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بدائل العقوبات العمل  للنفع العام ووقف التنفيذ 

 في التشريع الجزائري 



إهداء 
 

أىدي ىذا العمل المتواضع إلى التي أىدتني نور الحياة و سقتني من دفقات حبيا 
 عذب كممة رددىا لساني ألطف و أورعياتيا إلى التي قدمت الحب و الحنان إلى 

 ، إلى أمي الحبيبة أطال اهلل في عمرىا ىا يإلى من وضعت الجنة تحت قدم

وزرع في قمبي حب العمم ووضع لي القوة ستميمت منو معاني الثبات إلى الذي ا
ىتمامو إلى أبي والعزيمة  إلى الذي وىب  . العزيز أدامو اهلل ليني كل رعايتو وا 

في المشوار الدراسي أطال اهلل كما أىدي تحياتي إلى زوجي الذي مد لي يد العون 
في عمره وحفظو لي ، كما ال أنسى أوالدي األحباء يونس ، رزان ، وريان بارك 

خوتي  لي اهلل فييم وحفظيم فاطمة مييدي  ،نوال قبيل في العمل  وزمالئيوا 
بن و ،ىوباألخص رئيس المصمحة قميل مصطفبمحاج ، وعائشة و صورية ومريم و

 الحاج ، حراق، عكرمي و بومزيزة / زازة 

ومن سير وتعب عمى  وجميع األصدقاءوأىدي ىذا العمل إلى جميع أفراد عائمتي 
 عاىم وحفظيم اهلل رالزمالء ٍ  إلى و ىذا العمل

  

 



شكر وعرفان 
، و أحمده حمدا كثيرا عمى توفيقو لنا في إتمام ىذا العمل  وأخيراالشكر هلل أوال 

 خير خمق اهلل وخاتم النبيين المتواضع و الصالة و السالم عمى 

 "سيدنا محمد صمى اهلل عميه و سمم " 

الذي    "شيخ زكريا "  الفاضل و المحترمأتقدم بجزيل الشكر و العرفان األستاذ 
 قبل اإلشراف عمى هذا العمل وحسن معاممته 

 "بن بدرة عفيف "  لألستاذأثني شكري  اكم

رشاد بدلالتي  بنصائحو  بخل عمييولم  يجيدا في توجيي وا 

. را جزيالكلقيمة فشا

عمى مدار  ياألساتذة الذين ساىموا في توجيوكما أثني شكري الوافر عمى جميع 
السنوات السابقة 

قبولو حضور  عمى  " بن طرية معمر" المناقش  األستاذى وأتقدم بالشكر إل
 ومناقشة ىذه البحث 

و كل األساتذة الذين قدموا لي يد المساعدة في الدراسة و إلنجاز ىذا العمل بدون إستثناء،  
. وكل من عرفتو في الجامعة وكان سندا لي في مشوراي الجامعي

. ألف شكر و تقدير لكم جميعا
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حة يضر بالمصل تعددت أساليب مكافحة الجريمة وتنوعت فبعد تحديد السموك الذي
مجتمع من كل صور اإلجتماعية يكون اليدف المرجو تحقيقو قد ظير جميا ، أي حماية ال

 السموك اإلجرامي ويكون عمى الدولة إتخاذ كافة التدابير الضرورية لمنع األفراد من إرتكاب
أساسية في معظم األنظمة الجريمة أو تكرارىا ، حيث تعتبر العقوبة السالبة لمحرية عقوبة 

كتسبت ىذه األىمية بصفة خاصة بعد إلغاء العقوبات البدنية والحد من العقوبة إالعقابية وقد 
في مواجية  في بعض التشريعات فأصبحت بذلك الوسيمة المعول عمييا اإلعدام أو اإللغاءىا

. ال اإلجرامية والسموكيات الخارجية عن القانوناألفع
بالرغم من أن العقوبة السالبة  لمحرية أصبحت األكثر   إستعماال في الوقت الحاضر  

 إال ان الواقع العممي وفي ضوء اإلحصائيات التي أثبتت تزايد معدالت الجريمة في المجتمع 
األبحاث والدراسات حول مدى فعالية والتي حتمت عمى الباحثين والعمماء إجراء المزيد من 
سات أظيرت أن تنفيذ ىذه العقوبة االعقوبة السالبة لمحرية في الحد من الجريمة، ىذه الدر

ينطوي عمى العديد من السمبيات مما جعل العديد منيم يشكك في الوظيفة اإلصالحية 
. النمط من العقوبات اوالوقائية ليذ

محكوم العقوبة السالبة لمحرية من أثار السمبية عمى الونظرا لما يترتب عمى  تنفيذ  
دولة بأعباء مالية تستنزف في عمييم وعمى المجتمع وما تتطمبو من موارد مالية تثقل كاىل ال

جون، توفير التأطير البشري متطمبات المساجين من غذاء سغير إنتاجية بناء ال ريعمشا
التي وجدت من  دف األساسيتحقق الوال ،، أصبحت العقوبة السالبة لمحريةولباس وعالج

دماج اإلجتماعي لممحكوم عمييم، ففي ظل أجمو أال وىو اإلصالح والتأىيل أو إعادة اإل
جرائم وكذا تزايد مستمر اليالحظ زيادة في عدد  أصميةإعتماد العقوبة السالبة لمحرية كعقوبة 

. 1في أعداد السجناء وظيور أساليب إجرامية أكثر خطورة
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تعد العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة مشكمة في الوسط العقابي ، والمزايا وحيث  
عميو  التي يمكن أن تحققيا تشكل نسبة ضئيمة أمام ماليا من مساوئ سواء بالنسبة لممحكوم

لممجتمع ككل، حيث يرى جانب من الفقو أن العقوبة  بالنسبة لعائمتو او حتى بالنسبةبيا أو 
صالح بعض الجناة وبالتالي  أثرىاالمدة  ليا قصيرة رية السالبة لمح عدم الفعال في تقويم وا 

منيا في ألغراض المقصودة  اإلغائيا والبحث عن الوسائل المناسبة لكي يكون تنفيذىا محقق
أخر إلى أن العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة ليا مساوئ عديد تستدعي  رأيحين يذىب 

تجنبا لما ليا من أثار سيئة وتعويضيا ببدائل أخرى ويمكن حصر المساوئ  بالضرورة إلغائيا
: اإلنتقادات الموجية ليا فيما يمي ضوء العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة في

برامج اإلصالح والتأىل ال يتيح سمب حرية قصيرة المدة الوقت الكافي في إلمكان تنفيذ  -
والطبية والنفسية  ين المينيةدياماح ىذه البرامج في الإذ أن نج ،ىمفي مواجية المحكوم عمي

. توفره العقوبة قصيرة المدةما ال  ويتطمب بالضرورة وقت مناسبا وىو
لعقوبة فقصر ىذه اليس من المؤكد تحقيق ىذه العقوبة لوظيفة الردع بشقيو العام والخاص  -

المجرد المعتاد والذي  ص في مواجية المحكوم  عمييم السيماال يضمن تحقيق الردع الخا
نزل ضيفا عمى السجون، بل إن ىناك طائفة من المجرمين  ال يأبيون بالحكم تعود أن ي

حقق الردع العام في مواجية تخصوصا إذا كانت قصيرة المدة ال  ىم بعقوبة سالبة لمحريةعمي
التي  تيامدلى قصر إذه العقوبات بالنظر الكافة  حيث يستيين الرأي العام غالبا بجسامة ه

. 1ال يكون ليا أثرا تيديديا عمى نفسيتو
يترتب عن العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة ان يخرج المحكوم عميو بيا أكثر إجراما و -

ه السجن، إذ يختمط المحكوم عميو بغيره من المجرمين لوخطورة مما كان عميو وفق دخو
كتساب ثقافة تبادل الخبرات اإللى إاألشد منو خطورة فيؤدي اإلختالط اليومي بيم  جرامية وا 

. ىية المجتمع وتغذية مشاعر اإلنتقام منواسام اإلحساس المشترك بكرتإقيمة والجر
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صالح وتقويم  يتحول لسجاوىكذا بدال من أن يصبح   لى مكان إن مكان تيذيب وا 
 .لبعضيم من قبل  لمتخريج مجرمين جدد بمؤىالت إجرامية  أعمى خبرات لم تكن

المحكوم عميو ما أن مساوئ العقوبة السالبة لمحرية ولو كانت قصيرة المدة فإنيا ال تضم ك -
. فقط بوصمة اإلجرام بل  يمتد ذلك إلى كافة أفراد أسرتو حيث تتغير نظرة المجتمع إلييم

المؤسسات العقابية مما يصعب عمى اإلدارة  النزالء إن ىذه العقوبة تزيد في تضخيم عدد  -
بين بضعة أسابيع تتراوح  بصفة جدية السيما إذا كانت مدة السجن  إعداد البرامج التربوية 

. غنى عنيافي ذلك فيي تكفل الدولة نفقات ضخمة ىي  وسنة ، باإلضافة إلى كل
ر فعالية في ضوء ذلك برزت إتجاىات حديثة تدعوا إلى تبني أنظمة عقابية أكثفي  

عادة اإل دماج تحقيق األغراض العقابية المعاصرة، والتي ترتكز أساسا عمى اإلصالح وا 
التشريعات الجنائية  الذي دفع العديد منعيدا عن السجن  األمر جتماعي لممحكوم عمييم باإل

يد المجتمع من جية والمجرم من جية أخرى، ومن تفظام العقوبات البديمة التي نإلى إقرار 
 أوت 15المؤرخ في  896-14تدخل مؤرخا بالقانون  الذيتشريع الفرنسي ىذه التشريعات ال

منو الفقرة  3حيث عدلت المادة  المتعمق بتفريد العقاب وتفعيل العقوبات الجزائية 2014
بأن في المواد الجنح ال يجوز النطق  .ف.ع .من ق 19-132الثانية والثالثة من المادة 

شخصية الحبس ضروريا نظرا ل كان في حالة جسامة الجريمة أو إذابعقوبة الحبس إال 
فأصبح توقيع عقوبات البديمة األفراد غير مطمئنة من الفاعل ، لالجاني أو إذا كانت ا

. 1عن توقيع عقوبة الحبس قصيرة المدة العقوبات البداية لمحبس قصيرة المدة أولى
عقوبة مقررة قانونا، تنطق بيا الجية القضائية "  ويقصد بالعقوبات البديمة 

فيي جزاء يوقع عمى مقترف سموك  المختصة لتكون بديمة عن عقوبة الحبس األصمية
". جرمو القانون ويوجب عقاب مقترفوي
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البديل الكامل أو الجزئي عن العقوبات السالبة لمحرية " وبعبارة أخر يقصد بيا   
إليجابية ، والتي ال لتزمات السمبية والمجموعة من اإل حيث يتم إخضاع مرتكب الجريمة

ع إيالمتستيدف  ادة اإلدماج اإلجتماعي المحكوم عميو، بل الغرض منيا ىو التأىيل وا 
". األغراض العقابية التي تقتضييا مصمحة المجتمع تحقيقوبالتالي 

الحديثة التي أثبتت فعاليتيا لمواجيتو  العقابيةتعتبر العقوبات البديمة أحد األساليب   
اع الجزاء عمى من ثبت قالظاىرة اإلجرامية، فيي بين جميع األغراض العقوبة ، من حيث إي

لى حماية حقوق إالتي تيدف اإلعتبارات اإلنسانية  ومراعاةفي حقو إرتكاب الجريمة لردعو 
وىذا يرجع  اإلجتماعي لممحكوم عمييمافة غمى تحقيقيا لوظيفة التأىيل واإلدماج ضاإلنسان إ

. لمخصائص التي تميزىا عن غيرىا من العقوبات
ومن ىنا  ظيرت العديد من البدائل العقوبات السالبة لمحرية قصيرة  المدة منيا وقف  

 او ما يسمى "التنفيذ العقوبة والعمل لمنفع العام والسوار اإللكتروني حيث ان ىذا األخير 
إحتياطيا باإلقامة في منزلو أو ىو إلزام المحكوم عميو أو المحبوس  "رونيةالمراقبة اإللكتب

محل إقامتو خالل ساعات تحددىا المحكمة ، ويخضع خالل ىذه الساعات لمرقابة 
وىو بديل المستحدث كأحد أىم وأبرز تطبيقات التطور العممي والعقابي الذي اإللكترونية 

بدائل لعقوبات الحبس قصيرة المدة خارج المؤسسات العقابية بدال من أظير ضرورة إيجاد 
الوضع تحت المراقبة  روط اإلستفادة من نظامشفيما يخص  ماأسمب الحرية وراء القضبان 
ن يكون الحكم نيائيا وأن يثبت المعني مقر أ. ع.ق 3مكرر  150اإللكترونية حسب المادة 

أن يسدد المعني والسوار اإللكتروني بصحة المعني، أال يضر حمل وكن او إقامتو ثابتا، س
. 1مبالغ الغرامات المحكوم بيا عميو
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الوضع تحت  المراقبة اإللكترونية الوضعية العائمية لممعني  ،اإلعتبيار  نويؤخذ بعي  
ة ديو تكويني أو إذا اظير ضمانات جاو دراسي ا يمتابعتو لعالج طبي أو نشاط مين أو

. لإلستقامة
العقابي التقميدي  العمل لمنفع العام في الوقت الحالي من أىم بدائل النظام يعدفيما  

                                           .ىا السياسية العقابية المعاصرة كبديل لمعقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدةتثبتالتي 
مزدوجة سواء بالنسبة لمجاني فيما نجد بديل أخر وىو وقف التنفيذ والذي يحقق فائدة    

الذي عمق عميو تنفيذىا لم يتحقق لما أن الشرط االمستفيد منو الذي يجنبو مكابد العقوبة ط
فإنو نيائيا من العقاب، أما بالنسبة لممجتمع اإلفالت لى تقويم نفسو طعما في وبحثو  ع

قد وقى نفسو من  يكون المجتمعوليذا يجنبو اإلحتكاك بذوي الماضي  العريق في اإلجرام 
. شر مجرم جديد

: الموضوع في دراسة ىذا وتكمن أىمية  
 نظامالتطرق لبدائل العقوبات السالبة لمحرية التي جاءت كنتيجة لعدم نجاعة وفعالية   

الواسع لمعظم الدول، والتي  ظل اإلىتمام  يالعقوبات السالبة لمحرية ، خاصة فالعقوبات 
ي لت ففحستىة والتغمب  عمى الجرائم  التي إسارعت إلى تبنييا ليدف واحد ىو المواج

كبييا صارو يتفنون في تنفيذىا رغم وجود عقوبتيا تلدرجة أن مر ،ا وتغمغمت فييانمجتمعات
. ألصمية تطبق عمييما

: يار الموضوعتأسباب إخ
بعة من تميم يتعمق بفمسفة السياسية العقابية المت موضوعالبديمة العقوبات  موضوع إن 

قمة البحوث  سة والدليل عمى ذلك يظير في اقبل الجزائر زيادة عمى أنو موضوع حديث الدر
. التي تناولتو وتطرقت إليو
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: أىدافو
تحقيقو ت البديمة الغرض الذي لم تستطيع يكمن في معرفة ما إذا حققت العقوبا  

. مة والمجرمينيرة المدة أو كذا تقدير فعاليتيا في ردع الجريقصالعقوبة السالبة لمحرية 
:  اآلتيةوفي ىذا الصدد يطرح اإلشكالية  
قصيرة السالبة لمحرية السمبية لمعقوبة  اآلثارما مدى مساىمة العقوبة البديمة في تجاوز  -

؟ ةالمد
  المشرع الجزائري لتبني عقوبة العمل لنفع العام ؟ إلى أي مدى وفق -
لتنفيذ العقوبة في التشريع الجنائي؟ اف  قو يالمشرع الجزائركيف نظم  -

: المنيج المتبع
ولدراسة ىذا الموضوع تم تبني المنيج التحميمي في مختمف المواد القانونية كما  

. المقارنة كمما دعت الضرورة إلى ذالك أسموبإعتمدت 
 :الدراسات السابقة 

. رسية الجنائية المعاصرة لسعداوي محمد صغيكتاب بعنوان العقوبة وبدائميا في السيا -
 .رسالة ماجستير بعنوان نظام وقف تنفيذ العقوبة في ضوء السياسة العقابية لرضا معيزة  -
 .كتاب بعنوان الوجيز في القانون الجزائي العام لبوسقيعة أحسن   -
 .ستير بعنوان العقوبات السالبة لمحرية في التشريع الجزائري لمعاش سارة ماجيرسالة  -
 .رسالة ماجستير بعنوان عقوبة العمل لمنفع العام في القانون العام لمحمد لخضر بن سالم  -

: صعوبات الدراسة
ي دراستنا عمى تحميل فنا دفقد إعتم كخاصة المراجع المتخصصة لذلالقمة المراجع  
. ئري القانونية في التشريع الجزانصوص ال
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صعوبة متعمقة في أن الموضوع يتطمب اإلتصال بالجيات الرسمية كالمحاكم والسجون  -
إلشتراط بعض  ظراا صعوبات إدارية ننات حديثة ووجيتقصد حصول عمى  إحصائي

. اإلجراءات المعقدة والتي تأخذ وقت طويل
البحث ازه كانت قصيرة مقارنة من أن ىذا مدة المتاح ألنج أنيق الوقت ، حيث ضكذلك  -

. ه والبحث فيو مدة زمنية طويمة نوعا ما وىو ما اثر سمبا عمى  ىذه الدراسةتيتطمب لدراس
:  دراسة موضوع وقف التنفيذ العقوبة والعمل لمنفق  العام خطتو وقد  -

البحث العممي، اعتمدنا عمى تقسيم ثنائي لمخطة،  إشكاليةومن اجل اإلجابة عمى  
، وبدوره قسم ام عماىية العمل لمنفع ال إلىتطرقنا فيو  األوليتكون من فصمين فمفصل 

اما فيما يخص  مفيوم العمل لمنفع العام ،  مبحثين فقد تناولنا في المبحث االول إلىالفصل 
 .العامالعمل لمنفع أليات تنفيذ عقوبة  المبحث الثاني

مفيوم ، حيث تم التطرق ماىية وقف تنفيذ العقوبة أما الفصل الثاني تم بيان فيو 
.  في المبحث الثانيأحكام إيقاف التنفيذ .في المبحث األول، وكذا وقف تنفيذ العقوبة 

 .وفي األخير توجنا بحثنا ىذا بخاتمة تطرقنا فييا بأىم النتائج المتوصل الييا
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تعتبر عقكبة  العمؿ  لمنفع العاـ  مف العقكبات  البديمة  المستحدثة  ك الجديدة  
حيث  اتسع  مجاؿ  تطبيؽ  ىذه  العقكبة  في اآلكنة  األخيرة  بعدما  كاف مقتصر  

عمى بعض الدكؿ  دكف األخرل  ، حيث أصبحت  جؿ الدكؿ تسعى  إلى تطبيؽ  عقكبة 
إيجابي  الذم  يظير  حاليا  في أنظمة  الدكؿ  التي  العمؿ  لمنفع العاـ  نظرا  ألثر 

الفعالية  التي  تتطمبيا    تحقؽطبقتو  ، كألّف  العقكبات  الكالسيكية  أك التقميدية  لـ 
ككف أكثر  السياسة  الجنائية  األمر  الذم  جعؿ  المشرع  الجزائرم  يفكر  في  بديؿ م

إليو الدكلة األجنبية  باعتبار أف ىذه  العقكبة   سير  عمى ما صارت فعالية  بالتالي  بدأ م
. الغربية  دكؿطبقت  األكؿ مرة في اؿ" عقوبة  العمل لمنفع العام "  
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مفيوم العمل  لمنفع العام  :  المبحث األول  
بفضؿ التقدـ  الذم  أحرزتو  العمـك الجنائية  ، تطكر  مفيـك  كظيفة  العقكبة    
ص  ، بؿ  أصبحت  كسيمة  إصالح  ، فمـ تعد  أداة  زجر  ك ردع  ك قصا الجزائية 
كصار العمؿ  مف أىـ  الكسائؿ  التي  تحرص عمييا  األنظمة  العقابية  كعالج  

الحد  نكعا ما  مف  استعماؿ  عقكبة  نب سمب  حرية  المحكـك  عمييـ  كالحديثة  لتج
م عقكبة  العمؿ  النفع  عقكبة بديمة  متمثمة  ؼالحبس  قصيرة  المدة  ، ذلؾ  بإدراج  

عميو سنعترض  إلى تعريؼ  العمؿ لمنفع العاـ  في المطمب األكؿ  كأغراضو  في العاـ  ك
: المطمب الثاني 
. تعريف العمل لمنفع العام: المطمب األول  

تتمثؿ  في القياـ  المحكـك ة  تصدرىا  جية  قضائية مختصة  كىي عقكبة بديؿ  
المؤسسة العقابية  لقضاء  العقكبة    قاؿإدخعميو  بعمؿ لمنفع العاـ  دكف  أجر، بدال  مف 

. 1السالبة لمحرية 
معدؿ في  6مكرر   5إلى   1مكرر  5في المادة ( ج.ع.ؽ) كقد نص عمييا  

اردة  ضمف  الك 2009فبراير   25المؤرخ في   01 -09بمكجب  القانكف رقـ   2009
 المتعمؽ  بالعقكبة األكؿ  مف القانكف العقكبات، ك  الفصؿ  األكؿ مكرر  مف الباب

كذا  مجاؿ تطبيقيا  محدد  كالشركط  المتعمقة  بيا  المطبقة  عمى الشخص  الطبيعي  ك
. 20092لسنة   2المنشكر الكزارم  رقـ  ك المبادئ األساسية  لتنفيذىا  كالتي  فصميا  ك

                                      
حناف  عبد الرؤكؼ  ، العمؿ  لمنفع  العاـ  كبديؿ  لعقكبة  الحبس  ، رسالة ماجستير في الحقكؽ  تخصص  - 1

-39،ص ص  2014-2013قانكف  جنائي  ، كمية الحقكؽ  كالعمـك   السياسية  ، جامعة محمد  خيضر بسكر  
40 .
المتعمؽ بكيفية  تطبيؽ  عقكبة  العمؿ  لمنفع  العاـ  ،كزارة   2009افريؿ   21المؤرخ  في  02منشكر  رقـ  - 2

. 02العدؿ  الجزائرية  ، ص 
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الذم  يعدؿ  ، كف  السالؼ الذكر  بمكجب القاف 2009اه مؤخرا في سنة كقد تبف
ك المتضمف  قانكف  العقكبات   1966يكنيك  08المؤرخ في  66/156يتمـ  األمر  رقـ ك

ك ىذا  دليؿ  عمى تكييؼ السياسة الجنائية  مع التطكر  الذم  شيده القانكف الجنائي  ما 
. 1"   ياسة الجنائيةبالتحديث لمس"  يطمؽ عميو  اليـك 

العمل  " العمؿ لممصمحة العامة بأنو (  ج.ع.ؽ)   08فقرة   131المادة  عرفت  
ماال  و اعبال مقابل  لمصمحة  شخصية  معنوية  عامة أو جمعية  مخولة  لمباشرة  

. 2" لممصمحة العامة 
عميو  بأن  العمل لمنفع العام  ىو إلزام  المحكوم  :" كقد عرفيا الفقو  بقكلو  

يؤدي  اعمال  معنية لمصالح العام خالل  أوقات محددة  يعنييا  الحكم  وذلك لتجنبو  
الحكم عميو  بعقوبة الحبس  الذي قد يكون قصير المدة  في اغمب األحيان ، فيي  

إلزام المحكوم عميو  بإتمام عمل دون مقابل  مصمحة  المجتمع بدال  من دخولو 
 .مدة  معنية  تحددىا  المحكمة في حكميا  بفرض ىذا  النظامالسجن  ، وذلك خالل  

ثـ  انتقاؿ   1970ـ  عاـ  .ك قد نشأ ىذا النظاـ  كبديؿ  لعقكبة  الحبس  في  الك
بعدىا  انتقؿ  إلى بقية  أنحاء  دكؿ أكركبا  كمنيا  فرنسا   1979إلى  انجمترا  عاـ 

 .3حيث  اقترحتو  لجنة تعديؿ  القانكف  الجنائي 
 

                                      
 1عاـ  كبديؿ  لعقكبة الحبس، مجمة  القانكف  كاألعماؿ،صاؿ فعفلؿكريـ  مسعكدم،عقكبة  العمؿ  - 1

http://w.w.w.droitetenterparise.org       
2 - articl 131-8 code pénale française 2016. 

، ط .ىا في السياسة الجنائية المعاصرة ، دار الخمدكنية ، الجزائر ، دؿالعقكبة كبدائمحمد  صغير  سعداكم  ،  - 3
. 82-80،ص ،ص ،  2012

http://w.w.w.droitetenterparise.org/
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يكنيك  10بو كعقكبة بديمة  لمحبس  في التشريع  الفرنسي  الصادر  في  تـ 
ك عمؿ  بو  ابتداء  مف   1992الصادر  في (  ؼ.ع.ؽ) ك قد  نص  عميو   1983

. 1 1993سبتمبر   1
قيام  الجانح  بعمل  يعود  بالفائدة  عمى   :"بأنو "يتماز"كما عرفو  األستاذ   

الخطأ  المرتكب  من طرفو  و ذلك  دون  يكون  ذلك  مقابل  المجتمع  تفكير  عن 
يز  بيف المشرع  الفرنسي  ك المشرع الجزائرم  اتـاؿك ؼ ك مف ىنا  يظير  االختال " أجره

يككف  يككف  العمؿ  لممنفعة  العامة  ككذلؾ  مف خالؿ أف المشرع  الجزائرم  يشترط  أف 
يجكز  لممحكـك  عميو  القياـ  بعمؿ لمنفع   بحكـ  قضائي  قاضي  باإلدانة  كما  ال

العاـ في المؤسسات العمكمية االقتصادية  ذات الطابع الصناعي  ك التجارم  أما المشرع  
ك جمعية مخكلة  خصية  معنكية عامة االفرنسي فالعمؿ  يككف  بدكف مقابؿ  لمصمحة  ش

. 2لمباشرة إعماال  لممصمحة  العامة
عقوبة مقيدة من حرية المحكوم عميو " نفع العاـ بأنيا كيقصد بعقكبة العمؿ لؿ

بمعنى أخر  ىي " وتكون بموافقتو من أجل إنجاز عمل بدون أجر ذو نفع لمجماعة
عقكبة مقيدة لمحرية معارضة لمعقكبة السالبة لمحرية كما يمكف اإلتفاؽ  عمى أنيا حرماف 

 .3لمنفعة العامة جزئي مف الحرية تابع لمحفاظ عمى النظاـ العاـ ك يحقؽ ا
كتجد اإلشارة إلى أف  عقكبة العمؿ لمنفع العاـ تختمؼ تسميتيا حسب البمداف التي 

: تأخذ بيا كمف ىذه التسميات نذكر 
كىذه التسمية المعمكؿ بيا في  le travail d’intérét généralالعمؿ لمنفع العاـ  -

 .فرنسا ك الجزائر ك تكنس 

                                      
1- Ministère de la justice, travail intérêt générale 11 juin2015 https://www. justice.gouv.fr  

. 40حناف  عبد الرؤكؼ  ، المرجع السابؽ ، ص  - 2
3 -le travail d’intérét général ( tig) http:///admin.fr.ch/sport/fr/pub/bmo/tig-html.p1. 

https://www.jeitice.gouv.fr/
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كىذه التسمية المعكؿ بيا في    commuinty service orderالخدمة لممنفعة العامة -
. بريطانيا 

ق التسمية المعمكؿ بيا في كندا ىذ  le travaux commutrairesاألعماؿ المشتركة  -
ىكلندا كفي بعض البمداف العربية كالمممكة العربية السعكدية تسمى بالخدمة االجتماعية ك

. أك البيئية 
ظام  العمل  لمنفع العام  خصائص ن: الفرع األول 

: يتميز نظاـ  العمؿ لمنفع  العاـ  بخصائص  ميمة  يمكف  إجماليا  فيما يمي  
. خضوع المحكوم عميو  بالعمل  لمنفع  العام  لفحص  شامل  و دقيق :أوال 

العاـ  ضركرة  أف يسبؽ  الحكـ  بيذه  العقكبة  لمنفع تتطمب  العقكبة  العمؿ   
إجتماعي عف شخصيتو كشركط لفحص  شامؿ   كدقيؽ  لممحكـك  عميو  ، كتحقيؽ 

كظركؼ  حياتو ككضعو العائمي ك المعيشي ك الميني كماضيو السمككي  كطبيعة  
ف  أبؾ  كاف  ضركرة  ككنو  حسف  السيرة  كالسمكارتكابو  لمجريمة  ، بحيث  يؤخذ بالحسب

. ال يككف  في  ماضيو  ما ينبئ عف ميكؿ  إجرامية 
كالمشرع  الجزائرم  حالو كؿ  التشريعات المقارنة  حيث  نص في  المنشكر 

قاضي  تطبيق  العقوبات  "ـ  عمى أف 04/2009/ 02المؤرخ في   02الكزارم  رقـ 
والمينية والصحة  يقوم  بإستقبال  المحكوم  عميو ليتأكد  من وضعيتو اإلجتماعية  
 .1" والعائمة  و التأكد من صحة المعمومات  التي  يدلي  بيا  المعني

ما إذا كاف المحكـك عميو  قادرا  مف الغاية مف ىذه اإلجراءات  سيكشؼ كاف      
السمككية  عمى  أداء ىذه  العقكبة  دكف  أف يسبب  ك الجسدية ك المينية الناحية  العقمية

وىذا  يؤدي  الى تمكين  المحكمة  من فرض  العمل  األكثر  ،  لممجتمعضرر  
براز  الصعكبات  التي   مالئمة  لشخصية  المحكـك  عميو  كظركفو  اإلجتماعية  كا 

                                      
 .45حناف عبد الرؤكؼ ف المرجع السابؽ ، ص  - 1
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يكجييا  المحكـك  عميو في  االتصاؿ  اإلنساني  كاإلجتماعي ،كمف  اإلستفادة  مف ىذه  
كيبرز  ىذا الفحص  بحرص   المعطيات  في عممية  اعادة  اإلدماج  االجتماعي

التشريعات  العقابية  التي  تثبت  ىذا النظاـ  عمى نجاحو  حتى ال يسيـ  بصكرة  غير  
مباشرة  في خمؽ  شعكر  لدل  الرأم  العاـ بأّف  تراخيا  أك تقصيرا  مف قبؿ  السمطات  

 .1القضائية  في رّد  الفعؿ  االجتماعي  عمى الجريمة
: العام  قبل الحكم بو لمنفع فقة  المحكوم  عميو  بالخضوع  لمعمل ضرورة  موا:ثانيا  

مف الخصائص المميزة  أيضا لعقكبة  العمؿ النافع  أنيا  ال يمكف  النطؽ  بيذه   
العقكبة  إال  في حاؿ  حضكر المحكـك  عميو  الجمسة  النطؽ  ك رضاه بالخضكع  ليذه 

إال    قالعقكبة  ألنو يتطمب منو القياـ بعمؿ طكعي كمف  ثـ  ال يمكف ضماف  حسب تنفيذ
. 2قابال لتنفيذهك  إذا  كاف  مكافقا عميو

فرضاء المحكـك عميو مطمكب  نفسيا، إذا  يعد  لتعاكف  المحكـك  عميو  مع الجيات  
المشرفة  عمى  مراقبة سمككو، كتمؾ التي يعمؿ لدييا ،كما  أّف  الرضا  دليؿ الكفاء 

لاللتزامات المفركضة عميو،  كالسيما  أّف طبيعة العمؿ  لمنفع  العاـ    باألخالص
تعترض  اإلستجابة الطكعية  ك ترفض اإلكراه ، كما أف فكرة الرضا  بالعمؿ  ال تتعارض  

مع ككنو  التزاما  مفركضا  ك الرضا  كذلؾ مطمكب  قانكنا،  ك ذلؾ بمكجب  مكاثيؽ  
جمميا  عمى عدـ  إخضاع  ام  شخص لعمؿ  شاؽ حقكؽ اإلنساف  التي  تنص  في ـ

. أك جبرم
كما أف سبب  استمزاـ  ىذا الرضا  يمكف  في  منع  االعماؿ  الجبرية  ك الشاقة   

ك فؽ  ذلؾ  فإّف العمؿ  لمنفع  العاـ ال يمكف  أف  يككف لو  األثر في اإلصالح   إذا 

                                      
،مذكرة  لنيؿ  " نمكذجا"إبراىيـ  بكغاغة، بدائؿ  العقكبات  السالبة  الحرية  قصيرة  المدة  ،  العمؿ  لمنفع  العاـ   - 1

، سكيكدة  ، 1955أكت    20ؽ  ك العمـك  السياسية  ، جامعة شيادة  الماستر ، تخصص  قانكف جنائي،كمية  الحقك
 .67،ص 2013

دمشؽ جامعة صفاء آكتاني ، العمؿ  لممنفعة  العامة  في السياسة العقابية  المعاصرة  ، دراسة  مقارنة  ، مجمة   - 2
. 473ص ،  2،2009، العدد 25لمعمـك  االقتصادية  ك القانكنية  المجمد  
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لخصائص  ىناؾ  مف يضيؼ  كاف  المحكـك عميو  راضيا  بأدائو ، رغـ كؿ  ىذه  ا
القضائية  بالمعني  التي  تنزع  عنيا الصفة العقكبة  كق ىذ إصدارخاصية  التشارؾ  في 

ثالثة بيا الدقيؽ  لعدـ  منح  القاضي  ىذه  السمطة  منفردا  ككف  البد مف  مكافقة  
جعمو  ىذا  ما مليو   ككذلؾ  النيابة  العامة، كالمحكـك  عكىـ،  قاضي  المكضكع  ك

ىي  ك" عقكبة  تشاركية  أك تفكضية  نمكجا عقابيا  معاصرا ذك  خصكصية  كاضحةّ،  
. 1ما أكسبتو أىمية  خاصة  بيف  جممة  البدائؿ  الحديثة   لمعقكبات  السالبة لمحرية

العام  لمنفع شروط  العمل :  الفرع الثاني 
أخرل  تتعمؽ  عقكبة  كعميو  ، كشركط  تخص  اؿ ىناؾ  شركط  تتعمؽ  بالمحكـك   

  2ك  1مكرر  5بالحكـ  أك القرار  اإلدانة  ك جاءت  ىذه  الشركط  ضمف  المادتيف  
. ج.ع.ك مف  ؽ

: الشروط  المتعمقة  بالمحكوم  عميو : أوال
قضائيا  ،ألنو  مف  البدييي  أف  المسبكؽ  قضائيا في   أف ال يككف  مسبكقا 

فتح ؼ .ع.المخففة   ، خالفا  لذلؾ  فإّف  ؽغالب  األحياف ال يستفيد  مف الظركؼ 
المجاؿ لالستفادة  مف ىذا  النظاـ  بغض  النظر  عف  الماضي  اإلجرامي  لممحكـك  

. اف مسبكقا  قضائيا عميو  ك يقر  بإمكانية  الحكـ  بيذه  العقكبة  لمف ؾ
استفادة  المحكـك  عميو مف  عقكبة  العمؿ لمنفع العاـ  كبديؿ  عف عقكبة  الحبس   تعد  

ع مكقكفة  عمى ككف  الشخص  غير  مسبكؽ  .مكرر  مف  ؽ 5حسب  نص  المادة  
قضائيا،أم  لـ يصدر  حكـ  نيائي  باإلدانتو  بعقكبة سالبة لمحرية  ضد ىذا الشخص ، 

فاذ،  متعمقة م  األمر إذا كانت  العقكبة التي سبؽ  صدكرىا نافذة  أك مكقكفة الفكيستك
يعد "  :ع ك التي تنص  عمى أنو.ؽ 5مكرر  53ذلؾ  طبقا لممادة  بجناية أك  جنحة  ك

مسبوقا  قضائيا  كل شخص  طبيعي  محكوم  عميو  بحكم  نيائي  بعقوبة  سالبة  

                                      
 .69-68،ص ص  السابؽبكغاغةػ المرجع إبراىيـ  - 1
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قف  التنفيذ ، من  أجل  جناية  أو جنحة من لمحرية مشمولة أو غير مشمولة يو
" . القانون  العامـ دون  المساس  بالقواعد  المقررة  لحالة  العود 

لقد أحسف  المشرع  الجزائرم  حيف  استبعد  تطبيؽ  ىذه  العقكبة  عمى أصحاب  
  سكابؽ  كمتعادم  اإلجراـ  عمى عكس  المشرع  الفرنسي الذم  يطبقيا  عمى  المتيميف
المعاقبيف  بالحبس  في الجنح  ميما  كانت  مدتو، ما تطبؽ  عمى  المتيميف  الذيف  

سنكات سابقة عمى الجريمة ، كىذا  األمر  غير    5صدر  ضدىـ  حكـ  باإلدانة خالؿ 
مستحسف  ألّف تطبيؽ  ىذه العقكبة  خارج أسكار المؤسسة العقابية ك يككف  المتيـ  

الخاصة   بو طبقا    لما حددتو   02ابؽ  القضائية  رقـ المسبكؽ  مف خالؿ  السك
ج فإذا ثبت  انو غير مسبكؽ قضائيا مكنو  القاضي  مف  فرصة  .ج.إ.ؽ 630المادة 

استبداؿ  عقكبة  الحبس  بالعمؿ  لمنفع  العاـ  ،أما  إذا  ثبت  غير  ذلؾ  فإّف ىذه  
الحكـ بعقكبة  أصمية    الفرصة  تسقط  ك يككف  القاضي  عندئذ  مجبرا  عمى 

غير أف تجدر  اإلشارة  الى اف  المحكـك  عميو  الذم سبؽ  ك اف  صدر  الحكـ   
ضده  حكـ  باإلدانة   ك المستفاد  مف  رد اعتبار  فال مانع  مف أّف  يستفيد  مف العمؿ  

دانة  كما  لمنفع  العاـ  كبديؿ عقكبة  الحبس  ما داـ  رد  االعتبار  يمحك  كؿ  آثار  اإل
. 1ج .إ.ؽ 676ىك  منصكص  عميو  في  المادة  

  5-20ككذلؾ  معظـ  التشريعات  ك مف  بينيا  المشرع  الفرنسي  طبقا  لممادة   
ديسمبر    16ك المعدؿ  بالقانكف  المؤرخ  في   1945فيفرم   2مف األمر  المؤرخ  في 

أك حديثا   يبمغ  مف العمر    ، كمقتضى  ىذا الشرط  أّف  يككف  المتيـ  بالغا1992
سنة  عمى األقؿ  ارتكاب  الجريمة  ، حيث  يستيدؼ  ىذا  الشرط  مراعاة  قدرة  16

كؿ  شخص  عمى القياـ  باألعماؿ  المخصصة  لمنفع  العاـ، ك عمى  ىذا  األساس  
  يجب  اف يككف  العمؿ  المككؿ لمحدث  مناسبا  لسنو ، كيككف  ذك طابع  تككيني  كىك

.  1945فيفرم  2مف األمر المؤرخ  في  215-20ما نصت  عميو المادة  
                                      

ة  الماجستير  ، كمية  الحقكؽ  محمد  لخضر  بف سالـ، عقكبة العمؿ لمنفع  العاـ في القانكف الجزائرم ، مذكر  1
 .56، ص 2011-2010جامعة كرقمة ، الجزائرم ، 
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ع  .مف ؽ  1مكرر   5كذلؾ  أخذ المشرع  الجزائرم بيذا  الشرط  في المادة 
سنة  عمى أقل و قت  ارتكاب   16إذا  كان  المتيم يبمغ  من العمر "حيث  جاء  فييا  

  ".الوقائع المجرمة
منو التي تقتضي   9ج ك بالتحديد  المادة .ع.القسـ  العاـ  مف ؽ بالرجكع الى 

سنة اال بتدابير  13بعدـ  جكاز تكقيع أم جزاء  عمى قاصر الذم لـ يكمؿ  السف  
الحماية  اك التربية  عمى انو في  المخالفات  ال يككف  القاصر  محال لمتكبيخ ،أما  

سنة  فيخضع  إما  لتدابير  الحماية   18لى ا 13بالنسبة  لمقاصر  الذم يتراكح سنو  مف 
أك التربية أك لعقكبات  مخففة   بينما  يختمؼ  األمر  بالنسبة  لمبالغيف  حيث يشترط  

 1أف يتكفر  فييـ  ما نع مف مكانع  المسؤكلية  الجزائية  حيث  تطبؽ عمييـ العقكبة 
الشرط  لمسف    الجدير بالذكر  مراعاة  المشرع  الجزائرم  مف خالؿ   ىذا

سنة   16المسمكح  بو  لتكظيؼ  القصر  في بعض  األعماؿ  حيث  ال يقؿ  سنيـ  عف 
المتعمؽ  بطاقات  العمؿ  كما  أف الزاـ   11/90مف  القانكف    15حسب  نص  المادة 
األعراؼ  الدكلية  التي  تجـر  تشغيؿ  قكانيف  كيعد  منافيا  لؿ  16القصر   تحت  سف  

. 2ؿ  تحت  أم  مسمى األطفا
سنة  عمى األقؿ يـك  ارتكاب الكقائع  المنسكبة  إليو  ىذا   16اف ال يقؿ  سنو عف -

اف تشغيؿ  اقيات الدكلية  الذيف ال يجيزالشرط يقتضيو  قانكف  العمؿ  كمختمؼ  االتؼ
سنة  فيمكف  أف يعممكا فقط  في إطار عقكد  18ك 16األطفاؿ قبؿ ىذا  السف أما بيف  

. 3التمييف
. جمسة  النطؽ  بالحكـ  مع  كجكب  عممو  بالعقكبة  ك قبكليا ؿشخصيا   قحضكر -

                                      
شريعات  الجنائية  الحديثة ، رسالة  محمد  سيؼ  النصر  عبد المنعـ  ، بدائؿ  العقكبة السالبة  لمحرية  في الت  - 1

 .385دكتكراه في الحقكؽ  ، جامعة القاىرة، ص 
. 57محمد لخضر بف سالـ ، المرجع  السابؽ، ص  - 2
الكاقع الجزائرم          المعاصرة  ك  درياس زيدكمة ، عقكبة العمؿ  لمنفع  العاـ  بيف  اعتبارات  السياسية العقابية - 3
،ص 2011، 4العدد   ،السياسية ، كمية  الحقكؽ ، جامعة الجزائر الجزائرية  لمعمـك  القانكنية كاالقتصادية كالمجمة )

150 .
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اال  أثناء التطبيؽ ألنو  غالبا ما يتـ كضع القضية  في  يثير  ىذا الشرط  إشؾ
بالعقكبة  في كثير  مف األحياف يتغيب المتيمكف  عف جمسة  النطؽ  النظر لمدة أسبكع  ك

يحصؿ  عمى بالتبعية  ال عمى القاضي إخطار  المتيـ  بالعقكبة البديمة ككبالتالي  يتعذر 
بالتالي  يككف الحكـ  حضكريا غير كجاىي  كتعتبر  ىذه الحالة  مكافقة  ألنو  متغيب ك

. إحدل عكائؽ تطبيؽ  عقكبة العمؿ  لمنفع العاـ  
الشروط  المتعمقة  بالعقوبة   : ثانيا  

سنكات  حبسا  3المرتكبة  مدة األصمية  كالمقررة  لمجريمة  ك أف ال تتجاكز العقكبة   -
. ألنو  في حالة  تجاكز  العقكبة  لتمؾ المدة  تككف دكف شؾ  أماـ جنحة خطيرة 

يمكف   5ك باإلسقاط عمى نص المادة   1مكرر  5ك بناء  عمى  ما كرد في المادة 
مؿ  لمنفع  العاـ  قد  يستبعد الجـز  بأّف  المشرع  ج  كفي  مجاؿ  تطبيؽ  عقكبة  الع

سنكات  ،  3التي  تتجاكز   عقكبتيااألصمية  في مكاد  الجنايات  ك  نيائيا  كؿ العقكبات
بالمقابؿ  يدخؿ  في مجاؿ  تطبيؽ عقكبة  العمؿ  لمنفع العاـ كافة  العقكبات األصمية  

رة  في مكاد الجنح ك في مكاد  المخالفات، كذلؾ  األمر بالنسبة  لمعقكبات األصمية المقر
إّف  ارتبطت  باألفعاؿ  المكصكفة جانيات  ك التي  تختص  بيا محكمة  الجنايات طالما  

. سنكات  3ال تتجاكز
استيدؼ المشرع ج  مف خالؿ ىذه الشركط كقاية  المجرميف  المبتدئيف  مف  

آخريف في   دخكؿ  السجف ك بالتالي  دخكؿ عالـ  اإلجراـ مف خالؿ  االختالط بمجرميف 
المؤسسة العقابية  ىذا مف جية كعدـ  السماح لممحاكميف في مكاد  الجنايات مف 

بالتالي  كا  مف ظركؼ  التخفيؼ،  كإّف  استفادة مف عقكبة  العمؿ لمنفع العاـ كاالستفاد
قمع  الجريمة ك الحفاظ  عمى  النظاـ العاـ مف جية أخرل، ك لعؿ  الحكمة  مف استبعاد  

جنايات  مف مجاؿ  تطبيؽ  عقكبة  العمؿ  لمنفع العاـ  ككف  ىذه  الجرائـ  مكاد  اؿ
. 1خطيرة  ك تمس  بالنظاـ  العاـ 
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إضافة لضركرة    العقكبة المنطكؽ بيا  مدة  سنة  حبسا  نافداأف ال تتجاكز   -
  سنكات  اشترط  المشرع  ج أفّ  3ككف  العقكبة  األصمية  المقررة  لمجريمة  ال تتجاكز  

ال تتجاكز  العقكبة المنطكؽ  بيا  سنة  حبسا  نافذا  ،أما  إذا  تجاكز  الحكـ  المنطكؽ  
.  1بو  سنة  فال مجاؿ  الستبدالو  بعقكبة   العمؿ لمنفع العاـ 

سنكات  ك حكـ   3القانكف  يعاقب  عمى الفعؿ  بالحبس  لمدة   فإذا  كاف
القاضي  بسنتيف  مثال  فال  يمكف تطبيؽ   عقكبة  العمؿ  لمنفع  العاـ  إال بعد  

. 2صيركرة  الحكـ  نيائي 
الجدير بالذكر  أنو  إذا كانت  العقكبة  مكقكفة النفاذ  فال  مجاؿ  الستبداليا 

لعاـ  غير أّف  اإلشكاؿ  المطركح  حكؿ  إمكانية   االستبداؿ ، بعقكبة  العمؿ النفع ا
حيث  أنو في حالة  ككف العقكبة  المنطكؽ   بيا ال تتجاكز  سنة  حبسا  نافذا  غير  

عف ىذا   02انيا  تتضمف  جزءا  مكقكفا  النفاذ  لقد أجاب  المنشكر  الكزارم   رقـ 
كانت العقوبة  المنطوق  بيا  تتضمن  جزءا   إال إذا  " اإلشكاؿ  حيث جاء فيو  أنو  
ج جاز  لمقاضي  أن يستبدل  الجزء .إ.ق   592موقوف  النفاذ  طبقا  لممادة  

. 3المأخوذ  منيا  بعقوبة  العمل لمنفع العام إذا توافرت الشروط المنصوص عمييا قانونا
 300الى  20مف  ساعة  لمبالغ  ك 600ساعة إلى  40أف تتراكح مدة العمؿ  مف  -

-1436ساعة  بالنسبة لمقاصر  ، كنجد اإلشارة أف المشرع  الفرنسي بمكجب القانكف 
ع ك .ؽ 08-131أيف عدؿ  أحكاـ  المادة   2009نكفمبر  24الصادر بتاريخ  2009

ساعة   21إلى  20بمكجبو تـ تخفيض  مدة العمؿ لمنفع العاـ  حيث أصبحت  مف 
(  ؼ.ع.ؽ  22-131) ىذا  في  مكاد  الجنح  داث  كسبة  لمبالغيف  كحتى  األحبالف

                                      
 .50حناف  عبد الرؤكؼ ، المرجع  السابؽ، ص  - 1
الجزائرم، رسالة  ماجستير  في  العمـك  القانكنية  ، سارة  معاش، العقكبات  السالبة  لمحرية في التشريع  - 2

تخصص  عمـ اإلجراـ  ك العقاب  ، قسـ  الحقكؽ  ، كمية  الحقكؽ  ك العمـك السياسية  جامعة  الحاج  لخضر  ، 
. 137،ص 2011-2010باتنة  ، 

.  62محمد لخضر بف سالـ ، المرجع  السابؽ، ص - 3
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يتـ  تنفيذىا  (  ؼ.ع.ؽ 17-131) ساعة  في مادة  المخالفات   120إلى  20كمف 
. 1شيرا  18خالؿ 

شروط متعمقة  بحكم  أو قرار اإلدانة  و المتضمن  عقوبة العمل لمنفع العام   : ثالثا
المختصة  كفقا  لمقانكف مف قبؿ الجية القضائية  ال يجكز فرض ىذا النظاـ  إال 

. 2الذم  ينظـ  أحكاـ  ىذا  النظاـ  
ك باإلضافة  إلى البيانات األخرل  التي  يتضمنيا  الحكـ  أك القرار  القضائي  

: يتعيف  ذكر ما يمي 
. ذكر  العقكبة  األصمية  في منطكؽ  الحكـ  -
. عمؿ  لمنفع  العاـذكر  استبداؿ عقكبة  الحبس بعقكبة اؿ -
اعمـ  بحقو  في   اإلشارة  إلى حضكر  المتيـ  في الجمسة  مع  التنكيو إلى انو  قد -

. قكبة  العمؿ  لمنفع العاـعقبكؿ  أك رفض 
العمؿ بالتزامات  المترتبة  عف عقكبة  ق تنبيو  المحكـك  عميو  بأنو  في حالة  إخالؿ -

. 3لمنفع  العاـ  ، تطبيؽ  عميو  عقكبة  الحبس األصمية 
أدنى  لممدة مشرع  الجزائرم  كضع  حد أقصى كحد سبؽ  نالحظ  أف اؿكمف خالؿ  ما 

: المقررة  لعقكبة العمؿ  لمنفع  العاـ ك تتمثؿ  في 
:  بالنسبة  لمبالغين -

منطكؽ بيا  بقياـ المحكـك  يمكف  لمجية القضائية  أف تستبدؿ  عقكبة  الحبس  اؿ 
ساعة    600ساعة  ك  40عميو بعمؿ  لمنفع العاـ  بدكف  اجر  لمدة تتراكح  بيف 

. بحساب  ساعتيف  عف كؿ  يـك  حبس
 

                                      
. 151-150، ص ص ؽ السابزيدكمة درياس ، المرجع   - 1
. 1كريـ مسعكدم  ، المرجع  السابؽ ، ص  - 2
. 2،ص  2009افريؿ   21في  02منشكر رقـ  - 3
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:  بالنسبة  لمقصر 
يجب  أال تقؿ  مدة  العمؿ  لمنفع العاـ  المنطكؽ  بيا  في  حؽ  القاصر  عف   

. 1ساعة  300ساعة  ك أف  ال تزيد  عف   20
كينحصر تطبيقيا عمى نكع معيف مف الجرائـ، تتمثؿ في الجرائـ التي ال تتجاكز 

. 2أك كانت العقكبة المنطكؽ بيا ال تتجاكز سنة كاحدة، سنكات حبسا 03عقكبتيا 
كما أف المحكـك عميو بعقكبة العمؿ لمنفع العاـ الذم كاف رىف الحبس المؤقت  

ستبدؿ المدة تثـ ، تخصـ ىذه المدة  التي قضاىا بحساب ساعتيف عف كؿ يـك حبس 
. 3المتبقية مف عقكبة الحبس األصمية ليؤدييا عمال لمنفع العاـ

تخصم ":م تنص عمى كف تنظيـ السجكف التمف القاف 03الفقرة  13فحسب المادة   
مدة الحبس المؤقت بتماميا من ىذه مدة العقوبة المحكوم بيا ، وتحسب ىذه المدة من 

. 4"يوم حسب المحكوم عميو ، بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عميو
أىداف عقوبة  العمل لمنفع العام : المطمب  الثاني 

يحققو  مف أغراض  ؿ لما تبني  عقكبة  العـ إلىتشريعات لجأت  العديد  مف  اؿ  
السالبة   الذم  يتفادل  العقكبةعكد بالفائدة عمى المحكـك عميو اقتصادية  ميمة تعقابية  ك

اكتظاظ حد  كبير في الحد مف ظاىرة  إلىساىـ العقكبة  تىذه  إلىلمحرية  باإلضافة 
. باىضة  تكبد الدكلة  النفقات  كؿ  عممية  التأىيؿ  اإلجتماعية السجكف التي  تش

 
                                      

،رسالة ماجستير في م ياسيف بكىنتالة،القيمة العقابية لمعقكبة العقابية السالبة لمحرية،دراسة في التشريع الجزائر - 1
-2011كالعقاب،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،جامعة الحاج لخضر،باتنة،العمـك القانكنية،تخصص عمـ اإلجراـ  

. 150،ص .2012
فايزة ميمكني، العمؿ لمنفع العاـ كعقكبة بديمة لمحبس  في التشريع الجزائرم ، مجمة الفكر ، كمية الحقكؽ كالعمـك   - 2

. 231، ص 2010ديسمبر  5السياسية، جامعة محمد خيضر ، بسكرة،  العدد 
في القانكف تخصص قانكف جنائي القسـ العاـ ، كمية  اهدكتكر ةرساؿ،تنفيذ األحكاـ الجنائية  ،فريدة بف يكنس  - 3

. 135، ص 2013جكاف20العمـك السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة،
عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسيف الجزائرم    - 4 قانكف التنظيـ السجكف كا 
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 .أىداف عقوبة العمل لمنفع العام: المطمب الثاني 
 : مختمفة مف عدة نكاحي  ايحقؽ العمؿ لمنفع العاـ كعقكبة أغراض

األغراض العقابية التأىيمية وىي متعددة  : الفرع االول 
بة لمحرية لتعزيز مجموعة التدابير البديمة لمعقوبة السا: أوال 

ة الجنائية  ذلؾ أف مف مساىـ المجتمع في مجاؿ العداؿفالعمؿ لمنفع العاـ يعزز  
عمى  أساسيم إطار مؤسسات الدكلة كالمجتمع ، فتنفيذه يعتمد بشكؿ العمؿ ينفذ ؼ

كما أنو يعد تعكيضا عمى الضرر الذم سببتو الجريمة   اىمة األفراد في تحقيؽ أغراضو،مس
ستقراره ككنو يؤدم بصكرة مجانية  . 1ألمف المجتمع كا 

: الحد من إزدحام السجون: ثانيا 
فاإلكتظاظ بالنزالء ، إنعكاس سمبا عمى دكر المؤسسة العقابية ككؿ ، مما  

ة العمؿ لمنفع العاـ ، فإحالؿ ىذه العقكبة دكؿ تستعيف بعقكبات بديؿجعمو العديد مف اؿ
محؿ عقكبة الحبس ، سيؤدم حتما  لمحد مف إزدحاـ السجكف، كيسيـ في تفعيؿ دكرىا 

، برامجيا التأىيمية المعرفة م يساعد إدارة السجكف عمى تطبيؽيكفر المناخ المالئـ الذؼ
األسباب التي أدت بالجاني إلرتكاب الجرائـ كمعالجتيا، كما يعطي لمجاني المبتدئ فرصة 

عادة اإلدماج في المجتمع شبو عاجزة عف  غدت حتى إّف  بعض  البمداف  ،التأىيؿ كا 
يدة ،حيث  نجد  أف  المتزا(  النزالء) المحكـك  عمييـ   بيذه  العقكبات  استعاب  أعداد 
رة  سجكنيا  فإنيا  تعطي أمر إلداأ في حالة  كجكد  ازدحاـ داخؿ .ـ.كالمحاكـ  في 

ف استمرار  لؾ السجكف بعدـ قبكؿ  مسجكنيف جدد بحجة أّف ذلؾ يعد انتياكا  لمدستكر
عف  لبة  لمحرية أدل بيا الى االستعاضة سات المحاكـ في إصدار األحكاـ  بعقكبا

كمنو فيذه العقكبة البديمة جاءت لتساىـ في تخفيؼ  .العاـ السجف  بعقكبة  العمؿ  لمنفع 
. 2مف حكـ بالسجف نظرا لما تشيده السجكف مف إختناؽ

 
 

                                      
. 52-51رجع السابؽ،ص  ص حناف عبد الرؤكؼ، الـ - 1
. 233فايزة ميمكني، المرجع السابؽ،ص   - 2
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إصالح وتأىيل المجرمين : ثالثا 
بأف الكظيفة الرئيسية لمعدالة الجنائية كغايتيا، ىك  " أنسل ماررك"كفي ىذا يقكؿ  

تأىيؿ المجـر ليعاد إلى المجتمع الذم يحتاج الحماية كبأف محكر  النظاـ الجنائي ىك 
ائية عنده كينبغي أف تقـك عمى عؿ المناىض لممجتمع، كالمسؤكلية الجزالؼالجريمة ال 

كالظركؼ الشخصية مف العكامؿ طأ القائـ عمى حرية اإلدارة المكبمة بمجمكعة خاؿ
. 1كالمكضكعية

فالعمؿ لمنفع العاـ يمثؿ طريقة أكثر إنسانية لتسييؿ جيكد إعادة التأىيؿ  
اإلجتماعي لممحكـك عميو، كىذا ما يبقى الفرد في مجتمع الطبيعي الذم سيعكد إليو حتما 

العمؿ لمنفع العاـ فيما لك نفذ عقكبتو داخؿ أسكار المؤسسة العقابية المغمقة، كما يسعى 
إلى تنمية شعكر المحكـك عميو، بإمكانية كقدرتو عمى تأدية عمؿ نافع كمفيد لمصمحة 

المجتمع الذم خرؽ قكانينو ىذا مف جية ، كمف جية أخرل يمكف لمجاني الذم ال يممؾ 
عمال مف تعمـ مينة جديدة ، تفتح أمامو فرصة الحصكؿ عمى كظيفة يكتسب منيا قكتو 

ا يسيـ في إدماجو داخؿ المجتمع مف جديد كيجنبو اإلختالط بالمجرميف مستقبال مـ
. 2الخطريف

الحد من العود لمجريمة : رابعا
فالعمؿ لمنفع العاـ لو أف يضمف عدـ عكدة المحكـك عميو لإلجراـ مستقبال ، كبأقؿ  

: ات األتية كنة ، كيظير ذلؾ مف خالؿ اإلحصاءالخسائر المـ
مف % 56التي أكدت إعادة اإلتياـ نسبة  1994نجمترا عاـ إحصاءات السجكف في إ -

. راج عنيـ خالؿ عاميف الالحقيف لإلفراجؼالمحكـك عمييـ الذيف تـ اإل

                                      
باسـ شياب ، العمؿ لمنفع العاـ في التشريع الجزائرم ، مجمة التشريعية كالقانكف ، كمية القانكف، جامعة اإلمارات   - 1

. 123،ص 2013أكتكبر  56العربية المتحدة ،  العدد 
. 52بؽ،ص حناف عبد الرؤكؼ ، المرجع السا  - 2
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مف  % 45ف نسبةئر ، أشار المدير العاـ لمسجكف أفي حيف أف في إحصاءات الجزا -
. 1ـالسجناء المفرج عنيـ يعكدكف ألرتكاب الجرائ

سات عمى أف نسبة العكد عند المحكـك عمييـ بالعمؿ لمنفع الدركقد دلت العديد مف ا -
. 2العاـ ، أقؿ بكثير مقارنة مع المحكـك عمييـ بعقكبات سالبة لمحرية 

ك  1981دراسة أجرتيا كحدة األبحاث في الكزارة العدؿ بيكلندا في أف كىنا نجد  
ممف حكـ عمييـ بالعمؿ لمنفع العاـ عادكا  % 42كالتي بينت أف نسبة  1988ثـ  1983

ىـ بعقكبة سالبة عند المحكـك  عمي %  54إلرتكاب الجرائـ ، في حيف بمغت ىذه النسبة 
اإلنتباه ىك أف فئة المحكـك عمييـ بعقكبة العمؿ لمنفع  تمدة ، كما ألفتلمحرية قصيرة اؿ
. 3ـسنة لـ يحصؿ ك أف عادكا لإلجرا 24سنة ك  18العاـ بيف سف 

ك عميو  فإّف  تبيف  عقكبة العمؿ  لمنفع العاـ  سيمعب  دكرا  ميما  في  الحد مف  
نسبة  العكد  لدل  المجـر حيث  تبيف  مف  خالؿ الدراسات  أّف  نسبة العكد  الى 

الجريمة  عند المحكـك  عمييـ بعقكبة  العمؿ  لمنفع  العاـ  أقؿ بكثير  مقارنة  مع  نسبة  
المحكـك  عمييـ  بعقكبة السالبة لمحرية ، خصكصا أّف  أداء  العمؿ لمنفع العكد  عند  

العاـ  يككف خارج المؤسسة العقابية مما يضمف ابتعاد المحكـك عمييـ عف المجرميف 
كعدـ االحتكاؾ بيـ  الذم قد يؤدم بو الى اكتساب لسمككيات اجرامية  جديدة  عمى 

. 4ذ في كسط عقابي مغمؽعكس العقكبة السالبة لمحرية  التي تنؼ
 
 
 

                                      
. 304، ص 2006ط،.منصكر الرحماني ، عمـ اإلجراـ كالسياسية الجنائية ، دار العمـك لمنشر ، الجزائر،د  - 1
. 53حناف عبد الرؤكؼ، المرجع السابؽ،ص  - 2
، 2003،  2ليا، دار النيضة ا لعربية، مصر ،طأيمف رمضاف الزيني، العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة كبدائ - 3
. 222ص
. 63محمد لخضر بف سالـ ، المرجع  السابؽ،  - 4



 عمل للنفع العامماهية ال                                                                الفصل األول 

 

24 

 

: تنمية الشعور بالمسؤولية: خامسا
ييدؼ العمؿ لمنفع العاـ إلى تنمية الشعكر بالمسؤكلية لدل المحكـك عمييـ أف  

تحقؽ ذلؾ الشعكر سيدفعو إلى تأدية عممو بشكؿ يفيد المجتمع الذم قاف بالتعدم عمى 
ألخير في عكدتو إلى الحالة الطبيعية الجـر الذم إرتكبو ، كيسيـ في ا قكانينو مف خالؿ

كعضك منتج كفعاؿ في المجتمع، كىك يسعى إليو السياسية الجنائية المعاصرة أما دخكلو 
. 1السجف سيؤدم إلى قتؿ ركح المسؤكلية بالنسبة لو كما سيكلد حب  البطالة  عنده

األغراض اإلقتصادية : الفرع الثاني 
: تتمثؿ في  

: ينة الدولةتفادي إرىاق خز: أوال 
زيادة عدد المحككميف فالمجكء إلى العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة ، سيؤدم ؿ 

الذم يحـر  ية المحكـك عمييـ كتأىيميـ األمرفقات باىضة ناتجة عف رعا، ما يترتب ف
اإلقتصاد كف أف يككف ليا دكر كبير في دعـ الدكلة مف طاقات اإلنتاجية كاف مف مـ

فالغرض اإلقتصادم الذم ييدؼ إليو العمؿ لمنفع العاـ ىك تفادم تمؾ الكطني ، كمنو 
.  2بيرةؾدىا خسائر لتي أصبحت ترىؽ خزينة الدكلة كتكبالتكاليؼ ا

متحدة لمنع الجريمة كمعاممة المجرميف مـ اؿىذا كقد ذىب المؤتمر الخامس لأل  
: إلى أف نفقات  السجف الباىضة تشمؿ  1975د في جنيؼ عاـ المنعؽ

نفقات التأميف كاألجكر التي يفقدىا السجناء طيمة مدة تنفيذىـ لعقكباتيـ بسبب فقدانيـ  -
. ألعماليـ

األعباء المالية التي تتحمميا الدكلة كاإلدارة العقابية كالمتمثمة ليا بالخصكص في نفقات  -
عادة تأىيؿ السجناء . الطعاـ كالمباس كالعالج كا 

                                      
كادمية نايؼ العربية ديؿ لمعقكبات السالبة لمحرية ، أعبد اهلل بف عبد اهلل عبد العزيز اليكسؼ، التدابير المجتمعة كب - 1
. 2003،72ط،.لـك األمنية، الرياض، دلمع
. 55حناف عبد الرؤكؼ، المرجع السابؽ،ص  - 2
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: توفير اليد العاممة : ثانيا
عقكبة العمؿ  لمنفع العاـ تمكف اإلدارات كالييئات  العامة مف الحصكؿ عمى ليد  

العاممة بطريقة قانكنية غير مكمفة ، حيث يمكنيا ضمف ىذا النظاـ العقابي لمحصكؿ عمى 
ىذه الييئات الميزانية كالتمكيف الالزميف لمقياـ بيا خاصة كأف غالبية  أعماؿ قد ال تمتمؾ
مف األصحاء القادريف عمى العمؿ ، فيي طاقات يمكف اإلستفادة منيا المحكـك عمييـ ىـ 

. في عمؿ يعكد بالنفع عمى المجتمع
: األغراض اإلجتماعية والنفسية : الفرع الثالث

: كنذكر منيا 
: تفادي اإلبتعاد المحكوم عميو عن المجتمع: أوال 

لعقكبة العمؿ لمنفع العاـ كيظير ىذا اإلبتعاد  كىك مف أىـ األغراض اإلجتماعية 
بالنسبة لمجانح المبتدئ الذم لـ يسبؽ لو المثكؿ أماـ القاضي كىذا اإلبتعاد يمكف تجنبو 

ب الرئيس إذا قاـ المحكـك عميو بأداء عمؿ لمنفع العاـ بدؿ دخكلو السجف الذم يككف السب
كيجعميا المحكر الرئيس المكجو لو  افة لكقت يتعمـ ىذه الثؽكر االمكجو لإلبتعاد، كمع مر

لثقافتو بديال في سمكؾ التصرؼ حتى بعد خركجو مف السجف كبذلؾ تصبح ثقافة السجف 
. 1األصمية لذا فالعمؿ لمنفع العاـ بجنب المحكـك عميو مساكئ السجف كاثاره السمبية

تفادي الضر الذي قد يصيب أسرة المحكوم عميو : ثانيا  
شكؿ لنفع العاـ ، يمكف المحكـك عميو مف التكاصؿ مع أسرتو بحيث أف العمؿ ؿ 

فظيـ مف الضياع الذم قد اكالده في دراستيـ كتربيتيـ كيح عادم ما يضمف إستقرار
كذا اإلنحراؼ الذم قد يتعرضكف يصيبيـ ك
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: تفادي إحتقار المجتمع:  ثالثا 
نفع العاـ ىك تفادم مف األغراض اإلجتماعي التي يمكف أف تحققيا عقكبة العمؿ لؿ 

إحتقار المجتمع لممحكـك عميو، فالعمؿ لمنفع العاـ الذم يقـك بيو عكض دخكلو السجف، 
لمجتمع تجاىو كحتى إتجاه أفراد أسرتو، كقد يككف مف ظرة السمبية ؿيمكنو مف تجنب الف

كجرح كرامتو األمر الذم يدفعو مجمكعة  نطكاء كاإلحساس بالنقصنتائج دخكلو السجف اإل
. 1ال متناىية مف المشكالت
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أليات تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام :  المبحث الثاني 
نتعرض في ىذا المبحث إلى األجيزة التي تقـك باإلشراؼ عمى تنفيذ عقكبتو العمؿ  

لمنفع العاـ ، حيث سنقـك بإبراز دكر الجيات القضائية المكمفة ك بتنفيذ عقكبة العمؿ لمنفع 
نفع العاـ كمطمب األكؿ كالمؤسسة المستقبمية المساعدة عمى تنفيذ تنفيذ عقكبة العمؿ لؿ

. الجزائرم م في التشريعالعاـ كمطمب ثاف
عمل لمنفع العام العقوبة لقضائية في تنفيذ ادور الجيات : المطمب األول  
قكبة العمؿ لمنفع ب  الجيات القضائية المشرفة عمى تنفيذ عنتناكؿ في ىذا المطؿ 

سو مف خالؿ الفرعيف قاضي تطبيؽ العقكبات كىك ما سندرابة العامة  كالعاـ كىي الني
: التالييف

عقوبة العمل لمنفع العام دور النيابة العامة في تنفيذ : الفرع األول 
عمى أف كؿ النكاب  2009افريؿ 21المؤرخ في  02نص منشكر كزارة العدؿ رقـ  

العاميف في كؿ مجمس قضائي بإضافة إلى مياميـ األصمية ، ليـ ميمة  القياـ بإجراءات 
: 1لعاـ عمى النحك األتي ا نفعلعمؿ لؿتنفيذ األحكاـ كالقرارات التي تقضي بعقكبة ا
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لقضائية التسجيل في صحيفة  السوابق ا:  أوال
لمعقكبة  األصمية مع المتضمنة  01تقـك النيابة العامة بإنجاز الصحيفة رقـ  

ة إلى إستبداليا بعقكبة العمؿ لمنفع العاـ  كفي حالة حكـ إلى جانب عقكبة الحبس  اإلشار
تنفيذىا بكافة الطرؽ القانكنية المعتادة كيطبؽ عمييا اإلكراه البدني طبقا بغرامة ، يتـ 

. 1كما يمييا( ج.إ.ؽ)ـ  600لممادة 
نظرا إلى أف العقكبة الغرامة مقضية مف إستبدليا بعقكبة العمؿ لمنفع العاـ ككذلؾ  

. بالنسبة المصاريؼ القضائية
ة األصمية كعقكبة العمؿ كبال بد أف تتضمف العؽ 02سيمة رقـ في حيف أف الؽ 

فإنيا تسمـ خالية مف العقكبة األصمية كعقكبة العمؿ لمنفع  03لمنفع العاـ أما  القسيمة رقـ 
. 2العاـ
عند إخالؿ المحكـك عميو بااللتزامات المفركضة عميو في مقرر  العمؿ لمنفع العاـ   -

لممعني لتنفذ  1رقـ  الذم يصدره قاضي  تطبيؽ  العقكبات،  ترسؿ بطاقة لتعديؿ  قسيمة
بصكرة كعقكبة حبس  نافذة، مع تقييد ذلؾ عمى ىامش  الحكـ أك القرار القضائي  طبقا 

. ج.إ.ؽ600لنص  المادة 

                                      
يتعيف عمى كؿ جية قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقكبة :" عمى أنو ( ج.إ.ؽ)مف   600تنص المادة  - 1

بتعكيض مدني أك مصاريؼ أف تحدد مدة اإلكراه البدني غير انيا ال يجكز الحكـ  غرامية  أك رد ما يمـز رده أك تقضي
: باإلكراه البدني أك تطبيقو في األحكاؿ األتية

. قضايا الجرائـ السياسية  –1
. في حالة الحكـ بعقكبة اإلعداـ أك السجف  المؤبد  –2
. سنة 18إذا كاف عمر الفاعؿ يـك إرتكاب الجريمة يقؿ عف   –3
. مف عمر ق 65ا بمغ المحكـك عميو إذا ـ –4
خكتيا أك أخكاتيا اك عميا أك عمتيا أك خالتيا أك اخييا أك   –5 ضد المديف لصالح زكجيا اك أصكليا اك فرعيا أكا 
.  ىاره مف درجة نفسياإظختيا أك اإلبف احدىما أك أ

. 162ياسيف بكىنتالة، المرجع السابؽ،ص   - 2
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القرارات  تحديد جميع األحكاـ  اإلدانة ك  تؤدم إلى  1اإلشارة  ىنا أّف القسيمة رقـ  رتجدك
العامة بإرساؿ ىذه القسيمة إلى كاتب كتقـك النيابة . ج.إ.ؽ 618المنكه عنيا في المادة 
. المحكمة  محؿ الميالد

ىي كثيقة التي تحتكم عمى بياف  كامؿ بكؿ  القسائـ الحاممة  لرقـ  2أّما القسيمة رقـ  -
كخاصة  بالشخص  نفسو فيي  تجمع كافة أحكاـ اإلدانة الصادرة في حؽ المحكـك  1

. عميو 
اضية بعقكبات مقيدة لمحرية صادرة مف إحدل  ىي بياف األحكاـ الؽ 3القسيمة رقـ ك -

الجيات  القضائية بالجميكرية  في جناية أك جنحة ، كتكضح ىذه القسيمة أّف ىذا ىك 
 .مكضكعيا

إجراءات تطبيق العقوبة العمل لمنفع العام  : ثانيا
بمجرد صيركرة الحكـ أك القرار المتضمف عقكبة العمؿ لمنفع العاـ نيائيا طبقا  

ترسؿ نسخة مف الحكـ اك القرار النيائي باإلضافة إلى 1ج  .ع.مف ؽ 6مكرر  5لممادة 
. مستخرج منيما إلى النيابة  العامة المختصة لمتنفيذ

تقـك النيابة العامة في نفس الكقت بإرساؿ نسخة مف الحكـ اك القرار النيائي  
. تكلي تطبيؽ العقكبةمكمستخرج منيما إلى قاضي تطبيؽ العقكبات، ؿ

تصاص،  فإف النيابة العامة ىي كاف الحكـ سينفذ داخؿ دائرة اإلخغير أنو إذا   
  شرافيانيائي عف طريؽ مصمحة مختصة تحت إالتي تتكلى إخطار الحكـ أك القرار اؿ

. تقـك بإعداد الممؼ الخاص بذلؾ
كما أف الحكـ بعقكبة العمؿ لمنفع العاـ إذا كاف نيائيا صادر مف جية الحكـ  

قـك ككيؿ  الجميكرية بإرساؿ نسخة مف الحكـ إلى السيد النائب العاـ المكمؼ ممة لممحؾ
. بذلؾ كعميو يككف لمنائب العاـ  المساعد خياريف

                                      
تتقد عقكبة العمؿ لمنفع العاـ إال بعد صيركرة الحكـ  ال:" تنص عمى أنو مف قانكف العقكبات  6مكرر  5المادة  - 1

". النيائي
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إرساؿ الممؼ المتضمف نسخة مف القرار أك الحكـ مع مستخرج منيما إلى قاضي  -
عميو بيذه تطبيؽ العقكبات بتكلي تطبيؽ العقكبة، ىذا في حالة ما إذا كاف المحكـك 

. العقكبة يقطف بدائرة إختصاص قاضي تطبيؽ العقكبات  بالمجمس
إرساؿ الكثائؽ إلى  النائب العاـ بمجمس إختصاص مكاف سكف المحكـك عميو لتطبيقيا  -

.  1مف طرؼ قاضي تطبيؽ العقكبات في مكاف سكف المحكـك عميو
أ  الشخصية في مبدخضع  ؿلعاـ تإلشارة إلى أف عقكبة العمؿ لمنفع اكتجدر ا 

التطبيؽ فال تكدع إال عمى مف إرتكب الجريمة أك شارؾ فييا أك نتيجة لذلؾ ال تمتد 
العقكبة إلى الغير ميما كانت صمتو بالجاني، فال تطبؽ عمى الكالي أك الكصي ، كما يتـ 
فيو القياـ بفحص شامؿ كدقيؽ لشخصية المحكـك عميو ككذا رضاه بالخضكع ليذه العقكبة 

. 2حكـ بياقبؿ اؿ
دور القاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ عقوبات العمل لمنفع العام : الفرع الثاني 

ع لقاضي تطبيؽ العقكبات ميمة السير عمى .مف ؽ 3مكرر  5لقد أسندت المادة  
: 3تطبيؽ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ كليذا الغرض يقـك بػ 

كف بالممؼ ليحدد بطاقة إستدعاء المعني بكاسطة محضر قضائي في عنكانو المد 
. 4معمكمات شخصية تضـ لممؼ المعني

مع التنزيو إلى أنو في حالة   تضمف اإلستدعاء تاريخ كساعة الحضكرمكيجب اف  
. عدـ اإلمتثاؿ لمحضكر سكؼ تطبؽ عميو عقكبة الحبس األصمية

                                      
. 163ياسيف بكىنتالة، المرجع السابؽ،ص   - 1
. 1لمرجع السابؽ،ص مسعكدم، اكريـ   - 2
يسير قاضي تطبيؽ العقكبات عمى تطبيؽ عقكبة العمؿ :" مف قانكف العقكبات تنص عمى أنو  3مكرر  5المادة   - 3

ع العاـ ألسباب صحية أك مكنو كقؼ تطبيؽ عقكبة العمؿ لمنؼلمنفع العاـ كالفصؿ في اإلشكاالت الناتجة عف ذلؾ ، كم
. عائمية أك إجتماعية 

.  135بؽ،ص نس ، المرجع الساكفريدة بف م - 4
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ضي تطبيؽ  العقكبات كفي بعض الحاالت السيما بسبب بعد المسافات، يمكف لقا 
ختصاصيا يقيـ بدائرة إ فا اإلنتقاؿ لمقرات المحاكـ التيمحددة سؿاؿ برزمانةكفقا 

سبؽ شركعيـ في تطبيؽ ت التيلمقياـ بإجراءات الضركرية األشخاص المحكـك عمييـ ػ
. عقكبة العمؿ لمنفع العاـ كفي ىذا  األثناء يمكف التميز بيف الحالتيف

 .حالة إمتثال المعني لإلستدعاء : أوال   
ـ قاضي تطبيؽ العقكبات باإلجراءات التالية  يقك.

. التعرؼ عمى ىكية المحكـك عميو كما ىي في الحكـ أك القرار الصادر بإدانتو  -
التعرؼ عمى كضعية االجتماعية ك المينية ك الصحية ك العائمية   -
يمكف لقاضي تطبيؽ العقكبات اإلستعانة بالنيابة العامة لمتأكد مف صحة ك  

. التي يدلي بيا المعني المعمكمات 
عرض المعني عمى الطبيب المؤسسة العقابية بمقر المحكمة  أك بمقر المحكمة أك  -

بمقر المجمس القضائي حسب حالة لفحصو ك تحرير تقرير عف حالتو الصحية لتمكيف 
الذم ختيار طبيعة العمؿ الذم يتناسب كحالتو البدنية ، كقاضي تطبيؽ العقكبات مف إ

. لعادم لحياتو المينية كالعائميةير اق االجتماعي دكف التأثير عمى السإدماجيساىـ في 
سنة فإنو يتعيف عمى قاضي تطبيؽ  18ك16ف بالنسبة لفئتي النساء كالقصر بيأما  

إبعاد القصر عف  كعدـالعقكبات مراعاة األحكاـ التشريعية ك التنظيمية المتعمقة بتشغيميـ 
. 1دراستيـ عند اإلقتضاء مزاكلة  اإلستمرار فياألسرم كمحيطيـ 

ا بالكضع يعيف فيو المؤسسة التي بعد ذلؾ يصدر قاضي تطبيؽ القاضي مقرر
:  شتمؿ ىذا المقرر عمىيجب أف تكبة العمؿ النفع العاـ ككيفيات أداء عؽقبؿ المعني كتست

 

                                      
،  06محمد لمعيني  ، عقكبة العمؿ لمنفع العاـ في التشريع العقابي الجزائرم ، مجمة المنتدل القانكني ، العدد  - 1

.   184، ص  2010الجزائر ، أفريؿ ، 
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. اليكية الكاممة لممعني   -
. طبيعة العمؿ المسند إليو  -
. إلتزامات المعني  -
. عدد الساعات اإلجمالي كتكزيعيا كفقا لمبرنامج الزمني المتفؽ عميو مع المؤسسة  -
. الضماف االجتماعي  -
الشركط المدكنة في مقرر الكضع ق في حالة اإلخالؿ باإللتزامات كالتنكيو إلى  أف  -

. ستنفذ عميو عقكبة الحبس االصمية 
المؤسسة المستقبمية عمى ضركرة مكافاة قاضي  ك يذكر عمييا ىامش المقرر تنبيو -

العمؿ لمنفع العاـ كفقا لمبرنامج المتفؽ عميو ك  العقكبات ببطاقة مراقبة أداء عقكبة  تطبيؽ
مف طرؼ المعني في تنفيذ ىذه تبميغو عند نياية تنفيذىا ككذا إعالمو عند كؿ إخالؿ 

. اإللتزامات 
لى  لى المصمحة  كيبمغ المقرر لممعني كا  النيابة العامة إلى المؤسسة المستقبمية كا 

. الخارجية إلدارة السجكف المكمفة بإعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف
. في حالة عدم إمتثال المعني لإلستدعاء : ثانيا 

 ةبحمكؿ التاريخ المحدد في اإلستدعاء لمحضكر كعدـ إستجابة المعني لو رغـ صح 
دكف أف يقدـ عذرا  جديا مف قبمو أك مف قبؿ أحد افراد كتدعاء ، تبميغو شخصيا باإلس

عائمتو أك معارفو ، يتـ تحرير محضر بعدـ المثكؿ الذم يجب أف يتضمف عرض 
باإلجراءات التي تـ إنجازىا ، يرسؿ إلى السيد  النائب العاـ المساعد ، الذم يقـك بإخطار 

م إجراءات تنفيذ عقكبة الحبس االصمية المصمحة تنفيذ العقكبات التي تتكلى تنفيذ باؽ
. 1مف ؽ ع  4مكرر  05النافذة بصكرة عادية كىذا حسب ما نصت عميو المادة 

                                      
، العقكبات البديمة في التشريع الجزائي الجزائرم ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر في القانكف عاـ  حدة بكستة - 1

.   72، ص  2016-2015معمؽ ، جامعة أحمد بكقرة ، بكمرداس ، كمية بكدكاك ، 
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. إنقضاء عقوبة عمل لمنفع العام : الفرع الثالث 
:  ىناؾ حالتيف إلنقضاء عقكبة العمؿ لمنفع العاـ كىما 

حالة اإلنقضاء بنجاح  : أوال 
بعد تنفيذ المحكـك عميو  لمعقكبة بنجاح ،يتمقى قاضي  تطبيؽ العقكبات إخطارا 

مف المؤسسة المستقبمية بنياية تنفيذ المحكـك عميو لإلتزامات التي حددىا مقرر الكضع ، 
ليقـك القاضي بتحرير إشعار بإنتياء تنفيذ العقكبة ، ك يرسمو إلى النيابة العامة التي تقـك 

 01نسخة منو إلى مصمحة السكابؽ القضائية لمتأثير عمى القسيمة رقـ  بدكرىا بإرساؿ
. كىامش الحكـ أك القرار 

كأىـ ما ينتج عف إنقضاء عقكبة  لمنفع العاـ بنجاح ، كىك إعتبار الحكـ بالحبس 
. كأف لـ يكف 

. ثانيا حالة وقف تطبيق عقوبة العمل لمنفع العام 
المعدؿ لقانكف العقكبات   01-09كف رقـ مف القاف 03مكرر  05لقد نصت المادة  

عمى إمكانية قاضي تطبيؽ العقكبات ، كمف تمقاء نفسو أك بطمب مف المعني أكمف 
. 1ينكبو

أف يصدر مقررا بكقؼ تطبيؽ العقكبة إلى حيف زكاؿ السبب الجدم أدل إلى كقؼ 
جب إبالغ التطبيؽ كقد يككف  سبب ىذه الكقؼ ظركفا صحية أك إجتماعية أك عائمية ، كم

. المؤسسة المستقبمية بنسخة مف ىذا القرار كؿ مف النيابة العامة كالمعني ك
عميو أثناء فترة العقكبة فإف لتزامات المفركضة ـك عميو لإلأما في حالة فرؽ المحؾ

ذلؾ سيؤدم إلى إلغاء عقكبة العمؿ لمنفع العاـ ، كالعكدة بالمحكـك عميو إلى تطبيؽ  
 

                                      
. 139، ص المرجع السابؽ ،  معاشسارة  - 1
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جراءات المذككرة سابقا فيما يتعمؽ بعدـ إستجابة المحكـك عميو عقكبة الحبس حسب اإل
. لإلستدعاء

. لمنفع العام قوبة العمل تنفيذ عدور المؤسسات المستقبمية في : المطمب الثاني 
لمنفع العاـ كذلؾ ألنيا تعد  عقكبة العمؿالمؤسسة دكرا ميما في تنفيذ  تمعب

المحكـك عمييـ ك إعادة إدماجيـ في المجتمع   تأىيؿالكساطة الذم يعتمد عميو إلعادة 
رع األكؿ تعريفي المؤسسات المستقبمية ك الفرع ؼيمي في اؿ ،ك بناء عميو نتناكؿ في ما

. لرعاية المحكـك عمييـ المستقبميةالثاني اإللتزامات الكاجبة عمى المؤسسة 
. تعريف المؤسسات المستقبمية : الفرع األول 

المؤسسات ىي ذلؾ الشخص المعني الذم يستقبؿ المحكـك عميو بعقكبة العمؿ 
لمنفع العاـ ،حيث يقـك ىذا األخير بالعمؿ لدل ىذه األشخاص المعنكية كلقد إشترط 

بأف تنفيذ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ يككف لدل   01مكرر  05لمشرع الجزائرم بالمادة ا
الخاصة كىذا  لؾ فقد إستثنى األشخاص المعنكيةمؤسسة عمكمية تخضع لمقانكف العاـ بذ

خالفا لممشرع الفرنسي لذم كسع مف ىيئات اإلستقباؿ لتشمؿ األشخاص المعنكية 
مف  131الخاصة كالجمعيات ك لكنو إستكجب أكال الحصكؿ عمى ترخيص طبقا لممادة 

. ج.ع.ؽ
مف لمجمة الجزائية التكنسية عمى أنو  17أما المشرع الفرنسي فقد نص في الفصؿ 

يتـ قضاء العمؿ لفائدة المصمحة العامة بالمؤسسات العمكمية أك الجمعيات المحمية 
الجمعيات التي يككف مكضكعيا الجمعيات ذات المصمحة القكمية ك الخيرية اإلسعافية أك

الجمعيات  أدرجكاالتكنسي حظ أف كؿ مف المشرع الفرنسي كنالالمحافظة عمى البيئة كبيذا 
. 1كأحد المؤسسات التي تستقبؿ المحكـك عميو بالعمؿ لمنفع العاـ 

                                      
. 145-144سارة  معارش ، نفس المرجع  السابؽ ، ص ص - 1
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فقط إال أف المشرع الجزائرم إستثنى األشخاص المعنكية الخاصة كمنحيا   
بمؤسسات القانكف  يقـك قاضي تطبيؽ العقكبات باإلتصاؿلألشخاص المعنكية العامة ، ك

العاـ عمى أساس إبراـ إتفاقيات معيـ تخص قياميـ بإستقباؿ المحكـك عمييـ بعقكبة العمؿ 
. بإحتياجاتيا في ىذا المجاؿ ال لمنفع العاـ ، ك عمى ىذه المؤسسات مكافاتو 

تقـك المؤسسات بعد إستقباليا  لممحكـك عميو بعقكبة العمؿ لمنفع العاـ بكضع 
ضمف فريؽ مستعد إلستقبالو ك الحرص  عمى إحتراـ التكقيت ألف العمؿ المحكـك عميو 

لمنفع العاـ يتـ كفقا لعدد الساعات المحددة ك الحرص عمى أف يككف العمؿ المقترح مكافؽ 
. لقكانيف العمؿ المعمكؿ بيا 

ك يجب عمى ىذه المؤسسات إخطار قاضي تطبيؽ العقكبات بإحتراـ تنفيذ العقكبة 
عقكبات كرقة الحضكر ؿيابات أك أم طارئ ، كما تقدـ لقاضي تطبيؽ اككذلؾ عف الغ

الخاصة بالمحكـك عميو مرفقة بمالحظات عف كيفية إنجاز العمؿ ، كما تحرص ىذه 
. 1األجيزة عمى كضع األدكات الالزمة إلنجاز  العمؿ تحت تصرؼ المحكـك عميو 

ات عند إنتياء المحكـك كما تقـك المؤسسة المستقبمية بإخطار قاضي تطبيؽ العقكب
امات  المقررة في مقرر الكضع لتمكينو مف تحرير إشعار بإنتياء عقكبة النفع عميو لإللتز

. العاـ تـ إخطار النيابة العامة  لتقـك باإلجراءات الالزمة
طار قاضي تطبيؽ العقكبات إذا ما تعرض المحكـك عميو  خك يجب عمييا أيضا إ
حادث عمؿ كذلؾ لمقياـ بإجراءات  التصريح أماـ مصالح بعقكبة العمؿ لمنفع العاـ ؿ

 2.الضماف االجتماعي 
 
 

                                      
. 186، ص المرجع السابؽ ، محمد لمعيني  - 1
. 89، ص المرجع السابؽ ،  محمد لخضر بف سالـ - 2
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. إلتزامات الواجبة عمى المؤسسات المستقبمية لرعاية المحكوم عميو : الفرع الثاني  
ؿ ملممؤسسة المستقبمية مجمكعة مف الكاجبات التي يجب أف تمتـز بيا في تشغ 

 05مكرر  05لعؿ أىميا المنصكص عميو في المادة  المحكـك عميو بعقكبة لمنفع العاـ  ك
:  مف قانكف العقكبات كليذا فالمؤسسة المستقبمية عمييا ما يمي 

. العمل  سطوفي  ةالصحبحماية أحكام المتعمقة : أوال 
 ةيرخألا قذقك ؿـعؿا طسك مؼة حصؿا ةماـح 100 ، 99 ، 98 ،97 داكـؿا بجكت

 .1 18/11 ـؽر فكفاؽؿا مؼ اقمؿع صكصفـؿا
في  حةصؿية ااحـ لؿعة ؿكدؿا رقست ثمح ؿـعؿا بطك ةحيصؿا ةماـحؿاب ؽؿعتـؿا

.  اـقبؿ مكعـاؿـ مظتفاؿ كع رمشتؿؿا بؽط ىايترؽت ك ؿـعؿا طسك
ع مرشتؿؿ اؽبط ؿـعااؿة دئاؼؿ ـدختسـاؿ ؽتعا لعؿ بجاك ؿـعاؿ بط فأ اـؾ

 . اـقبؿ مكمعاؿ ـمظتفاؿك
الكقاية الصحية مف إضاءة العماؿ إلى شركط الراحة ك ؿتجيب جسم أفكما يجب 

كـك يمكف أف تصيب العماؿ بما فييـ المح كتدفئة كتيكية ،ك تجنب جميع األضرار التي
. كعمييـ بعقكبة العمؿ النفع العاـ خالؿ تنفيذ العمؿ  المككؿ إلييـ 

ت المخصصة الصيانة المؤسسات كالمحعمى المؤسسة المستقبمية تصميـ ك كيجب 
كما التي تضمف أمف المحكـك عميو لمحكـك عمييـ بعمؿ لمنفع العاـ لمعمؿ مف طرؼ ا

 المعدات الفردية ذات لتجييزات كالخاصة ك يجب عمى المؤسسة المستقبمية تكفير األلبسة 
 
 

 

                                      
 ة مـسرؿا ةدمرجؿا ، ةحصؿاب ؽؿعتـؿا 2018 كمؿكم 02 ػؿ ؽؼاكـؿا 1439 ؿاكش 18 في خرؤـؿا 18/11القانكف  - 1
 . 12-11 ص ص ، 46 ددعاؿ ، ةمرئازجاؿ ةمركقـجاؿ
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الفعالية المعترؼ بيا مف أجؿ حماية المحكـك عمييـ بعقكبة العمؿ لمنفع العاـ أثناء تأدية 
. مياميـ

ستقبمية مراعاة أمف المحكـك عمييـ في إختيار التقنيات ـكيجب عمى المؤسسة اؿ 
ليات كاألدكات ككؿ الكسائؿ العمؿ كالتكنكلكجيا تنظيـ العمؿ ، كأف تككف التجييزات كاأل

مناسبة لألشغاؿ الكاجب إنجازىا ، كىذا تجنب المخاطر التي يمكف أف يتعرض ليا 
. 1المحكـك عميو أثناء تأدية عممو

مما سبؽ نستنتج أف المحكـك عميو بعقكبتو العمؿ لمنفع العاـ لو نفس الحقكؽ التي يتمتع 
سسة المستقبمية لممحكـك عمييـ بيذه العقكبة مراعاة بيا العامؿ ، ك بالتالي يجب عمى المؤ

. جميع األحكاـ المتعمقة بالكقاية الصحية ك األمف كطب العمؿ 
. األحكام المتعمقة بالضمان االجتماعي: ثانيا 

يتمتع المحكـك عميو بالعمؿ النفع العاـ بالضماف االجتماعي كغيره مف العماؿ  
كحؽ ككالمحبكسيف مف ناحية اإلجراءات  المتبعة لتأمينيـ كفي ىذا اإلطار أصدرت 

اإلجراءات  تتضمف 8590/ 2008المديرية العامة إلدارة ك إعادة إدماج مذكرة تحت رقـ 
الكاجب إتباعيا لتأميف المحبكسيف كذلؾ بإحداث تاميف خاص بكؿ مؤسسة عقابية 

تستعيف بو المؤسسة عند التصريح بالمحبكس لدل مصمحة الضماف االجتماعي التابعة  
التي تنص عمى أف  2009/7706المديرية العامة مذكرة أخرل تحت رقـ  ثـ ليا إقميميا 

ضماف االجتماعي تقـك بو مصمحة إدارة اإلدماج ، بعد أف يقـك التصريح  لدل ككاالت اؿ
المحكـك عمييـ بعقكبة قاضي تطبيؽ العقكبات  بمراسمة ككالة التأميف بقائمة األشخاص 

النفع العاـ كفي ىذا الصدد يجب عمى  المؤسسة المستقبمية إخطار قاضي تطبيؽ 

                                      
 كرقمة  ،مجمس قضاء إعالمي عقكبة العمؿ لمنفع العاـ في التشريع الجزائرم ، يـك دراسي ك " عبد السالـ أكديني ، - 1
. 13-12 ص ، ص 2011أكتكبر  31
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مؿ لمنفع لحادث عمؿ لكي يتسنى العقكبات فكرا في حالة ما إذا تعرض المحكـك عميو بع
. 1لقاضي تطبيؽ العقكبات القياـ بإجراءات التصريح أماـ مؤسسة الضماف االجتماعي 

 

                                      
الحقكؽ ك العمـك  كمية عمى المؤسسة المستقبمية ،حكلياتشريفي ، األثر االقتصادم لعقكبة العمؿ لمنفع العاـ  سارة - 1

. 258، ص  2017،  09محمد بف أحمد ،  02السياسية ، جامعة كىراف 
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تتماشى مح سياسة عقابية اللقد خطى المشرع الجزائرم خطكة ميمة في كضع ـ
  عقكبة الحبس قصير المدة عف السياسة الحنائية ،كمف خالؿ ما أدخمو مف بدائؿ عقابية ك

عرفيا اليـك السياسة تحيث إعتمد بديؿ كقؼ تنفيذ العقكبة كىك مف البدائؿ األساسية التي 
إرتكب جريمة  ،الكثير مف األحياف يصادؼ أف يجد القاضي مجرماالجنائية الحديثة ففي 

بطريقة إرتكاب جريمة جديدة مستقبال ،كعميو فقد يككف  مف المفيد عدـ تكقيع العقكبة عميو لما 
 .قد ينجـ  عف تنفيذىا مف ضرر كبيرا خاصة 
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 . العقوبة  تنفيذمفيوم وقف : المبحث األول 

ائرم كذلؾ يعتبر نظاـ كقؼ التنفيذ العقكبة مف بيف األنظمة التي أخذ بيا المشرع الجز 
نفيذ العقكبة بحؽ المحكـك الذم يعطي لمقاضي السمطة في تعميؽ تبيدؼ الحد مف العقاب ك

في المطمب األكؿ أما في المطمب كنشأتو لعقكبة اكقؼ التنفيذ  نظاـعميو سنتعرض إلى عميو ك
 .الثاني سنتطرؽ إلى ذكر صكر ىذا النظاـ 

 .ونشأتو  تنفيذ العقوبةتعريف وقف  :المطمب األول

ك المسمى  1891مارس  28أنشئ نظاـ كقؼ التنفيذ العقكبة بمكجب قانكف صدر في  
ككذا تحت تأثير  األفكار اإليجابية بيدؼ مساعدة الجانحيف (  branger )بقانكف برنجر

البدائييف المعتبريف كجانبيف عرضييف ك أدمج  في قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي القديـ في 
 .1منو  595إلى  592في المكاد مف  قاكؿتففقد ( ج.ج.إ)، أما قانكف  737إلى  734المكاد 

قاـ المشرع  10/11/2004المؤرخ في  04/14مع اإلشارة بأنو بمكجب القانكف 
أعاله ، بأنو جعؿ بإستطاعتو القاضي القضاء باإليقاؼ الجزئي  592الجزائرم بتعديؿ المادة 

 .2أك الكمي لمعقكبة األصمية 

 .الثانيسنتناكؿ فيو تعريؼ نظاـ كقؼ التنفيذ العقكبة  في الفرع األكؿ ك نشأتو في الفرع 

 .تعريف نظام وقف تنفيذ العقوبة : الفرع األول 

 .التعريف الفقيي : أوال 

                                      
 .354، ص  2012، الجزائر، ة لحسيف بف شيخ آث ممكيا، دركس في القانكف الجزائي العاـ، دار ىـك - 1
يجكز لممجالس القضائية ك لممحاكـ في حالة الحكـ بالحبس أك  ":عمى انو  قانكف اإلجراءات الجزائية  تنص 592المادة  - 2

الغرامة إذا ما لـ يكف المحكـك عميو قد سبؽ الحكـ عميو بالحبس لجناية أك جنحة مف جرائـ القانكف العاـ ، أف تأمر بحكـ 
.  "مسبب باإلتفاؽ الكمي اك الجزئي لتنفيذ العقكبة األصمية
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كردت العديد مف التعريفقات الفقيية  لنظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة كلكف رغـ إختالؼ الفقياء 
 .في تعريفيا إال أف ليا مضمكف كاحد 

القضائي اإلختبار ـ انظىذا المجاؿ بأحد النظاميف ، إما حيث تأخذ التشريعات في  
النظاـ أف المحكمة ىذا   كجكىر المطبؽ في الدكؿ األنجمكساكسكنية ك بعض الدكؿ العربية 

تتحقؽ مف إدانة المتيـ ك لكف ال تتنطؽ بالعقكبة لكف تأمر بكضعو تحت اإلختبار  لمدة معينة  
م اإلختبار عرض فإذا إجتاز فترة اإلختبار بنجاح  إعتبرت الدعكل كأف لـ تكف أما إذا فشؿ ؼ

 .1األمر عمى المحكمة لتحكـ بالعقكبة 

عن  إبعاد المحكوم عميو بعقوبة سالبة لمحريةنظام من شأنو : " ك عرؼ أيضا  
لمقاضي من فحص شخصية المحكوم عميو وظروفو ما يبعث عمى اإلعتقاد تنفيذىا متى تبين 

 " . بإنو لن يعود إلى إرتكاب الجريمة مرة أخرى

نظام يتيح لمقاضي أن يستعمل سمطتو في وقف تنفيذ العقوبة عمى :" أيضا  ؼكما عر
 .2 شرط موقف خالل فترة يحددىا القانون و تعتبر فترة تجربة لممحكوم عميو

مف تدابير الرحمة االجتماعية إذا فيك نكع مف المعاممة "  وفابر" كىك في نظر األستاذ 
القاضي بثبكت إدانتو المتيـ ، كينطبؽ بالعقكبة التفريدية ذك طبيعة مستقمة بمقتضاه يحكـ 

المقررة  في القانكف ثـ يأمر بكقؼ تنفيذىا مدة معينة إذا إنقضت ىذه المدة دكف إرتكاب 
المحكـك  عميو جريمة جديدة سقط الحكـ المعمف إعتبره كأنو لـ يكف ، أما إذا ارتكبت جريمة 

ىذا التعميؽ كنفذت العقكبة األكلى دكف أف  أخرل خالؿ تمؾ الفترة كحكـ عميو مف أجميا ألغي
تمتبس بالعقكبة الجديدة ، كما أف ىذا النظاـ يعتبر أحد تدابير الدفاع االجتماعي الذم نادل  بو 

غـ مف رفئة مف المتيميف يتكرطكف في الجريمة عمى اؿألف ىناؾ  الفقو الجنائي الحديث ذلؾ
                                      

.  733، ص  2009،  2، دار الثقافة ، عماف ط(  في قانكف العقكبات )حكاـ العامة كامؿ السعيد ، شرح األ- 1
كمية الحقكؽ ( ف جنائي مذكرة ماستر تخصص قانك) الجزائرم ،  التشريع الجنائي في اب ، كقؼ تنفيذ العقكبة غرنكاؿ  - 2
( . 10-9) ، ص ص  2016السياسية ،جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، العمـك ك
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ة رالحسف ، كظركفيـ الحاضرة التي تدعك إلى الثقة في أنيـ لف يعدكا إلى الجريمة ـ ماضيييـ
عمييـ لتجنبيـ أكساط السجكف  ىؤالء المتيميف عدـ تكقيع عقاب أخرل ، كمف مصمحة  

المفسدة خصكصا إذا كانت مدة الحبس قصيرة المدة فيي التكفي أصال إلصالحيـ بؿ تؤدم 
يف بالمجرميف الخطيريف الذإتصاليـ إنحرافيـ مف جراء إختالطيـ كـ ك في الغالب إلى إفساده

 .إعتادكا عمى الحياة السجكف

تجو الفقو الجنائي الحديث تماشيا مع  سياسة  الدفاع اإلجتماعي إلى التفكير إ كمف ىنا 
كالتكبة  لمندـإعطائيـ الفرصة عدـ إفساد المحكـك عمييـ ك ؿؼؾفي إستخداـ كسيمة جديدة ت

فإبتكرت السياسة الجنائية بنفسيـ إصالح نفسيـ مخالفة القانكف في المستقبؿ ، ك إلمتناع عفاك
. 1الحديثة نظاـ كقؼ التنفيذ العقكبة كأنظمة أخرل مشابية ليا

. التعريف القانوني :  اانيث 

 نقمتو عنو معظـ القكانيف  العربيةلقانكف الفرنسي كا لقد أخذ بنظاـ كقؼ التنفيذ العقكبة  
مكرر بمكجب  54ىذا النظاـ بمكجب المادة  تبنىكقد  األردنيكمف بينيا قانكف العقكبات 

.  062بمكجب البند  1988لسنة    09القانكف المعدؿ رقـ 

 1891مارس 28مكجب قانكف صدر في كلقد أنشئ نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة ، ب   
ف كأدمج يف البادئيحبيدؼ مساعدة الجاف ككذا تحت تأثير اإلجابية ،" برنجر" كالمسمى بقانكف 

ف تأمر بكقؼ حيث أنو يجكز لممحكمة أ.  737إلى  734ؼ القديـ في المكاد مف .ج.إ.في ؽ
مف قانكف العقكبات  29-132ع كفقا لنص المادة . لشركط ككذلؾ في ؽتنفيذ العقكبة كفقا 

.   الحالي

 

                                      
 .32-31 ص ،ص 2007ط ،.دمقدـ مبركؾ ، العقكبة مكقكفة التنفيذ، دراسة مقارنة، دار ىكمة، الجزائر، - 1
. 735كامؿ السعيد ، المرجع السابؽ ، ص  - 2
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. 1ركط كقؼ التنفيذؼ ش.ع.مف ؽ 34-132إلى  30 -132كلقد حددت المكاد مف 

قاـ  2014نكفمبر 10كالمؤرخ في  04/14أما المشرع الجزائرم كبمكجب القانكف رقـ 
 .2ج.إ.مف ؽ 592المادة  بتعديؿ

لمعقكبة األصمية كمثاؿ ذلؾ أف  لمقاضي القضاء باإليقاؼ الجزئي أك الكمي بأف جعؿ 
أشير نافذة ك  06يحكـ القاضي عمى مداف بالسرقة بالحبس لمدة سنة كاحدة عمى أف تككف 

يجوز لممجالس القضائية لممحاكم ، في :" أشير مكقكفة التنفيذ ، فتضمف نص المادة انو  06
حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم  عميو قد سبق  عميو بالحبس لجناية أو 

ائم القانون العام أن تأمر بحكم مسبب باإليقاف الجزئي أو الكمي لتنفيذ العقوبة جنحة من جر
. 3" األصمية

يقدما تعريفييف دقيقيف  لنظاـ  لـ نيماكمف خالؿ التشريع الفرنسي كالجزائرم يتبيف لنا أ
  .4كقؼ التنفيذ كىك أمر طبيعي 

 عقوبة النشأة وقف تنفيذ : الفرع الثاني 

:  االنجموساكسوني في نظام  :أوال 

االجتياد  إذ صار مف الثابت تاريخنا  أف  بريطانيا  أكؿ  بمد  اعتمد نظاـ كقؼ التنفيذ   
القضائي  االنجميزم  منذ فترة  طكيمة عمى نيج  يسمح  لمقاضي  بالتكقيؼ  عند  إصدار  

يف  أف ىذا  الحكـ  الجزائي  الكاجب  النطؽ بو  مف  اقترؼ  جريمة  غير  جسيمة  ،إذا  تب

                                      
. 10اب  ، المرجع السابؽ ، ص غرنكاؿ  - 1
المتعمؽ بقانكف اإلجراءات الجزائية  155-66المعدؿ ك المتمـ لألمر  2004ر نكفمب 10المؤرخ  في  04/14القانكف رقـ  - 2

  04، ص  71سمية لمجميكرية الجزائرية ، العدد رالجريدة اؿ
 .354ف بف شيخ آث ممكيا ، المرجع السابؽ ، ص لحس  - 3
،  كف الجنائي ك العمـك الجنائيةرضا معيزة ، نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة في ضكء السياسة العقابية ، رسالة ماجستير في القاف - 4
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يخشى  المعاممة، ، أك يرل إصالحيـ  أك األخير  ىك مف  األشخاص  الذيف  يستحقكف حسف 
لككو  مف المحكـك  عميو  بتحسيف  سصدر قانكنا   1887عمى إفسادىـ  في السجكف كفي عاـ 

ات  اـااللتزالكاجبات  كفي عدـ القياـ بإعماؿ كنشاطات معينة كمشبكىة أك العكس القياـ ببعض 
عميو    عمى مدعيالممقاة  عمى عالقة  فرضا ،كما  يحؽ  لمقاضي نفسو تحديد سمكؾ معيف 

أك بكضعو  عند  االقتضاء  تحت  مراقبة  أك إلزامو  بدفع  كفالة مسبقة  تضمف حسف التطبيؽ 
د  أنو مف المجرميف  العرضيف  كتأؾ ثبت حسف تصرؼ المدعي عميو ضابط إدارم،حتى  إذا 

العكس  فإنو  يقرر  في حالتو  ،أّما نع القاضي نيائيا عف إصدار الحاكـ  بحقوامت كبالصدفة
عف الجريمة  مكضكع  فترة مف الكقت انزاؿ العقكبة التي  يستحقيا الفاعؿ  لك عند  بعد

. يكسع  نطاؽ  ىذا النظاـ  1907حقة السابقة  المكقكفة  ثـ  جاء  تشريع  الالـ

منحو  لممشبكىيف  في رغبة  منو  لتقكيـ  مسمكيـ  ، كالذيف  يتمفظكف  بعبارات   زفيجي 
التحقير  كالتيديد  مف اجؿ ضماف  عدـ  تعرضيـ  لمسالمة  العامة  ،فأصبح  نظاـ  كفؽ  

م ما يكمف قكلو  أّف ىذه  المؤسسة  ؼلحكـ كليس  العقكبة كاإصدار كتنفيذ  يشمؿ  تعميؽ  
بحقو   كأكثر فائدة لمفاعؿ  الذم  تتكقؼ  الدعكل  الجزائيةأصمح كأحس  شكميا  الحاضر ىي

م  بيذه  الصكرة  عار كلك  بصكرة  مؤقتة  ألّف  مرتكب  الجـر  يتؽفال يصدر  فييا  أم قرار 
ره أك يؤثر ضالحكـ، ك ال يطالبو  ما يخدش سمعتو  أك يمكث ماضيو أك يكصـ حاالمحاكـ  ك

. 1تيازه فترة التجربة دكف السقكط في اليكةعمى مستقبمو في حاؿ اج

كاف القاضي يجدم محددا التحقيؽ الكامؿ في  إذاأما إذا عاكدا مخالفة القانكف،ؼ 
الجريمة السابقة تحصيال لقناعتو في إصدار الحكـ األكؿ كيتبعو بحكـ ثاني عف الجريمة 

اء المختص  إصدار ،أكجب عمى  القض1948أف ىذا التعديؿ الذم حصؿ عاـ برالجديدة أعت
الحكـ بإدانة  أكال  ثـ منح  المداف  تعميؽ  العقكبة  عمى  سبيؿ  التجربة ،فأصبح  النظاـ  

البريطاني  مف نكع  كقؼ  تنفيذ  العقكبة  العادم  العاـ لقاء شرط  ك إّف  بقي  متميزا  يحؽ  
                                      

 31مقدـ مبركؾ ،المرجع السابؽ،ص  - 1



  وقف تنفيذ العقوبة ماهية                              الثاني                                          الفصل 

 

45 

 

كبة  التي  يستحقيا  مع  المداف  في قبكؿ  التدبير  كالرضكخ لو  أك رفضو  كالمطالبة  بالعؽ
استخداـ  أسباب  التخفيؼ  كالتخفيض  ك تجدر  اإلشارة  إلى أف  ىذا  النظاـ  قد انتقؿ  مف 
األعراؼ  كالقكاعد  االنجميزية  إلى معظـ  القكانيف  ك التشريعات  في البمداف  االنجكساكسكنية 

بالنسبة (  ويستسشممسات)كالية  كالسيما في الكالية  المتحدة  األمريكية  أيف  نشأت  في  
لمبالغيف  الذيف  يضبطكف  في حالة  سكر  كاألحداث ثـ  شمؿ  كافة   المقاطعات  األمريكية  

. 1التي  عمدت  إلى سف  القكانيف  المختمفة

كالمتابعة  بيف كالية  كأخرل  كالتي  تثبت  جميعا  مبدأ التجربة  المعركؼ  باسـ   
probation  لدرجة  أصبح  ذا طابع  أمريكي  كما  يمكف  لممكرريف  أنفسيـ  االستفادة  مف

ىذه  المنحة  عمى اعتبار  النظاـ  المقرر  ال يحرميـ  بعدـ  إعادة  السكابؽ  القضائية  أم  
حتى  عند  صدكر  القانكف  ( F BI)اعتبار  مما  أثار  نقمة  مكتب  التحقيؽ  الفدرالي 

. 1925ل عاـ المكحد  األعؿ

تطبيؽ  ىذا  النظاـ  إذ أّف    مالئمة كقد  تطكرت  كندا  عف سائر  البمداف  في 
ك المتأثر  بالتشريع  البريطاني  المعاصر  كالصادر  قبمو  بسنتيف  1889القانكف الصادر عاـ 

كأعطى  المحاكـ    1927فقط  ،كالذم أدمج في قانكف العقكبات  الكندم كالمنشكر  سنة  
لمعنية حؽ  االختيار في منح  كفؽ  تنفيذ  العقكبة كفي  تحديد  الشركط  المناسبة كلك كانت  ا

غير  ممحكظة  في  القانكف  كذلؾ  دكف  حضكر  المتيـ  نفسو كبمجرد  عقد جمسة تخصص  
لمناقشة  المكضكع  بيف القاضي ك بيف  المحامي  الككيؿ فقط  ، كجنحت  بعض  البمداف  

، كما   البالغيف سكنية األخرل إلى تطبيؽ  ىذا  النظاـ عمى األحداث  اكثر مفاألنجمكساؾ
، نيكزيمندا  قانكف   1917إفريقيا الجنكبية قانكف  :  انتقؿ ىذا النظاـ  إلى دكؿ أخرل  منيا  

،كما  تأثرت 1939، السكيد  قانكف  1849، النركيج قانكف 1905الدنيمارؾ  قانكف   1920
،سكيسرا  1920، النمسا  قانكف  1935كركبية بيذا  النظاـ منيا  ألمانيا قانكف  بعض الدكؿ األ
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ك الذم أدرج  المشرع  فيو  بعض  المكاد  عف  نظاـ  االختيار   1958،فرنسا قانكف   1937
 ( Mise A L’épreure ) كما بعدىا  منو  738في المادة .

القضائية    نظميانجمكساكسكنية أف  كما ساعدا  عمى نشكء  ىذا النظاـ  في الدكؿ  اال
تقـك عمى مبدأ  الفصؿ  في إجراءات  الدعكل  بيف  مرحمتيف  استنادا  التيمة  إلى المتيـ  

صدار  الحكـ  عميو  مما  يصكغ  أرجاء  النطؽ  بالعقكبة  طكاؿ  فترة  االختيار . 1كا 

  الالتينينظام القانوني في ال :ثانيا 

تزعمتو فرنسا في القانكف القديـ ، كرغـ التعديالت التي عرفيا لـ يحتكم أصال عمى 
. عرؼ ثالثة أنظمة  1981سنة منذ منحة كقؼ التنفيذ العقكبة ، غير أنو 

(  le sursis simple)نظام وقف التنفيذ البسيط  -أ

ؿ نظاـ تحت تأثير أفكار ك تعاليـ المدرسة الكضعية عمدت مختمؼ الدكؿ إلى إدخا
مشركع قانكف نظاـ كقؼ التنفيذ    بجالءكقؼ التنفيذ في قكانينيا الجنائية ، كيعكس ىذا التأثير 

محددا فيو الخطكط األساسية   1884إلى مجمس الشيكخ الفرنسي عاـ " برنجير" قدمو السيناتكر 
كجكب التمييز  إنيا فكرة مسممة بيا مف الجميع ، تمؾ التي تقضي ب" ليذا النظاـ كضركرتو بقكلو

ك  المائؿ ألكؿ مرة أماـ القضاء بسبب الجريمة تكرط في إرتكابيا عرضا بيف عقاب الشخص
بيف عقاب مجـر معتاد إقترؼ الجريمة نفسيا فبالنسبة ألكؿ ال يكفي اف يككف عقاب خفيؼ  

ك إنما يجب أف يككف لو صفة تيديديو  ،فحسب ، كىك ما تضمف تحقيقو قكانينيا الحالية 
مف العقكبة بغض  الخكؼ مف السجف مع  الخالصسميـ يشرؼ شعكر فاإلدراؾ المنطكم  عمى 

النظر عف اآلثار الناتجة عف إلتماسو بالسجف ككـ مف يأس ككـ تمرد ضد المجتمع  كاف نتيجة 
. 2بمكافقة جميع الدكؿ األعضاء  كحظي" عقاب عقيـ 
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لمشركع بقي مدة طكيمة في فرنسا قيد اإلدراج بسبب بطء اإلجراءات غير أف ىذا ا
فأصبح قانكنا كقد طرأت عميو عدة  26/03/1891البرلمانية كلـ يقره مجمس النكاب إال بتاريخ 

المرسـك الصادر عف حككمة فيشي في  تعديالت بسبب سكء إستعماؿ كقؼ التنفيذ أىمو
.  1 1953فقانكف  1951ثـ قانكف  1945ك قانكف  14/09/1941

: نظام وقف التنفيذ المشروط بالتجربة  -ب

عرؼ ىذا النظاـ ككضع قيد التنفيذ بفرنسا بصكرة عممية قبؿ صدكر نص تشريعي 
في بعض المدف مثؿ ، تمكز،  ليؿ ،ستراسبكرغ ، مف قبؿ النيابات العامة المعنية  قبخصكص

لفرنسية كقامت بإبداع مشركع قانكف يضمنو  باإلشراؼ عمى تنفيذ العقكبات ،كقد تبنتو الحككمة ا
بشرحو كتعديمو كالتعميؽ ( minijoz)كقاـ المقرر  11/07/1952إلى الجمعية الكطنية بتاريخ 

عميو ، إال أف  إنتياء  العيدة التشريعية أنذاؾ حاؿ دكف التصديؽ عميو  كبقي األمر عمى حالو 
 03/05/1956بي بتقديـ مشركع أخر في كىك احد أعضاء المجمس النيا( kalle)إلى أف قاـ 

إال أف الظركؼ السائدة آنذاؾ منعت  15/03/1957كالذم كافؽ عميو المجمس الجميكرم في 
 747إلى  738صدر أصكؿ المحاكمات الجزائية في مكاده مف أف  مف إستصداره  بقانكف إلى

لتجربة كذلؾ النظاـ المذاف تناكال نظاـ  كقؼ التنفيذ المشركط با 23/02/1959ككذلؾ قانكف
، قانكف يجيز كقؼ  1888اقيف لتبني ىذا النظاـ ك أصدر في سنة بالبمجيكي كاف مف الس

التنفيذ لبعض العقكبات صدر القانكف بصيغة جديدة التي إستبدلت القانكف القديـ ك نص عمى 
. 2إجراء تحقيؽ اجتماع  قبؿ إفادة المتيـ بعقكبة مع كقؼ التنفيذ 

:  ذا نفع العام تنفيذ مع اإللتزام بأداء عمل ال نظام وقف -ج

يعتبر كصكرة تطبيقية لنظاـ اإلختبار القضائي كتعكد جذكره إلى النظاـ األنجمكساكسكني   
كلـ تأخذ بعض الدكؿ العربية بيذا النظاـ رغـ  1983-06-10كقد أقرتو فرنسا في قانكف 
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فرنسا ، منيا زيمبابكم ككنيا كانت  كجكد بعض الدكؿ اإلفريقية التي أخذت بو مف مدة ك قبؿ
. مستعمرة بريطانية كما أخذت بو ألمانيا 

م نفع عاـ ذكميما يكف فإف كقؼ تنفيذ العقكبة مع إخضاع المحكـك عميو لإللتزاـ بعمؿ 
يعتبر نظاما حديثا في التشريع الفرنسي كتجربة حديثة في فرنسا مقارنة بدكؿ النظاـ 

. 1ت عنو األنجمكساكسكني أك التي أخذ

ك يتميز العمؿ لمنفع العاـ بخصائص  ىامة كما يحقؽ ىذا النظاـ أغراضا تعكد بال 
. 2فائدة عمى المحكـك عميو ك المجتمع عمى حد سكاء 

كما يميز العقكبة التقميدية عف عقكبة العمؿ لمنفع العاـ ككف العقكبة جزاء كجكىره اإليالـ 
مف حقكؽ المحكـك عميو ىك حرمانو مف حريتو   ك يتحقؽ ىذا اإليالـ عف طريؽ المساس بحؽ

. نيائيا أك ألجؿ محدد ، أما العمؿ لمنفع العاـ يسعى بشكؿ أساسي إلى تحقيؽ ىدفيف 

أكليما إصالح ضرر الجريمة ك ثانييما ك إعادة تأىيؿ المحكـك عميو إجتماعيا ،كما اف 
. ىيمي ككقائي عقكبة العمؿ لمنفع العاـ تتداخؿ مع التدبير ككنو ذك طابع تأ

كما أف العقكبة العمؿ لمنفع العاـ تتضمف ىدؼ تحقيؽ الردع العاـ مف خالؿ إعالف 
. العقكبة ليعمـ األفراد اف ىذا المحكـك عميو ينفذ العقكبة كالمتمثمة في العمؿ بدكف أجر 

 

 

 

 

                                      
.  11، المرجع السابؽ ، ص نكاؿ غراب- 1
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 مـالمتالمعدؿ ك   09/011مف القانكف  1مكرر  5كلقد عرفو المشرع الجزائرم في المادة  
 لقانكف العقكبات الجزائرم بإعتبار العمؿ لمنفع العاـ لعقكبة بديمة لمحبس المنطكؽ بو تتمثؿ بقياـ
المحكـك عميو بعمؿ لمنفع العاـ بدكف أجر لدل شخص معنكم مف القانكف العقكبات الجزائرم 

ليو بعمؿ بإعتبار العمؿ لمنفع العاـ العقكبة بديمة لمحبس المنطكؽ بو تتمثؿ بقياـ المحكـك ع
.   2النفع العاـ بدكف أجر لدل شخص معنكم مف القانكف العاـ أك جمعية مؤىمة ليذا الغرض 

كيتماثؿ نظاـ كقؼ التنفيذ مع العمؿ لمنفع العاـ ، مع نظاـ كقؼ التنفيذ البسيط مف حيث  
الغاية، إذ يستيدفاف تجنب المحكـك عميو  محكؿ  السجف اإلختالط بغيره مف الجناة، كما 

. إبتداء النطؽ بعقكبة في مكاجية المتيـ فيتماثالف مف الناحية أنيما يتطمبا
: غير أف النظامييف يختمفاف مف الناحيتيف أساسيتيف 

إال إذا قبمو المحكـك  كقؼ تنفيذ مع العمؿ لمنفع العاـ ال يأمر بيو القاضنظاـ  ىي أف: األكلى
.  عميو، بخالؼ نظاـ كقؼ التنفيذ البسيط، إذ لعبرة فيو لرضاء المحكـك عميو

كمف الناحية الثانية ىي أف نظاـ كقؼ التنفيذ البسيط يتطمب لتنفيذ العقكبة األكلى  
سنكات أما نظاـ كفؽ  5تقتدر ب  إرتكاب المحكـك عميو لجريمة أخرل خالؿ فترة اإلختبار

نما فقط إخالؿ  التنفيذ مع العمؿ لمنفع العاـ ، فال يتطمب لمتنفيذ العقكبة إرتكاب جريمة أخرل كا 
. 3المحكـك عميو باإللتزمات المرتبطة بو

                                      
يمكف الجية القضائية أف تستبدؿ عقكبة الحبس المنطكؽ بيا بقياـ :" تابكؽعؿا فكفاؽ فـ 1مكرر  5تنص المادة   - 1

ساعة بحساب ساعتيف عف كؿ يـك حبس في ( 600)ساعة ك(40)المحكـك عميو بعمؿ لمنفع العاـ بدكف أجر  المدة تتراكح بيف
: شيرا، لدل شخص معنكم مف القانكف العاـ كذلؾ بتكفير الشركط األنية (18)أجؿ أقصاه

سنة عمى األقؿ كقف إرتكاب الكقائع  16إذا كاف المتيـ يبمغ مف العمر   –2.إذا كاف المتيـ غير مسبكؽ قضايا   –1
إذا كانت العقكبة المنطكؽ بيا ال تتجاكزسنة   –4.سنكات حبسا 3إذا كانت العقكبة الجريمة المرنكبة ال تتجاكز  -3.المجرمة

ساعة كيتـ ( 300)ساعة كاف تزيد عف  20عاـ المنطكؽ بيا في حؽ القاصر عف حبس يجب أف ال يقؿ ممدة العمؿ لمنفع اؿ
المنطكؽ بعقكبة العمؿ لمنفع العاـ في حضكر المحكـك عميو كيتعيف عمى الجية القضائية قبؿ النطؽ بيذه العقكبة إعدامو بحقو 

 .              في قبكليا أك رفضيا كالتنكيو بذلؾ في الحكـ
 .94ص  المرجع السابؽ ، صغير، سعداكم محمد  - 2
 .387، ص2010ط،.، دار اليكمة،  الجزائر،د( القسـ العاـ)عبد القادر عادك، مبادئ قانكف العقكبات الجزائرم    - 3
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بيو المحكـك عميو فيتعيف فعمى ت. ع.مف ؽ 3مكرر 5كقد نص المشرع الجزائرم في المادة 
بعد النطؽ بكقؼ التنفيذ أف تنبو المحكـك عميو أنو في حالة إخاللو عمى محكمة المكضكع 

مات المترتبة عف التنفيذ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ تنفذ عميو العقكبة التي إستبدلت بالنفع اباإللتز
. 1العاـ

كالشؾ أف إنذار المتيـ يعد مف اإلجراءات الجكىرية، فإذا تغافمت عنو  المحكمة المكضكع كاف 
. معينا مكجبا لمنقض حكميا

مات المترتبة عمى عقكبة العمؿ لمنفع العاـ دكف اكفي حالة إخالؿ المحكـك عميو باإللتز   
سبب جدم، يخطر قاضي تطبيؽ العقكبات النيابة العامة إلتخاذ اإلجراءات الالزمة  لتنفيذ 

. 2عاـكالتنفيذ بنصب  عمى المدة المتبقية مف عقكبتو العمؿ لمنفع اؿ عقكبة الحبس
: النظام القانوني العربي: ثالثا

كاف العمؿ بكقؼ التنفيذ البسيط  كالمصحكب بفترة التجربة كقد إتبع  لبنافبالنسبة إلى  
المشرع المبناني النظاـ األنجمكساكسكني جزئيا في إتخاذ التدابير الذم يقيد حرية المجـر بكضعو 

. تحت المراقبة كتقديـ الكفالة مف أجؿ تحسيف سمككو
، كنص عميو في المكاد مف .ع.في ؽ 1904األخذ بيذا النظاـ في سنة  صر تـكفي ـ 

. 59إلى  55، في المكاد مف 1935كأعاد النص عميو في القانكف العقكبات لسنة  54إلى  52
أك مايمييا كذالؾ  68كخصص لو المكاد مف  1949كما أخذ المشرع السكرم بيذا النظاـ عاـ 

. 3ع.كمايمييا مف ؽ 69اقي في المكادأخذ بيو القانكف العر

                                      
يسير قاضي تطبيؽ العقكبات عمى تطبيؽ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ :" تنص عمى  تابكؽعؿا فكفاؽ فـ 3مكرر  5المادة   - 1

 ".ذلؾ، كيمكنو كقؼ تطبيؽ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ ألسباب صحية أك عائمية أك إجتماعية كالفصؿ في اإلشكاالت الناتجة عف
 .387،ص  السابؽ عبد القادر  عادك ، المرجع   - 2
 .35المرجع السابؽ ، ص ، عة ابراينا عيارم كجميمة بر  - 3
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مكرر بمكجب  القانكف  54كقد تبنى قانكف العقكبات األردني ىذا النظاـ بمكجب المادة  
 284)، كما أخذ بيو المشرع الفمسطيني فأدرج أحكامو في المكاد  1988لسنة  09المعدؿ  رقـ 

. 1ج.إ.مف ؽ( 287إلى 
في الكتاب كنصت عميو  19696لنظاـ سنة ا ىذابة لممشرع الجزائرم فقد أخذ بأما بالنس 

طبقتو عمى الحبس ك 595، 594، 593، 592ج مف المكاد .إ.السادس الباب األكؿ مف ؽ
. 2كالغرامة عمى حد سكل 

 10المؤرخ في  04/54كقد عدؿ المشرع الجزائرم عدة مرات أىميا كاف بالقانكف  
بإدخاؿ صكرة جديدة مف صكر كقؼ  592، ىذا األخير أحدث تعديالت لممادة 2004نكفمبر 

الذم  2015التنفيذ العقكبة كىي التنفيذ الجزئي بعدما كاف  كميا فقط، ككذا التعديؿ الجديد في 
ة فقرة جديدة تحدد مدة اإلختبار المنصكص عمييا في الفقرة الثالثة مف بإضاؼ 594مس المادة 

أشير حبسا غير نافذ كغرامة تساكم  6المادة بسنتيف فقط بالنسبة لممبتدئيف المحكـك عمييـ ب 
دج أك تقؿ عنيا ، كبذلؾ فالمشرع الجزائرم أدرج النصكص القانكنية المتعمقة بنظاـ 50.000

كما ىك في التشريعات المقارنة ذلؾ . ع.ج بدال مف ؽ.إ.مف نصكص ؽكقؼ التنفيذ العقكبة ض
كقؼ التنفيذ ىك عقكبتو، كىذه األخيرة ىي مسألة مكضكعية كليست إجرائية حتى يتـ إدراجيا  أف

                                                                              .3.ع.ج كعميو  كاف المشرع إعادة إدراجو ضمف ؽ.إ.ؽ ضمف
 . العقوبة تنفيذصور وقف : المطمب الثاني

يعرؼ منيا المشرع لـ ات المقارنة ثالث أنكاع لكقؼ التنفيذ العقكبة ععرفت التشرم  
كقد تناكؿ ذلؾ  le sursis simpleالجزائرم إال نكعا كاحدا كىك صكرة كقؼ التنفيذ البسيط 

.   ج.إ.مف ؽ 592في نص المادة 

                                      
 .635-634،ص ص 2012، 1، دار الثقافة، عماف،ط(القسـ العاـ)طالؿ أبك عفيفّة، شرح قانكف العقكبات  - 1
 .340، ص 2008أحسف بكسقيعة الكجيز في القانكف الجزائي العاـ،دار ىكمة ،الجزائر،ط، ،أحسف بكسقيعة    - 2
 .12ب ، المرجع السابؽ ، ص رانكاؿ غ  - 3
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ـ ار فمـ يدرجو فاخذت التشريعات األخرل بو كؿبؼ التنفيذ مع الكضع تحت اإلختأما كؽ
كسنتناكؿ  البسيط كقؼ التنفيذ أجؿ معرفة أحكاـ كضكابط نظاـ تأخذ بكقت التنفيذ البسيط كمف

. كقؼ التنفيذ الجزئي ك البسيط مف خالؿ مطمبنا ىذا صكرة كقؼ التنفيذ

. وقف التنفيذ البسيط : الفرع األول  

 31/05/1888أكؿ ما ظير كقؼ التنفيذ البسيط كمؤسسة ظير في بمجيكا في قانكف    
 loi)قانون بارنجر "المعركؼ بإسـ 26/03/1891م قانكف ثـ إنتقؿ إلى فرنسا ؼ

Berénger)  (  ؼ.ج.إ)نائب بمجمس الشيكخ الفرنسي  كصاحب المبادرة كلما صدر القانكف
إلى  734نص عميو في المكاد  23/12/1958المؤرخ في  2196-58بمكجب األمر رقـ 

 132في مكاده  1992منو ثـ نص عميو في القانكف العقكبات الجديدة الصادر عاـ  737
ك إيطاليا   29/08/1892سرا في قانكف كما أخذت بو سكم 39مكرر   132إلى  29 مكرر

 1ثـ إنتقؿ إلى الدكؿ العربية ك أخذت بو بعض التشريعات  26/07/1904في قانكف 

 66/155تحت رقـ  08/06/1966الصادر بتاريخ  منيا التشريع الجزائرم في األمر  
 .2 595إلى  592في مكاده ( ج.ج.إ)المتعمؽ بقانكف 

المشرع التكنسي كما بعدىا ك 52في المادة  1904 العقكباتالمشرع المصرم في قانكف ك 
المشرع المبناني في كما بعدىا منو ك 12رة الفؽ 52في المادة  1913في المجمة الجنائية لسنة 

ف العقكبات كما بعدىا منو ككذا سكريا في قانك 169في المادة  1943قانكف العقكبات لعاـ 
لعاـ (ج.ج.إ)كما أخذت مكريطانيا بو في قانكف ما بعدىا منو ، ك 168في المادة  1949
ردني في قانكف العقكبات المعدؿ كما بعدىا منو كحديثا المشرع األ 630في المادة  1961

                                      
 .42-41المرجع السابؽ ، ص  مقدـ مبركؾ ، - 1
قانكف إجراءات الجزائية    - 2
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مكرر منو ،كما تأثرت بعض التشريعات  54في المادة  31/01/1988الصادر بتاريخ ك
 .1األخرل التي تنتيج  النظاـ األنجمكساكسكني 

 .اف التنفيذ البسيط مضمون إيق: أوال 

يعتبر األخذ بنظاـ الكقؼ البسيط لتنفيذ العقاب مف نتائج الفمسفة الكضعية  التي رفضت  
فيجب إبقاء المجرميف الذيف  لمعقكبة بما ال يتماشى مع سياسة التفريد العقابي  اآلليالتطبيؽ 

دىـ ىذا الكضع يسقطكف في مياكل الجريمة عرضا بعيدا عف المؤسسات العقابية حتى ال يزم
فسادا مع تبنييـ مف طرؼ القضاء بعد جكاز تكرار السمكؾ المجـر لتفادم إنزاؿ العقاب 

 .2المكقكؼ التنفيذ فذلؾ مف شأنو خمؽ اإلرادة لدييـ لمحذر مف تكرار السمكؾ المجـر

 بتكقيعم األساس بإدانتو المحكـك عميو كإف كقؼ التنفيذ  يقترض صدكر حكـ مف قاض  
ال يتكافر ىذا الكضع إذا لـ تكف ىناؾ عقكبة ألم سبب مف األسباب ، عقكبة محددة في حقو 

قبكؿ الدعكل أك إنقضاء   ع المسؤكلية أك العذر القانكني  أك عدـفأك مكا ،كالتبريد أك اإلباحة
 . 3الدعكل العمكمية بالتقادـ أك بأم سبب أخر 

التيديد الذم يكجو إلى المحكـك عميو  إف كقؼ التنفيذ في صكرتو البسيطة يقـك عمى 
خالؿ فترة اإلختبار دكف أم إجراء أخر يقـك بو يعني أف فترة التجربة التي تكقؼ فييا العقكبة 

عميو محمؿ بأم إلتزامات أك التكاليؼ سكاء سمبية أك إيجابية أك ال يككف خالليا المحكـك 
اقبة سمككو ، غير إلتزامو الطبيعي حريتو كال ألم إشراؼ لمرمف  خاضع فييا ألم قيد يحد 

 .بعدـ العكدة إلى طريؽ الجريمة حتى ال يمغي الكقت

المشرع الجزائرم كفي خطكة حسنة منو إتخذىا نحك تفعيؿ دكر القاضي في تكريس مبدأ  
تشخيص العقاب إتجو إلى تطكير نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة ايمانا منو بنجاح ىذا النظاـ كأىـ 

                                      
. 42مقدـ مبركؾ ، المرجع السابؽ ، ص  - 1
. 437،ص  2012سيدم محمد الحممي ، السياسة الجنائية ، أطركحة دكتكراه ، كمية الحقكؽ ، جامعة تممساف ، - 2
. 43مقدـ مبركؾ ، المرجع السابؽ ، ص  - 3
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ىك األخر كفؽ  التنفيذ الجزئي فنص عميو المدة بإقراره  السالبة لمحرية قصيرة بديؿ لمعقكبات 
المؤرخ  04/14ذلؾ بمقتضي القانكف  بس ك الغرامة عمى حد سكاء ، ككافصراحة لعقكبة الح

بعد التعديؿ ج .إ.ؽ 592بحيث نصت المادة ( ج.إ.ؽ)المعدؿ ك المتمـ  2004نكفمبر 10في 
قضائية و لممحاكم في حالة الحكم بالحبس أو بالغرامة إذا لم يكن  يجوز لممجالس ال : "عمى 

المحكوم عميو قد سبق الحكم عميو بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر 
 .1 بحكم مسبب باإليقاف الكمي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة األصمية

أخيرا نظاـ كقت التنفيذ ىك تدبير مف تدابير الرحمة االجتماعية خكلتو القكانيف لممحاكـ   
في تعميؽ تنفيذ عقكبة مقضي بيا ، كما يعتبر منحة مشركطة تعطي لممحكـك عميو ك تصب لو 

إف ىك عرؼ اإلستفادة منيا ك أحسف السبيؿ ك السمكؾ ك يعتبر البعض أف العفك  بمثابة مكافاة
المنطكم عمى إنذار مكجو إلى المحكـك  عميو بما قد تنتظره مف ثكاب أك عقاب حسب  القضائي

 .2كقائع الحاؿ المستقبمي 

 .مبرراتو : ثانيا 

يبرر األخذ بيذا النظاـ تجنب نكع مف المجرميف المبتدئيف لتحمؿ العقاب كذلؾ رغبة  
م ذلؾ السمطة الحكمة ؼبتعميؽ العقكبة ، ك يتـ إفادتيـفي إصالحيـ كمنعيـ مف اإلجراـ لذلؾ 

خطرا عمى المجتمع ، بؿ أنو إرتكبت الجريمة عمى  إقتناعو بأف الجاني ليسالتقديرية لمقاضي ك
ماضيو الحسف يكحي أنو لف يعكد إلى اإّلجراـ ثانية ك إف ظركفو ك، فة دسبيؿ التكرط كالص

لذم قد يفسده نتيجة التعرؼ عمى خاصة أف عقكبة الجريمة تقتضي إبعاده عف جك السجف ا
عادة الجريمة عند إمساجيف خطيريف كما أف حياتو داخؿ السجف تفقده الرىبة منو كمف 

 .3خركجو

                                      
. 33، المرجع السابؽ ، ص  رضا معيزة - 1
. 409ص  1985،  05فكزية عبد الستار ،  مبادئ عمـ اإلجراـ كعمـ العقاب ، دار النيضة ، القاىرة ، ط - 2
. 17اب  ، المرجع السابؽ ، ص غرنكاؿ  - 3
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بينما الحكـ عميو بالعقكبة مع إيقاؼ تنفيذىا ك جعؿ ىذا اإليقاؼ معمؽ عمى سمكؾ 
ل اإليقاؼ فتنفذ فيو ث أنو إذ إنحرؼ عف الطريؽ يمغممطابقا لمقانكف ، بحالجاني طريقا سكيا 

العقكبة ، كؿ ىذا يجعمو حريصا عمى إحتراـ القانكف حتى يتجنب إلغاء التنفيذ كبذلؾ يتحقؽ أىـ 
أىداؼ العقكبة كىك الردع الخاص ،كذلؾ مجرد النطؽ بالعقكبة يحقؽ اليدفيف األخرييف لمعقكبة 

 .الردع العاـ ك العدالة 

 .1 09/06/1987در بتاريخ الصا 43674كذىب القضاء في الجزائر في القرار  رقـ 

كقؼ تنفيذ العقكبة يعتبر عقكبة  إفعف المحكمة العميا الغرفة الجنائية ، كما إعتبر  
غكاط الغرفة الجزائية ، الذم حكـ عميو شديدة عندما طعف المحكـك عميو في قرار  مجمس األ

 .دج  93000مع إيقاؼ التنفيذ ك ا بعاميف حبس

 .2ج .ع.ـ ؽ 374غرامة مف أجؿ إصدار الشيؾ بدكف رصيد طبؽ لممادة   

 ( .المركب ) وقف التنفيذ الجزئي : الفرع الثاني 

في العقكبة ىك نظاـ جديد تبناه المشرع الجزائرم في تعديمو سنة الجزئي ؼ تنفيذ ؽك  
 .حيث كاف قبال ال يعرؼ إال نظاما كاحدا كىك كقؼ التنفيذ البسيط  2004

 .نظرا لحداثة تبنى ىذا النظاـ  في التشريع الجزائرم فسنتناكؿ معناه ك مبرراتو

 .مضمون إيقاف التنفيذ الجزئي : أوال 

حبس أك غرامة يقصد بيذا النظاـ كقؼ تنفيذ جزء  مف العقكبة األصمية سكاءا كانت  
فادة الجاني مف ىذا النظاـ  ، فإنو يحكـ عمى ىذا   األخيركمنو فإذا ما قرر القاضي منح كا 

أشير حبس منيا  6بجزء مف العقكبة مع كقؼ التنفيذ كالجزء مع التنفيذ ،كأف يككف  الحكـ بػ 
                                      

 ،03المحكمة العميا ، الغرفة الجنائية ، عدد  ،الجزائر،ة م، المحمية القضائ 09/06/1987بتاريخ  43674رقـ قرار  - 1
. 116-114، ص ص   1992

. 45-44مقدـ مبركؾ ، المرجع السابؽ ، ص  - 2
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ل كقؼ التنفيذ فيطبؽ عميو ما قيؿ عؿ نفاذاؿ أشير مكقكفة النفاذ ، كبالنسبة لمجزء المكقكؼ 4ك
سنكات يمتـز فييا المحكـك عميو بإتباع  5مدة  خالؿالبسيط ، حيث يعمؽ تنفيذ الجزء  المكقكؼ 

ال نفذ عميو الحكـ األكؿ بالنسبة لمج زء المكقكؼ السمكؾ الجيد كعدـ إرتكاب جريمة جديدة كا 
يختمؼ عنو أف في الثاني كمنو ىذا النظاـ مثؿ كقؼ التنفيذ البسيط ك باإلضافة إلى الحكـ 

جزء مف  التنفيذ البسيط الكقؼ يككف لمعقكبة بأكمميا أما في ىذا النظاـ فيشمؿ الكقؼ كقؼ
  .العقكبة فقط 

 .مبرراتو : ثانيا 

المشرع لقد أخذ المشرع الجزائرم بنظاـ كقؼ التنفيذ الجزئي متتبعا في ذلؾ ما ذىب إليو 
المؤرخ  14-04ج رقـ .إ.مف ؽ 592ة الفرنسي ، كقد نص صراحة عمى ذلؾ في نص الماد

كذلؾ عمى أساس أف كقؼ تنفيذ العقكبة ىك إجراء يسمح بتفريد أفضؿ  2004نكفمبر  10في 
المحكـك عميو قد أكقؼ عمى ذمة القضية فترة مف الزمف لمعقكبة ، ك يظير كاضحا حيف يككف 

مكقكفا خالليا ك رأت ثـ أديف كحكـ عميو بعقكبة حبس تزيد في مقدارىا عف المدة التي كاف 
مف كقؼ التنفيذ عندئد يمكف لمقاضي أف يحكـ بكقؼ تنفيذ الجزء المحكمة أنو جدير بأف يستفيد 

 .1يفرج عنو فكرا اقي مف العقكبة السالبة لمحرية كالب
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 .أحكام إيقاف التنفيذ : المبحث الثاني 

األحكاـ الخاصة بالعقكبة مكقكفة النفاذ كذلؾ مف  مف خالؿ ىذا المبحث سيتـ إستعراض
 .خالؿ دراسة شركط الحكـ بإيقاؼ التنفيذ ك بياف األثار المترتبة  عمى إيقاؼ التنفيذ 

 .شروط الحكم بوقف تنفيذ العقوبة : المطمب األول 

 إف الكقكؼ تنفيذ العقكبة شركطا البد مف تكفرىا تقـك المحكمة بالتحقؽ منيا قبؿ األمر 
 : بكقؼ التنفيذ ك يمكف أف تقسـ ىذه الشركط إلى 

 .الشروط الشكمية : الفرع األول 

 .تسبيب الحكم القاضي بوقف تنفيذ العقوبة : أوال 

عمى ضركرة تسبيب ( ج.إ.ؽ) 592لقد نص المشرع الجزائرم صراحة في المادة   
عف كقؼ التنفيذ إال خركجا األحكاـ الصادرة بكقؼ التنفيذ ألف األصؿ في األحكاـ تنفيذىا كما 

األصؿ لذلؾ كجب بياف األسباب المبررة لو ، مع التأكيد عمى أف كقؼ تنفيذ العقكبة إجراء 
 .1إختيارم كجكازم لمقاضي الذم لو أف يأمر أك يمتنع عف ذلؾ ، فيك ليس حؽ لممحكـك عميو

كعميو إذا قرر القاضي كقؼ تنفيذ العقكبة كجب عميو أف يذكر أسباب ذلؾ في الحكـ 
نفسو إال ككاف حكمو معيبا يترتب عميو النقض إال أنو في حالة ما إذا قضى بتنفيذ العقكبة فإنو 

 .2غير ممـز ببياف سبب الرفض كلك كاف قد يطمب منو اإلستفادة مف كقؼ تنفيذ العقكبة 

 

 

                                      
أك الغرامة  ك المحاكـ في حالة الحكـ بالحبس  يجكز لممجالس القضائية:" قانكف  إجراءات جزائية عمى أنو  592المادة  - 1

إذا ما لـ يكف المحكـك عميو قد سبؽ الحكـ عميو بالحبس لجناية أك جنحة مف جرائـ القانكف العاـ ،أف تأمر بحكـ مسبب 
. لتنفيذ العقكبة األصمية باإليقاؼ الكمي أك الجزئي 

. 120ص المرجع السابؽ ، فريدة بف يكنس ،  - 2
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 .إنذار المحكوم عميو : ثانيا 

 .1( ج .إ.ؽ)  594بالنظر إلى ما  جاءت بو المادة 

فإف إنذار المحكـك عميو يعتبر إجراء جكىرم يترتب عميو نقض الحكـ الذم ال  
 .2يتضمنو 

الصادر بتاريخ  51002فقد قضت المحكمة العميا في الجزائر في القرار رقـ 
 .3بعقكبة الحبس مع كقؼ التنفيذ  بإلزامية إنذار المحكـك عميو  22/11/1988

إال أف المحكمة العميا في الجزائر تراجعت عف ىذا المكقؼ في عدة قرارات ليا حيث 
ال يعد قاعدة جكىرية  ( ج.إ.ؽ )  594نصت بإنذار بأف اإلنذار المنصكص عميو في المادة 

ألنو ال يترتب عمى مخالفتو إخالؿ بحقكؽ الدفاع أك أم خصـ في الدعكل ، في اإلجراءات 
لى البطالف  ، ك رغـ ذلؾ فالغرض إيؤدم الكمتى كاف ذلؾ فإف عدـ اإلشارة إليو في القرار 

مف تكجيو اإلنذار يتحقؽ بمجرد الحكـ بكقؼ التنفيذ حيث اف المحكـك عميو يعمـ أف نظاـ كفؽ 
عقكبة ك ليس إعفاء منيا ، ناىيؾ أف التنبيو باإلنذار الذم نصت عميو التنفيذ تعميؽ لتنفيذ اؿ

لتي عتبر مف إجراءات المحاكمة الجكىرية انطؽ بالحكـ، ك بالتالي ال ميككف بعد اؿ 594المادة 
إنما ىك إجراء مقرر لمصمحة المحكـك عميو ك المستفيد مف كقؼ يترتب عمى إغفاليا البطالف ك

نو يجكز الحكـ ؼ إلى ذلؾ ألضم الجمسة مف باب  التنكير ليس إال أالتنفيذ ك يعمؽ عنو ؼ
 . 4بكقؼ تنفيذ العقكبة في األحكاـ الغيابية 

  
                                      

يتعيف عمى رئيس المجمس  أك المحكمة بعد النطؽ بحكـ  اإلدانة طبقا " قانكف إجراءات جزائية عمى أنو   594المادة   - 1
أف ينذر لمحكـك عميو بانو في حالة صدكر الحكـ جديد عميو باإلدانة فإف العقكبة األكلى ستنفذ عميو دكف أف يككف  592لممادة 

. مف قانكف العقكبات  58ك  57اني كما يستحؽ عقكبات العكد بنصكص المكاد مف الممكف أف تمتبس بالعقكبة الث
 .122-120 ص فريدة بف يكنس ، المرجع السابؽ ، ص - 2
  2014 ، 01، منشكر العدد  22/11/1988.   51002القرار الغرفة الجنائية بالمحكمة العميا رقـ - 3
 .122، ص  نفس المرجعفريدة بف يكنس ،  - 4



  وقف تنفيذ العقوبة ماهية                              الثاني                                          الفصل 

 

59 

 

 .الشروط الموضوعية : الفرع الثاني 

 .الشروط المتعمقة بالجاني : أوال 

يتطمب تقيـ لشخصيتو الجاني مف جانب القاضي كمف  ثـ فإف ، إف كقؼ التنفيذ العقكبة 
ك منع الكقؼ المشركط لمعقكبة متكقؼ عمى ذلؾ التقييـ الذم يتـ كفؽ ليذا  التنظيـ في منح أ

 .1مرحمة سابقة عمى التنفيذ كىي المرحمة  القضائية 

لى محاكلة إصالح الجاني  الذم إرتكب جريمة ال تدؿ عمى إفكقؼ تنفيذ العقكبة ييدؼ 
 .2خطكرة إجرامية 

فإنو ال يسمح  لمقاضي تقرير كقؼ ( ج.إ.ؽ)  592ك بناءا عمى ما كرد في نص المادة 
 .3تنفيذ العقكبة التي تحكـ بيا عمى الجاني إذا كاف ذا سكابؽ قضائية تدؿ عمى خطكرتو 

حيث ال يستفيد منو مف سبؽ الحكـ  عميو بالحبس لجناية أك جنحة مف جرائـ القانكف 
أنو مقرر لممبتدئيف المرتكبيف جرائـ  األكؿ مرة ، فمف سبؽ الحكـ عميو بالحبس  فاألصؿالعاـ 

في جناية أك جنحة مف جرائـ القانكف العاـ ، ثـ إرتكب جريمة جديدة إستكجبت الحكـ عميو 
بعقكبة الحبس أك الغرامة اليستحؽ اإلستفادة مف نظاـ كقؼ  التنفيذ ككنو غير جدير بالثقة 

مف كاف قد سبؽ لـ يرتدع مف الحكـ السابؽ منو يستبعد مف ىذا النظاـ  كماضيو أثبت أنو
الحكـ عميو بعقكبة أشد مف عقكبة الحبس ،كعقكبة السجف المؤقت أك المؤبد ك يترتب عمى ذلؾ 

 : النتائج التالية 

كؿ ما يقتضي بو مف عقكبات في المخالفات ، حتى كانت بالحبس ال يحكؿ دكف تطبيؽ -
 .فيذ نظاـ كقؼ التف

                                      
. 131، ص المرجع السابؽ محمد صغير سعداكم ،  - 1
 . 152، صالمرجع السابؽ ، ياسيف بكىنتالة   - 2
. 345، ص المرجع السابؽ أحسف بك سقيعة ،  - 3
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ال يعتد بعقكبة الغرامة المقضي بيا في الجنح ك الجنايات لحرماف صاحبيا مف نظاـ كقؼ  -
لعقكبة كؿ  دكف تطبيؽ نظاـ كقؼ التنفيذ ؿاؤؿ حكؿ إذا كانت تعد سابقة حسالتنفيذ ، ك يثكر الت

ر ؟ التقادـ أكرد اإلعتباجنحة ك سقطت بفعؿ العفك الشامؿ كالتي سبؽ الحكـ بيا لجناية أك 
 : كالجكاب عمى ىذا السؤاؿ يككف كاألتي 

بالنسبة لمعقكبة المشمكلة بالعفك الشامؿ ال تعد سابقة ، حيث ستسحب مف ممؼ صحيفة  -
عمى  02التي تنص في فقرتيا ك .ج.ج.إ.مف ؽ 628السكابؽ القضائية كذلؾ حسب المادة 

منو فيي ال "  يجة عفو عامزوال تاما نت 01زوال أثر اإلدانة المذكورة بالقسيمة رقم :"أنو
 .تحكؿ دكف تطبيؽ نظاـ كقؼ التنفيذ العقكبة 

حصرت  أثر التقادـ في تنفيذ ( ج.إ.ؽ)مف  612فإف المادة بخصكص تقادـ العقكبة ، أما -
المتعمقة مف نفس القانكف ك 632-630-628 -618العقكبة فحسب ك بالنظر إلى المكاد  
ات التي أدركيا التقادـ ال تسجؿ في صحيفة السكابؽ بصحيفة السكابؽ القضائية ، فالعقكب

كمف ثـ فإف تقادـ العقكبة ال يحكؿ دكف  630طبقا لممادة  02العدلية سيما القسيمة رقـ 
 . إحتسابيا سابقة تمنح صاحبيا مف اإلستفادة مف نظاـ كقؼ التنفيذ

تي جاء بيا اؿ(  ج.إ.ؽ) 02فقرة  692أما رد اإلعتبار ، فحسب ما نصت عميو المادة 
عن العقوبة في  ينوهوفي ىذه الحالة ال :"  1975يكنيك  17المؤرخ في  46-75األمر 

رد اإلعتبار ال  ممياش مالتكمنو فالعقكبات "  من صحيفة السوابق القضائية 3و 2القسمين 
 .1كف تطبيؽ نظاـ كقؼ التنفيذ عمى صاحبيا تحكؿ د

ر نفس الشركط خعف المشرع الجزائرم ، إذا إستمـز ىك األ الفرنسي ك ال يختمؼ المشرع
شترط أال يككف قد سبؽ الحكـ عميو خالؿ السنكات الخمس السابقة  المتعمقة بالمحكـك عميو ، كا 

                                      
.  345أحمد بكسقيعة ، المرجع نفسو ، ص  - 1
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المادة ) عمى إرتكاب الجريمة بعقكبة سجف أك حبس في جناية أك جنحة مف جرائـ القانكف العاـ 
 .1(سي قانكف العقكبات فرف1فقرة  132-30

 .الشروط المتعمقة بالجريمة : ثانيا 

يات كالجنح فقط دكف أجازت بعض التشريعات كقؼ التنفيذ  عقكبة الجنا 
قد عممت ذلؾ بأف المخالفات ال تظير في صحيفة سكابؽ المتيـ ،فال يكجد  طريقة المخالفات ،ك

الحكـ بالحبس مع  لمعرفة ما إذا كانت أكؿ سابقة أـ ال فضال عف الحكـ بالغرامة أكلى مف
 .كقؼ تنفيذه 

كىذا التعميؿ ال محؿ  لو في ظؿ القكانيف الجديدة ، حيث انو ال يشترط عدـ  كجكد   
 ( .اما الجزائر فتكقعو عمى الحبس ك الغرامة ) سكابؽ لممتيـ ، ثـ انو يجيز كقؼ تنفيذ الغرامة 

 .الشروط المتعمقة بالعقوبة : ثالثا 

نظاـ كقؼ التنفيذ ىك تجنب مساكئ الحبس قصير المدة لذلؾ إف اليدؼ الرئيسي لكجكد   
 .2 الحبس ك الغرامة في حدكد عقكبات قمف الطبيعي أف ينحصر نطاؽ

كىذا إشترط المشرع الجزائرم في العقكبة  التي يمكف الحكـ بكقؼ تنفيذىا اف تككف  
ض النظر عف نكع الجريمة التي تقابميا فإذا عقكبة أصمية متمثمة في الحبس أك الغرامة ، بغ

كانت العقكبة أشد مف الحبس فال يجكز إيقافيا ، ك عميو مف الممكف منح كقؼ التنفيذ مف اجؿ 
 .عقكبة السجف ذلؾ أنو مقصكر عمى الحبس أك الغرامة دكف سكاىما مف العقكبات األخرل 

                                      
دكتكراه في العمـك تخصص عمـك البة لمحرية أطركحة لنيؿ شيادة حناف زعيمش ، السياسة الجنائية لبدائؿ العقكبات الس- 1

 2016، سيدم بمعباس  1962مارس  19العمـك السياسية كس، كمية الحقكؽ بقانكنية ، فرع قانكف جزائي جامعة الجياللي ليا
. 160، ص  2017-
. 347محمد صغير سعداكم ، المرجع السابؽ ، ص   - 2
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ذا ؽ   فيككف لممحكمة أف تأمر بكقؼ تنفيذ إحداىـ  الغرامة معا ، أكضى بعقكبة الحبس كا 
 .األخر  األمر بكقؼ تنفيذ الجزء  10/11/2004أك كالىما ك لمقاضي منذ صدكر قانكف 

يعتبر إرتكاب المخالفة أك الجريمة العسكرية أك السياسية أك أم عقكبة مالية مقضي  كال 
يجكز  كمف ثـ فإنو ال 1لتنفيذ ليا في الجنح ك الجنايات سبب لحرماف المحكـك عميو مف كقؼ ا

ألف التدابير يكاجو خطكرة كاقعية ال  2الحكـ بكقؼ تنفيذ العقكبات التكميمية كال تدابير األمف 
 .3يمكف إزالتيا إال بالتنفيذ الفعمي لمتدبير 

غير انو يثكر التساؤؿ  حكؿ الغرامة المقررة كجزاء لجنحة إصدار شيؾ بدكف رصيد   
سـ مف حكقؼ فيما إذا كاف يجكز كقؼ تنفيذىا أـ ال ؟ كىنا البد مف اؿ فيما إذا كاف يجكز

 .الطبيعة القانكنية ليذه الغرامة 

إذا قمنا أنيا عقكبة تكميمية أك تدبير أمف كما أكدت غرفة الجنح ك المخالفات بالمحكمة  
 .العميا ، ك ال شؾ أف نظاـ كقؼ التنفيذ  ال ينطبؽ عمييا 

 .عقكبة أصمية ، فميس ىناؾ مانع لتطبيؽ نظاـ كقؼ تنفيذ عمى ىذه الغرامة أما إذا قمنا أنيا 

ك بكجو عاـ يجكز كقؼ تنفيذ عقكبة الحبس سكاء كانت صادرة في مخالفة أك جنحة أك  
 األعذار،أك . ج.ع.مف ؽ 53جناية إستفاد مرتكبيا مف الظركؼ المخففة طبقا ألحكاـ المادة 

 .4.ع.مف ؽ 2ك  1 فقرة  283حكاـ المادة طبقا أل

 

                                      
. 153المرجع السابؽ ، ص نفس ياسيف بكىنتالة  ،  - 1
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كما انو ليس في القانكف حد أقصى لمغرامة التي يصح الحكـ بكقؼ تنفيذىا أما الحبس 
فحده سنة إف زاد عنيا إمتنع الحكـ بكقؼ تنفيذه فالسنة غير كافية لتاىيؿ المحكـك عميو داخؿ 

 .1السجف بؿ أنيا تفسده ، فكاف كقؼ التنفيذ في ىذه الحالة جائزا 

سنكات ك عقكبة  05الفرنسي يجكز كقؼ تنفيذ العقكبة الحبس بحد اقصى كفي القانكف 
عدا (ؼ.ع.ؽ 10-131المادة)الغرامة ، ك غرامة اليكمية ك العقكبات السالبة أك المقيدة لمحقكؽ 

غالؽ المنشأة ك( ؼ.ع.ؽ 10-131المادة ) كميمية المصادرة ك العقكبات الت نشر الحكـ كا 
 . 2( ؼ.ع.ؽ 10-131المادة )

 .المترتبة عن وقف تنفيذ العقوبة  اآلثار: المطمب الثاني 

 :مف خالؿ ىذا المطمب سيتـ دراسة أثر إيقاؼ التنفيذ عمى العقكبة ك تتمثؿ في االتي 

 .معمقة عمى شرط وىي عقوبة جزائية : الفرع األول 

 ىي عقوبة جزائية : أوال 

رقـ تدكيف العقكبة مع كقؼ التنفيذ في صحيفة السكابؽ القضائية في القسيمة كمنو يتـ 
قتضي ميمة اإلختبار ما لـ تف 02ك في القسيمة رقـ ( ج.إ.ؽ) 623ك 618طبقا لممادة  01

بالنسبة  سنكات 5فتعتبر فترة  3مف القانكف نفسو 630طبقا لممادة  سنكات 05المحددة ب
نفيذ العقكبة المحكـك بيا لممحكـك عميو يككف فييا في مأمف مف ت لمتشريع الجزائرم فترة إختبار

 .4بإنقضاء ىذه المدة دكف أف يخالؼ شركط إيقاؼ التنفيذ ال يمكف أف تنفذ عميو العقكبةعميو ك

                                      
. 679، ص 1998ط ، .دمحمد عكض ، قانكف العقكبات ،القسـ العاـ ، ديكاف المطبكعات الجامعية اإلسكندرية ،- 1
. 135، المرجع السابؽ ، ص  محمد صغير سعداكم - 2
. 350أحسف بكسقيعة  ، المرجع السابؽ ، ص  - 3
. 126فريدة بف يكنس ، المرجع السابؽ ، ص  - 4
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 632التي تسمـ لممعني باألمر حسب المادة 03في حيف ال تسجؿ في القسيمة رقـ 
لعكد ، كال يحكؿ دكف دفع المصاريؼ القضائية كتحتسب ىذه العقكبة في تحديد ا( ج.إ.ؽ)

 .1لمخزينة ،أك التعكيضات لمطرؼ المدني كال تحكؿ أيضا دكف تطبيؽ العقكبات التكميمية 

التي قصرت أثر كقؼ التنفيذ عمى العقكبات ( ج.إ.ؽ)  592كمنو بالرجكع لممادة 
لييا أثار كقؼ التنفيذ تمتد إالتي حددت االحكاـ التي ال مف قانكف نفسو ك 595لية ك المدة األص

 .2كىي المصاريؼ ك التعكيضات 

 : عقوبة معمقة عمى شرط : ثانيا 

يرتكب المحكـك عميو جريمة ال إف الشرط الذم يتكقؼ عميو نظاـ كقؼ التنفيذ ىك أف 
فيمضي فترة التنفيذ دكف ( ج.إ.ؽ) 593سنكات مف تاريخ الحكـ األكؿ حسب المادة  05لمدة 

إلغاء ، ك يعتبر الحكـ كأف لـ يكف ، ك يترتب عمى ذلؾ زكاؿ جميع االثار المترتبة عمى حكـ 
غير 3ف األحكاؿ كىك حؽ مكتسب لممحكـك عميو ال يجكز المساس بو في أم حاؿ ـ، اإلدانة 

 .4أف  كقؼ تنفيذ  عرضة اإللغاء قبؿ إكتماؿ مدتو 

جنحة مف القانكف العاـ  أكما إذا إرتكب المحكـك عميو جناية يمغى كقؼ التنفيذ في حالة  
أف يقاؼ دكف اإلتنفيذ العقكبة التي كانت مكضكع ترة إيقاؼ ، فكقؼ التنفيذ يمغى كخالؿ ؼ

في فقرتيا األخيرة ( ج.إ.ؽ) 593كىك ما نصت عميو المادة تمتبس بعقكبة الجريمة الجديدة 
  .فيما يخص ترتيب تنفيذ العقكبتيف ك

إستقر العرؼ القضائي عمى تنفيذ العقكبة األكلى التي سبؽ إيقاؼ تنفيذىا ثـ  العقكبة  
 .الثانية عف الجريمة المرتكبة خالؿ مدة إيقاؼ دكف أف تختمط العقكبتيف مع بعضيما

                                      
. 350المرجع السابؽ ، ص  نفس محمد صغير سعداكم ، - 1
. 128المرجع السابؽ ، ص نفس  فريدة بف يكنس ،  - 2
. 350أحسف بكسقيعة  ، المرجع السابؽ ، ص  - 3
. 680محمد عكض ، المرجع السابؽ ، ص  - 4
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 .1كمنو فاإللغاء ال يتقرر إال بحكـ مف المحكمة 

العقوبات عقوبة تزول بإنقضاء مدة العقوبة دون عارض و تفادي مشكمة : الفرع الثاني 
 .مدة السالبة لمحرية قصيرة 

 .عقوبة نزول بإنقضاء مدة العقوبة دون عارض : أوال 

مع كقؼ التنفيذ كأف لـ المتضمف جناية أك جنحة نا يعتبر الحكـ القضائي الصادر ككه 
سنكات مف تاريخ صدكر  05أك جنحة مف القانكف العاـ خالؿ ليو جناية يرتكب المحكـك ع

مف صحيفة السكابؽ  02الحكـ األمر الذم يرتب عدـ  تسجيؿ العقكبة في القسيمة رقـ 
  .2القضائية

تبارا بؿ ينظر كمنو ال ينظر إلى العقكبة في ىذه الحالة عمى أنيا قد نفذت حكما أك إع  
 .ليا عمى أنيا لـ تكقع أصال 

سنكات ما لـ يحصؿ إلغاء لكقؼ  05كىذا كيرد إعتبار المحكـك عميو بعد مضي فترة   
ذا حدث ذلؾ يفقد في رد اإلعتبار بقكة  التنفيذ أم لـ يصدر حكـ بالسجف أك الحبس ، كا 

 .3القانكف

نكني يعني المحكـك عميو مف إعتبار قا يعدإذ أف الفقو ك القضاء ذىب إلى أف ىذا 
 .4طمب رد إعتبار مف السمطة القضائية

 

 

                                      
 .680محمد عكض ، المرجع السابؽ ، ص  - 1
. 129فريدة بف يكنس ، المرجع السابؽ ، ص  - 2
 .376-351أحسف بكسقيعة  ، المرجع السابؽ ، ص  - 3
 .682محمد عكض ، المرجع السابؽ ، ص  - 4
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 .تفادى مشكمة العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة : ثانيا 

العقكبة قصيرة المدة قاصرة عمى التحقيؽ :" يتحقؽ عمماء القانكف الجنائي عمى   
اإلصالح ألف المدة ال تكفي لمتعرؼ بشكؿ كاؼ عمى شخصية المجـر ك بالتالي سكؼ ال يمكف 

أف المحكـك عميو يفقد إحترامو  إقتراح أنجح الكسائؿ المناسبة لمعاممتو ، كىذا عالكة عمى
حتراـ الغير لو  بؿ يفقد في كثير مف األحياف عممو ،كقد يتعذر  عميو العثكر عمى مكارد  ،كا 

 . 1رزؽ أخر كىذا مف شانو أف يؤدم إلى تحطيـ مادم كمعنكم لو ك لعائمتو 

كمنو  فيدؼ كقؼ التنفيذ ىك تجنبا تنفيذ العقكبة السالبة لمحرية قصيدتو المدة ، كما  
خؿ السجف بمحترفي اإلجراـ ، ففي نظاـ  داـ يترتب عنيا مف مساكئ نتيجة إختالط  المتو

صالح يكفي لتحقيؽ إعتبارات العدالة ك كقؼ التنفيذ ما الردع العاـ بمجرد النطؽ بالعقكبة كا 
 .2ة المدة رالمجـر بأسمكب اليقتضي  حتمية التنفيذ ، ك تجنب مساكئ الحبس قصي

إصالح المحكوم عميو بعيدا عن السجن ومنع المجرمين المبتدئين من : الفرع الثالث 
 .اإلختالط بالمجرمين المعتادين 

 . إصالح المحكوم عميو بعيدا عن السجن : أوال 

أغراض العقكبة ك إف كاف ال يفترض سمب ؽ نظاـ كقؼ التنفيذ إلى حد كبير يحؽ
 .3الحرية

عف تنفيذىا يؤدم إلى إصالح المحكـك عميو   ك العدكؿفالنطؽ بالعقكبة السالبة لمحرية ك  
تيديده ينفذ العقكبة  بالذنب عالكةألنو يحس ألـ العقكبة رغـ عدـ تنفيذىا ، حيث يزداد شعكره 

بذلؾ ينشأ لدل المحكـك عميو ما يجعمو غير جدير بالكقؼ ، ك منو خالؿ مدة الكقؼ إذا ما بدر
                                      

. 471-470غداد ، د ط ، د س ، ص ص ب، المكتبة القانكنية ، قانكف العقكباتدئ العامة في اعمى حسيف خمؽ ، المب - 1
بف أحمد عبد اهلل الديرم ، كقؼ التنفيذ العقكبة في النظاـ السعكدم ك القانكف المصرم ، رسالة ماجيستير تخصص  - 2

.  39-38ص ص  2006،  السياسة الجنائية ، قسـ العدالة الجنائية ، كمية الدراسات العميا جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية
. 471عمى حسيف خمؼ ، المرجع السابؽ ، ص  - 3
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ع الذم يحدده لو السمكؾ الصحيح الذم يجب أف يسمكو كالذم  يتطابؽ مع النظاـ كىكذا اؼالد
اإلجراـ مستقبال كمف ثـ يككف مجرد النطؽ يتحقؽ الردع الخاص الذم يمنعو مف سمكؾ طريؽ  

 .1بالعقكبة كافيا لتحقيؽ العدالة ك الردع العاـ ، بينما كقؼ تنفيذىا يحقؽ  الردع الخاص 

 . المبتدئين من اإلختالط بالمجرمين المعتادين  منع المجرمين:ثانيا 

ىـ نظاـ كقؼ التنفيذ في عالج مشكمة المجرميف المبتدئيف غير الخطيريف ، ممف ال يسا 
 .يحتمؿ عكدتيـ لإلجراـ 

 .فمف المصمحة العامة عدـ تكقيع العقكبة عمييـ

في السجكف بغيرىـ مف المجرميف  ألف ذلؾ قد يككف سببا في إفسادىـ نظرا إلختالطيـ
الذيف تمرسكا باإلجراـ ، ك بالرغـ مما يبذؿ لتجنب  سمبيات اإلختالط بيف المجرميف ، كذلؾ 

ؿ الخطير منيـ عف الذيف  يمكف إصالحيـ ، إال أنو لـ صبإتباع نظاـ تصنيؼ المجرميف ك ؼ
ا يكتسب نزالء السجكف إيجاد كسيمة تحقؽ تمؾ الغاية بشكؿ مرض فغالبا ـ  يتكصؿ بعد إلى

 .2اإلجرامية خالؿ مدة تنفيذ العقكبة عمييـ  باألساليبمعرفة 

 

                                      
. 39-38بف أحمد عبد اهلل الديرم ، المرجع السابؽ ، ص ص - 1
. 472-471عمي حسيف خمؼ ، المرجع السابؽ ، ص ص - 2
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ة رالمؤشرات الخطي فأمامإن مبدأ األخذ  ببدائل العقوبات  لم يعد خيارا ثانويا ، 
كثر نجاعة من أنظمتيا العقابية وأوجدت بدائل أحيث راجعت لمحرية ة بالسلمعقوبات ال

 الجرائم  اال انياالجزاءات التقميدية ، بالرغم من تطبيق العقوبات السالبة لمحرية عمى مختمف 
رص المرجو منيا لذلك اتجيت السياسة الجنائية الحديثة في مختمف غاللم تعد تحقيق 

ج بدائل ليذه العقوبات ، و من بين ىذه التشريعات نجد التشريع االتشريعات العالمية الى انتو
 .الجزائري التي الذي تبنى البعض من ىذه العقوبات البديمة 

لبدائل حيث اعتمد يعات المقارنة تبنى بعض اان المشرع الجزائري و كغيره من التشرو
إعادة االدماج االجتماعي م فيذا األخير ىو وسيمة الصالح والعمل المنفع العاوقف  التنفيذ و

البديمة  ن تكون في مصاف العقوباتميز بمجموعة من المميزات تؤىميا أللممحبوسين فيو يت
جيم في المحيط االجتماعي مرة األكثر نجاعة في اصالح المحكوم عمييم و إعادة ادما

 .أخرى 

ىو ما يؤكد نجاح ىذه التجربة وتراجع نسبة العود الى الجريمة ، حيث ان كل ىذه و 
االثار جعمت من التشريعات تتسارع لتطبيق ىذه العقوبة لما ليا من اثار المحكوم عميو من 

 .جية و عمى المجتمع من جية أخرى 

جربة في الجزائر مقتديا بالمشرع الفرنسي وال يستطيع المشرع الجزائري طبق ىذه التو  
، أي المشرع ةفرنسي أصمياكانت في الجزائري  ان ننكر ان الخطوات األولى لممشرع 

 .طمق انطمقتو األولى من المشرع الفرنسي إنالجزائري ، 

مبدئي تستطيع القول ان ىذه  ان باقي خطواتو كانت جزائرية وكتقييم أولي واال 
الذي وقع فيو المشرع رغم بعض الغموض والقصور  ة عرفت نجاح في الجزائرالتجرب

الثغرات التي وقع فييا ، فحين ن تجاوز ذلك من خالل سد النقص والجزائري ، اال انو يمك
لعقوبة السالبة  دائل التي خففت من اثار السمبية لان بديل وقف تنفيذ العقوبة و ىو من اىم الب
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الناشئ بالصدفة  عن  اإلجرامىذا النظام تظير بوضوح في الحاالت  حكمة مناللمحرية ، و
ارتكاب الجرم ، فيذا النوع  إلىالضغوط بعض الظروف االجتماعية  التي تدفع الشخص 

، ومن ثم  إرادتوالظروف خارجية في العادة عن  إلىفي نفس من يرتكبو يعود  متأصلالغير 
المحكوم عميو بعقوبة سالبة لمحرية قصيرة المدة  فان السياسة العقابية الحديثة توجب منع 

كما انو ، رة منو وخط أكثرالذين يكونوا اإلجرام في السجن ومن مخالطة غيره من المعتادة 
المحكوم  أمامالنظام يتيح  الفرصة أن ىذا تحقيق  االزدحام داخل السجون ، كما   إلىيؤدي 
القضائية وبذلك ال تقفل أبواب العمل  بقوسواتوصم صحيفة  أنحياة جديدة دون   ليبدأعميو 

 .في وجيو 

أجزاء  أىممن بين  بأنودرجة وصفو  إلىلقد بمغ نظام وقف تنفيذ العقوبة أىميتو كبيرة 
 .العقاب تفريدمظاىر السمطة المخولة من اجل  أىممن م العقابي الحالي ، ووجوانب النظا

يخضع لسمطة  ىو نظام اختيارو من جية كون القاضي غير مقيد فيو بقاعدة ما ، ف
اقتنع حكم بوقف تنفيذ العقوبة  فإذاقناعتو ، ه ووجدانو ورال من مرشد لو سواء شعوالتقديرية و

ذا بوقف تنفيذ العقوبة ال يتعمق بمجرد  األمر ىأخرمن جية بتنفيذ العقوبة ، و ملم يقتنع حك وا 
 .تغيير في العقوبة بل باستبعاد تطبيقيا في الواقع و تعميقيا بشرط 

 : نتائج التالية  إلىمن خالل دراسة ىذا البحث نمخص و

تطبيق العقوبة البديمة عن لسجن ال نجاح العقوبات البديمة البد من مراعاة التدرج في  -
ثل ىذه مالعام لتقبل  الرأيليا من المجتمع ،ويأتي ىذا بتييئة تقبمدى فاعميتيا و إبرازو

 .بيان سمبيات عقوبة السجن البدائل بشرح فوائدىا و

التفكير من إستحداث قسم خاص بالمبادئ العامة بالعقوبات البديمة ضمن القسم العام من  -
 .ت قانون العقوبات الجزائري النظم المبادئ العامة ذات الصمة بيذه العقوبا
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من قانون اإلجراءات الجزائية في الباب األول من كتاب إدراج نظام وقف التنفيذ ض -
 ".في إيقاف التنفيذ "السادس تحت عنوان 

 قانون أخذ المشرع لنظام وقف التنفيذ العقوبة البسط سواء كان كميا أو جزئيا ذلك في -
 . األصميةالعقوبات 

وبات األصمية سواء  كانت العقوبة عمى نوع معين من العقتطبيق نظام العام وقف التنفيذ  -
 .و الغرامة لمشخص المعنوي كعقوبة أصمية لو الغرامة لمشخص الطبيعي الحبس و

قيام وقف التنفيذ أساس عمى التيديد حيث تكون العقوبة الموقوفة التنفيذ معمقة بشرط يترتب 
الثانية التي تحتسب عوادا إلى أن  عمى مخالفة إلغاء وقف تنفيذ العقوبة األول فضال عن

 .لممحكوم عميو أن يمفت نيائيا من العقوبة ما إذا إنتيت فترة التجربة بنجاح 

عدم إستفادة المسبوق في الحبس في جناية أو جنحة من قانون العام من نظام وقف  -
حيد كمرجع والتنفيذ العقوبة ، حيث يعتمد قاضي الموضوع عمى صحيفة السوابق القضائية 

 .إلقتناع بالحكم بوقف التنفيذ العقوبة 

وقف التنفيذ منحة في يد القاضي منحيا المشرع لو يتمتع بمنحو بكامل سمطة التقديرية ،  -
 592و ليس حق لممتيم بمنحو القاضي في حالة توفر الشروط المنصوص عمييا في المادة 

 .ج.إ.من ق

سابقة ىت فترة التجربة بنجاح وال تحسب كا إنتسقوط العقوبة نيائيا و بقوة القانون ، إذا م -
 .قضائية 

خاصة في الجرائم قميمة وئ الحبس ، وإن العمل النفع العام يجنب المحكوم عميو مسا -
لقد أثبتت ىذه العقوبة فسو في الحد من إكتظاظ السجون ، والخطورة ، و يسيم في الوقت ن

 .ادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين نجاحا كبيرا في الردع و اإلصالح و التأىيل و إع
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إن نجاح عقوبة العمل لمنفع العام أيضا ليس مرىونا بحكم تصدره المحكمة فقط بل توفر 
 .الفرص والمجاالت التي يمكن أن ينفذ من خالليا ذلك العمل 

ويتميز عن غيره من البدائل بكونو  يعد العمل لمنفع العام إحدى أىم العقوبات البديمة ، -
ذلك أن العمل يتم في إطار مؤسسات مع في مجال العدالة الجنائية ، ويعزز مساىمة المجت

 .الدولة و المجتمع 

ء فترة عقوبتو حب مواصمة العمل العمل لمنفع العام يولد لدى المحكوم عميو بعد إنقضا -
 .الوسط العممي حتكاكو بلرغبة في تحميل المسؤولية نتيجة إلاو

 :توصيات الدراسة  

األخذ بصورة وقف التنفيذ الذي يستدعي وضع المحكوم عميو لتدابير الرقابة و إلزاميم  -
 .بإتباع التعميمات وذلك من خالل وجودا إشراف إجتماعي لمتابعة المحكوم عمييم 

تو إلى دخول دراسة ممف المحكوم عميو من خالل التطرق الذاتية واإلجتماعية التي دفع -
عالم اإلجرام و إعتباره مرجع ثاني يعتمده قاضي الموضوع بإضافة إلى صحيفة السوابق 

 .القضائية لمحكم بإيقاف التنفيذ 

 بد من مساعدة المحكوم عمييم وقد يكون ذلك بإيجاد ليم عملال يكفي التيديد وحده بل ال -
عادة إدماجيم في المجتمع  إذا إنقضت فترة وىذا ما قد يساعدىم في بداية إصالحيم وا 

بنجاح حتى ولم يكن موافق المحكوم  عميو ، مثل منح القاضي سمطة وقف التنفيذ  التجربة 
 .العقوبة مع إلتزام المحكوم عميو بأداء عمل لممنفعة العامة 

الحكم بوقف تنفيذ العقوبة عميو وىذا ما  خمق نظام إجرائي مطابق الشخص المعنوي في -
سنتأممو من التعديالت الالحقة ، ففي غياب النص تبقى مسألة وقف تنفيذ العقوبة المطبقة 
عمى الشخص المعنوي كميا أو جزء منيا ناقصة و ال تحوز عمى قوة القانون ، بل تجدىا 

 .نطق القانوني ممتعمقة بال
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أو عمى تغناء عن العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة سنقترح عمى الجيات القضائية  اإل
تنطوي عمى عدة مساوئ ،مما ال يتحقق اإلمكان ألنيا  األقل محاولة تقميل من الحكم بيا قدر

، نقترح المجوء إلى العقوبات البديمة متى كانت تساىم في إصالح معو الردع  الخاص 
ىذه العقوبة تحقق  فائدة أكبر في  الشخص المنحرف ، وخاصة العمل لمنفع العام ،ألن

 .إصالح المحكوم عميو 

ىذه   لبقتلضرورة االىتمام بنشر أفكار الثقافة العقابية المعاصرة ، وتوعية المجتمع  -
 .في تحقيق اإلصالح و الوقاية معا في آن واحد نجاحيا العقوبة التي أثبتت اإلحصائيات 

تضمين تشريع العمل و الضمان االجتماعي قواعد صريحة وواضحة تتعمق لعمل السجن  -
، لتعزيز دور ىذه العقوبة في إصالح و تأىيل المحكوم والمحكوم عمييم بالعمل لمنفع العام 

  .عميو 

فتح المجال أمام المؤسسات ذات الطابع الخاص إلستقبال المحكوم عمييم بالعمل لمنفع   -
 .العام 

بعقوبة  توفير الرغبة لدى المؤسسات التي خصيا المشرع بالتعامل مع المحكوم عمييم -
العمل لمنفع العام عن طريق تنظيم حمالت توعية  في مجالت ىذه العقوبة لضمان توفير 

 .الجو المناسب ليم الذي يسيم في إصالحيم و إعادة إدماجيم في المجتمع 

عقوبة العمل لمنفع العام ، ألن المكتبة الجزائرية  إجراءات دراسات و بحوث مستقبال حول -
 .تفتقر إلى أبحاث في ىذا الموضوع 
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. المصادر:أوال

: النصوص القانونية حسب التسمسل الزمني

 .القوانين/-أ

المتعمق بالصحة ،  2018يوليو  02الموافق لـ  1439شوال  18المؤرخ في  18/11القانون  -
 . 46الجمهورية الجزائرية ، العدد الجريدة الرسمية  

المعدل والمتمم  2004نوفمبر  10،المؤرخ في بقانون إجراءات جزائية المتعمق  04/14القانون 
. 71العددالجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية لمجمهورية  66/155لألمر 

 ممتملا 2018 رياني30 قفاوملا ، 1439  لوألا ىدامج 12 يف خرؤملا 18/01 مقر نوناقلا -
 نوناق نمضتملا و رياربف 06 قفاوملا 1425 ةجحلا يذ27 يف خرؤملا  05/04 مقر نوناقل
  . 05 ددعلا ، نيسوبحملل  يعامتجإلا جامدإلا ةداعإ و نوجسلا ميظنت

: القرارات-ب

المجمة القضائية ،الجزائر ،المحكمة العميا الغرفة  09/06/1987اريخ بت 43674قرار رقم -1
.  1992، 08عددالجنائية 

،منشور العدد 51002،22/11/1988رقم  العميا الجنائية بالمحكمةقرار الغرفة -2
2014،01 .

: ناشيرمال/ج

لمنفع تطبيق عقوبة العمل المتعمق بكيفية  2009أفريل  24 المؤرخ في  02منشور رقم -1
. الجزائرية دةقاالعام،و
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:  المراجع-

. األبجدي مراجع بالغة العربية حسب الترتييب/-1

: الكتب العامة/-أ

 1969،  2أحمد فتحي سرور ، اإلختبار القضائي ، دار النهضة العربية ، مصر ، ط -1

. 2008،الجزائر،ط، هومة في القانون الجزائي العام،دارأحسن بوسقيعة الوجيز -2

. 2012دار الثقافة،عمان ط،،(القسم العام)ل أبو عفيفة ،شرح قانون العقوبات الط-3

التدابير المجتمعة كبديل لمعقوبات السالب العزيز اليوسف، عبد اهلل بن عبد اهلل-4
. 2003الرياض،د ط،أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية لمحرية،

. 2010الجزائر،د ط،دار هومة ،(القسم العام)الجزائريقانون العقوبات ، عادو عبد القادر-5

. بغداد،د ط،دس،المبادئ العامة في قانون العقوبات ،المكتبة،القانونية،عمي حسين خمق -6

. 05،1985 دار النهضة،القاهرة طوعمم العقاب،فوزية عبد الساتر مبادئ عمم االجرام -7

. 2،2009ط ،دار الثقافة ،عمان،(العقوباتفي قانون )شرح األحكام العامة،كامل السعيد -8

. 2012،الجزائر دار هومة،العام، ائيز،دروس في القانون الج ممويا ثآشيخ ن لحسن ب-9

القسم العام ،ديوان المطبوعات الجامعية اإلسكندرية ،د قانون العقوبات ،،عضو محمد-10
. 1998ط،

. 2006الجزائر د ط،السياسة الجنائية دار العموم لمنشر   منصور الرحماني عمم االجرام-11

. 2007دار هومة،الجزائر،د ط،مبروك العقوبة موقوفة التنفيذ،دراسة مقارنة،مقدمة مبروك -12
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: متخصصة الكتب ال /-ب

العربية  وبدائمها دار النهصة السالبة لمحرية قصيرة المدةالعقوبة أيمن رمضان الزيني -1
. 2003، 2مصرا،ط 

،دار في السياسة الجنائة الجنائية المعاصرة  ،العقوبة وبدائمهامحمد صغير سعداوي -2
. 2012الحمدونية الجزائر،د ط،

: العمميةالرسائل والمذكرات /ت

دي والقانون المصري،رسالة السعوالعقوبة في النظام التنفيذ وقف الديري بن أحمد عبد اهلل -1
،كمية الدراسات 2006نائية، قسم العدالة الجنائية لمعموم األمنية السياسة الج ماستر،قصص

.. 2006العميا،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية 

دكتوراه لنيل شهادة ،أطروحة السياسة الجنائية لبدائل العقوبات السالبة لمحرية حنان زعميش ،-2
،كمية الحقوق ليابس ليالي،فرع قانون جزائي  جامعة الجتخصص ،عموم قانونية في العموم 
. 2017-2016سيدي بمعباس 1962مارس  19السياسية والعموم 

تخصص قانون جنائي القسم في القانون  دكتورة إرسالالجنائية  األحكامتنفيذ فريدة بن يونس -3
. 2013جوان20السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، عموم، كمية الالعام 

سيدي محمد الحممي،السياسة الجنائية،أطروحة دكتوراه ،كمية الحقوق،جامعة -4
. 2012تممسان،

محمد سيف النصر عبد المنعم ،بدائل العقوبة السالبة لمحرية في التشريعات الجنائية الحديثة -5
. رسالة دكتوراه في الحقوق،جامعة القاهرة
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،رسالة ماستر في لعقوبة الجسمالعام كتبديل  ،العمل لمنفعالرؤوفحنان عبد -6
-2013،اضريخ السياسة جامعة محمد والعموم تخصص قانون جنائي،كمية الحقوق الحقوق،
2014. 

رضا معيزة،نظام وقف ترتيب العقوبة في ضوء السياسة العقابية،رسالة ماجستير في القانون - 7
 .2006جامعة الجزائر يوسف بن خدة  الجنائي والعموم الجنائية كمية الحقوق بن عكنون

العقوبات السالبة لمحرية في التشريع الجزائري ،رسالة ماجستير،في العموم سارة معاش، -8
عة الحاج والعقاب،قسم الحقوق،كمية الحقوق والعموم السياسية،جام اإلجرامالقانونية تخصص عمم 

.  2011-2010لخضر ،باتنة ،

ل لمنفع العام في القانون الجزائر،مذكرة الماجستير،كمية محمد لخضر بن سال،عقوبة العم-9
. 2011-2010الحقوق،جامعة ورقمة،الجزائري،

،دراسة في التشريع ،القيمة العقابية لمعقوبة العقابية السالبة لمحريةةياسين بوهنتال-10
والعموم كمية الحقوق والعقاب،  اإلجرامالجزائر،رسالة ماجستير في العموم القانونية،تخصص عمم 

. 2012-2011السياسية ،جامعة الحاج لخضر،باتنة،

مذكرة "نموذجا"إبراهيم بوغاغة،بدائل العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة ،العمل لمنفع العام-11
لنيل شهادة الماستر،تخصص قانون جنائي كمية الحقوق والعموم السياسية 

. 2013،سكيكدة، 1955اوت20،جامعة

الجزائري،مذكرة مقدمة لنيل شهادة وبات البديمة في التشريع الجزائي ة،العقتحدة بوس-12
. 2016-2015،بود واوبومرداس،كمية الماستر في القانون العام معمق،جامعة احمد بوقرة،

ذكرة ماستر تخصص قانون منوال غراب أوقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجنائي الجزائري،-13
. 2016اسية،جامعة محمد خيضرا بسكرة،جنائي،كمية الحقوق والعموم السي
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: تالمحاضرا/ث

سارة شريفي،األثر االقتصادي لعقوبة العمل لمنفع العام عمى المؤسسة المستقبمية ،حوليات  -1
. 2017-09،محمد بن احمد،02كالية الحقوق والعموم السياسية،جامعة وهران

،عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع الجزائري،يوم دراسي أودينيعبد السالم -2
عالمي . 2011اكتوبر 31،مجمس قضاء ورقمة،وا 

: مذكرة لنيل إجازة المدرسة العميا/ج

إجازة المدرسة العميا )رانيا عياري وجميمة برابعة،وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري -1
. 2005،الجزائر (لمقضاء

: المقاالت/ح

باسم شهاب،العمل لمنفع العام في التشريع الجزائري،مجمة التشريعية والقانون،كمية  -1
. 2013اكتوبر 56العربية المتحدة ،العدد  اإلماراتالقانون،جامعة 

قابية المعاصرة والواقع درايس زيدومة،عقوبة العمل لمنفع العام بين اعتبارات السياسة الع -2
م القانونية واالقتصادية والسياسية،كمية الحقوق جامعة العدد الجزائري المجمة الجزائرية لمعمو

04-2011 .

محمد صالح مهداوي ، بدائل العقوبات الحبسية في التشريع الجزائري ، البحوث العممية في  -3
التشريعات البيئية ، مجمة العممية الدورية ، محكمة تصدر عن البحث في التشريعات  حماية 

 .2014، جوان ،  02 النظام البيئي ، العدد

دراسة مقارنة مجمة "رةالعمل لممنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصصفاء آوتاني ،-4
.  2009،  2، العدد25المجمد " جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية
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، العمل لمنفع العام كعقوبة بديمة لمحبس في التشريع الجزائري مجمة الفكر ،  فايزة ميموني -5
. 2010، الجزائر ، أفريل  06كمية الحقوق العدد 

: مراجع بالمغة الفرنسية / 2

1.ministerede la justice , travail inteerét générle 11 juin 2015  

Htpps://www. Justice . gouv.fr 

2.  le travail d’intérêt géneral ( tig)  

Htpp://admin.fr.ch/sport/fr/pub/bmo/tig- Justice . gouv.fr/ 

Html.p1 

: النصوص القانونية بالمغة الفرنسية / ب

1.Article 131.8 coode pénale francaise2016. 

: المراجع اإللكتيرونية / ب

، عقوبة العمل لمنفع العام كبديل لعقوبة الحبس ، مجمة القانون و األعمال ،  كريم مسعودي  -
. 1ص 

Htpps://www.droit denterparise.org 
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مــلخص المذكرة 

 

العقوبة من جية الذي  ذوقف تنفي نناول ىذا البحث بالدراسة والتحميل موضوعييت  
يعتبر من أىم المنظمة البديمة العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة محاولين من خالل ىذه 

وتأىيل  الحالنظام في تحقيق أىدافو إص جاعة ىذانالتعرف عمى مدى جدية و الدراسة
ي تتم في الوسط الحر بعيدا عن تالمحكوم عميو ،فيو أحد أساليب المعاممة العقابية ال

بيذا النظام في صورتو البسيطة في  ذخأ التشريع الجزائري ن ولقد قمت الدراسة بأنوالسج
ختبار ،مما العقوبة مع الوضع تحت اإل ذالتشريعات أخرى بنظام وقف تنفي أخذتحين 

ة النظر ووقفة جادة في ىذه القوانين من أجل إعادة إدماج ىذه العينة في يتطمب إعاد
المجتمع من خالل تأىيميم ومساعدتيم ومن جية أخرى قمت بدراسة مدى فعالية العمل لمنفع 
العام في التشريعات الحديثة نظرا لكثرة عيوب العقوبات السالبة لمحرية التي تساىم في نشر 

منيا حيث تتمثل ىذه العقوبة البديمة لعقوبة الحبس قصيرة المدة في تحد  أنالجريمة بدل من 
ية التابعة وقيام المحكوم عميو بأداء عمل لمنفع العام بدون مقابل لدى أحد أشخاص المعن

دخولو السجن وأحكامو والمجرمين ولقد لخصت الدراسة إلى إبراز  لمقانون العالي عوض
 و التيالعقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة  العام كبديلالدور اإليجابي لعقوبة العمل لمنفع 

 بيا وليذا ندعو المشرع الجزائري أخذتنجاعتيا في مختمف التشريعات المقارنة التي  تأثبت
جيود األجيزة  تظافر إلى إضافةإلى إيجاد آليات عممية لتطبيق عقوبة العمل لمنفع العام 

 .عمى ونجاحياالقضائية وعدد كبير من الموظفين لمسير 
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