية 
، ك قد مت العمل هبا 1اقتصرت على فئة معينة من اؼبفرج عنهم ك ىي  فئة احملبوسُت اؼبعوزين

         ركطػالذم وبدد ش 2005نوفمرب سنة  8 اؼبؤرخ يف 431-05بإصدار مرسـو تنفيذم رقم 
حيث  2ك كيفيات منح اؼبساعدة االجتماعية ك اؼبالية لفائدة احملبوسُت اؼبعوزين عند االفراج عنهم

منو احملبوس اؼبعوز يقصد بو احملبوس الذم ثبت عدـ تلقيو بصفة منتظمة مبالغ  02عرفت اؼبادة 
ك عدـ حيازتو يـو االفراج عنو مكسبا ماليا كافيا لتغطية مصاريف اللباس  مالية يف مكسبو اؼبايل،

 .3ك النقل ك العبلج
 ح ػػػػػػػػػػػػػاىل كيفيات تنفيذ اجراء من 02/08/2006 كقد أشار القرار الوزارم اؼبشًتؾ اؼبؤرخ يف

                                                           
 . 144ص ، اؼبرجع السابق،-دراسة ربليلية تأصيلية مقارنة–العقوبات البديلة  :عبد الرضباف خلفي 1
، وبدد شركط ك كيفيات منح 2005نوفمرب سنة  8اؼبوافق  1426شواؿ عاـ  6مؤرخ يف  431-05مرسـو تنفيذم رقم  2

شػواؿ عػاـ  11، الصػادرة بتػاري  74 اؼبساعدة االجتماعية ك اؼبالية لفائدة احملبوسُت اؼبعوزين عنػد االفػراج عػنهم، ج.ر ،العػدد
 . 7ـ، ص 2005نوفمرب سنة 13ق اؼبوافق 1426

 .7، اؼبرجع نفسو، ص 08/11/2005ؤرخ يف اؼب 431-05من مرسـو تنفيذم رقم  02أنظر اؼبادة  3
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 02/3فحددت اؼبادة  ،1عنهم االجتماعية ك اؼبالية لفائدة احملبوسُت اؼبعوزين عند االفراج اؼبساعدة
 .2 دج( 2000منو اغبد األقصى لئلعانة اؼبالية اؼبقدر بألفُت دينار جزائرم )

كتتم عملية منح اؼبساعدة اؼبالية بناء على طلب يقدمو احملبوس قبل شهر من تاري  االفراج 
اؼبرسـو من  05عنو حبيث يتم اؼبوافقة على طلبو بناء على اعتبارات سلوكية أشارت اليها اؼبادة 

ك اؼبالية  ماعيةػالسالف الذكر بقوؽبا:" لبلستفادة من اؼبساعدة االجت 431-05التنفيذم رقم 
يؤخذ بعُت االعتبار سلوؾ ك سَتة احملبوس ك تقييم اػبدمات ك األعماؿ اليت أقبزىا خبلؿ فًتة 

عقابية مقرر منح حبسو"، ك دبجرد اؼبوافقة على منح اؼبفرج عنو اعانة مالية يصدر مدير اؼبؤسسة ال
  .3اؼبساعدة

تقـو اؼبؤسسات العقابية اؼبختلفة : اعدا  المحبوسي   اخل المؤسسات العقابية-2
دبساعدة ك اعداد اؼبفرج عنهم بطرؽ شىت كتهيئتهم نفسيا ؼبرحلة االفراج، ك يكوف ذلك بربؾبة 

هم التعرؼ حصص عبلجية لنفسية اؼبفرج عنو، اضافة اىل ذلك زبصيص مدربُت مؤىلُت مهمت
       ائيػالقض لوػعلى كل اؼبعلومات ك البيانات اؼبتعلقة باحملبوس الذم سيفرج عنو من حيث سج

    ك االجراـ ك كذا صبلتو العائلية ك االجتماعية ، مع معرفة اذباىاتو ك قدراتو العقلية ك غَتىا من اؼبعلومات
 .4راج عنو ك بعدىافاالحياتو ك عملو اؼبستقبلي عند  ك ىذا بغية  رسم معو خطوط

ك من خبلؿ ما مت ذكره عن أشكاؿ الرعاية البلحقة للمفرج عنو، فاف ربقيقها يتطلب 
 كجود أجهزة أك ىيئات تتكفل بذلك ك اليت سنتحدث عنها يف الفرع اؼبوايل.

 : الجهات المكلفة بالرعاية الالحقةثانيا
 اللجنة الوزارية اؼبشًتكة لتنسيق تتمثل اعبهات اؼبكلفة بالرعاية البلحقة للمفرج عنهم يف

ك ذلك   اعادة تربية احملبوسُت ك اعادة ادماجهم االجتماعي، ككذا اؼبصاٌف اػبارجية إلدارة السجوف
 اآليت:ك

                                                           
عدة ، وبدد كيفيات تنفيذ اجػراء مػنح اؼبسػا2006أكت سنة  2ق اؼبوافق 1427رجب عاـ  7قرار كزارم مشًتؾ مؤرخ يف  1

رمضػػػػاف عػػػػاـ  11، الصػػػػادرة بتػػػػاري  62االجتماعيػػػػة ك اؼباليػػػػة لفائػػػػدة احملبوسػػػػُت اؼبعػػػػوزين عنػػػػد االفػػػػراج عػػػػنهم، ج.ر ،العػػػػدد 
 .     20ـ، ص 2006أكتوبر سنة 4ق اؼبوافق 1427

 .21، اؼبرجع نفسو، ص 02/08/2006ؤرخ يف قرار كزارم مشًتؾ اؼب من 2/3أنظر اؼبادة  2
     .8، صسالف الذكر، ال2005نوفمرب سنة  8اؼبوافق  431-05سـو تنفيذم رقم من مر  5أنظر اؼبادة  3
 .      144ص، ، اؼبرجع السابق-دراسة ربليلية تأصيلية مقارنة–العقوبات البديلة  :عبد الرضباف خلفي 4
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و اعا ة ا ماج  اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات اعا ة تربية المسجوني -1
قانوف تنظيم  112ذه اللجنة يف اؼبادة اف اؼبشرع اعبزائرم تبٌت ى: المحبوسي  االجتماعي

السجوف ك اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت ك اليت تقضي بأف:" اعادة االدماج االجتماعي 
للمحبوسُت ىي مهمة تضطلع هبا ىيئات الدكلة، ك يساىم فيها اجملتمع اؼبدين، كفقا للربامج اليت 

اعادة الًتبية ك اعادة االدماج االجتماعي تسطرىا اللجنة الوزارية اؼبشًتكة لتنسيق نشاطات 
ك تطبيقا ألحكاـ ىذه اؼبادة مت انشاء ، من القانوف" 21للمحبوسُت اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

الذم وبدد  2005نوفمرب سنة  08اؼبؤرخ يف  429-05ىذه اللجنة دبقتضى اؼبرسـو التنفيذم رقم 
اعادة تربية احملبوسُت ك اعادة ادماجهم االجتماعي تنظيم اللجنة الوزارية اؼبشًتكة لتنسيق نشاطات 

 .1ك مهامها ك تسيَتىا
فبثل عن القطاعات الوزارية   21ك يتواجد مقر ىذه اللجنة يف مدينة اعبزائر، ك تتكوف من 

يًتأسها كزير العدؿ حافظ األختاـ ، ك يتم تعيُت أعضائها بقرار منو ؼبدة أربعة سنوات، ك تنعقد 
دكرة عادية كل ستة أشهر، ك يبكنها أف ذبتمع يف دكرة غَت عادية دببادرة من اجتماعاهتا يف 

 : 2رئيسها أك بطلب ثلثي أعضائها ك تكمن أنبية ىذه اللجنة فيما يلي
تنسيق نشاط القطاعات الوزارية ك اؽبيئات األخرل اليت تساىم يف اعادة االدماج -

 االجتماعي للمحبوسُت
 لرعاية البلحقة للمحبوسُت بعد االفراج عنهم.اؼبشاركة يف اعداد برامج ا-
التقييم الدكرم لؤلعماؿ اؼبباشرة يف ؾباؿ التشغيل يف الورشات اػبارجية ك اغبرية -
  النصفية.

تقييم كضعية مؤسسات البيئة اؼبفتوحة ك نظاـ االفراج اؼبشركط ك تقدًن كل اقًتاح يف -  
 ىذا اجملاؿ.

  أهنا ربسُت ظركؼ احملبوس يف اؼبؤسسة العقابية.اقًتاح كل التدابَت اليت من ش-  

                                                           
اللجنػة الوزاريػة ، وبػدد تنظػيم 2005نوفمرب سنة  8اؼبوافق  1426شواؿ عاـ  6مؤرخ يف  429 -05مرسـو تنفيذم رقم  1

، الصػادرة 74،العػدد  ج.راؼبشًتكة لتنسيق نشاطات اعادة تربية  احملبوسُت ك اعادة ادماجهم االجتماعي ك مهامها ك سيػػرىا 
 .  4ـ، ص 2005نوفمرب سنة 13ق اؼبوافق 1426شواؿ عاـ  11بتاري  

 . 8، اؼبرجع نفسو، ص 08/11/2005مؤرخ  429 -05من مرسـو تنفيذم رقم  5ك  4ك  3ك  2أنظر اؼبواد  2
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قانوف تنظيم  113بالرجوع اىل نص اؼبادة : المصالح الخارجية إل ارة السجون-2
 67-07ك عمبل بأحكاـ اؼبرسـو التنفيذم رقم  السجوف ك اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت

اؼبصاٌف اػبارجية إلدارة السجوف ك سَت  الذم وبدد كيفيات تنظيم 2007فرباير  19اؼبؤرخ يف 
، فقد مت استحداثها على مستول اجملالس 1اؼبكلفة بإعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت

القضائية، حبيث تسهر ىذه اؼبصاٌف على استمرارية برامج اعادة االدماج االجتماعي بالنسبة 
 .2لؤلشخاص اؼبفرج عنهم بناء على طلبهم

اؼبرسـو على تلقي احملبوس الذم بقي عن تاري  االفراج  سنفمن  08ك قد نصت اؼبادة 
 .3عنو ستة أشهر على األكثر، زيارة مستخدمي اؼبصلحة، قصد ربضَتىم ؼبرحلة ما بعد االفراج

قانوف تنظيم السجوف ك اعادة االدماج  112قد أشارت اؼبادة : المجتمع المدني-3
تقدًن اؼبساعدات للمحبوسُت سواء داخل االجتماعي للمحبوسُت على دكر اجملتمع اؼبدين يف 

اؼبؤسسات العقابية أك بعد االفراج عنهم عن طريق ضماف الدعم النفسي ك اؼبادم البلـز ؽبم 
بتوفَت مناخ مناسب لعودهتم اىل اجملتمع، ك كذا تفعيل اغبركة اعبمعوية اليت تنش  يف ؾباؿ ادماج 

 وسائل ك االمكانيات الضركرية لذلك .احملبوسُت اجتماعيا ك سبكينها من اغبصوؿ على ال
ك بالرغم ىذا اال أف الواقع العملي يعكس ذلك بعدـ توفر اعبمعيات يف اعبزائر اليت تساىم يف 

 .4الدعم اؼبادم ك اؼبعنوم للمفرج عنهم
 
 

 
 
 
 

                                                           
، وبدد كيفيات تنظيم ك سَت 2007فرباير سنة  19اؼبوافق  1428مؤرخ يف أكؿ صفر عاـ  67 -07مرسـو تنفيذم رقم  1

صػفر  3، الصػادرة بتػاري  13،العػدد  ج.راؼبصاٌف اػبارجية إلدارة السجوف اؼبكلفة بإعادة االدمػاج االجتمػاعي للمحبوسػُت، 
 .  5ـ، ص 2007فرباير سنة 21 ق اؼبوافق1428عاـ 

 .5، صالسالف الذكر، 19/02/2007يف  مؤرخ 67 -07من مرسـو تنفيذم رقم  2أنظر اؼبادة  2
 . 6،  اؼبرجع نفسو، ص19/02/2007يف  مؤرخ 67 -07من مرسـو تنفيذم رقم  8أنظر اؼبادة  3
 .          145ص، ، اؼبرجع السابق-ةدراسة ربليلية تأصيلية مقارن–العقوبات البديلة  :عبد الرضباف خلفي 4
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  خامتة
 

للسجناء يف  ك بعد استكماؿ موضوع ىذا البحث اؼبتمثل يف أساليب اؼبعاملة العقابية
التشريع اعبزائرم مت التوصل اىل ؾبموعة من النتائج ك صبلة من االقًتاحات تدعم أىداؼ السياسة 
العقابية يف اعبزائر من أجل تقوًن ك اصبلح احملكـو عليو ك تأىيلو ك إعادة إدماجو يف اجملتمع 

 ليصبح فردا صاغبا.
 ك بناء على ذلك فتتمثل النتائج فيما يلي :

اليب اؼبعاملة العقابية للمحبوسُت أثناء التنفيذ العقايب تعترب أداة لعملية التأىيل اف أس-5
ك التقوًن ؽبذه الفئة، اذ تسمح ؽبم خبلق فرص لتعليم حرفة أك صنعة تساعدىم يف اغبياة البلحقة 

 على االفراج.
اح تلعب الرعاية الصحية للمحكـو عليهم دكر فعاؿ يف تأىيلهم ك هتذيبهم ك يف قب-2

 األساليب األخرل، لكوهنا تقلل من حاالت العدكل ك االصابات باألمراض.
احملافظة على صبلت احملبوس بأسرتو ؼبا ؽبا من دكر ىاـ يف مقتضيات التأىيل، اذ  -3

تسمح حبل مشاكل احملكـو عليو اليت خلفها كراءه بدخولو اؼبؤسسة العقابية، أك اليت نشأت معو 
 دبجرد دخولو.

االىتماـ بالتهذيب الديٍت ك األخبلقي للمحبوسُت داخل اؼبؤسسات العقابية تكثيف  -4
ؼبا لو من دكر يف استعادة الثقة ؽبؤالء بأنفسهم ك العمل على التغلب على مشاكلهم من خبلؿ 
ابراز القيم األخبلقية للمحكـو عليهم عن طريق اؼبهذب الديٍت ك األخبلقي حىت تكتمل عملية 

 .  التأىيل البلـز
استمرار اعبهود يف توسيع العمل بنظاـ اغبرية النصفية ك االفراج اؼبشركط ألف ىدفهم -5

 تأىيل احملبوسُت ك ربضَتىم نفسيا على مرحلة االفراج النهائي.
أخذ اؼبشرع اعبزائرم بأسلوب العمل للنفع العاـ حسن ما فعل ك خاصة عند تطبيقو  -6

 راـ .فق  على احملكـو عليهم اؼببتدئُت يف االج
 تكثيف العمل بأسلوب الرعاية البلحقة للمفرج عنهم.-7
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 ك على ىذا األساس مت تقدًن التوصيات التالية : 

توفَت الرعاية الكاملة للمحبوسُت أثناء تواجدىم يف اؼبؤسسة العقابية بشىت أنواعها -5
 االجتماعية ك الصحية .

ة العقابية، ؼبا لو من أنبية يتوجب العمل على أسلوب الفحص العقايب داخل اؼبؤسس-2
يف تفريد اؼبعاملة العقابية للتوصل اىل معلومات تسهل عملية اختيار األساليب األصليػػػػػػػػػػػة         

 ك التكميلية اؼببلئمة للمحكـو عليهم داخل اؼبؤسسة العقابية.
رض عكس توفَت العمل لفئة السجناء داخل اؼبؤسسة العقابية، ألف الواقع العملي يف-3

ذلك، ىذا ؼبا يكتسيو من أنبية يف تصحيح اؼبسار اغبيايت لدل السجناء من أجل اكتساب خربة 
 تساعدىم الحقا على العيش الشريف بعد االفراج عنهم هنائيا.

تكثيف اعبهود اؼبستمرة لعملية تعليم ك هتذيب احملبوسُت داخل اؼبؤسسة العقابية ؼبا -4
الكبراؼ االجرامي اؼبوجود يف ذىنية كل كاحد منهم ك كذا ربفيز ؽبم من أنبية يف القضاء على ا

 قدراهتم العقلية على اؼبطالعة ك التثقيف.
االسراع يف تفعيل اؼبصاٌف اػبارجية إلدارة السجوف قصد مد يد العوف ك اؼبساعدة -5

 للمحبوسُت بعد االفراج عنهم، ك ضماف متابعتهم ك ارشادىم على التكييف االجتماعي.
راجعة مبالغ اؼبساعدات اؼبالية اؼبمنوحة للمحبوسُت اؼبفرج عنهم ألهنا ضئيلة مقارنة م-6

 باؼبستول اؼبعيشي حاليا.
توعية اجملتمع ك ربسيسو بالدكر الذم يتوجب عليو القياـ بو أثناء معاملة احملبوسُت -7

 ىرة العود لئلجراـ.اؼبفرج عنهم ، حىت يتحقق األمن ك االستقرار داخل أفراده، ك كذا اغبد من ظا
العمل على تفعيل عقوبة العمل للنفع العاـ ؼبا ؽبا من أنبية يف التقليل من نفقات  -8

اؼبؤسسات العقابية اؼبالية، فضبل عن ذلك القضاء على ظاىرة االكتظاظ اليت أكصت هبا القواعد 
 النموذجية الدنيا ؼبعاملة السجناء.

 خارج اؼبؤسسات العقابية ك ذلك دبتابعة ىذه االىتماـ بالرعاية الصحية للمحبوسُت -9
 الفئة اؼبفرج عنهم مدة زمنية ؿبددة .

يتوجب تفعيل الرعاية االجتماعية ألسر احملبوسُت، ألف االعتناء هبا ىو يف حد ذاتو  -51
 رعاية ىذه الفئة. 
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 15امللخل سقه 

 ٔ٘ داخل املؤطظات العكابٔ٘مً الذسّغ التعلٔن ًجذّل  ْٓضح  عذد املظتفٔذٓ

 

 

 

 عدد اؼبستفيدين السنوات 
2000/2001 1714 
2001/2002 1739 
2002/2003 2255 
2003/2004 3165 
2004/2005 3506 
2005/2006 6791 
2006/2007 11454 
2007/2008 15740 
2008/2009 20694 
2009/2010 23746 
2010/2011 24892 
2011/2012 25442 
2012/2013 29154 
2013/2014 37840 

 جذّل  ْٓضح  عذد املنتخيني ّ الياجخني يف البكالْسٓا 

 عدد الناجحُت عدد اؼبمتحنُت السنوات
2000/2001 153 53 
2001/2002 175 45 
2002/2003 237 86 
2003/2004 333 151 
2004/2005 544 234 
2005/2006 618 202 
2006/2007 885 455 
2007/2008 1201 481 
2008/2009 1347 531 
2009/2010 1597 571 
2010/2011 1731 732 
2011/2012 1985 937 
2012/2013 2026 725 
2013/2014 2249 822 
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 جذّل  ْٓضح  عذد املنتخيني ّ الياجخني يف ػَادٗ التعلٔه املتْطط 

 
 عدد الناجحُت عدد اؼبمتحنُت السنوات

2000/2001 68 20 
2001/2002 91 24 
2002/2003 185 62 
2003/2004 213 117 
2004/2005 579 259 
2005/2006 542 278 
2006/2007 1344 735 
2007/2008 2085 772 
2008/2009 2840 1404 
2009/2010 3486 1859 
2010/2011 3181 2159 
2011/2012 3504 1875 
2012/2013 3719 1992 
2013/2014 4746 2775 

 

 
 (.    www.arabic.mjustice.dz , le 01/04/2015 à 11h00ٍزِ االحصائٔات مأخْرٗ مً املْقع الشمسٕ لْصاسٗ العذل)-
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 12امللخل سقه 

 اجلنَْسٓ٘ اجلضائشٓ٘ الذميكشاطٔ٘ الؼعبٔ٘

 ّصاسٗ  العذل

 الْصٓش

 2119أبشٓل   25مؤسخ   يف   12س سقه ميؼْ

 اىل

 (36الظادٗ  الشؤطاء  ّ  اليْاب  العامني   لذى  اجملالع  الكطائٔ٘  )

 الموضول: كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.
اؼبعدؿ ك اؼبتمم لقانوف العقوبات على  2009فرباير  25اؼبؤرخ يف  01-09ينص القانوف رقم  

قوبة السالبة للحرية قصَتة اؼبدة بعقوبة العمل للنفع العاـ لتعزيز اؼببادئ األساسية للسياسة امكانية استبداؿ الع
اعبنائية ك العقابية اليت ترتكز باألساس على احًتاـ حقوؽ االنساف ك ربقيق اعادة االدماج االجتماعي 

حى ربقيقو يتوقف للمحكـو عليهم، ك ىو اؼببتغى الذم مل يعد يرتكز على حبس األشخاص فق ، بل أض
من جهة، على مدل احًتاـ مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق هبا ك من جهة أخرل على امكانية مسانبة 
العقوبة يف اصبلح احملكـو عليهم هنائيا دكف اللجوء اؼبفرط لوسائل االكراه اليت قد تنجر عنها أثار سلبية على 

ديلة ربقق ىذه الغاية كما تسمح باشراؾ اؽبيئات ك ـبتلف جوانب حياهتم، فضبل على أف ىذه العقوبة الب
 اؼبؤسسات العمومية يف عملية اعادة االدماج.

الواردة ضمن الفصل األكؿ مكرر من الباب األكؿ من قانوف  6مكرر  5اىل  1مكرر 5ك تنص اؼبواد 
ددة ؾباؿ تطبيقها ك العقوبات اؼبتعلق بالعقوبات اؼبطبقة على الشخص الطبيعي، على ىذه العقوبة البديلة ؿب

 كذا الشركط اؼبتعلقة هبا ك اؼببادئ األساسية لتنفيذىا.
ك بغرض توضيح ك توحيد آليات تطبيق ىذه األحكاـ ك تفعيلها عمليا، يهدؼ ىذا اؼبنشور اىل تبياف 
دكر كل من قاضي اغبكم ك النيابة العامة ك قاضي تطبيق العقوبات ك كذا ـبتلف مصاٌف اعبهات القضائية 

ؼبعنية دبتابعة تنفيذ ىذه العقوبة، فضبل على ابراز دكر األشخاص اؼبعنوية اػباضعة اىل القانوف العاـ اؼبستقبلة ا
 لؤلشخاص احملكـو عليهم هنائيا هبذه العقوبة البديلة.
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 أوال: الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع العام
ات فاف عقوبة العمل للنفع العاـ زبضع للسلطة من قانوف العقوب 1مكرر  5عمبل بأحكاـ اؼبادة 

التقديرية للقاضي، اال أف تطبيقها يتطلب احًتاـ االجراءات ك الشركط اليت مت النص عليها ضمن نفس اؼبادة 
 بالنظر ػبصوصية العمل للنفع العاـ كعقوبة بديلة، ك تتمثل فيما يلي :

 أف ال يكوف احملكـو عليو مسبوؽ قضائيا،-
 سنة كقت ارتكاب الوقائع اؼبنسوبة اليو، 16ل سن احملكـو عليو عن أف ال يق-
 سنوات حبسا، 03أف ال تتجاكز العقوبة اؼبقررة قانونا مدة -
 أف ال تتجاكز العقوبة اؼبنطوؽ هبا مدة عاـ حبسا نافذا،-
يو اؼبوافقة الصروبة للمحكـو عليو ك ذلك ما يستوجب حضوره جلسة النطق بالعقوبة الستطبلع رأ-

 باؼبوافقة أك الرفض،
 أف ال يطبق العمل للنفع العاـ اال بعد صَتكرة اغبكم أك القرار هنائيا.-

اذا كانت عقوبة اغببس اؼبنطوؽ هبا، موقوفة النفاذ جزئيا، ك مىت توافرت الشركط اؼبذكورة أعبله يبكن 
 للقاضي استبداؿ اعبزء النافذ منها، بعقوبة العمل للنفع العاـ.

 تقدير مدة عقوبة العمل للنفع العامثانيا:   
من قانوف العقوبات، حدكدا دنيا ك قصول للمدة اليت هبب أف يقضيها  1مكرر  5حددت اؼبادة 

احملكـو عليو سواء بالنسبة للبالغُت أك القصر، ك ذلك حبساب ساعتُت عن كل يـو حبس ؿبكـو بو ضمن 
 العقوبة األصلية اؼبنطوؽ هبا.
ة، فاف القاضي يصدر حكمو بالعقوبة األصلية مث يعرض على احملكـو عليو ك من الناحية العملي

امكانية استبداؿ اغببس اؼبنطوؽ بو بعقوبة العمل للنفع العاـ، ك يفًتض ىنا أف يكوف القاضي قد توقع خبلؿ 
 اؼبداكلة فرضية قبوؿ احملكـو عليو بالعقوبة البديلة ك ذلك مع مراعاة ما يلي:

 ساعة بالنسبة للبالغ. 600ك  40لعمل للنفع العاـ بُت *أف تًتاكح مدة ا 
 شهرا. 18*تطبق اؼبدة دبوجب ساعتُت عن كل يـو حبس يف حدكد 

 ساعة. 300ك  20*تًتاكح مدة العمل للنفع العاـ بالنسبة للقصر بُت 
 من قانوف العقوبات 1مكرر  5عمبل بأحكاـ اؼبادة حد ت 

 يقضي بعقوبة العمل للنفع العام ثالثا: مضمون الحكم أو القرار الذي  
 اضافة اىل البيانات اعبوىرية األخرل اليت يتضمنها اغبكم أك القرار القضائي، يتعُت ما يلي:

 العقوبة األصلية يف منطوؽ اغبكم،-
 استبداؿ عقوبة اغببس بعقوبة العمل للنفع العاـ،-
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علم حبقو يف قبوؿ أك رفض عقوبة العمل االشارة اىل حضور اؼبتهم يف اعبلسة مع التنويو اىل أنو قد أ-
 للنفع العاـ،
تنبيو احملكـو عليو اىل أنو يف حالة اخبللو بااللتزامات اؼبًتتبة عن عقوبة العمل للنفع العاـ تطبق عليو -

 عقوبة اغببس األصلية.
 رابعا:  ور النيابة العامة 

األصلية، مهمة القياـ بإجراءات  يعهد يف كل جمللس قضائي اىل نائب عاـ مساعد، باإلضافة ؼبهامو
 تنفيذ األحكاـ ك القرارات اليت تقضي بعقوبة العمل للنفع العاـ، على النحو اآليت:

 
 التسجيل في صحيفة السوابق القضائية:-11

 منو. 636ك  632ك  630ك  626ك  618تطبيقا ألحكاـ قانوف االجراءات اعبزائية ال سيما اؼبواد 
تتضمن العقوبة األصلية مع االشارة اال أهنا  01بإرساؿ القسيمة رقم  تقـو النيابة العامة-أ

 استبدلت بعقوبة العمل للنفع العاـ.
علما أنو اذا تضمنت العقوبة األصلية، اىل جانب اغببس، عقوبة الغرامة، فاف ىذه األخَتة 

 تنفذ بكافة الطرؽ اؼبقررة قانونا، ك كذا الشأف بالنسبة للمصاريف القضائية.
العقوبة األصلية ك عقوبة العمل للنفع العاـ  02هبب أف تتضمن القسيمة رقم -ب
 اؼبستبدلة.
خالية من االشارة اىل العقوبة األصلية ك عقوبة العمل للنفع  03تسلم القسيمة رقم -ج

 العاـ اؼبستبدلة.
الذم عند اخبلؿ  احملكـو عليو بااللتزامات اؼبفركضة عليو يف مقرر العمل للنفع العاـ، -د

للمعٍت لتنفذ بصورة عادية   01يصدره قاضي تطبيق العقوبات، ترسل بطاقة لتعديل القسيمة رقم 
 كعقوبة حبس نافذة، مع تقييد ذلك على ىامش اغبكم أك القرار القضائي.

 اجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام-12
ـ هنائيا، ترسل نسخة من اغبػػكم أك دبجرد صَتكرة اغبكم أك القرار اؼبتضمن عقوبة العمل للنفع العا-

 القرار النهائي باإلضافة اىل مستخرج منهما اىل النيابة العامة اؼبختصة للتنفيذ.
تقـو النيابة العامة يف نفس الوقت بإرساؿ نسخة من اغبكم أك القرار النهائي باإلضافة اىل مستخرج 

 منهما اىل قاضي تطبيق العقوبات ليتوىل تطبيق العقوبة.
 امسا:  ور قاضي تطبيق العقوبات خ

من قانوف العقوبات لقاضي تطبيق العقوبات مهمة السهر على تطبيق  3مكرر  5لقد اسندت اؼبادة 
 عقوبة العمل للنفع العاـ، ك ؽبذا الغرض يقـو دبا يلي:
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 اجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام-1
 قاضي تطبيق العقوبات دبا يلي:دبجرد توصلو باؼبلف من طرؼ النيابة العامة، يقـو 

استدعاء اؼبعٍت بواسطة ؿبضر قضائي يف عنوانو اؼبدكف باؼبلف، ك ينوه يف ىذا االستدعاء اىل أنو يف -
 حالة عدـ حضوره يف التاري  احملدد تطبق عليو عقوبة اغببس األصلية.

كفقا لرزنامة ؿبددة فعند االقتضاء، ال سيما بسبب بعد اؼبسافات، يبكن لقضاة تطبيق العقوبات -
سلفا التنقل ؼبقرات احملاكم اليت يقيم بدائرة اختصاصها األشخاص احملكـو عليهم للقياـ باإلجراءات الضركرية 

 اليت تسبق شركعهم يف تطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ.
 في حالة امتثال المعني لالستدعاء:-أ

 تأكد من:يقـو قاضي تطبيق العقوبات باستقباؿ احملكـو عليو لي
 ىويتو كما ىي مدكنة يف اغبكم أك القرار الصادر بإدانتو.-
 التعرؼ على كضعيتو االجتماعية ك اؼبهنية ك الصحية ك العائلية.-

يبكن لقاضي تطبيق العقوبات االستعانة بالنيابة العامة، للتأكد من صحة اؼبعلومات اليت 
 يدليها اؼبعٍت.
بية دبقر اجمللس القضائي أك دبقر احملكمة حسب عرض اؼبعٍت على طبيب اؼبؤسسة العقا-

اغبالة، لفحصو ك ربرير تقرير عن حالتو الصحية لتمكُت قاضي تطبيق العقوبات من اختيار طبيعة 
العمل الذم يتناسب ك حالتو البدنية، ك عند االقتضاء ك لنفس الغرض يبكن عرض اؼبعٍت على 

 طبيب آخر.
عقوبات بطاقة معلومات شخصية تضم اىل ملف بناء على ذلك، وبرر قاضي تطبيق ال

 اؼبعٍت.
ك بعد أف يكوف قد كوف فكرة عن شخصية اؼبعٍت ك مؤىبلتو، ىبتار لو عمبل من بُت 
اؼبناصب اؼبعركضة اليت تتبلءـ ك قدراتو، ك اليت ستساىم يف اندماجو االجتماعي دكف التأثَت على 

 السَت العادم غبياتو اؼبهنية ك العائلية.
سنة يتعُت على قاضي تطبيق العقوبات  18ك  16النسبة لفئيت النساء ك القصر ما بُت أما ب

مراعاة األحكاـ التشريعية ك التنظيمية اؼبتعلقة بتشغيلهم كعدـ ابعاد القصر عن ؿبيطهم األسرم ك 
 االستمرار يف مزاكلة دراستهم عند االقتضاء.

ـ ك الذم كاف رىن اغببس، ك عمبل ك بالنسبة للمحكـو عليو بعقوبة العمل للنفع العا
من قانوف تنظيم السجوف ك اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت، زبصم مدة  13بأحكاـ اؼبادة 

اغببس اؼبؤقت اليت قضاىا حبساب ساعتُت عمل عن كل يـو حبس مث تستبدؿ اؼبدة اؼبتبقية من 
 عقوبة اغببس األصلية ليؤديها عمبل للنفع العاـ.
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ر القاضي مقررا بالوضع يعُت فيو اؼبؤسسة اليت تستقبل اؼبعٍت ك كيفيات أداء اثر ذلك يصد
 عقوبة العمل للنفع العاـ، ك هبب أف يشمل ىذا القرار على اػبصوص:

 اؽبوية الكاملة للمعٍت،-
 طبيعة العمل اؼبسند اليو ،-
 التزامات اؼبعٍت،-
 اؼبتفق عليو مع اؼبؤسسة،عدد الساعات االصبايل ك توزيعها كفقا للربنامج الزمٍت -
 الضماف االجتماعي،-
التنويو اىل أنو يف حالة االخبلؿ بااللتزامات ك الشركط اؼبدكنة يف مقرر الوضع ستنفذ -

 عقوبة اغببس األصلية احملكـو هبا عليو،
يذكر يف ىامش اؼبقرر تنبيو اؼبؤسسة اؼبستقبلة على ضركرة موافاة قاضي تطبيق العقوبات -
بة أداء عقوبة العمل للنفع العاـ كفقا للربنامج اؼبتفق عليو ك تبليغو عند هناية تنفيػػػػػػػػػػػػػػػػذىا ك  ببطاقة مراق

 كذا اعبلمو فورا  عن كل اخبلؿ من طرؼ اؼبعٍت يف تنفيذ ىذه االلتزامات.
يبلغ مقرر الوضع اىل اؼبعٍت ك اىل النيابة العامة ك اىل اؼبؤسسة العقابية ك اىل اؼبصلحة 

 اػبارجية إلدارة السجوف اؼبكلفة بإعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت.
 في حالة عدم امتثال المعني لالستدعاء:-ب

حبلوؿ التاري  احملدد ك عند عدـ حضور اؼبعٍت ك رغم ثبوت تبليغو شخصيا باالستدعاء ك دكف تقدًن 
رير ؿبضر بعدـ اؼبثوؿ يتضمن عرضا عذر جدم من قبلو أك من ينوب عنو، يقـو قاضي تطبيق العقوبات بتح

لئلجراءات اليت مت اقبازىا ، يرسلو اىل النائب العاـ اؼبساعد الذم يقـو بإخطار مصلحة تنفيذ العقوبات اليت 
 تتوىل باقي اجراءات التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوبة اغببس األصلية.

 االشكاالت المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام-2
من قانوف العقوبات، تعرض صبيع االشكاالت اليت يبكن أف تعيق  3مكرر  5حكاـ اؼبادة عمبل بأ

التطبيق السليم لعقوبة العمل للنفع العاـ على قاضي تطبيق العقوبات الذم يبكنو يف ىذا الصدد ازباذ أم 
 قبلة.اجراء غبل ىذه االشكاالت ال سيما فيما يتعلق بتعديل الربنامج أك تغيَت اؼبؤسسة اؼبست

 وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام-3
من قانوف العقوبػػػػات، يبكن لقػػػػػػػاضي تطبيق العقوبػػػػات، من تلقػػػػاء نفسػو أك  3مكرر  5كفقا للمادة 

بطلب من اؼبعٍت أك من ينوبو، أف يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة اىل حُت زكاؿ السبب اعبدم مىت 
جتماعية أك الصحية أك العائلية للمعٍت، على أف يتم اببلغ كل من النيابة العامة ك استدعت ذلك الظركؼ اال

اؼبعٍت ك اؼبؤسسة اؼبستقبلة ك اؼبصلحة اػبارجية إلدارة السجوف اؼبكلفة بإعادة االدماج االجتماعي 
 للمحبوسُت، بنسخة من ىذا اؼبقرر.
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حريات دبعرفة النيابة العامة، للتأكد من يبكن لقاضي تطبيق العقوبات، عند االقتضاء اجراء كل الت
 جدية اؼبربر اؼبقدـ.

 اشعار بانتهاء عقوبة العمل للنفع العام-4
بعد توصل قاضي تطبيق العقوبات بإخطار من اؼبؤسسة اؼبستقبلة بنهاية تنفيذ احملكـو عليو 

نفع العاـ يرسلو اىل النيابة العامة لبللتزامات اليت حددىا مقرر الوضع، وبرر اشعارا بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل لل
ك  01لتقـو بدكرىا بإرساؿ نسخة منو اىل مصلحة صحيفة السوابق القضائية للتأشَت بذلك على القسيمة رقم 

 على ىامش اغبكم أك القرار.

 

 

 أّلٕ أٍنٔ٘ بالغ٘ لتيفٔز حمتْى ٍزا امليؼْس،
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 13امللخل سقه 

 ٘ الؼعبٔ٘اجلنَْسٓ٘ اجلضائشٓ٘ الذميكشاطٔ

 ّصاسٗ  العذل

 جملع  قطاء 

 قشاس  سقه:    /

 بتاسٓخ: 

 صْسٗ   حكه   قشاس  ىَائٕ 

 لتيفٔز عكْب٘  العنل  لليفع  العاو 

 حكم/قرار جزائي حضورم
 القسم أك الغرفة اؼبختصة

 ...صدر يف ......................................من ؾبلس قضاء.................................
 ثبت أف اؼبدعو ............................ابن...................ك...............................
 اؼبولود يف ...................................ب..................................................

 ......................................الساكن ب ................................................
 اؼبداف بتهمة .....................................................................................
 اؼبرتكبة بتاري  ....................................................................................

 ا للمواد ......................................................من قانوف العقوباتقد حكم عليو تطبيق
 بعقوبة .....................................)ذكر العقوبة األصلية ك اؼبستبدلة(.......................

 ب................يف.....................      
 أمُت الضب     ة النيابة العام –نظر لتنفيذ  

.......................................... 
 بناء على مقرر:    نفذت عليو العقوبة يف:        الكتابة السابقة

 لبلسم ك اللقب                         مكاف أداء العقوبة دبؤسسة                 من.........اىل........
 

 النيابة العامة   نظر ك حقق 
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 14امللخل سقه 

 اجلنَْسٓ٘ اجلضائشٓ٘ الذميكشاطٔ٘ الؼعبٔ٘

 ّصاسٗ   العذل

 جملع قطاء 

 قاضٕ تطبٔل العكْبات 

 سقه:    /

 مكشس الْضع باملؤطظ٘ لتيفٔز 

 حكه/ قشاس ٓكطٕ  بعكْب٘  العنل  لليفع  العاو

 ...................كبن ..............................قاضي تطبيق العقوبات لدل ؾبلس قضاء.......
اؼبتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع  2009أبريا  21اؼبؤرخ يف  2بعد االطبلع على اؼبنشور رقم -

 العاـ،
بعد االطبلع على اغبكم/القرار الصادر بتاري ...................ربت رقم ..................القاضي -

القرار(.....................ضد اؼبدعو)االسم ك اللقب ب.....................)ذكر منطوؽ اغبكم/
 ابن........................ك..........................تاري  ك مكاف اؼبيبلد........................
 اؼبقيم ب........................................................................................

 .4مكرر5ك  3مكرر5طبلع على قانوف العقوبات ال سيما اؼبادتاف بعد اال-
نأمر بوضع اؼبدعو.......................يف اؼبؤسسة العمومية)تعيينها(، ؼبزاكلة العمل)ذكر طبيعة العمل -

اؼبسند للمعٍت( يف مدة )ذكر اغبجم الساعي للعمل( خبلؿ )ذكر عدد األياـ( كفقا للربنامج ك االلتزامات 
-تالية:...........................................................................................ال

 الضماف االجتماعي : )ذكر كضعية اؼبعٍت(
 يف حالة االخبلؿ بااللتزامات ك الشركط يف ىذا اؼبقرر تطبق عقوبة اغببس األصلية.-

 حرر مبكتبنا يف..............

 قاضي تطبيق العقوبات                 
 

*على اؼبؤسسة اؼبستقبلة اخطارم بنهاية تنفيذ احملكـو عليو لبللتزامات احملددة يف ىذا اؼبقرر، ك اعبلمنا عن  
 كل اخبلؿ يف تنفيذىا.
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 15امللخل سقه 

 اجلنَْسٓ٘ اجلضائشٓ٘ الذميكشاطٔ٘ الؼعبٔ٘

 ّصاسٗ  العذل

 جملع قطاء 

 قاضٕ تطبٔل العكْبات 

 /سقه:    

 حمطش عذو مثْل احملكْو علُٔ 

 بعكْب٘  العنل  لليفع  العاو

 

 كبن ..............................قاضي تطبيق العقوبات لدل ؾبلس قضاء..........................
 من قانوف العقوبات، 4مكرر5ك  3مكرر5ببناء على اؼبادتُت -
 اؼبتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ، 2009أبريا  21اؼبؤرخ يف  2بناء على اؼبنشور رقم -
 بعد االطبلع على االستدعاء الشخصي رقم .......................اؼبؤرخ يف ..................اؼبوجو-

للسيد/...........................................................................................ا
ئيا بعقوبة العمل للنفع العاـ دبوجب اغبكم/القرار رقم ........................ الصادر عن حملكـو عليو هنا

 ............................................ك اؼبؤرخ يف..........................................
 جدم يربر عدـ مثولو.ك حيث أف اؼبعٍت مل وبضر اىل مكتبنا يف التاري  احملدد ك مل يقدـ أم عذر -
 ك بناء عليو كبيل ىذا احملضر على السيد النائب العاـ لدل ؾبلس فضاء ...............................-

 الزباذ االجراءات اليت تدخل يف اختصاصو كفقا للقانوف .
 
 
 

 سطض مبهتبٓا يف ..........

 قاعٞ تطبٝل ايعكٛبات                 
 
 



 538 

 16امللخل سقه 

 نَْسٓ٘ اجلضائشٓ٘ الذميكشاطٔ٘ الؼعبٔ٘اجل

 ّصاسٗ  العذل

 جملع قطاء 

 قاضٕ تطبٔل العكْبات 

 سقه:    /

 اػعاس باإلخالل   بااللتضامات  ٓتطنً 

 عكْب٘  العنل  لليفع  العاو

 

 كبن ..............................قاضي تطبيق العقوبات لدل ؾبلس قضاء..........................
 من قانوف العقوبات، 4مكرر5ك  3مكرر5ء على اؼبادتُت ببنا-
 اؼبتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ، 2009أبريا  21اؼبؤرخ يف  2بناء على اؼبنشور رقم -
 بعد االطبلع على االخطار بإخبلؿ اؼبعٍت يف تنفيذ االلتزامات احملددة يف مقرر الوضع رقم ..............-

.....................ك الوارد الينا من .............................)ذكر اؼبؤسسة اؼبستقبلة( اؼبؤرخ يف .
نتشرؼ بإشعار السيد النائب العاـ لدل ؾبلس قضاء .....................................بعدـ تنفيذ –

عاـ احملكـو هبا هنائيا عليو دبػػوجب السيد ..........................................لعقوبة العمل للنفع ال
اغبكم/القرار رقم .......الصادر عن ........................ك اؼبؤرخ يف ....................من طرؼ 
 ؿبكمة/ؾبلس قضاء ................................... بتهمة .....................................

 
 
 

 ....حرر مبكتبنا يف .........

 قاضي تطبيق العقوبات                 
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 17امللخل سقه 

 اجلنَْسٓ٘ اجلضائشٓ٘ الذميكشاطٔ٘ الؼعبٔ٘

 ّصاسٗ  العذل

 جملع قطاء 

 قاضٕ تطبٔل العكْبات 

 سقه:    /

 مكشس الْضع يف ىظاو احلشٓ٘ التصفٔ٘ 

 

 كبن قاضي تطبيق العقوبات  لدل ؾبلس قضاء،
اؼبتضمن قانوف تنظيػػػػػػػػػػػػػم السػػػػػػػػػػػػػػجوف ك  2005فرباير  6اؼبؤرخ يف  04-05م بعد االطبلع على القانوف رق-

 منو، 108، 107، 106، 105، 104، 24اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت ال سيما اؼبواد 
السجن  بعد االطبلع على اؼبلف اػباص باغبرية النصفية من طرؼ احملبوس........................رقم-

 احملبوس دبؤسسة .......................
 بعد االطبلع على الرأم االهبايب الذم أبدتو عبنة تطبيق العقوبات يف جلستها اؼبتعقدة بتاري .........-

 دبؤسسة..........................
.........ك الذم يلتـز بعد االطبلع على التعهد الكتايب اؼبقدـ من طرؼ احملبوس ك احملرر بتاري  .........-

 دبوجبو باحًتاـ الشركط اليت يتضمنها مقرر االستفادة من اغبرية النصفية.
حيث أف عبنة تطبيق العقوبات ؼبؤسسة..................تبُت لنا من االطبلع على الطلب اؼبقدـ من طرؼ 

 .......................احملبوس ك انو فعبل سجل يف .....................)ذكر اؽبيئة التعليمية(.
 حيث أف احملبوس ك خبلؿ كل اقامتو باؼبؤسسة العقابية ربلى بسلوؾ حسن.

ػػكرم ك حيث أف ك هبدؼ اعادة تربية احملبوس ك تنمية قدراتو ك مػػػػػػػػػػػػػػؤىبلتو الشخصية ك رفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مستواه الفػػػػػػػ
 سيما ك أنو أثبت استقامتو من خبلؿ قباحو يف .................. األخبلقي يتعُت االستجابة لطلبو ال

 ٓكشس  ما ٓلٕ 
 يوضع احملبوس .............................اؼبولود يف ............................. الما ة األولى:

 ...............اؼبولود يف :................................ب:....................................
 ابن :.....................................ك ....................................................
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 الساكن :........................................................................................
برنامج ...................ك خبلؿ الربنامج الزمٍت الذم يستفيد احملبوس هبذا النظاـ يف حدكد  : 2الما ة 

 يضع نسخة منو لدل مكتب قاضي تطبيق العقوبات.
يف حالة عدـ التزاـ احملبوس....................احملكـو عليو يف ىذا النظاـ بالشركط ك التدابَت  : 3الما ة 

من قانوف تنظيم السجوف ك اعادة  107ة احملددة لو دبوجب التعهد الكتايب الذم مضمونو حسب نص اؼباد
 االدماج االجتماعي للمحبوسُت يعرض للعقوبات اؼبنصوص عليها يف القوانُت ك األنظمة اؼبعموؿ هبا. 

 يكلف السيد مدير مؤسسة .................................بتنفيذ ىذا اؼبقرر. : 8الما ة 

 سطض يف ..............

 تطبٝل ايعكٛبات قاعٞ                 
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 18امللخل سقه 

 مً  االفشاج    املؼــــــــشّط    ًجذّل  ْٓضح  عذد  املظتفٔذٓ

 
 عدد اؼبستفيدين السنة 
2005 943 
2006 2964 
2007 2711 
2008 2539 
2009 1408 
2010 1305 
2011 1631 
2012 1159 
2013 964 
2014 1481 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 542 

 19ه امللخل سق

 اجلنَْسٓ٘ اجلضائشٓ٘ الذميكشاطٔ٘ الؼعبٔ٘

 ّصاسٗ  العذل

 جملع قطاء 

 مكتب  قاضٕ تطبٔل العكْبات 

 يف..................       مكشس  سقه:    /

 مكشس االطتفادٗ 

 مً  االفشاج   املؼشّط  

 

 كبن قاضي تطبيق العقوبات ،
اؼبتضمن قانوف تنظيم السجوف ك اعادة االدماج  2005فرباير  6اؼبؤرخ يف  04-05دبقتضى القانوف رقم -

 منو، 145، 144، 141، 134، 113، 24االجتماعي للمحبوسُت ال سيما اؼبواد 
اؼبتضمن ربديد تشكيل عبنة تطبيق  2005مام  17اؼبؤرخ يف  180-05دبقتضى اؼبرسـو التنفيذم رقم -

 العقوبات ك كيفيات سَتىا،
 ؼبقدـ من ................بتاري  ....................................بناء على الطلب ك/أك االقًتاح ا-

 .136خبصوص االستفادة من االفراج اؼبشركط ك استفائو للشركط احملددة باؼبادة 
 بعد االطبلع على مقرر عبنة تطبيق العقوبات رقم ......... اؼبؤرخ يف ................................-

 ى منح االفراج اؼبشركط.ضمن اؼبوافقة عل
 بعد االطبلع على رأم السيد النائب العاـ .........................................................-
 بعد االطبلع على مقرر عبنة تكييف العقوبات اؼبتضمن .............................................-

 ركط القانونية لتنفيذه.ك حيث أف طلب االفراج اؼبشركط استوىف الش

 ٓكشس  ما ٓلٕ 
 يستفيد اؼبسمى)ة(.................................................................. الما ة األولى:

 رقم اغببس: ............................. احملبوس)ة( دبؤسسة.......................................
 .....................ب:...................................................اؼبولود يف :...........

 ابن :.....................................ك ....................................................
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 ............الساكن :............................................................................
 من االفراج اؼبشركط اعتبارا من :....................................................................

 من قانوف تنظيم السجوف ك اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسُت. 141طبقا ألحكاـ اؼبادة 
 شركط التالية:يتعُت على اؼبستفيد اؼبذكور باؼبادة أعبله مراعاة ال : 2الما ة 

................................................................................ 
............................................................................... 
............................................................................... 

ىبضع اؼبعٍت)ة( باألمر ؼبتابعة قاضي تطبيق العقوبات أك اؼبصلحة اػبارجية التابعة إلدارة السجوف  : 3لما ة ا
ك يلـز أثناء خضوعو لنظاـ االفراج اؼبشركط باغبضور أماـ قاضي تطبيق العقوبات لدل ؾبلس القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضاء 

 بو مقر اقامتو )ىا( الكائن ب:................................. .........................الذم يقع
 اؼبعٍت ملـز باالستجابة لبلستدعاءات اؼبوجهة)ىا( من طرؼ قاضي تطبيق العقوبات أك اؼبصلحة اػبارجية.

 يلـز اؼبفرج عنو)ىا( أخذ اذف مسبق من قاضي تطبيق العقوبات يف حالة تغيَت مكاف اقامتو)ىا(. : 4الما ة 
 ك هبب أف يتضمن طلب تغيَت االقامة االثباتات ك اؼبربرات الضركرية لذلك.

يبكن الغاء مقرر االفراج اؼبشركط يف حالة صدكر حكم جديد باإلدانة أك سوء سَتة أك مراعاة  : 5الما ة 
 الشركط ك التدابَت اؼبذكورة يف اؼبواد أعبله.

ر ك وباط علما دبحتواه، عند اؼبوافقة على االمتثاؿ للتدابيػػػػػػر ك يبلغ ىذا اؼبقرر اىل اؼبعٍت)ىا( باألم : 6الما ة 
 الشركط احملددة يف ىذا اؼبقرر، يفرج عنو )ىا( مقابل رخصة، تسلم لو من طرؼ ادارة اؼبؤسسة العقابية.

 وبرر ؿبضر االفراج ك يدكف يف سجل اغببس متضمنا بيانات اؼبقرر الصادر هبذا الشأف.  : 7الما ة 
 ع احملضر اؼبفرج عنو)ىا( ك مدير اؼبؤسسة العقابية.ك يوق

 يكلف السيد مدير مؤسسة .................................بتنفيذ ىذا اؼبقرر. : 8الما ة 
 ترسل نسخة أصلية من ىذا اؼبقرر اىل السيد النائب العاـ اؼبختص اقليميا مكاف ازدياد اؼبستفيد. : 9الما ة 
 أصلية من ىذا اؼبقرر دبلف اؼبستفيد. ربفظ نسخة : 11الما ة 

 سطض يف ..............

 قاعٞ تطبٝل ايعكٛبات                 
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 51امللخل سقه 

 اجلنَْسٓ٘ اجلضائشٓ٘ الذميكشاطٔ٘ الؼعبٔ٘

 ّصاسٗ  العذل

 جملع قطاء 

 مكتب  قاضٕ تطبٔل العكْبات 

        مكشس  سقه:    /

 مكشس الغاء االطتفادٗ 

   شاج   املؼشّطمً  االف

 اف قاضي تطبيق العقوبات ،
اؼبتضمن قانوف تنظيم السجوف ك اعادة االدماج  2005فرباير  6اؼبؤرخ يف  04-05دبقتضى القانوف رقم -

 منو، 145، 144، 141، 134، 113، 24االجتماعي للمحبوسُت ال سيما اؼبواد 
اؼبتضمن ربديد تشكيل عبنة تطبيق  2005مام  17اؼبؤرخ يف  180-05دبقتضى اؼبرسـو التنفيذم رقم -

 العقوبات ك كيفيات سَتىا،
،وبدد تشكيلة عبنة تكييف العقوبات  2005مام  17اؼبؤرخ يف 181-05دبقتضى اؼبرسـو التنفيذم رقم-

 ك تنظيمها ك سَتىا.
يق العقوبات بناء على اؼبقرر رقم ...............اؼبؤرخ يف .......................الصادر عن عبنة تطب- 

ؼبؤسسة .................اؼبتضمن منح  االفراج اؼبشركط للمدعو ................ رقم السجن ك تنفيذه 
 ابتداء من تاري  ..................................

منػػػػػػػػػػػػػػػو  2ك نظرا لعدـ احًتاـ اؼبعٍت للشركط ك االلتزامات اليت تضمنها مقرر االفراج اؼبشركط ك ال سيما اؼبادة 
 ك اؼبتعلقة باغبضور ؼبكتب قاضي تطبيق العقوبات مرة كل شهر ك االستجابة لبلستدعاءات .

 ٓكشس  ما ٓلٕ 

 
يلغى اؼبقرر رقم ........اؼبؤرخ يف .............اؼبتضمن منح االفراج اؼبشركط ........... ك  الما ة األولى:

 ..........لقضاء ما تبقى من العقوبة ابتداء من تاري  ىذا اؼبقرر.يقتاد اىل مؤسسة ...................
 يقيد نص ىذا اؼبقرر ك مرجعو بسجل السجن ؼبؤسسة ..................................... : 2الما ة 
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ترسل نسخة من ىذا اؼبقرر اىل السيد/ النائب العاـ للجهة القضائية اليت أصدرت اغبكم موضوع : 3الما ة 
 نفيذ ك اىل كتابة الضب  للمجلس القضائي ؼبكاف ازدياد احملكـو عليو.الت

يكلف السيد مدير مؤسسة .................................بتطبيق ىذا اؼبقرر، الذم يبكن  : 4الما ة 
 . االستعانة بتنفيذه بالقوة العمومية اؼبسخرة من طرؼ النائب العاـ جمللس قضاء .......................

 سطض يف ..............

 قاعٞ تطبٝل ايعكٛبات          
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 املــشاجع    املصــادس ّ    قــائن٘

 القــزآن الكــزيم. –أوال 

 العامة: عــــــــاملزاج -ثانًا

   ، زاض َٖٛ٘ يًطبــاع2014١ ،أسػٔ بٛغكٝع١: ايٛدٝع يف ايكإْٛ اجلعا٥ٞ ايعاّ، ايطبع١ ايطابع١ عصط-5

 .ٚ ايٓصط ٚ ايتٛظٜع، اجلعا٥ط

 ، زٜٛا2009ٕاغشام ابطاِٖٝ َٓضٛض: َٛدع يف عًِ االدطاّ ٚ عًِ ايعكاب، ايطبع١ ايطابع١، -2

 .املطبٛعات اجلاَع١ٝ ،اجلعا٥ط

 .، زاض ايكضب١ يًٓصط، اجلعا٥ط2008ايطٝب بًعٝع: اصالح ايعساي١ يف اجلعا٥ط،  -3

  ١2010 األٚىل، ـــــــس ٜٛغف: ٚظٝف١ ايعكٛب١ ٚ زٚضٖا يف االصالح ٚ ايتأٌٖٝ، ايطبعايهػاغب١ فٗ-4

 .زاض ٚا٥ٌ يًٓصط ٚ ايتٛظٜع، األضزٕ

مبادئ عله –حضيني ابزاًٍه صاحل عبًذ و الذنتىر/رفاعٌ صًذ صعذ أبى حلبُ: مكذمُ الكاىىٌ اجليائٌ -5

 .حلكىقًُ، لبياٌميصىرات احلليب ا، 5998االجزاو و عله العكاب، طبعُ 

ايتأٌٖٝ االدتُاعٞ يف  إعاز٠طاشٛض عبس احلفٝغ: زٚض قاعٞ تطبٝل األسهاّ ايكغا١ٝ٥ يف غٝاغ١  -6

 .، زٜٛإ املطبٛعات اجلاَع١ٝ، اجلعا٥ط2001ايتصطٜع  اجلعا٥طٟ، 

ع١ ــــ١، ايطبــــيف َطس١ً تٓفٝص األسهاّ اجلٓا٥ٝ إاإلْػٛم ــعبس ايععٜع ذلُس ذلػٔ: محا١ٜ سك -7

 .، زاض ايفهط اجلاَعٞ، َضط2012األٚىل، 

، زاض ايٓٗغ١ ايعطب١ٝ 1985ٚ ايعكاب ، ايطبع١ اخلاَػ١ ،  اإلدطاّعبس ايػتاض فٛظ١ٜ : َبازئ عًِ  -8

 .يًطباع١ ٚ ايٓصط ، يبٓإ

، َٓصٛضات احلًيب 2002عًٞ عبس ايكازض ايكٗٛدٞ: أصٍٛ عًُٞ االدطاّ ٚ ايعكاب، بسٕٚ طبع١،  -9

 .يبٓإاحلكٛق١ٝ، 
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، زاض 1999 ٚ عًِ ايعكاب، طبع١ اإلدطاّعًٞ عبس ايكازض ايكٗٛدٞ ٚ فتٛح عبساهلل ايصازيٞ: عًِ  -10

 .َضط املطبٛعات اجلاَع١ٝ،

عبس اهلل غًُٝإ: شطح قإْٛ ايعكٛبات اجلعا٥طٟ ايكػِ ايعاّ، اجلع٤ ايجاْٞ، ايطبع١ ايػازغ١ عصط  -11

 .٥ط، زٜٛإ املطبٛعات اجلاَع١ٝ، اجلعا2008

 عًٞ ذلُس دعفط:  -

 سضاغات ـــــس املؤغػ١ اجلاَع١ٝ يًــــ، دل2003زا٤ اجلطمي١ غٝاغ١ ايٛقا١ٜ ٚ ايعالز، ايطبع١ األٚىل، -12

 .ٚ ايٓصط ٚ ايتٛظٜع يبٓإ

سضاغات ــــــاَع١ٝ يًـــس املؤغػ١ اجلــــ، دل2006فًػف١ ايعكاب ٚ ايتضسٟ يًذطمي١، ايطبع١ األٚىل،  -13

 .ايتٛظٜع يبٓإٚ ايٓصط ٚ 

 عُاض عباس احلػين: -

احلكٛق١ٝ  ، َٓصٛضات احلًيب2013، طبع١ األٚىل، اإلصالس١ٝايطزع اخلاظ ايعكابٞ ٚ ْعِ املعا١ًَ -14

 .يبٓإ

 .احلكٛق١ٝ،يبٓإ  ـٞ، َٓصٛضات احلًبــ2013ٚ ايعكاب، ايطبع١ األٚىل،  اإلدطاَّبازئ عًُٞ -15

، َٓصٛضات احلًيب 2003ٚ عًِ ايعكاب، طبع١  اإلدطاّعًِ فتٛح عبساهلل ايصازيٞ: أغاغٝات  -16

 .احلكٛق١ٝ، يبٓإ

، زاض املفٝس 2010، بسٕٚ طبع١، اإلْػإقاعٞ ٖصاّ: َٛغٛع١ ايٛثا٥ل ايسٚي١ٝ املطتبط١ حبكٛم  -17

 .يًٓصط ٚ ايتٛظٜع، اجلعا٥ط

 .ط، زاض ايٓٗغ١ ايعطب١ٝ، َض1991أبٛ ايعال عكٝس٠: أصٍٛ عًِ ايعكاب، حممذ  -18

 ذلُس عبس اهلل ايٛضٜهات:  -

 .، زاض ٚا٥ٌ يًٓصط ٚ ايتٛظٜع ، األضز2009ٕٚ ايعكاب، ايطبع١ األٚىل،  اإلدطاّأصٍٛ عًُٞ -19

 .، زاض ٚا٥ٌ يًٓصط ٚ ايتٛظٜع، األضز2009َٕبازئ عًِ ايعكاب، ايطبع١ األٚىل، -20
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، زاض ٚا٥ٌ يًٓصط 2007ْٞ، ايطبع١ األٚىل، ط ايطزع اخلاظ يف ايٛقا١ٜ َٔ اجلطمي١ يف ايكإْٛ األضزــــــأث-21

 .األضزٕ  ،ٚ ايتٛظٜع

صز ــ، دار الثكافُ للي2005الطبعُ األوىل،  ،أصىل عله االجزاو و عله العكاب حمنذ صبحٌ جنه: -22

  .و التىسيع، عناٌ األردٌ

ت احلًيب ، َٓصٛضا2013ٚ عًِ ايعكاب، ايطبع١ األٚىل،  اإلدطاّذلُس ذلُس َضباح ايكاعٞ: عًِ -23

 .احلكٛق١ٝ ، يبٓإ

 .، املهتب١ ايكا١ْْٝٛ يًٓصط ٚ ايتٛظٜع، ايعطام1990 ذلُس َعطٚف عبس اهلل: عًِ ايعكاب، طبع١ -24

 .، زاض ايٓٗغ١ ايعطب١ٝ، َضط1973ذلُٛز زلٝب سػين: عًِ ايعكاب، ايطبع١ ايجا١ْٝ،  -25

  ساض ايع١ًُٝ ايسٚي١ٝ يًٓصطـ، اي2003، ٚ ايعكاب، ايطبع١ األٚىل اإلدطاّْبٝ٘ صاحل: زضاغ١ يف عًِ  -26

 .ٚ ايتٛظٜع، األضزٕ

، زٜـٛإ املطبٛعات 1993ٚ ايعكاب، ايطبع١ ايجا١ْٝ،  اإلدطاّْعري فطز َٝٓا: املٛدــع يف عًُٞ  -27

 .اجلاَع١ٝ، اجلعا٥ط

 :اخلاصة عــــــــاملزاج -ثالجا 

، أنازمي١ٝ 2000ب١ٝ، ايطبع١ األٚىل، أسػٔ َباضى طايب: ايعٌُ ايطٛعٞ يٓعال٤ املؤغػات ايعكا -5

 .ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ، ايػعٛز١ٜ

ٚ اجلٓا٥ٞ املعاصط  اإلغالَٞايػسسإ عبس اهلل بٔ ْاصط: ايطعا١ٜ ايالسك١ يًُفطز عِٓٗ يف ايتصطٜع  -2

 .١ػعٛزٜ، داَع١ ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ، َطنع ايسضاغات ٚ ايبشٛخ، اي2006 ،ايطبع١ األٚىل

 1995  ك١ـس١َ االدتُاع١ٝ يف َٝسإ ايػذٕٛ ٚ أدٗع٠ ايطعا١ٜ ايالســاخل ٗاَاتـــــإغايػٝس ضَغإ: -3

 .زاض املعطف١ اجلاَع١ٝ، َضط
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، داَع١ ْاٜف 2006ايعُط َعٔ خًٌٝ: ايتدضط املٗين يف دلاٍ ايطعا١ٜ ايالسك١، ايطبع١ األٚىل،  -4

 .ػعٛز١ٜبشٛخ، ايايعطب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ َطنع ايسضاغات ٚ اي

، زاض اهلس٣ يًطباع١  2009بطٜو ايطاٖط: فًػف١ ايٓعاّ ايعكابٞ يف اجلعا٥ط ٚ سكٛم ايػذني ، طبع١  -5

 .ٚ ايٓصط ٚ ايتٛظٜع ،اجلعا٥ط

مجاٍ شعبإ سػني عًٞ: َعا١ًَ اجملطَني ٚ أغايٝب ضعاٜتِٗ يف ع٤ٛ ايتهفٌ االدتُاعٞ يف ايفك٘  -6

 .، زاض ايفهط اجلاَعٞ، َضط2012يطبع١ األٚىل، ٚ ايكإْٛ ايٛععٞ، ا اإلغالَٞ

 الَٞ اإلغع١ ظنطٜا ايػٝس ذلُس: أغايٝب املعا١ًَ ايعكاب١ٝ يًػذٓا٤ يف ايكإْٛ اجلٓا٥ٞ ٚ ايفك٘ مج -7 

 .، َهتب١ ايٛفا٤ ايكا١ْْٝٛ ، َضط 2013ايطبع١ األٚىل، 

، ايطبع١ األٚىل -١ًٝ َكاض١ْزضاغ١ فك١ٝٗ حت١ًًٝٝ تأصٝ–عبس ايطمحإ خًفٞ: ايعكٛبات ايبس١ًٜ  -8

 .، املؤغػ١ احلسٜج١ يًهتاب، يبٓا2015ٕ

 ، زاض َٖٛ٘ يًطباع١ 2010املصطٚط يف ايكإْٛ، بسٕٚ طبع١،  اإلفطازعبس ايطظام بٛعٝاف: َفّٗٛ  -9

 .ٚ ايـٓصط ٚ ايتٛظٜع، اجلعا٥ط

  ذٔــٛا٥ح ايػـــــ ٚ يعبساهلل خًٌٝ: زيٌٝ ْعاّ ايػذٕٛ يف َضط ٚ سكٛم املػذْٛني ع٢ً ع٤ٛ قٛاْني -10

 .، َضط 2008، طبع١  اإلْػإٚ املعاٜري ايسٚي١ٝ حلكٛم 

، بسٕٚ اإلْػإعجامي١ٝ خلُٝػيت: ايػٝاغ١ ايعكاب١ٝ يف اجلعا٥ط ع٢ً ع٤ٛ املٛاثٝل ايسٚي١ٝ حلكٛم  -11

 .، زاض َٖٛ٘ يًطباع١ ٚ ايٓصط ٚ ايتٛظٜع، اجلعا٥ط2012طبع١، 

، زاض ايهتاب احلسٜح  ١2009 يف ايكإْٛ اجلعا٥طٟ، ايطبع١ األٚىل، عُط خٛضٟ: ايػٝاغ١ ايعكابٝ -12

 .َضط

، زاض ايفهط اجلاَعٞ يًٓصط 2011يف ايػذٕٛ، ايطبع١ األٚىل،  اإلْػإغٓاّ ذلُس غٓاّ: سكٛم  -13

 .ٚ ايتٛظٜع، َضط
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  اإلغال١َٝطٜع١ يعطّٚ عُط: ايٛدٝع املعني يإلضشاز ايػذني ع٢ً ع٤ٛ ايتصطٜع ايسٚيٞ ٚ اجلعا٥طٟ ٚ ايص -14

  .، زاض َٖٛ٘ يًطبع ٚ ايٓصط ، اجلعا٥ط 2010بسٕٚ طبع١ ، 

-1994ايصططٞ يف ع٤ٛ ايػٝاغ١ ايعكاب١ٝ احلسٜج١، بسٕٚ طبع١، اإلفطازذلُس عٝس ايػطٜب:  -15

 .األٚفػت، املػطب يًطباع١  اإلميإ، زاض 1995

ِ يف اجملتُع ايعطبٞ، ايطبع١ األٚىل ذلطٚس ذلُٛز خًٝف١: ضعا١ٜ املػذْٛني ٚ املفطز عِٓٗ ٚ أغطٖ-16

 .ػعٛز١ٜ، داَع١ ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ، َطنع ايسضاغات ٚ ايبشٛخ، اي1997

ط ـــــطباع١ ٚ ايٓصــــــ، زاض َٖٛ٘ ي2010ًاملصطٚط، بسٕٚ طبع١،  اإلفطاز١ بسض ايسٜٔ: ْعاّ ــــَعاف -17

 .ٚ ايتٛظٜع، اجلعا٥ط

، زاض َٖٛ٘ يًطباع١ ٚ ايٓصط ٚ ايتٛظٜع 2008قٛف١ ايتٓفٝص، ايطبع١ ايجا١ْٝ، َكسّ َربٚى: ايعكٛب١ َٛ -18

 .اجلعا٥ط

 غعساٟٚ ذلُس صػري: -

 .اجلعا٥ط ،، زاض اخلًس١ْٝٚ يًٓصط ٚ ايتٛظٜع2013عكٛب١ ايعٌُ يًٓفع ايعاّ، ايطبع١ -19

 اجلشائز ،والتىسيع زـىًُ لليصذوــدار اخلل ،2012العكىبُ وبذائلَا يف الضًاصُ اجليائًُ املعاصزَ، الطبعُ -20

ٚ ايسغاتري  اإلْػإغعس٣ ذلُس اخلطٝب: سكٛم ايػذٓا٤ ٚفكا ألسهاّ املٛاثٝل ايسٚي١ٝ حلكٛم  -21

ايعطب١ٝ ٚ قٛاْني أصٍٛ احملانُات اجلعا١ٝ٥ ٚ ايعكٛبات ٚ تٓعِٝ ايػذٕٛ ٚ محا١ٜ األسساخ، ايطبع١ األٚىل 

 .، َٓصٛضات احلًيب احلكٛق١ٝ، يبٓا2010ٕ

، َٓصأ٠ املعاضف 2008ْػطٜٔ عبس احلُٝس ْبٝ٘: ايػذٕٛ يف َٝعإ ايعساي١ ٚ ايكإْٛ، بسٕٚ طبع١،  -22

  .دالٍ سعٟ ٚ شطناٙ، َضط
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 باللغة الفزنسًة: عــــــــاملزاج -رابعا
1- Bettahar touati : Organisation et système pénitentiaires en droit algérien, 

1
ere

 édition,   2004, office national des travaux éducatifs, Algérie. 

2- Olivier michiels, Daisy chichoyan, Patrick thevissen : La détention 

préventive, 2010, parc scientifique eistein, Belgique.  

3- Ouardia nasroune nouar : Le contrôle de l’exécution des sanctions 

pénales en droit algérien, édition 1991, librairie générale de droit et de 

jurisprudence, France. 

4- Code pénale français, édition  2014. 

5- Code procédure pénale  français, édition  2014.  

 :زسائل اجلامعًة ال -خامسا

 رسائل الذكتىراه:-أ(

     طٟ ـــ١ ٚ ايتطبٝل يف ايتصطٜع اجلعا٥ــاالدتُاعٞ يًُشبٛغني بني ايٓعطٜ زااإلزَ إعاز٠ملٝا٤ ططابًػٞ:  -5

 .، اجلعا٥ط -بٔ عهٕٓٛ-، ن١ًٝ احلكٛم  2011-2010ٚ ايكإْٛ املكاضٕ ، ضغاي١ زنتٛضاٙ ، 

 - ايػذٓا٤ خربٖا نُا ايتأٌٖٝ ع١ًُٝ ع٢ً ْعط٠ – اجلعا٥ط يف ايػذٕٛ ْعاّ/شطٜو َضطف٢ -2

 رلتاض بادٞ داَع١ االدتُاع١ٝ، ٚ االْػا١ْٝ ايعًّٛ ٚ اآلزاب ن١ًٝ ٙ،ازنتٛض أططٚس١ ،2010-2011

 عٓاب١.

 مذكزات املاجستري:-ب(

 يٌٓٝ زبًّٛ املكرتس١، ايبسا٥ٌ ٚ املس٠ قضري٠ يًشط١ٜ ايػايب١ ايعكٛب١ إشهاي١ٝ: االغِ ظٜٔ احلػني -5

 املػطب. ،ايػعسٟ املايو داَع١ الدتُاع١ٝ،ا ٚ االقتضاز١ٜ ٚ ايكا١ْْٝٛ ايعًّٛ ن١ًٝ املعُك١ ايعًٝا ايسضاغات

 االدتُاعٞ االزَاز اعاز٠ ٚ ايػذٕٛ تٓعِٝ قإْٛ ظٌ يف ايعكٛبات تهٝٝف: فٝضٌ بٛضباي١ -2

 اجلعا٥ط. عهٕٓٛ، بٔ احلكٛم ن١ًٝ ،2011-2010 َادػتري، َصنط٠ يًُشبٛغني،

 َصنط٠   2013-2012 جلعا٥ط،ا يف ايعكاب١ٝ ايػٝاغ١ تٓفٝص ع٢ً ايكغا٥ٞ االشطاف: ع١ًٝ بٔ خسجي١ -3

 اجلعا٥ط. عهٕٓٛ، بٔ احلكٛم ن١ًٝ َادػتري،
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-2009شًيىٌ خالذ: العنل لليفع العاو نعكىبُ بذيلُ عً العكىبُ الضالبُ للحزيُ، مذنزَ ماجضتري،-4

 .، نلًُ احلكىم بً عهيىٌ، جامعُ اجلشائز2010

 يًُشبٛغني االدتُاعٞ اإلزَاز ٚ ب١ٝايرت إلعاز٠ املػتشسث١ األغايٝب ٚ اآليٝات: أمسا٤ نالمنط-5 

 اجلعا٥ط. عهٕٓٛ، بٔ احلكٛم ن١ًٝ َادػتري، َصنط٠ ،2011-2012

 ن١ًٝ ،2002-2001 َادػتري، َصنط٠ اجلعا٥طٟ، ايكإْٛ يف اجلٓا٥ٞ اجلعا٤ تٓفٝص: َطاز ذلاييب -6

 اجلعا٥ط. داَع١ عهٕٓٛ، بٔ احلكٛم

 اإلصالس١ٝ باملؤغػات ايٓعال٤ تأٌٖٝ يف ايهطِٜ ايكطإٓ سفغ بطْاَر زٚض: احلطبٞ بازٟ ذلُس -7

 ايػعٛز١ٜ. ايطٜاض، األ١َٝٓ، يًعًّٛ ايعطب١ٝ ْاٜف داَع١ َادػتري، ضغاي١ ،2010

 ايسفاع فهط٠ ع٢ً قا١ُ٥ عكاب١ٝ غٝاغ١ اضغا٤ ع٤ٛ يف احملبٛس َعا١ًَ: صاحل ذلُس َهاس١ًٝ -8

 اجلعا٥ط. هٕٓٛ،ع بٔ احلكٛم ن١ًٝ َادػتري، َصنط٠ ،2010-2009 االدتُاعٞ،

 داَع١ َادػتري، َصنط٠ ،2011-2010 ايعكابٞ، ايتٓفٝص ع٢ً ايكغا٥ٞ االشطاف: َفتاح ٜاغني -9

 بات١ٓ. خلغط، احلاز

 قاالت العلمًة: امل-سادسا

 ايكإْٛ ن١ًٝ ،ايكإْٛ ٚ ايصطٜع١ دل١ً ،"اجلعا٥طٟ ايتصطٜع يف ايعاّ يًٓفع ايعٌُ عكٛب١:" شٗاب باغِ -5

 املتشس٠. ايعطب١ٝ االَاضات داَع١

ع األضزْٞ ــــــٚ ايـتأٌٖٝ يف ظٌ ايتصطٜ الحـــــاإلصعال٤ َطانع ــــــسػٞ عبس املٗس٣ بين عٝػ٢:"سكٛم ْ -2

 .، اجملًس احلازٟ عصط، ايعسز ايجاْٞ، األضزٕ اجمل١ً األضز١ْٝ يًعًّٛ ايتطبٝك١ٝ، 2008ٚ املٛاثٝل ايسٚي١ٝ"، 

 نتاب يف َٓصٛض َكاٍ ،"االصالح ٚ ايطزع فهط٠ بني ايعاّ ًٓفعي ايعٌُ عكٛب١:" ايسٜٔ عع طباش -3

، املؤغػ١ احلسٜج١ 2015ايطبع١ األٚىل، ، -َكاض١ْ تأص١ًٝٝ حت١ًًٝٝ فك١ٝٗ زضاغ١– ايبس١ًٜ ايعكٛبات

 يًهتاب، يبٓإ.
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اجمل١ً ، بسٕٚ طبع١ ٚ غ١ٓ، " اإلغالّايػذٔ ٚ َعا١ًَ ايػذٓا٤ يف :"عبس ايػالّ بٔ ذلُس ايصٜٛعط -4

 .ايػعٛز١ٜ ،ايطٜاض، 47، ايعسز24اجملًس ،ايعطب١ٝ يًسضاغات األ١َٝٓ ٚ ايتسضٜب

   "-َكاض١ْ زضاغ١-ايتأٌٖٝ ٚ االصالح يف احلسٜج١ ايعكاب١ٝ ايٓعِ زٚض:" ايهػاغب١ ٜٛغف فٗس -5

 األضزٕ. ايعطب١ٝ، عُإ داَع١ ، احلكٛم ن١ًٝ

 :قىانني و التنظًماتال -سابعا

 ايسغـــــٛض: -أ(

   1996زٜػُرب  7املٛافل  ـ1417ٖضدب عاّ  26َؤضر يف  438-96ض٥اغٞ ضقِ  َطغّٛ -

اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ ، 1996ْٛفُرب  28ٜتعًل بإصساض ْط تعسٌٜ ايسغتٛض، املضازم عًٝ٘ يف اغتفتا٤ 

 8املٛافل  ـ1417ٖضدب عاّ  27، ايضازض٠ بتاضٜذ 76ايعسز  يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝ،

 .ـ 1996زٜػُرب 

 القىانني العادية: -ب(

 سٍ ــــعـٜ، 2001ّدٛإ غ١ٓ  26املٛافل  ٖـ1422ضبٝع ايجاْٞ عاّ  4َؤضر يف  08-01قإْٛ ضقِ -5

ٚ املتغُٔ ،1966دٛإ غ١ٓ  8املٛافل  ٖـ1386صفط عاّ  18املؤضر يف  155-66ٚ ٜتُِ األَط ضقِ 

ايضازض٠  ،34ايعسز  اجلعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝ، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا١ٝ٥، اإلدطا٤اتقإْٛ 

 .ّ 2001دٛإ غ١ٓ  27املٛافل  ٖـ1422ضبٝع ايجاْٞ عاّ  5بتاضٜذ 

يعذل و يتنه و،2114ىىفنرب  51املىافل  ـٍ 5425رمضاٌ عاو  27مؤرخ يف  54-14قاىىٌ رقه  -2

املتضنً قاىىٌ  ّ ١1966ٚ دٛإ غٓ 8املٛافل  ٖـ1386صفط عاّ  18املؤضر يف  555-66األمز رقه 

، الصادرَ بتاريخ 75، العذد اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝاالجزاءات اجلشائًُ ، 

 و2114ىىفنرب صيُ  51املىافل  ـ5425ٍرمضاٌ عاو  27
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عًل ّ، ٜت2004زٜػُرب غ١ٓ  25املٛافل  ـ1425ٖشٚ ايكعس٠ عاّ  13َؤضر يف  18-04قإْٛ ضقِ -3

،اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ بايٛقا١ٜ َٔ املدسضات ٚ املؤثطات ايعك١ًٝ ٚ قُع االغتعُاٍ ٚ االجتاض غري املصطٚعني بٗا

املٛافل  ـ1425ٖشٚ ايكعس٠ عاّ  14، ايضازض٠ بتاضٜذ 83ايعسز  يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝ،

  .2004ّزٜػُرب غ١ٓ  26

ّ ، ٜتغُٔ 2005فرباٜط غ١ٓ  6املٛافل  ـ1425ٖاحلذ١ عاّ شٟ  27َؤضر يف  04-05قإْٛ ضقِ -4

اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ، إْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ٚ إعاز٠ اإلزَاز االدتُاعٞ يًُشبٛغنيق

 ّ.  2005فرباٜط غ١ٓ  13املٛافل  ـٖ 1426ذلطّ عاّ  4، ايضازض٠ بتاضٜذ 12،ايعسز ايصعب١ٝ

يعـــذل و، 2115جىاٌ  21املىافل  ـٍ 5426مجادى األوىل عاو  53مؤرخ يف  51-15قاىىٌ رقه -5

 و 1975صبتنرب صيُ  26ٍـ املىافل  1395رمضاٌ عاو  20مؤرخ يف  58-75مز رقه و يتنه  األ

، الصادرَ بتاريخ 44العذد ،اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝاملتضنً الكاىىٌ املذىٌ، و

 .و2115جىاٌ  26املىافل  ـٍ 5426مجادى األوىل عاو  59

ٜعسٍ    2006ّزٜػُرب غ١ٓ  20املٛافل  ـ1427ٖشٟ ايعكس٠ عاّ  29َؤضر يف  23-06قإْٛ ضقِ -6

و املتضنً  و5966جىاٌ صيُ  8املىافل  ـ5386ٍصفز عاو  58مؤرخ يف  556-66رقه  ٚ ٜتُِ  األَط

شٚ  4، ايضازض٠ بتاضٜذ 84ايعسز  ،ذُٗٛض١ٜ اجلعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝاجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يً قاىىٌ العكىبات،

 .2006ّزٜػُرب غ١ٓ  24املٛافل  ـ1427ٖاحلذ١ عاّ 

 25املىافل  و2119فربايز صيُ  25املىافل  ـ5431ٍصفز عاو  29مؤرخ يف  15-19قاىىٌ رقه -7

 8ٍـ املىافل 5386صفز عاو  58املؤرخ يف  555-66و، يعذل و يتنه األمز رقه 2119فربايز صيُ 

  اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝ، و و املتضنً قاىىٌ العكىبات5966جىاٌ صيُ 

 .و2119مارس صيُ  8ٍـ املىافل  5431ربًع األّول عاو  55، الصادرَ بتاريخ 55العذد 
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 األوامز:-(ت

ٜتغُٔ قإْٛ  ،1966ّدٛإ غ١ٓ  7املٛافل  ـ1386ٖصفط عاّ  17َؤضر يف  155-66أَط ضقِ  -5

، ايضازض٠ بتاضٜذ 47، ايعسز ، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝاجلعا١ٝ٥ اإلدطا٤ات

 .ّ 1966دٛإ غ١ٓ  10املٛافل  ـ1386ٖصفط عاّ  20

يتضنً قاىىٌ  ،و5966جىاٌ صيُ  8املىافل  ـ5386ٍصفز عاو  58مؤرخ يف 556-66أمــــــز رقه -2

صفز  25، الصادرَ بتاريخ 49العذد  ،اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝكىبات، ـالع

   .و5966جىاٌ صيُ  55املىافل  ـ5386ٍعاو 

 إسساخٜتغُٔ  ،1973ّأبطٌٜ غ١ٓ  3املٛافل  ـ1393ٖصفط عاّ  29املؤضر يف  17-73أَط ضقِ  -3

اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ألشػاٍ ايرتب١ٝ ٚ حتسٜس قاْْٛ٘ األغاغٞ،  املهتب ايٛطين

 .1973ّأبطٌٜ غ١ٓ  10املٛافل  ـ1393ٖضبٝع األٍٚ غ١ٓ  7ذ ٜ، ايضازض٠ بتاض29، ايعسز ايصعب١ٝ

و يتضنً 1975صبتنرب صيُ  26ٍـ املىافل  1395رمضاٌ عاو  20مؤرخ يف  58-75أمز رقه  -4

 24الصادرَ بتاريخ ، 78العذد  ،اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝكاىىٌ املذىٌ، ال

 .و 5975صبتنرب صيُ  31املىافل  ـ5395ٍرمضاٌ عاو 

 املزاسًم الزئاسًة:-(ث

و يتضنً 5989ماٍ صيُ  56املىافل  ـ5419ٍشىال  55مؤرخ يف  66-89مزصىو رئاصٌ رقه -5

 كاصًُ أو الالإىضاىًُ أو املًَيُىل اتفاقًُ مياٍضُ التعذيب و غريه مً ضزوب املعاملُ أو العكىبُ الاالىضناو ا

اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ و، 5984ديضنرب صيُ  51املصادم علًَا مً طزف اجلنعًُ العامُ لألمه املتحذَ يف 

 57املىافل  ـ5419ٍال عاو شى 52، الصادرَ بتاريخ 21العذد  يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝ،

 .و5989ماٍ صيُ 
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ٜتغُٔ  1989َّاٟ غ١ٓ  16املٛافل  ٖـ1409شٛاٍ عاّ  11َؤضر يف  67-89َطغّٛ ض٥اغٞ ضقِ -2

ايعٗس ايسٚيٞ اخلاظ باحلكٛم االقتضاز١ٜ ٚ االدتُاع١ٝ ٚ ايجكاف١ٝ ٚ ايعٗس ايسٚيٞ اخلاظ باحلكٛم  إىلاالْغُاّ 

االختٝاضٟ املتعًل بايعٗس ايسٚيٞ اخلاظ باحلكٛم املس١ْٝ ٚ ايػٝاغ١ٝ املٛافل  املس١ْٝ ٚ ايػٝاغ١ٝ ٚ ايربتٛنٍٛ

اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ  ّ،1966زٜػُرب غ١ٓ  16عًٝٗا َٔ ططف اجلُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشس٠ ّٜٛ 

 .1989َّاٟ غ١ٓ  17املٛافل  ـ1409ٖشٛاٍ عاّ  12ايضازض٠ بتاضٜذ اجلعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝ،

 2009ّد١ًٜٝٛ غ١ٓ  4املٛافل  ـ1430ٖضدب عاّ  11َؤضر يف  232-09َطغّٛ ض٥اغٞ ضقِ  -3

عفٛ مبٓاغب١ ايصنط٣ ايػابع١ ٚ األضبعني يعٝس االغتكالٍ يفا٥س٠ احملبٛغني ايصٜٔ حتضًٛا ع٢ً  إدطا٤اتٜتغُٔ 

 40ايعسز ١ٝ ايصعب١ٝ، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥ط١ٜ ايسميكطاط ،شٗازات يف ايتعًِٝ أٚ ايتهٜٛٔ

 .ّ 2009د١ًٜٝٛ غ١ٓ  28املٛافل  ـ1430ٖضدب عاّ  15ايضازض٠ بتاضٜذ 

 املزاسًم التنفًذية:-(ح

، ٜتعًل 1972ّفرباٜط  10املٛافل  ـ1391ٖشٟ احلذ١ عاّ  25َؤضر يف  36-72َطغّٛ ضقِ  -5

، ايضازض٠ 15ايعسز  ،كطاط١ٝ ايصعب١ٝايسمي ١اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥طٜ مبطاقب١ املػادني ٚ تٛدِٝٗٗ،

 .ّ  1972فرباٜط غ١ٓ  22املٛافل   ـٖ 1392ذلطّ عاّ  7بتاضٜذ 

 2005ّْٛفُرب غ١ٓ  8املٛافل  ٖـ1426شٛاٍ عاّ  6َؤضر يف  429 -05َطغّٛ تٓفٝصٟ ضقِ  -2

   االدتُاعٞ  ادِٗزَإ إعاز٠تطب١ٝ  احملبٛغني ٚ  إعاز٠حيسز تٓعِٝ ايًذ١ٓ ايٛظاض١ٜ املصرتن١ يتٓػٝل ْصاطات 

 11، ايضازض٠ بتاضٜذ 74ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝ،ايعسز  ١اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥طٜ ،ٚ َٗاَٗا ٚ غٝـطٖا

 ّ.2005ْٛفُرب غ١ٓ 13املٛافل  ـ1426ٖشٛاٍ عاّ 
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حيسز  ،2005ّْٛفُرب غ١ٓ  8املٛافل  ـ1426ٖشٛاٍ عاّ 6َؤضر يف  430-05َطغّٛ تٓفٝصٟ ضقِ -3

ايسميكطاط١ٝ  ١االتضاٍ عٔ بعس ٚ نٝفٝات اغتعُاهلا َٔ احملبٛغني، اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥طٜ ٚغا٥ٌ

 .2005ّْٛفُرب غ١ٓ  13املٛافل  ـ1426ٖشٛاٍ عاّ  11، ايضازض٠ بتاضٜذ 74ايصعب١ٝ، ايعسز 

حيسز ّ،2005ْٛفُرب غ١ٓ  8املٛافل  ٖـ1426شٛاٍ عاّ  6َؤضر يف  431-05َطغّٛ تٓفٝصٟ ضقِ -4

عِٓٗ، اجلطٜس٠  اإلفطازشطٚط ٚ نٝفٝات َٓح املػاعس٠ االدتُاع١ٝ ٚ املاي١ٝ يفا٥س٠ احملبٛغني املعٛظٜٔ عٓس 

املٛافل  ـ1426ٖشٛاٍ عاّ  11، ايضازض٠ بتاضٜذ 74ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝ،ايعسز  ١ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥طٜ

 .ّ 2005ْٛفُرب غ١ٓ 13

 2005َاٟ غ١ٓ  17املٛافل  ـ1426ٖضبٝع ايجاْٞ عاّ  8ؤضر يف َ 180-05َطغّٛ تٓفٝصٟ ضقِ  -5

اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ حيسز تصه١ًٝ جل١ٓ تطبٝل ايعكٛبات ٚ نٝفٝات غريٖا، 

 .2005َّاٟ غ١ٓ  18املٛافل  ـ1426ٖضبٝع ايجاْٞ عاّ  9، ايضازض٠ بتاضٜذ 35، ايعسز ايصعب١ٝ

َاٟ غ١ٓ  17املٛافل  ـ1426ٖضبٝع ايجاْٞ عاّ  8َؤضر يف  181-05َطغّٛ تٓفٝصٟ ضقِ -6

اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ  حيسز تصه١ًٝ جل١ٓ تهٝٝف ايعكٛبات ٚ تٓعُٝٗا ٚ غريٖا،ّ،2005

َاٟ غ١ٓ  18املٛافل  ـ1426ٖضبٝع ايجاْٞ عاّ  9، ايضازض٠ بتاضٜذ 35ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝ، ايعسز  ١اجلعا٥طٜ

2005ّ. 

حيسز  2007ّفرباٜط غ١ٓ  19املٛافل  ٖـ1428َؤضر يف أٍٚ صفط عاّ  67-07تٓفٝصٟ ضقِ  َطغّٛ-7

االدتُاعٞ يًُشبٛغني  اإلزَازنٝفٝات تٓعِٝ ٚ غري املضاحل اخلاضد١ٝ إلزاض٠ ايػذٕٛ املهًف١ بإعاز٠ 

 ـ1428ٖط عاّ صف 3، ايضازض٠ بتاضٜذ 13،ايعسز ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝ ١اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥طٜ

 .ّ 2007فرباٜط غ١ٓ 21املٛافل 
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 القزارات الىسارية املشرتكة:-(خ

ّ، ٜتغُٔ 1983غ١ٓ  دٛإ 26املٛافل  ـ1403ٖضَغإ عاّ  15قطاض ٚظاضٟ َصرتى َؤضر يف  -1

اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ  نٝفٝات اغتعُاٍ ايٝس ايعا١ًَ يف ايػذٕٛ َٔ ططف املهتب ايٛطين يألشػاٍ ايرتب١ٜٛ،

       ٛافلـامل ـ1404ٖطّ عاّ ـــذل 26، ايضازض٠ بتاضٜذ 45، ايعسز ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝ ١ٜ١ اجلعا٥طٜيًذُٗٛض

 .1983ّْٛفُرب  1

ّ، ٜتغُٔ االتفاق١ٝ 1997َاٟ غ١ٓ  13املٛافل  ٖـ1418ذلطّ عاّ  6قطاض ٚظاضٟ َصرتى َؤضر يف  -2

اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ  ابع١ يٛظاض٠ ايعسٍ،املتعًك١ بايتػط١ٝ ايضش١ٝ يًُػادني باملؤغػات ايعكاب١ٝ ايت

 26املٛافل  ـ1418ٖمجاز٣ ايجا١ْٝ عاّ  24، ايضازض٠ بتاضٜذ 70، ايعسز ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝ ١اجلعا٥طٜ

 .1997ّأنتٛبط غ١ٓ 

ّ، ٜتعًل بتٓعِٝ ٚ تػٝري  2005َاٟ غ١ٓ  21املٛافل  ـ1426ٖضبٝع ايجاْٞ عاّ  12قطاض َؤضر يف -3

،ايعسز ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝ ١اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥طٜ ،ملتدضض١ باملؤغػات ايعكاب١ٝاملضًش١ ا

 .2005ّدٛإ  26املٛافل  ـ1426ٖمجاز٣ األٚىل عاّ  19، ايضازض٠ بتاضٜذ 44

، حيسز نٝفٝات 2006ّأٚت غ١ٓ  2املٛافل  ـ1427ٖضدب عاّ  7قطاض ٚظاضٟ َصرتى َؤضر يف  -4

اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ عِٓٗ،  اإلفطازاملػاعس٠ االدتُاع١ٝ ٚ املاي١ٝ يفا٥س٠ احملبٛغني املعٛظٜٔ عٓس  تٓفٝص ادطا٤ َٓح

 4املٛافل  ـ1427ٖضَغإ عاّ  11، ايضازض٠ بتاضٜذ 62،ايعسز ايسميكطاط١ٝ ايصعب١ٝ ١يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥طٜ

 ّ.2006أنتٛبط غ١ٓ
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ّ، حيسز 2005زٜػُرب  12ملٛافل ا ـ1426ٖشٟ ايكعس٠ عاّ  10قطاض ٚظاضٟ َصرتى َؤضر يف  -5

ايسميكطاط١ٝ  ١اجلطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اجلعا٥طٜ دسٍٚ ْػب املٓش١ املاي١ٝ اييت تتًكاٖا ايٝس ايعا١ًَ ايعكاب١ٝ،

  .2006ّفرباٜط  12املٛافل  ـ1427ٖذلطّ عاّ  13، ايضازض٠ بتاضٜذ 07ايعسز   ،ايصعب١ٝ

 :نشىراتامل -ثامنا

 11ػذٕٛ ع٢ً سكٛم االْػإ ٚ ايػذٕٛ، غًػ١ً ايتسضٜب املٗين، ايعسززيٌٝ تسضٜب َٛظفٞ اي-5

 .، َٓصٛضات األَِ املتشس٠، دٓٝف، ْٜٝٛٛضى، أَطٜها2004

 .فطْػا َضًش١ ايػذٕٛ ، إزاض٠، 2009زيٌٝ ايػذني ايٛاصٌ اىل ايػذٔ، ايطبع١ ايطابع١، غبتُرب  -2
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 ًَدط 
          ثلوم امس ياسة امؼلاتية احلديثة ػىل ٍلوػة من ال سامية ملؼامةل امسجناء من أ خل اضـــالهحم  

    اكهت هتدف اىل الايــالم و امـردعدماهجم احامتغيا، مغايرة مخكل ال سامية اميت ا  ػادة ا  و هتذيهبم و 

ْذ ثبناىا املرشع املوازيق ادلومية و اغتدهتا ادلو ل يف جرشيؼاهتا امؼلاتية،  أ كرهتاو املسوة، ىذه ال سامية  ا 

ػادة  50/50/0550املؤرخ يف  50-50يف املاهون رمق اجلزائري  املخضمن كاهون ثنظمي امسجون و ا 

ذْ  .الادماج الاحامتغي نومحبوسني فبؼضيا  يطبق داخل املؤسسة   و ثخنــــــوع ضورىا، ثؼدد ا 

     املتثةل يف جشغيهل امؼلاتية، غن طريق اخضاع احملكوم ػويو جملموػة من امربامج الاضالحية اخملخوفة

ثب ديبو ػىل احرتام  كواػد امنظام ادلاخًل  فضال غن ذكلو احامتغيا،  رػايخو حصيــا هتذيبو و ثؼوميو و و

ثبني أ هو حسن امسووك و امسرية، ىذه امربامج كسميا امباحثني  نْ ا  ائد داخل املؤسسة، و ماكفئخو امس

 اىل أ سامية متييدية و أ ضوية و حمكيوية.

أ ما امبؼظ ال خر ميذه ال سامية ظير هديجة اكخظاظ امسجون من انحية، و من انحية أ خرى 

ؼددت ضورىا، فيناك أ سامية تديةل مخنفيذ امخلويل من هفلات ادلوةل ػىل املؤسسات امؼلاتية، فذ

كوكف ثنفيذ امؼلوتة و امؼمل نونفع امؼام اذا  ،امؼلوتة و اميت جتنة احملكوم ػويو دخو ل املؤسسة امؼلاتية

ضافة اىل ذكل  احلجــز أ و اموضع املضايئ نومحكوم ػويو يف  ،اكهت امؼلوتة احملكوم ها كطرية املدة ا 

ىذا من هجة ومن هجة  ،اذا ثطوبت احلاةل امؼلوية  أ و امطحية تذكلمؤسسة اسدشفائية أ و غلوية 

واملراد ها ثنفيذ احملكوم ػويو حزء من  ،ىناك أ سامية املؼامةل امؼلاتية أ زناء امخنفيذ اجلزيئ نوؼلوتة أ خرى

احلدير  انيف غرص ىذه ال سامية أ مه ،امؼلوتة مث الافراج غنو ماكفب ة  ػىل حسن سووكو و سريثو

 الافراج املرشوط.فضال غن ذكل و احلرية امنطفية،  اخلروج اخازة

و ال ثلذرص ىذه ال سامية نومؼامةل امؼلاتية غند ىذا احلد، تل متخد اىل ما تؼد الافراج اههنايئ 

غن احملكوم ػويو، اذ أ زبدت ادلراسات احلديثة أ ن اس خكٌل ل معوية ثب ىيل و هتذية احملكوم ػويو ال ثمت 

  .املادية و املؼنوية تؼد الافراج غنو اتريق ثلدمي  هل يد امؼون و املساػدالا برػايخو غن ط
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