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 مقدمة :
فتكا بالمجتمعات البشرية وبالمقابل تعد  و ر االجتماعية تعقيداىتعد الجريمة أحد أكثر الظوا

ولم تأل المجتمعات البشرية جيدا عمى  العقوبة وسيمة المجتمعات في مكافحة تمك الظاىرة ،
مر عصورىا في تطوير مفاىيم وأغراض العقوبة كوسيمة لمكافحة تمك الظاىرة ، حيث 
يكشف لنا التاريخ االنساني أن العقوبة اتخذت في بداية ظيور التنظيمات االجتماعية صورا 

 .1انتقامية افتقدت الى أسس أو معايير محددة 
لبشرية تطورت معيا الجريمة وتطورت معيا النظرة الى أغراض ومع تطور المجتمعات ا

 وأساليبيا وتطبيقيا ، الى أن وصمت لمعقوبات السالبة الحرية. وأنماطياالعقوبة وأىدافيا 
حيث تعتبر العقوبات السالبة لمحرية الصورة الرئيسية لمجزاء الجنائي وقد ظيرت ىذه 

 رانتشار الجنائي والعقابي بعد قرون طويمة من العقوبات كصورة متطورة لما وصل اليو الفك
العقوبات البدنية التي ناضمت البشرية لمخالص منيا نظرا لوحشيتيا وقسوتيا ولتعارضيا مع 

 2الطبيعة االنسانية 
ومن ناحية أخرى فإن قصر المدة التي يقضييا المحكوم عمييم في المؤسسات العقابية ، 

ات سيئة من خالل اختالطو مع المجرمين ذوي السوابق تمكن المحكوم عميو من اكتساب خبر 
المتعددة ومحترفي االجرام ، وبدال من أن تكون المؤسسات العقابية مركزا لإلصالح والتأىيل 
تتحول الى أوكار لتبادل الخبرات االجرامية وتعمم فنون ارتكاب الجريمة ، وىذا ما كشف عنو 

 رج عنيم .نسب العود ) التكرار( المرتفعة بين المف
وازاء قصور ىاتو العقوبات عن تأىيل واصالح المحكوم عمييم ، ولكون أن الجريمة مرتبطة 
باالنسان منذ القدم ، وبتطورىا وتعقد أشكاليا وتنوع مناىجيا ووسائميا مع تقدم المجتمعات ، 

                                                 

العقوبات السالبة لمحرية القصيرة المدة وبدائميا )دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية، دار النيظة  أيمن رمضان الزيتي ،- 1
 ،ص أ.2005  العربية ، القاىرة، 

بوسري عبد المطيف ، النظم المستحدثة لمواجية أزمة الحبس قصير المدة ، الطبعة األولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، - 2
 .5،ص2016االسكندرية، القاىرة ، 
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ر في والتقنية في العصر الحاضر ، األمر الذي استدعى اعادة النظ التكنولوجيةومع الثورة 
الوسائل التقميدية آلليات العدالة الجنائية وفي القواعد المنظمة لمتجريم والعقاب بإعتبارىا 
األدوات اليامة لمسياسة الجنائية ، وفي ىذا الوقت برزت عدة أفكار وكتابات حول ايجاد 

 بدائل لتمك العقوبات عميا تكون أكثر جدوى في مكافحة الجريمة واصالح المجرم .
عقدت العديد من المؤتمرات ، بغية التقميل من المجوء الى السجن خصوصا  ألجل ذلك

عندما يكون المحكوم عمييم أحداثا ، أو ىؤالء الذين يكونون محال لعقوبات سالبة لمحرية 
، والذي  1885قصيرة األجل ، ويأتي بمقدمتيا المؤتمر العقابي الدولي الثالث في روما عام 

سؤال التالي " الم يكن من األجدى أن يحل محل عقوبة الحبس عقد بغية االجابة عمى ال
 "1عقوبة أخرى مقيدة لمحرية مثل العمل بمنشئات عامة بدون حبس 

كما اىتم المجتمع الدولي من خالل مؤتمرات األمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاممة المجرمين 
لمؤسسات العقابية في اصالح بعالج المشكالت المتصمة بنظام العدالة الجنائية ، منيا فشل ا

المحكوم عمييم ، ولذلك اتجو الفقو الجنائي الى المناداة بتطبيق العقوبات البديمة لمسجون ، 
وبصفة خاصة بدائل العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة ، والى ضرورة اصالح األنظمة 

سائل المرتبطة العقابية وتطويرىا ، وتطبيق أفكار ووسائل عقابية جديدة تختمف عن و 
التقميدية لمعقوبة ، بحيث تنسجم مع التغيرات االجتماعية والسياسة واالقتصادية  باألغراض

وتحقيق أىداف السياسة الجنائية المعاصرة ، والتي يكون في مقدمتيا اصالح الجناة 
 .2وتأىيميم

نامية تواجو حيث أظيرت العديد من الدراسات أن الغالبية العضمى من البمدان المتقدمة وال
تصاعدا في العنف واالجرام ، وأن االجرام يتخذ أشكاال وأبعادا جديدة ، وأن التدابير التقميدية 

                                                 

فيصل نسيغة ، بدائل العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة ، مجمة المتدى القانوني ، العدد السابع ، قسم الكفاءة  - 1
 174، 2010المينية لممحاماة ، جامعة محمد خبضر بسكرة ، أفريل 

الطبعة األولى ، دار النيضة العربية ، رامي متولي القاضي ، عقوبة العمل لممنفعة العامة في التشريع الجنائي المقارن، - 2
 .8، ص 2012مصر ، 
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كافحتيا ليست قادرة عمى معالجة الوضع ، وأىم ما انبثق عنو التوصية ملمنع الجريمة و 
عمى نطاق الثامنة والتي نصيا " العمل عمى نشر التدابير البديمة لعقوبة السجن في العالم 

واسع وذلك بإدخاليا ضمن التشريعات الجزائية ، واعطاء أجيزة العدالة التأىيل الالوم لفيميا 
 وتطبيقيا .

عبر ترشيد العقاب بالبحث  استراتيجيياوألجل ذلك سعت مختمف الدول الى اعادة النظر في 
، وىدا بالسعي عقابية تحقق فاعمية أكثر في تجسيد األغراض العقابية المعاصرة  أنظمةعن 

إليجاد عقوبات بديمة لعقوبة الحبس قصير األجل تفيد المجرم والمجتمع معا ، وتوفر ظروف 
 .1أفضل لنجاح عممية التأىيل االجتماعي 

ومن بين البدائل الميمة لمعقوبات السالبة لمحرية : العمل لفائدة المنفعة العامة ، ايقاف 
بة مع الوضع تحت االختبار ، المراقبة االليكترونية ، التنفيذ العقوبة الحبسية ، تعميق العقو 

 الغرامة المالية ......
والمشرع الجزائري كغيره من التشريعات سمك ىذا المسمك ، حيث أدرج عقوبة العمل لمنفع 

 20092العام كبديل لمعقوبات السالبة لمحرية ، بموجب تعديل قانون العقوبات لسنة 
المتضمن تنظيم السجون وكيفيات العمل بو والمعدل  05/04وكذا قانون تنظيم السجون 

 المتضمن كيفية العمل بالسوار االليكتروني . 18/01بموجب القانون 
عقوبة –ومن ىذا المنطمق جاءت دراستي بعنوان : بدائل العقوبات في التشريع الجزائري 

 العمل لمنفع العام و نظام المراقبة االليكترونية "
 الدراسة فيما يأتي : حيث تتجمى أىمية 

                                                 

بوسري عبد المطيف ، النظم المستحدثة لمواجية أزمة الحبس قصير المدة ، الطبعة األولى ، مكتبة الوفاء القانونية ،  - 1
 .6،ص2016االسكندرية ، القاىرة ، 

، والمتضمن قانون العقوبات ، والمعدل 1966سنة الموافق ل يونيو  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66األمر - 2
 (2009مارس  08، المؤرخة 15)ج ر العدد  2009فبراير  25المؤرخ في  01-09والمتمم بالقانون رقم 
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ان الكثير من الدراسات والبحوث حول السجون تشير الى فشل السجون في اداء  -
رسالتيا االصالحية ، فإن ذلك يجعل التعرف الى التجارب والخبرات الميدانية 

حيث تبدو أىمية الدراسة في أنيا  والعممية في مجال بدائل العقوبات السالبة لمحرية ،
تتناول بعض أنواع البدائل العقابية لمعقوبة السالبة لمحرية ، ال سيما عقوبة العمل 
لمنفع العام ، بإعتبارىا أحد النماذج العقابية المعاصرة والمطبقة في الجزائر المتخذة 

 ضد بعض الجناة 

وصية واضحة من كما سأتطرق في دراستي لنماذج عقابية معاصرة ذات خص -
 العقوبات البديمة كنظام المراقبة االليكترونية ) السوار االليكتروني( 

كما توضح الدراسة أن العقوبات البديمة تحقق أىداف العقوبة وتكافح الجريمة بدون المجوء 
بسمب  باإلفرادلسمب الحرية يشكل مطمبا يستحق التطبيق ألن الدولة ال تيدف الى تنكيل 

صالحتمجأ الى ذلك لضرورتو في خدمة أمن المجتمع  نماوا  حريتيم ،   المحكوم عمييم . وا 
الضوء عمى عقوبة العمل لمنفع العام ، التي تعد من بين بدائل العقوبة السالبة لمحرية  إلقاء

قصيرة المدة ، من حيث تحميل مفيوميا والتأصيل القانوني ليا والمقارنة بين ما جاء بو 
يره من التشريعات العقابية كا لمشرع التونسي في بعض الجزئيات ىذا المشرع الجزائري ، وغ

 النظام . 
اضافة الى القاء الضوء عمى نظام المراقبة االليكترونية بإعتبارىا وسيمة حديثة أدخميا 

 المشرع الجزائري حييز التنفيذ .

وحة واألسئمة ولغرض االحاطة وااللمام بموضوع الدراسة في حدود االشكالية الرئيسية المطر 
الفرعية المرتبطة بيا ، تناولنا الموضوع في فصميين ، بحيث خصصنا الفصل األول منيما 
لمعقوبة النفع العام وسنتطرق قيو الى ماىية عقوبة النفع العام في المبحث األول منو في 
حين سنتطرق الى شروطو وكيفية العمل بو في المبحث الثاني في حين كان الفصل الثاني 

صصا لدراسة الرقابة االليكترونية ' السوار االليكتروني ( بإعتبار خاصية جديدة طرحت مخ
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في التشريع الجزائري كما سنخصص المبحث األول لدراسة  مفاىيم الرقابة القضائية والتطور 
التاريخي بينما سنتعرض في المبحث الثاني الى شروطو وكيفية العمل بو الى األثار السمبية 

 ية لنظام المراقبة االليكترونية عن طريق السوار االليكتروني واالليجاب
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 ـعالػامنفع لػؿ عملػابة وماهية عقوؿ: الؿ افصالػ

 ذـنم فورـمعالـ نـمو ،اـمعيق لئاـسو ىرخأ ةيج نم ددتعت االفيتخاوالجرائم  ددعتلــ نظرا
 وــنأ رــيغ ،ةــيرحملـ ةبلـاــسلـا ةــبوقعـلا مــمت يــىالجرائم  مــظعملـ ةررــقمـلا ةــيديمقتلـا ةــبوقعـلا نأ مدـقالـ

ـ ةبلاـسلـا ةــبوقعـلا تحبـصأ ةــبكترمـلا الجرائم ةروـطخ لتفاوت نظرا م  ىــمع اتؤثر سمب ةــيرحل
 ةـميرجـلا نم دحلـا أي اساسأ عمقلـا فدى عايضوبتالي ،معيفنت اــمم رـثكأ مييــمع موـكحمـلا

 ليدبلـا ناكو ةبوقعـلا ليذه ليدب نع لمبحث عفد ما وـىو ،مييـمع موـكحمـلا لـيتأى ةداـعاو
 ةــعبيطلـا يــى اــمف ،ماــعلـا لمنفع لـعمـلاة ـبوعق ةـنرقاملـا تاعيرـشتلـا نـم دـيدعـلا رـظنب لـثمألا
 تاعيرشتلـبا تفعد يتـلا المبررات ىراألحــب وأ بابــسألا اىيــمو ؟ةــبوقعـلا هذــيـل ةـينونقالـا
 تالؤاــستلـا ةــممج ىــمع ةــبجاإلـلو وــيمع ءاــنب؟ ةبوقعلـا هذى دامعتإل االفيتخا ىمع ةينونقالـا

 لوألا ثـحبملا يـف لواتنن ثيح نثيحبم ىــلـإ لــفصلـا اذــى يــف يتــسرا د مــقسسأ ركذــلـا فةلاــس
 ةبوقعلا هذيل ءوجملا ترا ربم جرا دإل يناـثلا ثـحبملا صـخصأو ةـبوقمعل ةـينونقالا ةـعبيطلا

 اىروص مىأو

 المبحث األوؿ : الطبيعة القانونية لعقوبة العمؿ لمنفع العاـ

 خييراـــت روـــطت نـــم اـــيب قـــعمتي اـــم لـــك ماـــعـلا عـــفنملـ لـــعملـا ةـــبوقعـل ةـــينونقالا ةـــعبيطلـبا دـــيقص
 ةـبوقعلـ خييراـتلـا روطتلـاـب لوالا بـمطملـا قـعمتي ،نيـبمطم ثـحبمـلا اذـى نمضيتس اذل ،مويفمو
 لمنفع العام. لعملـا ةبوعق مويمف يناثلـا بمطمـلا و ماعلـا فعنلـ لـعمـلا

 

 

 

 ـ عالػا منفعلػ ؿعملػا بةوعقلػ يخيرتالػا طورتلػا وؿ:الا بمطملػػا
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 ةــبيقاعـلا ةــسايسلـا روــطت ةدــيلــــــــــــــو نــكت نـلـ يــيف ،اــيخيرتا ةــميدق ةرــكف يــى ماــعلـا عــفنلـم لــعمـلا ةرــكف 
 ةـبوعق روـطت مـث ،لوا عرـكف ةيالمـسالا ةعيرـشلـا يـف اـىروطت سردنـس اذـيلـ ،ةـيثدحلا ةرصامعـلا
 .ةنرقامـلا تاعيرشتلـا في ماعلـا فعنملـ لـعمـلا

 1إلسالميةا يعةرشلػا فيـ عالػا منفعلػ ؿعملػا بةوعق وؿ:ألا رعفلػا
 

 نــم ددــع نوممــمسلـا رــسأالكبرى لما  ردــب ةوزــغب و التحديد ةيالمــسإلا ةعيرــشلـا ءيــجمب
 يـف ةـيندمـلا وـغومب دـعب وبحاـصأ -ممـسو وـيمع ا ىمـص – لوـسرلـا راشتسا شيرق راــفكلـا
 و ةريـعشـلاو مـعملـا وـنب ءالؤـى ا لوـسر اـي « : وـنع ا يضر قيدصـلا ركب وـبأ لاـفق   مىرـمأ
 ، راـــفكلا ىـــمع اـــنل ةوـــق هانذـــخأ اـــم نوـــكيف ، ةـــيدفلـا مينـــم ذـــنأخ نأ ىرأ ينإـف ، ناوـإلخا

 - ممـسو ويمع ا ىمص – ا لوسر لفقا ،»ادعض اـــنل اوـــنوكيف ، ا مييدـــيي نأ ىـــسعو
 ر،ـــكب وـــبأ ىرأ  اـــم ىرأ اـــم او:«وـــنع ا يـضر رـمع لاـفق " باـطخلـا نـبا اـي ىرـت اـم:«
 نـب لـيعق نـم اـيمع نـمكتو ،قونع برـــفأض رـــمع بـــيرق نالـــف نـــم يـــننمكت نأ ىرأ نـــكـلو
 وــقنع برـضيف وـيخأ نالـف نـم ةزـمح نـمكتو ،وـقنع برـضيف بـلاط يـبأ

 ىوـــيف ،"ميتداــقو ميتــمئأو مىديدانــص ءالؤــىو ،نيكرــممشلـ ةداوـــى اــنبومق يــف وــنأ ا مــعمي ىــتح ،
 مينـم ذـخأو ،ونع ا يضر ركب وبأ ولـقا ما ويي مـلو ،-ممسو ويمع ا ىمص – لوسرلـا
 ر،ـكب يـبأو – ممـسو وـيمع ا ىمـص – يـنبـلا ىلـإ تودغف رمع لقا دغلـا نم نكا ـاممف اء،ـدفلـا

 ءاـــكب دتـــجو نإـــف ؟ كباحـــصو تـــنأ كـــيكبي اـــم يـــنربخأ ا لوـــسر اـــي تـمفق ناـيكبي اـمىو
 يذـــمل " – ممـــسو وـــيمع ا ىمـــص – ا لوـــسر لاـــفق ،اـــكمئاكبل تـــيكابت دـــجأ مـــل ناو ،تـــيكب

 - ةرجشلا هذى نم ىندأ ميباذع يمع ضرع دفق اءدفلا مىذـــخأ نـــم ك،بحاـــصأ ىـــمع ضرـــع
 نخثــي ىــتح ىرــسأ وــل نوــكي نأ يــنبل ناــك ما ﴿ : ولوق ىلاعت ا لزأنف ؛-"ةبيرق ةرشج

                                                 

-337، ص 2001، دار الفكر لمطباعة والنشر التوزيع ،1صفي عبد الرحمان العيار كفوري ، الرحيق المختوم ، ط - 1
338. 
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 قبس ا نم باتك الول ميكح زيزعاو ةرــآلخا دــيري او انيدــلا ضرــع نودــيرت ضرألا يــف
 يرأ  ىــمع رــمألا رمتــسا 67-68. ةيآلا :لفانألا ﴾ ميظع باذع متذخأ اميف ممسكل
 ،مــىرد فالآ ةــثالث ىــلإ مــىرد فالآ ةــعبرأ نــم اءدــفلا ناــكو ،اءدــفلا مينــم ذــفأخ قيدــصلا

 ةرشع وــل عــفد اءدــف وــل نــكي مــل نــمف ،نوــتبكي ال ةــيندملا لــىأو ،نوــتبكي ةــكم لــىأ ناــكو
 وــيمع ا ىمــص – لوــسرلا نَ   ــم .اءدف ويف اوقذح اذفإ ، معمميي ةيندملا ناممغ نم ناممغ

 شيرق ىرسأ بو مقا ما راعتبا ىــلإ ةفاــفإض اء،دــف رــيغب ميقمطأــف ،ىرــسأ ةدــع ىــمع – ممــسو
 .ةباتكلـا تعميميم ةيندملا ناممغ ونم نادتسا دفق ةيدف

 .ةنراقملػا تاعيرشتلػا يف ـاعلػا نفعملػ ؿمعلػا ةبوعق :يناثلػا عرفلػا
 وشيم روتاينؿا ثيدحلػا رصعلػا في ـاعلػا فعنملػ ؿعملػا ةبوقعب بلػاط فم ؿوأ فإ
(Micduoh) ةرػكفلػا هذه فأ ريغ ،ـ8113 ةنس فوجمسلػ ةماعلػا ةيمعجلػا ـامأ ؾؿذ فاكو 
 زػيمتي فاػك ثػيح ةػيرحملػ ةبلػاػسلػا ةػبوقمعلػ اػمزالم يبقاعلػا ؿعملػا يػقبو فايػسنلػا يػط تػمظ
 فوناػػػقلػا ءاػػػج فأ ىػػػلػإ ةقاػػػشلػا ؿاغػػػشألا ةػػػبوقعب ؼرػعي اػم وػهو ةنياػسنإالالػو ةوػسقلػبا
 ـئرا جلػا ضعبؿ ةبوعق اعمهجو يحالإلصاؿػػػعملػا ةػػػبوعق ىػػػمع صػػػن يذػػػلػا ـ8910 يتايفوػػػسلػا
 1ثادألحا ىمع ؾؿذك اهقبطو
 
 

 بيةرغلػا تيعارتشلػا فيـ عالػا منفعلػ ؿعملػا بةوعق طورت ؿ:وألا رةفقلػا

 ةـيخيرتا لحرا م ربع ماعـلا فعنمـل لعملـا ةبوقعـل ايتبنيب ةيبرغـلا لودلـا نم ديدعلـا تزيمت
                                                                   منيا: ركذن ،ةـفمتمخ
 ةــمدخلـا( اـنياطيرب يـف ماــعلـا العمل لمنفع ةــبوعق صوـبخص نوناـق لوأ ردـص ترامجنإ:الأو

                                                 

كمية  شيتون خالد ، العمل لمنفع العام كعقوبة بديمة عن العقوبة السالبة لمحرية ، مذكرة ماجيستر ، جامعة بن عكنون، - 1
 .10،ص2010-2009الحقوق ، 
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 ةـئيانجـلا العدالة نوناـق ىـضتقمب ،م1972 ةنـس )ةـيزيمجنإلا ةيمـستلـا بــحس ةـماعـلا ةـعفنمملـ
 لــفضلـا عــجريو ،م1973 ةــئيانجلـا مكاــحملــا تاطمــس نوناــق يـف ليـفصتلـبا ىادـعب تنظيمو ليتم

 لـــخدأ يذـــلـا (raBbaBawtooen) نتوالى البارون باريارا  ةــبوقعـلا هذــيب المطالبة يــف
 انياطيرب في ومبق نجسلـا لئادب تنكا ثيح ،م1972 ةنـــسالعدالة الجنائية  نوناـــق يـــف اقتراح

 .راتبالخا تتح عضولـاو ةمرا غلـا في ةرحصنم
 ةبوعق ؿمجا في حنجا تحقق يتلػا جذامنلػا فسحأ فم يسنرفلػا عيرشتلػا دعينسا رثانيا:ف

 ةػػػيمعج وأ ةػػػسسؤم وأ ةػػػيئه حؿاػػػصلػ ؿػػػعملػبا هػػػيمع ـوػػػكحملػا ـزػػػتمي ثيح ،ـاعلػا فعنملػ ؿعملػا
 .1ؿبمقا فودبو ةكمحملػا اهردتق اػػػنونقا دةدػػػمح ةدػػػملػ ؾػػػلػذو ،ةػػػمعا

 ةبوعق ذــختت اــمك ،تاــفلخامـلا وأ نحــجلـا ضــعب يــف ةــيميكمت وأ ةيفاــضإ ةــبوعق ةروــص وأ ،
 2نوناـق اـييمع صـن ذـيفتنلـا فـقولـ ةفاـمض ةدـيدج ةروـص يـسنرفلـا عيرشتلـا في ماعلـا فعنمـل لعمـلا

 .10 وانج 1983"م
 
 

 نأــب ةــكمحمملـ ةــيكيرمألا ةدـحتملـا تاــيالولـا يــف نوناــقلـا زـييج يكيةرألما دةمتحلػا تالياولػا ثا:لػثا
 لوــحكـلا يطاــعتك ةطيــسب مئرا ــبج مييــمع موــكحملـا ىــمع ماــعـلا عــفنملـ لــعمـلا ةـبوقعب يــتقض
 مزـتمي يـتلـا تاعاـسلـا ددـع اـمأ ،اـىريغو ريــسلـا تاــفلمخا ىدــحإ باــكتار وأ ،ةــنيمع فةــبص

 ابــسانت ةعاـس 400 و 40 نيـب حورا ـتتف اـيئادبأ وـيمع موـكحمـلا

 الفقرة الثانية : تطور عقوبة العمؿ لمنفع العاـ في التشريعات العربية 

                                                 

محمد لحضر بن سالم ،عقوبة العمل لمنفع العام في القانون الجزائري ،رسالة الماجيستر، كمية الحقوق ،جامعة ورقمة،  - 1
 . 9،ص2011-2010الجزائر ،

كوين ، زيرلدة الجزائر، جبارة عمر ، دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام ،محضارة بمناسبة ممتقى ت - 2
 .2،ص2011
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 برجاتلـبا ةـــنرمقا دوـــمجلـا نـــم عوـــنب مـــستت ماـــعـلا عـــفنملـ لـــعمـلا ةـــبوقعب قـــعمت اـــميف ةـــيبرعـلا ةـــبرجتلـا رـــتبعت
 ميتسما وـىو ةـقدلـاو ليـفصتلـاو حاـضيإلا ىــلإ رـقتتف يـتلـا يةعيرـشتلـا سـألسلـ ةبـسنلـبا خاصة ةيبرغلـا
 1ويلإ قرطتلـا

 ةــبوقعك ،نيتروــص يــف اــيب ذــخأو ماــعـلا عــفنملـ لــعمـلا ةــبوعق ىــمع يرــصمـلا عرــمشلـا صــن  رمص ال:أو
 كلذـكو يرـصملـا تاـبوقعلا نوناـق نم 18 ةدامـلا ويمع تنص يتلـا ةدملـا رحص سبحلـا ةبوقعلـ ةــميدب
 ،ىـلوألا ةروصلـا في ةئيانجلـا تاءرا إلجا نونقا نم 479 ةداـملـا
 ءوــجملـا متــيلـ يندــبلـا هرا ــإلكلـ ةــميدب ةــبوقعك ماــعلـا عــفنمـل لـعملـبا ذـألخا في لثمتتف ةنياثلـا ةروصلـا امأ
 تــنص يــتلـاو ،عفدــلـا نــع هزــجعو وــيمع موــكحمـلا عاـتنما ببــسب ةــعوفدمـلا رــيغ ةــمرا غلـا ليــحصتلـ اــييلـإ

 2ةيرصملـا ةئيانجلـااالجراءات  نوناــق نــم 523 ىــلإ 520 نــم داوــمـلا اــييمع
 ماعـلا فعنملـ لعمـلا ةبوقعب ذتخأ يتلـا ةيبرعلـا تاعيرشتلـا جين ىمع يسنوتلـا عيرشتلـا رسا سنوت ثانيا:

 89 مــقر نوناــقلـا بــجومب كــلذو ،اــيب قــطنلـا نــم مكاــحملـا نيــمكتلـ ةــميدبلـا ةــبوقعلـا هذــى ىمع صنو
 تاالـــحلـا ضــعب يــف نجـــسلـا ةــبوعق ضيوــعتب قـــعمتملـا م1999 توأ 02 يــف خرؤــملـا م1999 ةنــس

 نأ رــيغ ،ةــئيانجلـا ةــمجملـا نــم " أد " لــفصلـبا اــيجردأ مــث ةيمــصأ ةــبوقعك ماــعـلا عــفنمـل لـــعملـا ةــبوقعلـ
 م2002 ةنــسل 82 مــقر نوناــق ردــفص ،ماــعلـا عــفنملـ لــعملـا ةــبوعق ذــيفنت تاــيلـآ ددــيح مــلـ نوناــقلـا اذــى
 هذى ذيفنت في تابوقعلـا قبيطت قاضي تايحالص حضويلـ م2002 ربوتكأ29 يــف خرؤــملـا
                                                                           .تابوقعلـا

 الجزائر:ثالثا
 ثــيح ،يرــئزا جلـا عيرــشتلـا يــف ثيدــح يباــعق بومــسأ ماــعـلا عــفنمل لــعمـلا ةــبوعق نأ دــكؤملـا نــم
 خرؤــــملا 01/09 مــــقر نوناــــقلا بــــجومب تاــــبوقعلا نوناــــق ليدــــعت رــــثإ يرــــئزا جلـا عرــــمشـلا وــــجردأ
 1.نحجملـ ةررقمـلا ةيمألصا تابوقعلـا نمض وجردأو 2009/02/25يــــف

                                                 

صفاء األوثاني ، عقوبة العمل لمنفع العام في السياسة العقابية ، دراسة مقارنة ، مجمة المعاصرة ، االقتصادية  - 1

 .448ص،2009، العدد الثاني ، دمشق ، 25والقانونية ،المجمد 

 12-11.ص ،قباسلا عجرملا م،لسا نب رخضل دمحم - 2
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 ـعالػا منفعلػ ؿعملػا بةوعق ـومفه ثاني:لػا بمطملػا

 فرــعتلا اذـكو ةــبوقعلا فـيرعت ىــمع فوقولـاـب الإ يتأــي ال ماـعلـا عــفنمـل لـعملا ةــبوعق موـيمف نإ
 ،ةيبيــشلـا ةــبيقاعـلا لاــمعألا ضــعب ىــعم ةــبوقعلـا هذــى زــييمت نــع الــفض ايــصئاصخ مــىأ ىــمع
 .يتيأ اميف اييلـإ قرطنتس رومأ اــميكو

 ـعالػا منفعلػ ؿعملػا بةوعق ؼيرتع : وؿألا رعفلػا

 ةـــسايسلـا يــف ةدــمـلا ةريـــقص ةــيرحملـ ةبلاــسلـا تاــبوقعـلا لئادـــب زرــبأ نــم ماـــعـلا عــفنملـ لــعمـلا دــعي
 و مرــجملا لــيأىتو حالــصإ وــىو ةــبوقمعل ساــسأ مــىأ ىــمع موــتق اــينأ ثــيح ،ةرــاصمعـلا ةــبيقاعـلا
 دـق يـتـلا هرا ـكإلا لئاـسو ىـلـإ ءوـجملـا نود نـم حالصا ادرف وعمجو ،عمتجملبا اجومدإ ةداــعإ
 م.حياتي بنواج  فعمى مختم سمبية راـثآ اـينع رـجنت

 :يتكاآل ةبوقعلا هذيل ييفقلاو ينونقالا فيرعتلا نم لكب قرطتلا ميتس ويمع ءانب

 ـعالػا منفعلػ ؿعملػا بةوعقلػ نيوقانلػا ؼيرتعلػا ى:لػو ألا رةفقلػا

 في صن ونأ ريغ فقوملـ ايكرت لب ماعلا فعنمل لعملا ةبوعق فرعي يرئزا جلا عرمشلا ملـ
 لوألا لـفصلا يـف تءاـج يـتلا دـيدجلـا يرـئزا جلا تابوقعلا نونقا نم 1رركم 3 ةداملا
 ىــمع نــمألا ربيادــتو تاــبوقعـلا ناوــنع تــتح لوألا باــتكلـا نــم لوألا باـبلا نـم ررـكم
 نيب حورا تت ةدمل رجأ نود ماعلا فعنمل لعمب ويمع موــكحملا ماــيبق اــيب قوــطنمـلا ةــبوعقـلا
 ىدل را يش 18 هصاقأ سبح موي لك نع نعتيسا باسبح ،ةعسا ةئامتسو ةعسا نيعبرأ

 عرــمشلا اــمأ" .ركذلـا قةبسا ةداـمـلا ايتددـح طورـشب كـلـذو ،ماـعـلا نوناـقلـا نـم يوـنعم صشخ
 متــي ل،ــبمقا نود نيــعم لــمع اءدأــبالتزام  اــينبأ ماــعلا عــفنملـ لــعملـا ةــبوعق فرــع دــقف يــسنرفلـا
 نإــف ماــظنلـا اذــيلـ اــقبطو ، اــىريغ وأ تاــيمعج وأ تاــسسؤم ىدــلـ عــمتجملــا ةدــئفالـ هزاــجنإ

                                                                                                                                                         

 2.ص ،العمل لمنفع العام بةوعق ذتنفي في لعامةا نيابةلـا دور ر،عمر رةجبا - 1



 عقوبة العمل للنفع العام        بدائل العقوبات في التشريع الجزائري:  ل األول الفص

 

 

 

13 

 لــعمـلا ةــبوقعل وعاــبإخض يــفتكي وــنفإ ،وــيمع موــكحمـلا ةــيرح بمــسب موــيق نأ نــم الدــب يــقاضلـا
 ةـيرحمـل ةبلاـسلا ةـبوقعلا نـع اليدـب ةبوقعلا هذى نوكت ال يسنرفلـا نونقالـا يفو ،ماعـلا عــفنملـ

 فعنملـ لعملا نم لعج يسنرفلا عرمشلا نأ حضتي كلذبو " 1العقوبات المالية ىـتح لـب ىادـحو
 .ةيلاملا تابوقعلا اذكو ةيرحملـ ةلباسلـا تابوقعلا نع اليدب ماعـلا
 ـعالػا منفعلػ ؿعملػا بةوعقلػ فقهيلػا ؼيرتعلػا ثانية:لػا رةفقالػ
 رـيغ ةيكمـشلـا ةـياحنـلا نـم ماـعـلا عـفنمـل لعمـلا ةبوقعلـ ةييفقلـا تافيرعتلـا تينابت
 نم ةممج ءرا قتسا لالخ نم اجوتتنسا ميتس ما مىو امومع ،ريغتي ال نومـضملا نأ
  لـعمـلا ةـبوعق "لاـشتيس ىوـسنرا ف" ذاتسألا فرعي  :يتكاآل يىو تفايرعتلا مىأ

 نودب لعمب مايقلا نم ويمع موكحمـلا نمكي يـقاضلا نـع مـكح رودـص " اـينبأ ماـعلا عـفنملـ
 لــعمب ماــيقلـا يــف ماــعـلا عــفنمـل لــعمـلا ةبوعق لثمتت رخآ ىنمعب ،2ةماعلا حةمصملـا ةدئفالـ لبمقا

 ءاـــقضلـ ةـــبيقاعـلا ةـــسسؤملـا ولـخادإ نــم الدــب رــجأ نود ماــعلا عــفنملـ وــيمع موــكحمـلا فرــط نــم
 3.صةتخملـا ةئيقضالـا تاـــيجملـ ةـــيريدتق ةطمـــس ةـــبوقعـلا هذـــى ةدـــم ىـــقبتو ةـــيرحملـ ةبلاـــسلـا ةـــبوقعـلا

 جراــخ ةاــنجلـا ىــمع قــبطي يباــعق ماــظن ماــعلـا عــفنملـ لــعملـا نأ وــفقلـا نــم رــخآ بــنجا ىرــي اــمك
 عــــمتجمـلا ةــــمدخلـ ةــــينعم لاــــمعبأ ماــــيقلـبا وــــيمع موــــكحمـلا التزام نمــــضتي ،ةــــبيقاعـلا تاــــسسؤمـلا
 دودــحلـا نمــض كــلذو ةــكمحمـلا اــىررتق ةدــم لالــخ ،يداــم لــبمقا ىــمع لوــحصلـا نود
 حلـاــصملـ لـعملـبا وــيمع موـكحملـا مزا ــلإ اـينبأ ةــبوقعلـا هذـى فرــعتو ،4اـنونقا اــييمع صوــصنمـلا
 مكحلـا في ىاديدتح متي ةينعم ةدم لالخ تاعورمشـلاو ةماعلـا تاــسسؤمـلا ىدـحإ يــف ماـعـلا

                                                 

ئري ، مذكرة ماجيستر ، كمية الحقوق جامعة  ،ةراــس شاــمع - 1 تشريع الجزا العقوبات السالبة لمحرية في ال
 .133،ص  2011-2010باتنة ، 

هحاضرة حىل بذائل العقىبات الوذًية،دورة دراضية حىل بذائل الطجي ، الوعهذ األعلى للقضاء ، تىًص  لوٌجً األخضر ،- 2
 .43، ص  2003هارش  08، 

 .03،ص2009جانفي  11عقوبة العمل النفع العام في التشريع المقارن ،  وانعن تتح رةمحاض ،قيارز ودميم - 3

 .133المرجع السابق،ص  ،ةرسا شامع - 4
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 صيخص رجأ لبمقا لعمـلا اذى نوكي لودلـا ضعب في ونأ ركذلـبا ريدجلـا .ةبوقعـلبا ردصالـا
 1.ويمع ينجملـا ضيوعتلـ ونم ءزج
 نــع را ــيفكت عــمتجملا ىــمع ةدــئفالـبا دوــعي لــعمب نحاــجلـا ماــيق« اــينأ ىــمع "تــيزما رــمع" اــيفرع
 ماـعـلا عـفنملـ لـعمـلا ةـبوقعب دقصيو2رجأ لبمقا كلذ نوكي نأ نود وفرط نم بكترملا أطخلا

 نودــب لـــمع زاــنجا لـــجأ نــم وـــتقفاومب نوــكتو وـــيمع موــكحملا ةـــيرح نــم ةدـــيمق ةــبوعق اـينبأ
 ةبلاـسلا ةـبوقمعل ةـضرمعا ةيرحمل ةديمق ةبوعق ىي رخآ ىنمعب ،3ةعامجمل عـــنف وذ رـــجأ
 ماظنلا ىمع ظحفامل عبتا ةيرحلا نم يئزج نامرح اينأ ىمع قاـفتالا نـمكي اـمك ةـيرحمل
 4.ةماعلا ةعفنملا قيحق ،ماعلا

 ـعالػا منفعلػ ؿعملػا بةوعق صخصائ ثة:لػثالػا رةفقلػا

 هذـيل نأ دـنج ماـعلا عـفنمل لـعملا ةبوعقل ركذلا فةلسا تفايرعتلا ةممج ءرا قسا لالخ نم
 نـع اـىزيمت صئاـخص اـيل نأ امك ةيديمقتلا تابوقعلا مع اييف كرتشت صئخصا ةـبوقعلا
 .ةرفقلا هذى في ونايب ىمع يتأنس ما وـىو تاـبوقعلا يقاـب

 رىألخا تباوعقلػواـ عالػا منفعلػ ؿعملػا بةوعق فبي كةرمشتلػا صخصائلػا ال:أو
 ةرـيألخا هذـى نيب ةكرتمشـلاو ماعـلا فعنملـ لعمـلا ةبوقعب قةعمتمـلا صئصاخلـا نم ديدعلـا كانى
 :يتكاآل صئخصالا هذى زجون ،ىرخأ تاـبوقعو

 خضوع العمؿ لمنفع العاـ لمبدأ الشرعية :-1

 ةداــملا وــيمع تــنص يذــلـا ، ةيعرـشلـا أدــبملـ عــيخض ىرــألخا تاـبوقعلـا رئاــبك ماــعلـا عــفنملـ لـعملـا
                                                 

،أكاديمية نايف لمعموم 1عبد ا بن عبد العزيز اليوسف ، التدابير المجتمعية كبديل لمعقوبة السالبة لمحرية ،ط - 1
 .139، ص  2003األمنية، الرياض ،

 محاضر حول عقوبة العمل لمنفع العام ،مجمس قضاء بجاية بدون تاريخ .،تيزما رمع - 2

3  - gotreHiàp nitraM-snoHE , il edDtiDveD ccvep de pDtiaDciepia,aaeeiareaH eoeeae, ti,itiHai 2002, l193.  
4  - gi rtonoee eteHratir MaHatoetreM torrà://oe/eH.,t.ao/Eàatr/,t/àm////a/reM-1or/e.à1.  

 

http://admin.fr.ch/sport/fr/pub/bmo/tig-1html.p1
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 أدــبمـلا اذــى دــعي ثــيح ،ةــقدب اىاردــقمو اــيعون ددــيح يذــلا وــىو ، تاــبوقعلا نوناــق نــم ىـلوألا
 ةــلومخـلا ةطمــسلـا لاعمتــسا يــف ، ءاــقضلـا فــعست نــم درا ــفألا تاــيرحو قوــحق ةــيامحل ةنامــض

 يـــتلـا ةـــلاحـلا يـــف الإ ةـــبوقعـلا هذـــيب مـــكيح نأ عيطتـــسي ال يـــقاضلـاو ،ةـــبوقعلـه ذـــيب مــكحلـا يــف مــيلـ
 ةطمــس ةــكمحمملـ ةداــع تاعيرــشتلـا كرــتتو اــيقبيطت طورــش كلـذــكو ،ةــبوقعـلا هذـــى اـــييف ضرـــتف
 ءقضا ةيفيكو ل،عملـا ةيجو تاعاسلـا ددعو وطورشو لعمـلا ةعبيط دــيدتح يــف ةعــساو ةــيريدتق
 فعنمل لعمـلا ةبوعق قبيطتب قعمتي ما لك ىمع صن الثم يرـئزا جلـا عرـمشلـفا ،1ةبوقعـلا هذى
 الجزائري . تابوقعلـا نونقا نم 6 رركم 5 ىلإ رركم 05 نم داوملـبا ماعـلا

 ةئييـلا ىي ةئيقضالـا ةطسملـا رتبعت قضائيـ بحكـ عالػامنفع لػؿ عملػا بةوعق دورص -2
 لعمـلا ةبوعق ضرف زويج ال رخآ ىـنمعب ، ةـبوقعلا اردصإ في صصاتالخا ةبصاح ةديحولـا
 اذــى ماــكحأ مظنــي يذـلا نوناـقملـ اـقفو ةـصتمخ ةيئزا ج ةكممح لبق نم الإ ماعـلا فعنملـ
 يتلا ةماعلـا اــيئيلا لــبق نــم الو ، ةــلودلبا ةــياردإ ةطمــس لــبق نــم ايــضرف زوــيج الــف ،2ماــظنلا

 3.ايحلصال لعملا ميتس

 شخصيةلػا دأمبلػـ عالػا منفعلػ ؿعملػا بةوعق وعخض -3

 ، ةينعم ةميرج باكتربا ونتادإ تبتث يذلـا بنذمـلا صخشلـا ىمع عقوتي ال ةبوقعـلا نأ كلـذ
 ال ماعـلا فعنمـل لعمـلا ةبوعق نأ أي ، وتثرو وأ وترسأ وأ وبراقأ دحأ لاينلـ دتمي نأ زوفيج

 4.ةيئزا جلا ةيلوؤمسلا دعاوق نمض ةميرجلا باكترا نع لوؤمسلا ىمع الإ ذفني

 اة و مسالػا دأمبلػـ عالػا منفعلػ ؿعملػا بةوعق وعخض  -4

                                                 

، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 4العقوبات الجزائري القسم العام ، ط ونناـــق حرـــش ، نايممـــس ا دـــبع - 1
 .420،ص2005الجزائر، 

 .161،ص2008،دار اليومة لمنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2عثمانية لخميسي ، عولمة التجريم والعقاب ، ط- 2

 .43العمل لمنفع العام في السياسة العقابية المعاصرة ، ص،تانيوألا ءصفا - 3

 .147،ص 2002لحسن بن شيخ ، مبادئ القانون الجزائي العام ، دار اليومة لمنشر والتوزيع ، الجزائر ،- 4
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 عــيمجلا نيــب ماــعلا عــفنمل لــعملا ةــبوقعل وــضرف يــف نوناــقلا يواــسي أدــبملا اذــى ىــتضقمب  
 ،ةيعرــمشل ةرــشابملا ةــجنتيلا يــى ةاواــمسلاو   ، صاخــألشل يعاــمتالجا زــكرملا ىــلإ رــظنلا نود
 زـــييمت نود اـــيب مـــكحلا طورـــش مييـــف ترفوـــت نيذـــلا ةاـــنجلا عـــيمج ىـــمع قـــبطت نأ بــيج ثــيح
 يـتلـاو لـعمـلا ناـكمو لـعملـا ةـعبيط دـيدتح يـف يـقاضملـ ةيريدقتلـا ةطسملػا لاكمتـــسا نأ اـــمك

 ال ىتح .ويمع موكمح لك تالىؤمو فورظو ةيخصشلـا عـم ةبـساتنم نوـكت نأ بـيج
 اذـى قـيتحق دـكؤي ةطمـسلـا هـذى لاكمتـسا لعلـ لب ة،اوامسلـا أدبم مع ضراعت دوجو ىلإ يدؤي
 1.نحجا لك فورظ بسح ىاذيفنت قةيرط ديدتح نم قاضيلا نمكي نيح أ،دبملا

 ـعالػامنفع لػؿ عملػا بةوعقلػ زةمميلػا صخصائلػاثانيا: 
و  تاــبوقعـلا نــم هرــيغ نــع هزــيمي تــتلا صئاــخصلا ضعبــب ماــعلا عــفنمل لــعملاة ــبوعق ماــظن درــفني 

 ىي كتالي:
 تاعيرـشتلـا عـيمج بمطتت"  ؽقيود ؿشام صفحلػ ـعالػا ؿمنفع ؿعملػبا عميه ـومحكلػا وعخض-8
 قيقدو لمشا صفح ةماعـلاة ـعفنمملـ لـعمـلا ماـظنب مـكحلـا قبـسي نأ ةرورـض ماـظنلـا اذـيـل ةـمظانلـا
 يــشيمعـلاو يمئاــعـلاو عضو ،وتايح طورشو ويتشخص نع يعامتجا قيحقتو ،ويمع موكحمملـ

 نابـــسحلـبا ذــخؤي ثــيبح ، ةــميرجلـا باــكترا فورــظو ةــعبيطو ، يكومــسلـا ويــاضمو يــنميـلاو
 جإ لوــــيم نـــع ئـــنبي اـــم ويــــماض يـــف نوـــكي ال نأو ، كومـــسلـاو ةريــــسلـا نـــسح وـــنوك ةرورـــض

 يــف صــن ثــيح ةــنرقاملا تعايرــشتلـا لــك لاــح وــلحا يرــئزا جلـا عرــمشلـاو ،"               2يــمرا
 تابوقعـلا قبيطت يقاض " نأ ىمع م2009/04/21 في خرؤملا  02مقر  يرزا وــلـا روــشنمـلا

 ةيمئاعـلاو ةيصحـلاو ةنيميـلاو ةعيامتالجا ويتعضو نم دكأيتلـ ويمع موكحمـلا لابقتسبا مويق
 تاءرا ــإلجا هذــى نــم ةــياغلـا نإ . "ينمعلـا ايب يلـدـي يـتلـا تاـمومعملـا حةـص نـم دكأتلـاو
 يةكوسمـلاو ةنيميـلاو ةيدسجلـاو ةــيمقعلا ةــياحنلـا نــم را داــق وــيمع موــكحملـا ناــك اذإ اــم فــكشتس
 .نيرآلخا ىمع را طخوأ ابرا طـضا لكـشي ال عـمتجمـلا يـف هدوـجو نأو ،ةـبوقعـلا هذى اءدأ ىمع
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 ظحالي به ـحكلػا ؿقب ـعالػا منفعلػ ؿمعملػ وعخضلػبا عميه ـومحكلػا فقةوامو ءضار رورةض -1
 الإة بوقعلـا هذيب طقنلـا نمكي ال ةماعلـا ةعفنمملـ لعملـا تبنت يتلـا تاعيرشتلـا عيمج في ونأ

 وـنأل ماـظنلـا اذيلـ عوخضلـبا هاضرو ،مكحلـبا طقنـلا ةمسج ويمع موحكملـا روحض ةلـحا في
 ناـــك اذإ الإ هذـــيفنت نـــسح نامـــض نـــمكي ال مَ  ـــث نـــمو ،يعوـــط لـــعمب ماـــيقلـا وـــنم بـمطتي

 . الباـــقو وـــيمع اـــقفاوم

 طورـشلـا نيـب نـم اـىرعتباو ةزـيملا هذيب يرئزا جلا عرمشلا متىا دقلو ؛1هذيفتنل
 .ماعـلا فعنمـل لمعـلا ةـبوعق قـبيطتلـ ةيـساسألا

 الفرع الثاني : تمييز عقوبة العمؿ لمنفع العـا عف بعض األعماؿ العقابية الشبيهة 

 ءزـكج مـيب مالـيإلا لزا ـنإ ىوـس نرـقلا اذـى لـئاوأ لـبق مييـمع موـكحملا ليغـشت فدى نكي ملػ
 نود ساـــسألا وـــى لـــمعمل   يباـــقعلا عباـــطلا ناـــكو ،ميتيرـــح زـــحجل ةررـــقملا ةـــبوقعلا ذـــيفنت نـم

 بيذعتلاو ةوسقلبا مستا دفق كلذل ،يميأصتلا وأ اجينتإلا وأ يناسنإلا وعباطل راـــعتبا أي
 هدهــش يذــلا روــطتلا عــمو ،(2  ةــميدقلا تاــمعتجملا ىــلإ اىروذــبج عــجرت ةروـصلا هذىو ل،الذإلاو

 نالعاإلــك ةــيلودلا وــقثياومو وــتزيجأ فــمتخمب ناــسنإلا قوــحق لاــمج يــف اــصوخص ملاــعلا
 ردصالا ناسنإلا قوحقل ةيبوروألا ةيقفاتالاو ،م1948ةنــس رداــصلا ناــسنإلا قوــحقل يملاــعلا

 ةنيدملا قوحقلبا صخالا يلودلا دعيلاو ،اينم ةعبرا لا ةداملا ونتمتض امو م1950 ةنس
 م1976 سرما 23 في ذيفتنلا زـيح لـخد يذلاو م1966 ربسميد 16 في خرؤملا ةيسايسلاو
 ةـــممامعلا بورـــض نـــم هرـيغو بيذـعتلا ةـىضنام ةـيقفاتاو ،ونم 8 ةداملا ءجا ما صوخصلابو
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 ررا ق بجومب اـــييمع قدوـــصو دتـــمعتا يـــتلا ةـــنيميلا وأ نيةاـــسنإلا وأ ةيـــسقالا ةـــبوقعلا وأ
 يــف اـىذنفا أدـب يـتلاو ، م1984 ربمـسيد 10 يـف 40/39 مـقر ةدـحتملا مـألمل ماعلا ةيمعجلا

 ةميــسو   اةدأ وــنأ ىــمع يباــقعلا لــعملا ىــلإ رــظني بحــصأ ثــيح ، م1987 فيناــج 26
 .عمتجملا في حالصا اوعض بحصيل وميتأى ةداعاو ويمع موكحملا حالــإلص

 يـف لعملا ىلإ صخشلا ىمع ايب مكيح نكا يتلا ةقاشلا لاشغألا ةبوعق نم االقطنإ
 ددــعت مغرــف ،ماــعلا عــفنمل لــعملا را ــيخأو حيالــإلصا ليغــشتلا مــث ةــيرحلا دــييتق ماــظنو نوجـسلا
 لمعمل ةبمسلبا ناسنإلل قوحقلا لمجا في روطتلا تاجرد ىقرأ رتبعي وــنأ الإ وتايمــست
 يتلا ةبيقاعلا لامعألا نيبو ايينب زييمتلا بيج ةبوقعلا هذى ايمج انل حضتت يكلو ،يبقاعلا

 ةقاــشلا لاغــشألاو ماــعلا عــفنمل لــعملا نيــب زــييمتلا الوأ لوانتنف سبل في نقع ال ىتح ايتقبس
 ماــعلا عــفنمل لـعملا نيــب زــييمتلا اـثلاثو نوجــسلا يــف ماــعلا عــفنمل لــعملا نيــب زــييمتلا اــيناثو
 إلصالحي.ا ليغــشتلاو ماــعلا عـفنمل لــعملا نيــب زـييمتلا اــعبرا و ،ةــيرحلا دـييقتو

 الفقرة األولى : التمييز بيف العمؿ لمنفع العاـ واألعماؿ الشاقة

 م1863 ماــعل اــنياطيربو ر،ــمص اــينم نادــمبلا ضــعب يــف ةقاــشلا لاغــشألا ةــبوعق روــيظ عــجري
 عقاولا في نومزمملا مى ةقاشلا لاشغباأل مييمع موكحملا نكا م1893 ةنس ةيغا ىلإ

 فرـــع دـــقو ،99891 ةنـــس اـــيئاغلإ لـــيق سنوـــت يـــف اـــيب لوـــعمم ناـــك اـــمك لغـشلبا مىدـحو
 صنت يتلاو تابوقعلا نونقا نم 14 ةداملا في ةقاشلا لاشغألاعقوبة   يرـــصملا عرـــمشلا

 ايينعت يتلا لاشغألا قشأ في ويمع موكحملا ليشغت يـى ةقاـشلا لاغـشألا ةـبوعق نأ ىـمع
 ةتقؤم تنكا اذإ ايب موكحملا ةدملا وأ ةدـبؤم ةبوقعلا تنكا نإ وتايح ىدم ةموكحلا

 خاصةلا لاوألحا في الإ ةنس رشع ةمسخ ىمع ديزت الو تاونس ثالث نع
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 ةيونمعلا صخاشألا دـحأ ىدـل هاذـيفنت متـيف ماـعلا عـفنلل لـعملا ةـبوعق .انونقا اييمع صوصنملا1
 ماـــعلا عـــفنمل لـعملا اـمأ ،ةنياـسنإ رـيغو ادـج ةيسقا ةقاشلا لاشغألا في لعملا ةعبيطف ،ةماعلا

 ةـــبوقعو ،ةيـــسقا تـــسيل لـــعملا ةـــعبيطف ،ةنياـــسنإلا وـــتمرا كب وـــيمع موـــكحملا وـــيف ظفتـــيح
 ايتددـحو ةـتقؤم تـنكا نإ ايب موكحملا ةدملا لاوط وأ ةدبؤم نوكت دق ةقاشلا لاشغألا
 رشع ةمسخو تاونس ثالث نيب نوكت نأ ىمع يرصملا تابوقعلا نونقا نـم 14 دةاـملا

 18 ب ىوـقصلا ايتدـم يرـئزا جلا عرـمشلا ددـح دـق ماـعلا عـفنمل لعملا ةبوعق دنج امينب .ةنس
 ةـيميظتنلاو ةيعيرـشتلا صوـصنمل ماـعلا فعنمل لعملا ةبوعق تخضع اـمك را يـش
 ةيــخاصلا هذــىو ،يعاــمتالجا نامــضلاو لــعملا بــطو نـمألاو   ةيحـصلا ةـياقولبا ةـقعمتملا
 . م2003 ةنس رمص في تيغليــتلا ةقاــشلا لاغــشألا ةــبوعق يــف رفوــتت ال يــتلا

 الفقرة الثاني التمييز بيف العمؿ لمنفع العاـ والعمؿ داخؿ السجف:
 جلا نيـسوبحمم يعاـمتالجا ليـأصتلا ةداعاو نوجسلا ميظنت نونقا نم 96 ةداملا تنص

 وــاجمدإ ةداــعاو سوــبحملا ليــتأص ضرــغب نيوــكتلا ةــيممع راــإط يــف " :وــنأ ىــمعيرـئزا
 دانــسإ ،تاــبوقعلا قــبيطت ةــنجل يرأ  عالطتــسا دــعب ،ةــبيقاعلا ةــسسؤملا ريدــىملوــتي ،يعاــمتالجا
 ،سوبمحمل ةيصحلا ةلحالا كلذ يف وتاعرا م بجاو مع ،سوبحمملةدــيفملا لاــمعألا ضــعب
 دفاتـــسي ةبيقاعلا ةسسؤملا لخاد نمألاو ماظنلا ظحف دـعاوقو ،يسفنلاو يندبلا ولادعتساو
 ليـــتأص يـــف ةرـــبيك ةـــجردب ماىـــسي ةـــبياقعلا تاـــسسؤملا يـــف لـــعملا نأ ةداـــملا هذـــى نـــم
 ىـلإ "رـجرب نـيرو " يـكيرمألا ةاـقضلا سيـئر بىذيو ،يعامتالجا اجومدإ ةدعااو سوبحملا
 بحـيص نجـسلا وـعادبإ نرا دـجلا نيـب اـم صخـش عاـدبإ ىـلإ عمتجملا جأمي امدعن"وـنأ لوـقلا
 اذـــى ليدـــعتل نـــمكم وـــى اـــم لـــعيف نأ يـــالقخأ بـــجاو( عـــمتجملا اذـــى ىـمع بـجاولا نـم
 2عـمتجمـلا ىلإ ةنيثا ةرم دوعي نأ لبق حوالصإ وأ وكومـــس ليدـــعت( صخـــشلا
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 ــبلـ وعاــضخبإ وــمخاد مرــجملا عــضو نرــتيق ملـ اذإ نجـسلـا نـم فدـى ال وـنأ ةـلوقمـلا هذـى يـنعت
 دــفق ددــصلـا اذــى يــفو ، عــمتجمـلا لــخاد وــاجمدإ ةداــعاو وميــتأص ىــمع دعاــست ةيحالــصإ جمرا
 يــف ةــقبطمـلا لــعملـا جمرا ــبلـ "دروــفـلو سورــب "و "رانــسود دراــشتير " ناــيكيرمألا ناــثاحبـلا ىـــلوأ
 اــــملـ را ــــظن ىرــــألخا  ةيميــأصتلـا جمرا ــبلـا لــبمقا يــف ةداــيرـلا لــتتح اــعميج ةرــيبك ةــيمىأ نوجــسلـا
 تاسسؤملـا يــــف ءالزــــنـلا لبقتــــسمو ةاــــيحو عــــضوب قــــعمتت ةــــفمتمخ ةــــبيجايإ بــــناوج نــــم هرفوــــت
 1ةيحالإلصا

 الفقرة الثالثة : التمييز بيف العمؿ لمنفع والعاـ والتشغيؿ االصالحي 
 ةــيديمقتـلا ةــبيقاعـلا تاــسسؤمـلا يــف ةــيرحلـا بمــس بــنتج ىــمع حيالــإلصا ليغــشتـلا ماــظن موــيق
 اذـــى رــيظو ،يجراــخ ناـــكم يــف وأ ترا كـــمعسلـا دــحأ يــف يدؤـــي اــيلـ ليدـــب لــمع ضرــفو
 اــينأ ةــجردلـ ةرــبيك ةــيمىأ يـلوــت يــتلـا ،ايــسور يــف م1920 ةنــس ةيكرا تــشالا نادــمبلـا يـــف ماــظنلـا
 ىمع يوتحت ، لعمـلبا ةيبرتلـا نونقا وأ يميوقتلـا لعملـا نونقا اييمع قمأط ةــعوممج دتــجوأ
 .2ىرألخا نادمبلـا في نوجسـلا نونقا ومبيقا يذـلـاو يـمقعلـا ذـيفتنلـا دعاوق

 تـــشالا دالبــــلـا باــــحر يــــف أــــشن لوألا نأ يــــف ماــــعـلا عــــفنمـل لــــعملـا نــــع حيالــــإلصا ليغــــشتلـا زــــيمتي
 ةـــيبرغـلا دالبــلـا يـــف أـــشن ماـــعلـا عـــفنمـل لـــعملـا اـــمأ ،قاباـــس يتايفوـــسلـا داـــحتإلا وـــب فرـــعو3 ةيكرا

 اذـى نأ ثـيح ماـعلـا عـفنمـل لـعمـلا ةدم نم لوأط حيالإلصا ليشغتلـا ةدم دنج امك ،انياطيربك
 فةمتمخ نكامأ في يدؤي حيالإلصا ليشغتلـا نأ كلـذك دنج ،تاعاسلـبا وتدم ددتح رـيألخا

 موــكحمـلا لــمع لــمح يــف ىدؤــي دةاــع لواألــف ،ماــعـلا عــفنمـل لــعمـلا اــييف ىدؤــي يتـلا نكامألا نع
 ةداملـا تركذو ،اىريغو يداونلـاو قئادحلـا وأ تايمعجلـا في ىدؤي ماعلـا عــفنملـ لــعمـلا اــمأ ،وــيمع

                                                 

أكادمية نايف لمعموم األمنية ، ، 1أحسن مبارك طالب ، العمل الطوعي لمنزالء المؤسسات االصالحية ، ط - 1
 .59،ص 2000الرياض ، 

النصر عبد المنعم ، بدائل العقوبة السالبة لمحرية في التشريعات الجنائية الحديثة ، رسالة دكتوراء في  فيس دمحم - 2
 .372الحقوق ،جامعة القاىرة ،ص 

 .373نصر ا عبد المنعم ، المرجع نفسو، ص  فيس دممح - 3
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 يوـــنمعـلا صخـــشلـا ىدــلـ ىدؤـــي ماـــعـلا عـــفنمـل لـــعمـلا نأ يرـــئزا جلـا تاـبوقعاـا نونقا نم 1رركم 5
 ةأـــشنلـا ثـــيح نـــم ماـــعـلا عـــفنملـ لـــعملـا نـــم مدـــقأ حيالـــإلصا ليغـــشتـلا دـــعيو ،ماـــعـلا نوناـــقلـا نـــم
 عـفنملـ لـعمـلا سـكع ،ولـ عوخضلـا ىمع ويمع موكحملـا ءاـــضر وـــيف طرتـــشي ال وـــنأ ىـــلـإ ةفاـــضإ
 يتلـا تاعيرشتلـا ويمع تنص امو ،وتقفاوم دعب الإ ميتـمـلا ىـمع وـب مـكحلـا نـمكي ال يذـلـا ماـعـلا

  تابوقعلـا نونقا نم 1رركم 5ةداـمـلا يـف ءاـج اـم كلــذكالتشريع الفرنسي وكـ وـب ذتأخ
 1الجزائري

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني : تنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ في القانوف الجزائري

ة ـــعبيطلـا يحـــضوتب ماـــعلـا عـــفنمـل لـــعملـا ةـــبوعق ةـــيماى ىـــلإ المبحث األول يـــف انـــضرعت امدـــعب
 يـــف ماـــعلـا عـــفنمـل لـــعمـلا ةـــبوعق ذـــيفنت ىـــلإ نالا قرـــطتن ،اىروـــصو اـــيترا ربم رـــكذو ،ةـــينونقالـا
 ةداـعاو نوجـسلـا ميـظنت نوناـق يـف اـييمع صوـصنمـلا ماكحأللـ االكمتساوالجزائري  نوناـــقلـا
 عرـمشلـا ماـق س،بـحلـا ةـبوقعلـ ةـميدبلـا تاـبوقعلـا يـمع صن يذلـا نيسوبحمملـي عاـمتالجا جاـمدالا
 مــــقر رــــالمـل ممتــــمـلاو لدــــمعلـا 2009 رــــيرا بف 25 يــــف خرؤــــملـا 01/09 نوناـقلا اردـبإص يرـئزا جلـا

 05 ةدامـلا في ماعلـا فعنمـل لمعـلا ةبوعق يمع صينلـ، تابوقعلـا نوناــــق نمــــضتملـا 156/66

                                                 

الرؤوف حنان ، العمل لمنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس ، مذكرة الماستر ، جامعة بسكرة ، كمية الحقوق ،  دبع - 1
 .84،ص 2013
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 نا ةئياــقضلـا ةــيجلـا نــمكي " يــمي اــم ةداــمـلا هذــى صـن يـف ءجا دقو اييمي امو 1 رركم
 ...1رجا نودب ماعـلا فعنملـ لعمب ويمع موــكحمـلا ماــيبق اــيب قوــطنملـا سبــحلـا ةــبوعق لدتبــست
 خرؤملا02 مقر يرزا ولـا روشنملـا اردبإص ةرزا و تمقا ماعلـا فعنملـ لعمـلا ةبوعق ذيفنت ليسيتلـ

 تاــيجلـاو ،اىاردــصا طورــش ناــبيب ةــبوقعلـا هذــى ذــيفنت تاــيفيكب قــعمتملـاو 2009 لــيربأ 21 في
 ،ةـبوقعـلا هذـى ذـيفنت يـف ةمبقتـمسلـا ةـسسؤمـلاو ةئياـقضلـا ةزـيالجا نـم لك رودو،ايلـ ردــصمـلا

 يسنرفلـا عيرشتـلكا ،يرالخا ةنرقاملـا تاعيرشتلـا ضعب في وأ يرئزا جلـا عيرـشتـلا يـف ءاوـس
 .يسنوتلـاو
ة ــممج اــيـل ةــبوقعـلا هذــيف ، ةطورــمشـلا لاــمعألا نـم ةــميدب ةــبوعق ماــعلـا عــفنملـ لــعملـا ةــبوعق دـعت
 يـى و ،ةيمـألصا ةـبوقعـلا وا وـيمع موكحمـلاـب قـعمتم وـى اـم اـينم ،اـكميتح يـتلـا طورـشلـا نم

 و ولـحا و هددم و وتايفيكب وا وضربف لفكتت يتلا ةيجلـبا قعمتت ةينونقا تاددحملـع ـتخض
 عـفنمـل لــعمـلا ةــبوعق طورـش ةــسرا د ىـلا بــمطمـلا اذــى يـف قرطنتــس وـيمع ءااـنب ، وئادا ناكم
 و ،خاصة يرئزا جلـا عيرشتـلا في اىاردصا تايج سردنس يناــثلا بــمطملا يـف و ،ماــعـلا
 .امومع ةنرقاملا تاعيرشتلا ضعب

 ـعالػا منفعلػ ؿعملػا بةوعق دارصا روطش : وؿألا بمطملػا
 ،مئرا ـجلا عـيمج ىـمع قـبطت ال ماـعلا عـفنمل لـعملا ةـبوعق نا وـيف كش ال امم

 لالـــخ نـــم جينـــلا ســـنف ىـــمع يرـــئزا جلا عرـــمشلا راـــس دـــق و ،اـــيقبيطتل اطورـــش ددتـــح ةـــبوقعلا
 بجاولا طورشلا تينب يتلا يرئزا جلا تاـــبوقعلا نوناـــق نـــم ررـــكم 5 ةداـــملا يـــف درو اـــم
أفريل  29المؤرخ في  22المنشور الوزاري رقم  نمـتض اـمك ،ةبوقعلا هذى رادالص اىرفوت

 طورش كانى ،ويمع ءاانب و ،المتضمن كيفية تطبيق عقوبة النفع العام و شروطيا  2229
 متـي ما وىو ،" ويمع ايب موكحملا ةيمالصا ةبوقعلا صشخ طورش و ،ويمع موكحملبا قعمتت
 . بمطملا اذى في ويف ليـفصتلا

                                                 

 .53لخضر بن سالم ، عقوبة العمل لمنفع العام في القانون الجزائري ، ص  دممح - 1
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 عميه ـومحكلػبا متعمقةلػا روطشلػا : وؿألا رعفلػا

 نـم ةـممبج ماـعلا عـفنمل لـعملا ةـبوقعل وـقبيطت في قاضيلا يرئزا جلا عرمشلا ديق

 اساسأ قعميت ما طباوضـلا هذى نيب نمو ،اينم دكأتلـا ويمع بيج الضوابط التي
 عمى بيانو فيما يمي :  يتأنـس اـم وـىوبالمحكوم عميو 

 قضائيا وؽمسب رغيـ متهلػا وفك : ىلػو ألا رةفقلػا

  سبحلـا ةبوعق نع ليدبك ماعلـا فعنملـ لعملـا ةبوعق نم ويمع موكحمـلا ةدفاتسا دعت

 ، ائياــقض قوبــسم رــيغ صخــشلـا نوــك ىــمع ةــفوقوم ع ق نــم ررــكم 5 داــملـاحسب نص 
 يوتسي و ،صخشلـا اذى دض ةيرحملـ ةبلسا ةبوبعق ةنادباإل   يئاين مــكح ردــيص مــلـ اي

 وا ةـــيانبج ةـــقعمتم ،ذاـــفنلـا ةـــفوقوم وا ةذـــفنا اىرودـــص قبس يتلـا ةبوقعـلا تنكا اذا رمألا

 جلـا عرـــمشلـا نـــسحا دـــقل 1.تابوقعلا نونقا نـــم 5ررـــكم 53 ةداـــمملـ اـــقبط كـــلـذ و ،ةـــحنج
 ســكع ىــمع مرا ــالجا يداــتعملى أصحاب السوابق وا ةـــبوقعلـا هذـــى قـــبيطت دعتبـــسا نيـــح يرـــئزا
 وتدم تنكا ايمم نحجلـا يــف سبحلـاــب نبيقاــمعـلا نيــيمتمـلا ىــمع اــيقبطي  يذــلـا يــسنرفلـا عرــمشـلا
 قةباــسلـا تاونــس سـمخلـا لالـخ ةـنادباإل مـكح مىدـض ردـص نيذـلـا نييمتمـلا ىمع قبطت ما ،

 ةـــميرجلـا يداــتعم ىــمع ةــبوقعـلا هذــى قــبيطت نال نــسحتسم رــيغ رــما اذــى و ،ةــميرجلـا ىــمع
 .اعـــساو ءااـــفض لكـــشي

 و ةبيقاعـلا ةسسؤمـلا اوـــسا جراـــخ ةـــبوقعـلا قـــبيطت نوـــكي اي فرـــحنمـلا ميكومـــس فاتئنـــسال
 املـ قابطو ـب ةـخاصلـا 2 مـقر ةئياـقضلـا قباوـسلـا فةيحـص لالـخ نـم قوبمسـلا ميتمـلا نوكي

و ـنكم ائياـقض قوبـسم رـيغ وـنا تـبث اذإـف ةيئزا جلـا تاءرا الجا نونقا نم 630 ةداملـا وتددح

                                                 

 يئاين مـكبح وـيعم موـكمح يـبيعط صخـش لـك ائياـقض قوبـسم دـيع" وـنأ ىـعم تاـبوعقلا نوناـق نم رركم 5 ةداملا صنت* 
 سامسلـا نود م،اـعلـا نوناـقلـا نم ةحنج وأ ةيانج لجأ نم ذ،فينتلـا فقوب ةلـوشمم ريغ وأ ةلـوشمم ،ةيرمحلـ ةبلـسا ةبوعقب

 "دوعلـا ةلـحالـ ةررمقلـا دعاوقلـبا
 .56 ص ،يرئزا جلـا وننقالـا في ماعلـا عفنملـ لمعلـا ةبوقع م،لـسا نب رخضلـ دممح - 1
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 نإــف كــلـذ رــيغ تــبث اذا اــما ، ماــعـلا عــفنملـ لــعمـلبا سبــحلـا ةــبوعق الدتبــسا ةــصرف نــم يــقاضلـا
 سبحلـا ةبوقعب مكحلـا ىمع را بمج ذئدنع قاضيلـا نوكي و طقست ةصرفلـا هذــى
ضده   ردــص نا و قبــس يذــلا وــيمع موــكحملا نا ىــلا ةراــشإلا ردــتج وــنا رــيغ1.ةيمألصا

لمنفع العام كبديل  لعمـلا نم ديفتسي نا نم عنما الف راعتبالا در نم دفاتمسـلاحكم باالدانة و 
 ةداــملا يــف وــيمع صوــصنموى اــمك ةــنادإلا راــثآ لــك وــحمي راــعتبالا درلعقوبة الحبس ما دام 

 . 2 ةيئزا جلـا تاءرا ــإلجا نوناــق نــم 676
 
 

 مــظعم تــفقتا يمرجلػا بتكاإر تقو ؿألقا عمى سنة 81 ـمتهلػا وغبم : ثانيةلػارة فقلػا
 رــــمألا نـــم 20-5 ةداــمملـ اــقبط يــسنرفلـا عرــمشـلا اــيينب نــم و ،طرــشلـا اذــى ىــمع تاعيرــشتلـا
 ضيتمقو  ،1992 ربمــــسيد 16 يـــف خرؤــــملـا نوناـــقـلبا لدــــعملـا و 1945 يرـــفيف 2 يــــف خرؤـــمـلا

 باـكترا تقو لقألا ىمع ةنس 16 رعملا نم غمبي اثدح وا اغلـبا ميتمـلا نوكي نا طرشلـا اذى
 لاـمعباأل ماـيقلـا ىـمع صشخ لك ةردق ةاعرا م طرشلـا اذى فديتسي ثيح ،ةميرجلـا
 ابــسانم دثــحملـ لــكوملـا لــعمـلا نوــكي نأ بــيج ساــسألا اذــى ىــمع و ،ماــعـلاع ـفنملـ ةـخصصمـلا
 يــف خرؤــملا رــمألا نــم 2/5 – 20 ةداــمـلا وــيمع تــنص اــم وــى و،ينيوــكع تباــط وذ نوــكي و ونــسلـ

 نوناــق نـم 1 ررــكم 5 ةداـمـلا يــف طرـشـلا اذــيب يرـئزا جلـا عرــمشـلا ذـخا كلذــك ؛31945 يرــفيف 2
 باكترا تقو لقألا ىمع ةنس 16 رعملا نم غمبي ميتمـلا نكا اذا " اــييف ءاـج ثــيح تاـبوقعلـا
 وـنم 9 ةداـملـا دـيدحتلـبا و يرـئزا جلـا تابوقعلـا نونقا نم ماعلـا مسقلـا ىلـا عوجرلـبا . "ةمرجملـا عئاقولـا
 ربيادــت الا رــشع ةــثلـاثلـا نــس لــمكي مــل يذـــلا رــقاصـلا ىــمع ءزا ــج اي عــيقوت زاوــج مدــعب يـضتتق يـتلـا
 رقاصملـ ةبسنلـبا اما ،يخبوتملـ المح رقاصلـا نوكي ال تفالخاملـا في ونا ىمع ةيبرتلـا وا ةــيامحلـا
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 ،مخففة تابوقعلـ، وا ةيبرتلـا وا ةيامحلـا ربيادتلـ امإ خضعيف ةنس 18 ىلا 13 نو منـس حورا تي يذلـا
 جلـا ةيلوؤـمسلا عـناوم نـم عناـم مييـف رفوـتي نا طرتـشي ثـيح نيغلـابملـ ةبسنلـبا رمألا فمتيخ امينب
 1ةبوقعلا مييـمع قـبطت نيـح ةـيئزا

 رــصقلـا فــيظوتلـ وــب حومــمسـلا نــمسل طرــشـلا اذــى لالــخ نــمالجزائري  عرــمشـلا مراعاة ركذــلـبا ريدــجلـا

 11/90 نوناــقلـا نــم 15 ةداــملـا صــن بــسح ةنــس 16 نــع مينــس لــيق ال ثــيح لاــمعألا ضــعب يــف
 ةيلودلـا فرا ـعألا و ننياوـقملـ اـيفانم دـعي 16 نس تتح رقصـلا مزا لإ نأ امك لعملا تاقاطب قعمتملا
 2.ىسمم اي تتح لفاطألا ليشغت مرتج يتلـا

 الفقرة الثالثة : الموافقة الصريحة عمى عقوبة العمؿ لمنفع العاـ 

 نمكي ال يلـاتـلبا ،مكحلـبا طقنلـا ةمسج في ويمع موكحمـلا روبحض قةفاومـلا متت ثيح
 يــقاضلـا بــجاو نــم نوــكي نا ىــمع ،وــيممحا ةطــساوب وا ةــمسجلـا جراــخ هاــضر ىــمع لوحصلـا
 نا طرتــشي ةـقفاومـلا حالة يـف وـنا ثــيح ،ةـبوقعـلا هذــى ضـفر يــف وـبحق وـيمع موــكحملـا وــنبيت
 ،  3ةـبوقعـلا هذـى ىـمع ةـقفاومـلا ىـمع ةـنيركق وـيمع موحكملـا توسكب دــتعي الـف حةيرــص نوـكت
 نيــب نواـعتلـا ةرــكفلـ اديـستج دــعي وـنوك طورــشلـا هذـيب ذــخأللـ يـسنرفـلاو ـفقلـا اـاىبنت يـتلـا ترا رـبمـلا نـم و
 لـــيلـد وـــنأ اـــمك ، اييدــلـ لـــعمي يـــتلـا ةـــيجلـا اـــضيا و ،وـــبتقرا م ىـــمة عفرــمشلـا ةـيجلـا و وــيمع موـكحملـا
 و ةئيقامتلـا ةبجاتسالا ضيتيق ماظنلـا اذى نا و ،ويمع ةضورفملـا تاـــمزا تلاللـ صالـــخإلا و ءاـــفولـا

 4.هرا كإلا ىبيأ

                                                 

 .385النصر عبد المنعم ، بدائل العقوبة السالبة لمحرية في التشريعات الجنائية الحديثة ، ص  فيس دممح - 1
المتعمق بعالقات العمل ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائري  1990أفريل  21المؤرخ في  90/11* القانون رقم 

 .1990 أفريل 25الديموقراطية الشعبية ، الصادرة بتاريخ 

 .57لخضر بن سالم ، المرجع السابق ، ص  دممح - 2

المطيف ، النظم المستحدثة لمواجية الحبس قصير المدة ، مذكرة الماجيستر في العموم القانونية ، تخصص  دبع يرسوي - 3
 .101، ص 2013عموم جنائية ، جامعة باتنة ، كمية الحقوق ، 

 .439العمل لمنفع العام في السياسة العقابية المعاصرة ، ص ،تانيأو ءصفا - 4
* العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، اعتمد وعرض لمتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية 

 .22/03/1976بدأ النفاذ في  12/12/1966المؤرخ في  21 ألعدد 2200العامة لألمم المتحدة 
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 تاداىمعلـا وــــعنمت يذــــلا رــــمألا وــــى و ،ايرــــسق لــــعمـلا ريــــيص ال ىــــتح اــــنونقا اطورــــشم اــــضرلـا رــــتبعي
 نمكي ال" :وـنا ىـمع صنـت يـتلا و ناـسنالا قوـحقلـ ةـيبوروألا ةـيقفاتالا نـم ةـعبرا ـلا ةداـمـلكا ةـيلودلـا
 ةيسايسلـوا ةنيدمـلا قوحقملـ يـلودلا دعيلـا كلـذك و ،"مزا لإلا و ةوقلـا قيرطب صخشلـا ىمع لمع ضرف

 .  9966 ةنسلـ

 نجـــسـلا وـلوخد نـــم الدـــب ماـــعـلا عـــفنملـ لـــعمـلا ةـــبوقعب وـــيمع موـــكحمـلا لوـــبق نا ركذـــلـبا ريدـــجلـا
 يــف لــثمتي يذــلـا و ةــيثدحلـا ةــبيقاعلـا ةــسايسلـا ئداــبم دــحا سرــكت يــتلـا بــسامكلـا نــم ابــستكم
 5 ةداـملـبا وـيمع موـكحمـلا ةـقفاوم ىـمع يرـئزا جلـا عرشمـلا صن 1.بقاعلـبا ويمع موكحمـلاء اــضر
 موـكحملـا روـحض يـف ماـعـلا عـفنملـ لـعمـلا ةـبوقعب طقنلـا متيالفقرة الثالثة بقوليا ": 9 ررـكم
 وا اــيـلوبق يــف وــبحق وــالمعإ ةــبوقعـلا هذــيب قــطنلـا لـبق ةئياـقضلـا ةـيجلـا ىـمع نيـعتي و وـيمع
 . مــكحلـا يــف كــلـذ يــف وــيوتنلـا و ايــضفر

 ألصميةابة وعقلػمتعمقة بالػروط اشلػاثاني : لػرع افلػا 

 قعمتت ىرخا اطورش يرئزا جلـا عرمشـلا طرتشإ ويمع موكحمـلبا قةعمتمـلا طورمشلـ ةفضاا
 في طورشلا هذى لثمتت و 9 رركم 5 ةداملا لالخ نم كلذ و ايتاذ ةيمألصا ةبوقعلبا
 : يتآلا

 . تاونس ثالث ةبكترملا ةميرجمل ةررقملا ةبوقعلا زوجاتت ال نا  - 

 . ذفنا سبح ةنس ايب قوطنملا ةبوقعلا زوجاتت ال نا   -

 الفقرة األولى : أف ال تتجاوز العقوبة لمجريمة المرتكبة ثالث سنوات

 مزـجلـا نـمكي ،5 ةداـمـلا صــن ىـمع طقاـسباإل و 9 ررـكم 5 ةداــمـلا يـف درو اـم ىـمع ءااـنب

                                                 

العقوبات البديمة العمل لفائدة المصمحة العامة ، أيام دراسية بالمعيد األعمى لمقضاء ، تونس ، ،حالـف نـب نسح - 1
 .17،ص  13/11/2005
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 لـــك 1اـــئياين دعتبـــسي دـــق ماـــعـلا عـــفنملـ لـــعمـلا ةـــبوعق قـــبيطت لاـــمج يـــف والجزائري  عرـــمشلـا نأــب

 لخدـي لـبقاملـبا ، تاونـس 3 اـيتبوعق زوجاتت يتلـا و ،تايانجلـا داوم في ةيمألصا تاـــبوقعـلا
 ،تاـفلخامـلا داوم في ةيمألصا تابوقعلـا ةفكا ماعـلا فعنمـل لعمـلا ةبوعق قـبيطت لاـمج يـف

 لاـــفعباأل تـــطبترا نا و حنـــجلـا داوـــم يـــف ةررـــقملـا ةيمـــألصا تاـبوقمعـل ةبـسنلـبا رـمألا كلـذـك

  تاونس 3 زوجاتت ال امـلاط ،  تايانجلـا ةكممح اـــيب صتـــتخ يـــتلـا و تاـــيانج ةفوـــصومـلا

.2 

المجرمين المبتدئين من دخول وقاية  طورـــشلـا هذـــى لالـــخ نـــم يرـــئزا جلـا عرـــمشـلا دفيتـــسا
 ةـسسؤمـلا يـف نيرـخآ نيمرجمب طالتإلخا لالخ نم مرا إلجا ملـعا لوخد يلـاتلـبا و ، نجسالـ
 .ةـبيقاعـلا

 الفقرة الثانية : اال تتجارز العقوبة المنطوؽ بها سنة حبس نافذ

 سنوات 3تتجاوز  ال ةـميرجملـ ةررـقملـا ةيمـألصا ةـبوقعلـا نوـك ةرورـضلـ ةفضاا

 اذا اــما ، اذــفنا اــسبح ةنــس اــيب قوــطنملـا ةــبوقعلـا زواــجتت ال نا يرــئزا جلـااشترط المشرع 

3  ماـعلـا عـفنملـ لـعملـا ةـبوقعب ولـادتبـسال لاـمج الف ةنس وــب قوــطنمـلا مــكحلـا زواــتج

 ناـك اذاـف ،
 الف الثم ننتيسب قاضيلـا مكح و ،تاونس ثالث ةدملـ سبحلـاـب لـعفلـا ىـمع بـقاعي نوناـقلـا
 4يئاين مكحلـا ةروريص دـعب الا ماـعلـا عـفنملـ لـعملـا ةـبوعق قـبيطت نـمكي

                                                 

 .136العقوبات السالبة لمحرية في التشريع الجزائري ، ص ،ةرسا شاعم - 1

  ةيانجلـا ةبوعقب اضيقلـا لزن ناو ماعلـا نفعملـ لعملـا ةبوقع قبيطت لمجا نع تايجنالـا *

 ةـكممح رـتعتب" اـييف ءجا ثبح ،ةيئزا جلا تاءرا جإلا نونقا نم 248 ةداملا صصاتخإلا ذاى عمى تنص *
 الجية القضائية المختصة بالفصل في األفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بيا . تاـيانجلا

 .61عقوبة العمل لمنفع العام في القانون الجزائري ، ص  لخضر بن سالم ، دممح - 2

 .81عبد الرؤوف حنان ، العمل لمنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس ، ص  - 3

 .137العقوبات السالبة لمحرية في التشريع الجزائري ، ص  ،ةرسا شاعم - 4
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 عــفنملـ لــعمـلا ةــبوقعب ايلادبتــسال لاــمج الــف ذاــفنلـا ةــفوقوم ةــبوقعـلا تــانك اذا وــنا ركذــلـبا ريدــجلـاو
 ةـبوقعلـا نوـك ةــلحا يـف وـنأ ثيح ال،دتبسالا ةنيامكا لوح حورطملـا لاشكإلا نا ريغ ماعـلا
 باـجا دــقلـ ،ذاـفنلـا فوــقوم اءزـج نمــضتت اـينا رــيغ اذـفنا اــسبح ةنـس زواــجتت ال اـيب قوـطنمـلا
 ةـــبوقعـلا تـــنكا اذاالا" وـــنا وـــيف ءاـــج ثـــيح لاكـــشالا اذـــى نـــع 22 مـــقر يرزا وــلـا روــشنمـلا

 زاــج ةـــيئزا جلـا تاءرا ـــالجا نوناـــق نــم 592 ةداـــمملـ اـــقبط ذاـــفنلـا فوــقوم اءزـــج نمـــضتت اـــيب قوـــطنملـا
 صوصنمـلا طورشلـا ترفوت اذا ،ماعلـا فعنملـ لعملـ ةبوقعب اينم ذفانلـا ءزـــجلـا لدتبـــسي نا يـــقاضلـا

 .انونقا اييمع

 ـعالػامنفع لػؿ عملػابة وعقلػدرة مصلػت اجهالػاثاني : لػب امطملػا

أنو ": يمكن لمجية  ىـــمع وـــنم 29 ررـــكم 5 ةداـــملـا تاـــبوقعـلا نوناـــق يرـــئزا جلـا عرـــشملا دروا
 ،" ماــعـلا عــفنمـل لــعملـبا وــيمع موــكحملـا ماــيبق اــيب قوــطنمـلا سبــحلـا ةــبوعق لدتبــست نا ةئياــضقلـا
 ريدـــقتلـ ،ةئياـــقضلـا تاـــيجملـ ةـــيريدقتلـا ةطمـــسلـا ةداـــمـلا هذـــى لالـــخ نـــم عرـــشملـا ىـــطعا وـــيمع ءااــنب
 نيـب كـلـذ يـف يوـسي و ،اميدـع نـم ماـعلـا فعنمـل لعمـلا ةبوقعب س،بحلـا ةبوعق الدتبسا ةـــنيامكا

 تايجلـا نوكت نا ىمع فاتئنسالا ىوتسم ىمع و ىـلوالا ةجردلـا ىوتسم ىمع مـكحلـا تاـيج
 1ةيلـاتلا تايجلـا ىدحإ ماعـلا فعنملـ لعمـلا ةبوعق اردصا اـيـل لوـخملـا ةئيقضالـا

 ةكمحملـبا نحجلـا مسق -    

 ةكمحملـبا ثادالحا مسق -    

 سمجمـلبا ةيئزا جلـا ةفرغـلا -    
                                                                                                                                                         

لم يكن المحكوم  إذابالغرامة  وأ سحبلـبا مكحلـا ةلـحا في مكحاممـلو ةئيضاقلـا سلجامملـ زويج : 592 ةداملـا *

عميو قد سبق الحكم عميو بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام ، أن تأمر بحكم مسبب بااليقاف الكمي 

 أو الجزئي لتنفيذ العقوبة األصمية.
 

لم ، المرجع سابق ، ص  دممح - 1  .64لخضر بن سا
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 سمجملـبا ثادالحا  ةفرغ-    
 تايانجلـا ةكممح  -   

 اذاــف الوا ةيمــألصا ةــبوعقلـا دــيدحتب مزــمم مــكحلـا يــقاض نأ ركذــلـبا ريدــجلـا

 ماـعـلا عـفنملـ لـعملـا ةـبوعق نـم ديفتـسي وـيمع موـكحملـا لعيج توفرت لديو قناعة 

 ةدــم وا وــيمع موكحملـاــب ةــقعمتمـلامع التأكد من توفر كامل الشروط سواء 
   ةــبوعق الدبتــسا لوــبقالعقوبة المنطوق بيا ، يقوم القاضي بإستطالع رأي المتيم في 

 ونبيت و ،اىؤادأ بــجاولـا تاعاــسلـا مــحج دــيدتح عــم ماــعـلا عــفنمـل لــعمـلا ةــبوقعب ةيمــألصا سبــحلـا

 ةيمألصا سبحلـا ةبوعق قبيطت ىلـا يدؤي وتامزا تلـبا لالخا اي نبا
1   

 نمــضتمـلاالقرار وأ مــكحلـا نومــمض ىــلـا الوأ بــمطمـلا اذــى لالــخ  نــم قرطنتــس وــيمع ءااــنب
 ىادــعب قرــطنتلـ ررا ــقلا اذــى حةــصلمـ اــىرفوت بــجاولـا طورــشلـا ةــفكا يــف ليــفصتلـا و ةــبوقعـلا هذــى
 ماعـلا فعنمـل لعملـا ةبوعق ةدم ريدتق ةــيفيك ىــلـا

 ـاعلػا نفعملػ ؿمعلػا ةبوعق فمضتملػا ررا قلػا او ـحكلػا فومضم : ؿوالا عرفلػا

 تاـنايب دجوت م أو قرار قضائيكح اي في اىرفوت بجاولـا ةيرىوجلـا تانابيلـا ىلـا ةفضاا
 لـعمـلا ةـبوعق نمضتمـلا مكحلـا وا ررا قلـا زيمي ما ىي و ،اىركذ قاضيلـا ىمع نيعتي ىرـخا
 : يتكاآل اىزجون يتلـا و ،ترا را قلـا نم هريغ نـع ماـعلـا عـفنملـ

 منفعلػ ؿعملػا بةوبعق ةلػدمستب نهاا وـ حكلػا طوؽمن في بةوعقلػا ركذ رورةض ى:لػو الا رةفقلػا
 اي ةيمـالصا ةـبوقعـلا رـكذ يـقاضلـا ىـمع نيـعتي وـنا 22 مـقر يرزا وـلـا روـشنملـا بجوأ  ـعالػا
 عـفنمـل لــعمـلا ةـبوقعب مــكحملـ اـىرفوت بــجاولـا طورــشـلا ترفوـتفإذا ،وـكمح قوــطنم يـفس بـحلـا
 اذاـف ةـبوقمعـل وـضفر وا وـلوبق نع ربيعتملـ ويمع موكحمملـ رمالا كرت ،اينايب فلـاــسلـا و ماــعـلا
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 نعتيسا اي انونقا ةررقملـا لعملـا تاعاسب سبحلـا مايا ددع الدتسبا يـقاضلـا ماـق اـيب لـبق اـم
 ويمع ةضورفملـا تامزا تلباإل ويمع موكحمـلا لخا ما نكا اذا ونا ىمع س،بح موي لك نع
 ضــعب ىــمع اــعالإط 1ايب قوطنمـلا سبحلـا ةبوعق ويمع قبطت ماعلـا فعنملـ لعملـا ةبوعق بجومب
 عرمشـلا فقوم هاــنتبالا تــفمي ،ماــعـلا عــفنمـل لــعمـلا ةــبوقعب قــعمت اــميف ةــنرقامـلا تاعيرــشتلـا
 حرـش و ،ةـبوقعـلا هذـيـل ءوـجملـا ترا رـبم ميدتق ىمع يضقالـا مزا لـبا زيمت يذلـا يزيمجنإلا
 وـــيمع ةـــبترتمـلا بـــقاوعـلا فـــمتخملـ افةـــضا ،يناـــجلـا ىـــمع ةـــبترتمـلا راـــثالا اذـــك و اـــينم ضرـــغـلا

 نمضتمـلا مكحلـبا طقنلـا لبق ومك اذى و ،ويمع ةضورفمـلا تامزا تلباإل لالالخا لاـــح
 2.ةبوقمعلـ

 ةبوعق ررا قا في ةربيك ةيريدتق ةطمس قاضيملـ نحم يزيمجنالا عرمشـلا نا ركذلـباوالجدير 
 ،اــيلـ وـــضفر وا وـــيمع موــكحمـلا لوـــبقلـ راــعتبا اي عـــضو نود ، اميدـــع نــم ماـــعلا عــفنملـ لـعمـلا

 وـيمع موـكحمـلا ةـلـحا تـنكا اذا ما رريق يذلـا قاضيملـ ةمماكلـا ةيريدقتلـا ةطسملـا ىـــقبت ثـــيح

 3  كلذب حسمت ال وا ماعـلا فعنمـل لاـمعبا وـمايبق حمـست

او ه لػو بقبـ حكلػايه في وتنلػاجمسة مع لػاعميه في وـ محكلػور احضر كذثانية : لػرة افقلػا
 . ـعالػامنفع لػؿ عملػابة وعقلػ فضهر

 اـيب قـطني نا نـمكي ال اـينا وى تابوقعـلا ةيبق نع ماعـلا فعنمـل لعمـلا ةبوعق زيمي ما
 روفحض ،14ةحرا ص ايب يضر و ةمسجلـا رحض دق ويمع موكحمـلا نكي ملـ ام يـقاضلـا
 ضفرـلـا وا ةـقفاومـلا نع ربيعتلـا نمكي ال ثيح ،مكحلـبا طقنلـاة ـمسج في يمزا لـا ميتمـلا
 يرــئزا جلـا عرــمشلـا مــسح . ردصاـلا مكحلـا في كلذ نـع هوـني نا ىـمع ،يماـحمـلا ةطـساوب
 قــبيطت ةــيفيكلـ ددــحملـا يرزا وــلـا روــشنمـلا وــب ءاــج اــم لالــخ نــم طرــشلـا اذــيلـ ةبــسنـلبا وــفقوم

                                                 

 .84الرؤوف حنان ، العمل لمنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس ، ص  دبع - 1

 .222، ص  2003 الزيتي ، العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة وبدائميا ، دار النيضة العربية ، نضامر نيمأ - 2

 .222الزيتي ، العقوبة السالبة قصيرة المدة وبدائميا ، ص  نضامر نيمأ - 3

 .84، ص 2012دار الخمدونية ، الجزائر ، ،ةرـصاعملـا ةـئياجنلـا ةسايسلـا في ايمئادبو ةبوقعلـا ،يوداعـسلـا رغيصلـا دممح - 4



 عقوبة العمل للنفع العام        بدائل العقوبات في التشريع الجزائري:  ل األول الفص

 

 

 

31 

 قاضيـلا رديص ثــيح ةــبوقعلـا هذــيب مــكحلـا ةــقيرط وــيف نيــب يذــلـا و ماــعـلا عــفنملـ لــعمـلا ةــبوعق
 سبـــحلـاة ـبوعق الدتبـسا ةـنيامكا ويمع موكحمـلا ىمع ىادعب ضرعيلـ ،ةيمألصا ةبوقعـلبا وكمح
 لالـــخ نـــم عـــقوت دـــق يـــقاضلـا نا اـــنى ضرـــتيف و ،ماـــعـلا عـــفنملـ لـــعملـا ةـــبوقعب اـــيب قوـــطنملا
 هذـيب اـكمح ردـصا كلذـك رـمالا نكا اذا و ،ةميدبـلا ةبوقعلـبا ويمع موكحمـلا لوبق ةلوادمـلا
 هذيلـ ينمعـلا ضفر وا لوببق ةلحالا بسح وكمح تايثيح في ةراشالا ةرورض عـم ةـبوقعـلا

1  ةبوقعـلا

 عيقوت زاوج مدع ىمع 131 ةدامـلا في صن يذلـا يسرفلا عرممشلـ ةبسنلـبا رمالا كلذك 
 بــيج اــمك ةــمسجـلا يــف را ــحاض نــكي مـلـ يذــلـا وا ايــضفري يذــلـا ميتــمـلا ىــمع ماــعلا عــفنملـ لــعملـا ةـبوعق
 فرعي ناو ماعلـا فعنملـ لعملـا ضفر في حقو ىلـا ينجالـا ونبي نا مكحلـبا طقنلـا لبق قاضيلـا ىــمع
 ةنـسـلا يـف ناـك ماعـلا فعنمـل لعملـبا ةردصالـا ماكالحا ددع نا ةيسنرفلا تءاحصاالتشير ا2.هدر
 م 1986 ةنـس بحـصيلـ ، اـكمح 5698 بحـصيلـ 1985 ةنـس عـفترا مث اكمح 2319 قوبيطتلـى ــلوالا

 3اكمح 7478

 ةيادب ماـعـلا عـفنمـل لـعملـا ةـبوقعب ةيـقاضلـا ماـكالحا ددـع غـمب دـق يـسنوتلـا عيرـشتلـا يـف دـنج نيح في
 ةنـسلا لالـخ اـكمح 9258 اـيينب نم اكمح 3298 ذيفتنلـا زيح 9999 نونقا لوخد خيرتا نم
 2292 ةنس ةميدبلـا ةبوقعلـا هذيلـ ةئيقضاـلا ماكالحا ددع فعترا . 2292/2229 ةئيقضالا ىلوالا
 ماكــحمـلا وــجوت دــكؤي اــم ةــئملـبا 92.4 تــمغب ةبــسنب ايتقبــس يـتـلا ةئياـقضلـا ةنـسلـبا ةـنرمقا ،
 .4ماــعلا  عــفنملـ لــعمـلا ةــبوعق لــيعتف و رــبكا لكــشب

 نــم اــالقطنادراستيا  تــمت دــفق رــئزا جلـا يــف ماــعـلا عــفنملـ لــعملـا ةــبوعق تاــقبيطتلـ ةبــسنلـبا اــمأ
 ماـع 5.42 ىـلا عـفتريل 2228 ةنـس 5.49 وبتسن تمغب يذلـا و ةميرجمـل دوعـلا لدعم
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 ةبوعق قبيطت ىلا عجرا تلا اذى دوعيو 2.42   ىلا 2292 معا تعجرا ت اـمينب ،2229
 ىـلا لدـعلا ةرزا و ماـقرا ريـشت و س،بـحلا نـع ةـميدب ةبوعق رتبعت يتلا ماعلا فعنمل لعملا
 نــم فالا 4 ىــلا عــفتريل ،امتياواتيا نــم 2292 لالـخ مييـمع موـكحملا نـم 867 دتفاتـسا
 2292 نم ماعلا فعنمل لعملا ةــبوعقاجراءات  نــم اودفاتــسا نيذــلا مييــمع موــكحملا
 22991ىلا

 جلبا ةميرجمل ةدوعلا ةبسن نم ربيك لشكب تخفف ماعلا فعنمل لعملا ةبوعق نا ينعي ما
 .رئزا
لتزامات هػلػخالا ةػلػاح يػف هػنا ىلػا هػيمع ـوػحكملػا هػتنبي : ةػثلػاثلػا ةرفقلػا  ىػمع ةػبترتملػا باال

 ـعالػامنفع لػؿ عملػا ةػبوعق
 ىـمع ع . ق 02 ررـكم 5 ةداـمـلبا يرـئزا جلـا عرمشلـا دكأالصمية س احبلـا بةوعق عميوق بطت 

 لــعمـلا ةــبوعق ذــيفنت ىــمع ةــبترتملـا تاــمزا تلـباال وــلالخا نا ىلـا وـيمع موـكحملـا وـنبيت ةرورـض
 رتبعي اذيب و ل،عملـبا تلـدبتسا يتلا سبحلـا عقوبةذــيفتنلـ ةدوــعـلا وــيمع بــترتي ماــعـلا عــفنملـ
 2لعمـلا نم دشا سبحلـا عرمشـلا

 لــعملـبا مزا تلـاإلـب لالـالخا ئجاـتن مــىا نا دـنج طرـشـلا اذـيب قــعمت اـميف يـسنرفلـا عيرـشتمـل ةدوعـلاـب
 دـق و ،مـكحلـا تردـصا يـتـلا ةـكمحملـا ماـما لوـثمملـ وـيمع موـكحمـلا دـض رـما رودـص ماعلـا فعنملـ
 وــيتدتأ مدــع وا وــب فــمكمـلا لــعملـا وــيمع موــكحمـلا لاــكما مدــع نــع تجاــن لالــالخا اذــى نوـكي
 :نتيلحا نيب زيمنف لالالخا ءزا جلـ ةبسنلـبا و 3ايب لومعمـلا لوــصأللـ اــقفو
 اـكمح ةـكمحمـلا ردـتص ةـلحالـا هذـى يـف و :ادرـفنم اءزـج ماعلـا فعنملـ لعملـا نكا اذا :الاو 

 4تدرا ا ىي نا سبحلـا ةبوعق ذيفنت فقوت نا ايـل و ،ةمرا غلـبا وا سبحلـبا ادـيدج
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 نفا ةلحالـا هذى يفو :ذيفتنلـا مع سبحلـا ىـلا افمضا ماعـلا فعنمـل لعملـا نكا ااذ :انياث
 وا يــكملـا ذــيفتنـلا نيــب راــتيالخا اــيلـ نوــكي و ،ذــيفتنلـا فــقو ءاــغإلـب ةــمزمم تــسيلـة كمحمـلا
 و ،1ىـصقأ دـكح را يـش ةرـشع ةـنيامث ىلـا ةرتفلـا ةدايز وأ هذيفنت فقوأ يذــلـا سبــحملـ يــئزجلـا

 . يسنرفلـا ةئيانجلـا تاءرا الجا نونقا نـم 22/742 ةداـمملـ اـقبط اذـى
 . ـاعلػا نفعملػ ؿمعلػا ةبوقعلػ يعاسؿا ـحجلػا ركذ ةرورض :الفقرة الرابعة 

 ،ماـعـلا عـفنملـ لـعمـلا ةـبوقعب ةرداـصـلا ماـكالحا يـف ةـيرىوجلـا طورشلـا نم نيطرشلـا نيذى دعي 
 نا بـيج يـتلـا لـعملـا تاعاـس ددـع ددتح نا ةكمحمـلا ىمع ونا ريالخا اذى ضىتمق و
 موي لك نع نعتيسا باسبح كلـذ و ،نغيلـابلـا وا رقصمـل ةبسنلـبا ءاوس ويمع موـكحمـلا اـييدؤي

 لالــخ لــعمـلا لاكمتــسا متــي نا ىــمع اــيب قوــطنمـلا ةيمــالصا ةــبوقعـلا نمض بو موكمح سبح
 ر.*شي رةعش ثمانيةن ع ديزت الا طرــش ةــكمحملـا ىاددــتح ةدــم
 نـي معاـسلـا مـحجلـا ركذـف ،ةـيدرفلـا تاـيرحلـو ا قوـحقلـاة ـيامى حـمع صريح عرمشـلا دنج اذيب
 نيـنبلـ يناـثلـا عرـفلـا لالـخ نم ويف ليفصتـلا ميتس امومع و ،ةميملـا و ةيساسالا طورشلـا

 .اعييزوت و اىزجانا لجا و تاعاسلـا هذى باستحا رايعم و لعملـا تاعسا ريدـتق ةـيفيك
 
 
 

 ـعالػا منفعلػ ؿعملػا دةم ريدتق ثاني:الفرع الػ

 ،وــيمع موــكحمـلا حةــص ىــمع ظاــحفلـاو ةــماعلـا ةــعفنملـا نيــب نزاوــتلـا نــم عوــن قــمخ لبيــس يــف
 لــمعملـ ةــينعم ددــم دــيدتح ةــنراقمـلا تاعيرــشتلـا عــم ةزا اوملـاــب رــآلخا وــى يرــئزا جلـا عرــمشلـا ىأــترا
 ىــتح مييــمع موــكحمـلا ليغــشت يــف اــيتاعرا م بــجاولـا   طباوــضلـا نــم ةــممبج اىدــيقو ،ماــعلـا عــفنملـ

 : ونايب ىمع يتأنس ما وىو ممييشغت في ةغـلابملـا نم عون أي كاــنى نوــكي ال
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 ؿعملػت اساعار يد: تق ىلػو الا  رةفقلػا
 لــعملـا تاعاــس ريدــتق ىــمع تاــبوقعلـا نوناــق نــم 01 ررــكم 5 ةداــملـبا يرــئزا جلـا عرــمشلـا صــن
 رـقصملـ ةبـسنلـبا اـما ،ةعاـس 600 ىلـا ةعسا 40 نيب نيغلابملـ ةبسنلـبا ىاددح و ،ماعـلا فعنملـ

 رــقاصملـ ةررــقمـلا ةــبوقعـلا نا وــى كــلـذ يــف ببــسلـا و ،ةعاــس 300 ىــلـا ةعاــس 20 نيــب ىاددـفح
 دنج لبقاملـبا . يرئزا جلـا تابوقعلـا نونقا نم 50 ةدامملـ قابط غلابلـا ةبوعق فــنص نوــكت
 ةــــماعـلا حةمـصمملـ لعمـلا ةدم تنكا 1992 ةنسلـ ميدقلـا نونقالـا لظ في يسنرفلـا عرمشـلا
 نيــــب ةــــقرفتلـا هذــــى نا الا ،ةعاــــس 20 نــــع لــــتق ال ةنــــس 18 و 16 نيــــب ثادــــحاللـ ةررــــقمـلا
 قــبط يــسنرفلـا عرــمشـلا نا ذا ،1994 ةنــسلـ دـيدجلـا نوناــقلـا بــجومب تــيغـلا نيغلاــبلـا و ثادـالحا
 نا نــمكي ال مــمميع تاعاــس تحبــصا كلـذــب و ،ثادــالحا ىــمع نيغلاــبملـ ةررــقمـلا لــعملـا ةدــم
 لالخ لعملا ذيفنت متي نا ىمعو ل،مع ةاعس 240 نع ديزت ال و لمع ةعسا 40 نــع لــتق
 1.را يش رشع ةنيامث

 عـفنمـل لـعمـلا تاعاـسلـ ررـقمـلا ىـندالا دـحلـا نـع لزـني باال ديمق يرئزا جلـا قاضيلـا نا دنج اذيب
 تساعا بحتساا رمعيا ثانية:لـا رةفقـلا . انونقا ايلـ ررقمـلا صىقالا دحلـا زوجاتي الا و ،ماعـلا
   لعملـا

 وـــى ماـــعـلا عـــفنملـ لـــعملـا تاعاـــس ددـــع باــسحلـ يرـــئزا جلـا عرـــمشـلا فرـــط نـــم دـــمتمعـلا راــيمعـلا
 مـكحلـا يـف اـيب قوـطنمـلا ةيمـالصا ةـبوعقـلا نـم سبح موي لك نع لمع نعتيسا باستحا
 2هدض ةنادالا اـب رداـصلـا

ال ا ،نجـس موـي لـك نـع نعتياـس أي ،يسنوتلـا عرمشلـا ايب ذخأ يتلـا ةدملـا سنف يىو
 دـحلـا اـب ذـخأ لـب ةـبوقمعلـ يـندألا دـحلـ اـب ذــياخ مـلـ وـنا يـف يرـئزا جلـا عرـمشـلا نـع فـمتيخ وـنأ
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 يــف ؛1نجــس موــي لــك نــع نعتياــس باــسبح ةعاــس 600 زواــجتت الا يــىو ،اــيلـي ــصقالا
 كرـت لـب ،ماـعلـا عـفنملـ لـعملـا تاعاـسب استحا راعيم دديح ملـ يسنرفلـا عرــمشـلا دــنج نيــح
 نع ديزت ال و ةعسا 40 " صىقالا و ىندالا نيدحلـا رااط لـخاد يـقاضمـل ةـيريدقتلـا ةطمـسلـا

 ال ثيبح ،ويمع موكحملـا تاجاتيحاو فورظلـ ابسانم هرا ي املـ قافو " لمع ةعسا 240
 2مايالا نم اينعم اددع لعملـا تاعسا زوجاتت
   ؿعملػت اساعاز نجاؿ اجأثة : لػثالػا رةفقلػا

 ،ر اــيـش رـشع ةـنيامث اىاـصقا ةدـم لالـخ لعمـلا تاعسا زاجنا ةدم يرئزا جلـا عرمشلـا ددح
 لدتبـــست نا ةئياـــقضلـا ةـــيجملـ نـــمكي اـــيـلوبق تاـــبوقعـلا نوناـــق نـــم 1 ررـــكم 5 ةداـــمملـ اـــقبط اذـىو

ــــتت ةدـمـل رـجا نودـب ماـعـلا فعنمـل لعمب وميع موكحملـا مايبق ايب قوطنملـا سبحلـاة ـــبوعق  حورا ـ
 18 هاــصقا لــجا يــف ، سبــح موــي لــك نــع نعتياــس باــسبح ةعاــس 600و  ةعاـس 40 نيـب

 ةـيداعلـا نــعطلـا قرــط ةـفكا ذفاتنــسا دــعب اي ،3اـئياين مــكحلـا ةروريــص دـعب الا ذــفنت ال،  ... را يــش
 ةداـــملـا ماـــكألح اـــقبط و يـــسنرفـلا عرـــمشـلا اـــما . نعطملـ ةينونقالـا دعياوملـا تاوــبف وا ةــيداعلـا رــيغ وا

 ماعلـا عفنمـل لعملـا ةبوعق ذيفنت ةدم ددح دقف 1994 ةنـــسلــ يـــسنرفلـا تاـــبوقعلـا نوناـــق نـــم 22/131
 ةنس زوجاتت ال يتلـا ةدمـلا ىي و ميدقلـا نونقالـا في ويمع تنكا املـ االفخ أشير ، ةنيامث في
 4.لمع

 ويف زـجني نا بـيج يذــلا لالجا طبض ةكمحمـلا ىـلوتت نا ىمع صن دفق يسنوتلـا عرممشلـ ةبسنلـبا
 .5مكحلا رودص خيرتا نم را يش رعش ةنيامث لالجا اذى زوجاتت الا ىمع لعملـا

ز اـجنا لـجا نا ىـمع اوـفقتا يـسنوتلـا و يـسنرفلـا و يرـئزا جلـا عرـمشلـا نـم الك نا انى ظحماللـا
 عيزوت : ةعبرا لػػػا ةرفقلػا يـف مالفيتـخا مغر ،را يش رشع ةنيامث زوجاتي ال ماعـلا فعنمـل لعملـا ةبوعق
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 ؿػػعملػا تاعاػػس عػػيزوت يف رظنلػػاػػب ؿمعلػػا تاعاس

 عرــمشـلا ناــف ، ايعوبــسا وا  اــيموئيا يادبأ ماــعـلا عــفنملـ لــعمـلا ةــبوقعب وــيمع موــكحمـلا مزــتمي يــتلـا 
 في ةيريدقتلـا ةطسملـا كرــت و ،ولتيادــج وا اــعييزوت   يــف اــينعم را اــيعم طبــيض مــلـ يرــئزا جلـا
 ىـشامتت را يـش ةنيامث صاىاقا ةدم ىمع اعييزوتب مويق يتـلا تابوقعـلا قبيطت قاضيلـ كلذ
 ةــسسؤمـلا فورـظ عـم اذـك و ،وـغرا ف تاـقوا و وــتالىؤم و وـيمع موـكحملـا فورـظ قـفو
 تالىؤــم عــم وبــسانت ىدــم و ل،ــعمـلا عوــنلـ ةفاــضا ،اــييف لــعمـلا رفوــت ىدــم و  ،وــلـ ةمبقتــمسـلا
 في1. ةبوقعلـا هذيلـ ىندالا دحـلا و صىقالا دحلـا نيب لـعمـلا تاعاـس ددـع ريدـتقعميو. موــكحمـلا

 نم اينعم اددع زوجاتت ال لعملـا تاعسا نبا نيب ،يسنرفلـا عرمشلـا نا دنج نيح
 تاعاــس عــيزوت ةــيفيك اــبيني مــلـ يرــئزا جلـا عرــمشـلا و يــسنوتلـا عرــمشـلا ســكع ىــمع،2مايالا
 في قاضيملـ ةيريدقتلـا ةطسملـا كرت لب ،ايعوبسا وا ايموي ايب ويمع موكحمـلا مزــتمي يــتلـا لــعمـلا
 .اعييزوت

 

 الفرع الثالث : دور الجهات القضائية في تنفيذ عقوبة النفع العاـ :

 أوال: دور النيابة في تنفيذ عقوبة النفع العاـ :

 3 يئضاقلـا سمجملـا ىوتسم ىمع دعامسـلا ماعـلا بئانـلا ىلإ ماعلـا فعنملـ لعمـلا ةبوقعب

  ايئاين  ايب  مكحلـا  ةروص  دعب  الإ  ذفنت  ال  ماعلـا  فعمنلـ  لعملـا  ةبوعق  نأ  ةراشإلا  ردجتو.
 يمي امب ةماعلا ةباينلا موقت كلذبو ؛تابوقعلا نونقا نم 06 رركم 05 ةداملـا بسح

 : التسجيؿ في صحيفة السوابؽ العدلية -1

                                                 

 70 ص ،يرئزا جلـا وننقالـا في ماعلـا عفنملـ لمعلـا ةبوقع م،لـسا نب رخضلـ دممح - 1

 86 ص ،ةرصاعملـا ةئياجنلـا ةسايسلـا في ايمئادبو ةبوقعلـا ،يوداعس رغيصلـا دممح - 2

 .139 ص ، يرئزا جلـا عيرشتـلا في ةيرحملـ ةبلـاسلـا تابوقعلـا ، ةرسا شاعم - 3
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  نوكت  نأ ماعلا  فعنمل  لعملا  ةبوقع  قيبطتب  قعمتملا  02  مقر  يرازولا  روشنملا  في  ورد
  في  ليجستلا  نع  ةلوؤمسلا  اىرابتعبا  ةبوقعلا  هذى  ذيفنت  نم  ءزج  نع  ةلوؤسم ةباينلا

السيما المواد   ةيئزا جلا  تاءرا إلجا  نوناق  ماكألح  قايبطتو  ةيئقضالا قباوسلا  ةفيصح
 وحيث تقوم النيابة بالدور التالي:  618-630-632-636

 8 ـقراقة طبلػ: ا-أ

  نمضتتو  ،داليملـا  لمح  ةكممح  بتاك  ىلـإ  01  مقر  ةميسقلـا  لاسربإ  ةماعلـا  ةبانيـلا  موقت
 جراءاتإمن قانون  698األخيرة جميع أحكام االدانة والقرارات المنوه عنيا في المادة  هذى

 بو طومنـلا ءقضالـا لجر وأ داليملـا لمح ةكممح،فيقوم كاتب الضبط الجزائية الجزائري 
 سبحـلا ةبوقع نأ ديق ليدعتـلا ةميسق والمتسا درجمب ةيزكرمـلا ةيئضاقلـا قباوسلـا ةفيحص

االجراءات الجزائية الجزائري  نم 626 ةدامملـ قابط اذىو ، ماعلـا فعنمـل لعمـلا ةبوقعب تلدتبسا
1 

 

 البطاقة الثاني : -ب

 ةبوقعو ةيمصألا ةبوقعلـا نمضتت نأ بيج يتلـاو ،02 مقر ةقاطبـلا ةماعـلا ةبانيلـا ررتح
والخاصة  بمثابة بيان كامل بكل القسائم 22-29لمنفع العام وتعد البطاقة رقم  لعمـلا

 2بالشخص نفسو .

 ىمع ةيئزا جلـا تاءرا إلجا نونقا نم 631 ةدامـلا في   زائريج عرمشلا صن قايسلا اذى يف
 صخشلـا قح في ةردصالـا ةنادإلا ماكحأ ةفكا عمتج يتلـا قةيثولـا ىي 2 مقر ةقاطبلـا":نأ
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 1اضافة الى أي بيان آخر أو أي اجراء آخر . ،ويمع موكحمـلا

 الثالثة :البطاقة  -ج
  ةبوقعو  ةيمألصا  ةبوقعلـا  ىلإ  ةراشإلا  نم  ةيلخا  03  مقر  ةقاطبلـا  ةماعلـا  ةباينلـا  مسمت
 ةيرحمل ةديمق  تابوقعب  ةيضاقلـا ماكحألا نايب ىي  03 مقر  ةقاطبلـاو  ،2ماعـلا فعنملـ لعمـلا

  هذى  حضوتو  ،  حةنج  وأ  ةيانج  في  ةيرويمجلـبا  يةئقضالـا  تايجلـا ىدحإ نم  ةردصا
 اميف اييـلإ رامشلا ماكحألا الإ 3 مقر ةقاطبلـا في تبثت الو ،ايعوضوم  وى  اذى  نأ  ةميسقلـا

 مكح ردص اذا الا ذفانلـا فقوب ةـلومشم نكت ملـ يتلـاو ،راتبعالا در اىوحمي ال يتـلاو ،مدتق
 3ذفانلـا فقو ةزيم نم ناشلـا بصاح دريج ديدج

 ،الغرامة  سبحلـا  ةبوقع  ةيمصألا  ةبوقعلـا  اييف  نمضتت  يتلـا  ةلـحالـا  ىلـإ  ةراشإلا  ردجتو
 يندبلـا هرا كإلا اييمع قبطيو ،نونقاملـ اقبط ذفنت اينفإ ةيئضاقلـا فيرصامـلا ىلـإ ةفضاإلبا
  ايلـادتبسا  نمكي  ال  الغرامة ةبوقع  نأ  ثيح من قانون االجراءات الجزائية 622 ةدامملـ قابط
 4.يرئزا جلـا نوناقلـا في ماعـلا فعنمـل لعملـا ةبوقعب

 دعب تباوعقلػا ؽبيطت قاضي ىلػإـ عالػا منفعلػ ؿعملػا بةوعق فمتضملػا ؼمملػا ؿساإر -1
 نم خةسن لسرت ، ايئاين ماعلا فعنمل لعملا ةبوقع نمضتملا ررا قلا وأ مكحلا ةروريص

  جرخا  ذفنيس  مكحلـا  نكا  اذإ  اذى  ،ذيفتنملـ  صةتخمـلا  ةماعلـا  ةبانيلـا  ىلـإ  االجراءات فمم
 نفإ االختصاص لخاد ذفنيس مكحلـا نكا اذإ امأالقضائي دائرة االختصاص لممجمس 

 صةتخم حةممص قيرط نع يئاينلـا رارقلـا وأ،مكحلـا رضاحإ ىـلوتت يتلا ىي ةماعـلا ةباينلـا

                                                 

ئري ، ص  ،ةرسا شامع - 1 لتشريع الجزا ة في ا بة لمحري عقوبات السال ل  .92ا

 .02المنشور الوزاري رقم - 2

 .يرئزا جلا ةيئزا جلا تاءرا جإلا نونقا نم 632المادة  - 3

 .93المرجع السابق ، ص  رة،سا شمعا - 4
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  قيرط  نع  ةماعلـا  ةبانيلـا  كلـذ  دعب موقت مث ،1كلـذب صخالـا فممـلا دادعإل افيارشإ تتح
 نع تفامملـا هذى نم خسن  لابقتسبا  ماعـلا  عفنلـا  تفاممب  فمكملا  دعامسلا  ماعلا  بئانلا

 تفاممـلا هذى نمضتتو ،دحاو نآ في ديربلـا قيرط نعو ،يئقضالـا لعملـا قويبطت قيرط
 : 2  ةيلاتلـا قئاثوـلا 02 مقر يرزا ولـا روشنملـا في درو ما بسح

 .يئاينلـا القرار وأ مكحلا نم خةسن   1-

 .يئاينـلا القراروأ مكحلا ةروص   2-

 ف.الستئنادم اعدة شيان نسخة م   3-

 .ضقنلـبا نعطلـا مدع ةدايش نم خةسن   4-

  لعملـا  وقيبطت  قيرط  نع  أي  ،ةيـلآلا  سفنب  تابوقعلـا  قيبطت  قاضي  ديمسل  لوحت  مث
 ماكألح قافو ةبوقعلـا ذيفنت في عورشملـ ديربلـا قيرط نعو ،ماعلا فعنملـ لعمـلا ةبوقعلـ يئقضالـا
 نوكي كـلذبو ،3 لعمـلا ةبوقع قبيطت ىمع رمسيلـ ،تابوقعلـا نونقا نم 03 رركم 05 ةدامـلا
 ىما: نيرخيا مامأ دعامسلـا ماعـلا بئانلـا

  ةرئادب  نطيق  ماعـلا  عفنملـ  لعملـا  ةبوقعب  ويمع  موكحملـا  نكا  اذإ  :ؿوألا  رايخلػا
  لاسربإ  موقي  دعامسلـا  ماعلـا  بئانلـا  نفإ  ،سمجملـبا  تابوقعـلا  قيبطت يقاض  صاصتخا
  نعو  ،يئاقضلـا  لعملـا  قويبطت  قيرط  نع  ماعلـا  فعنملـ لعمـلا  ةبوقعب  قمعتمـلا  فممـلا

 4.ةبوقعلا قيبطت ىلوتيل تابوقعلا  قبيطت  ضياق  ىلإ  ديربلا  قيرط

                                                 

مجمة المنتدى ، العدد السابق ،بدون دار النشر، الجزائر  محمد لمعيني ، عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع الجزائري ،  - 1

 .184، ص 2010، أفريل 

 .04-03محاضرة حول دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام ، ص  ، رةجبا رعم - 2

 .04المرجع السابق ، ص  ،ةرابج رمع - 3

 .04ص  محاضرة حول عقوبة العمل لمنفع العام ، ت،يزما رعم - 4
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  ةرئاد  جرخا  نطيق  ماعـلا  فعنمـل  لعملـا  ةبوقعب  ويمع  موكحملـا  نكا  اذإ  "  2-
 اذى لاسربإ موقي دعامسـلا ماعلـا بئانلـا نفإ س،مجمـلبا تابوقعـلا قيبطت يقاض  صاصتخا
  يلـا  ديربـلا  قيرط  نعو  ،يئاقضلـا  لعملـا  قيبطت  قيرط نع أي ؛ةيلـالا سفنب فممـلا
  نم  ماعـلا  فعنملـ  لعملـا  ةبوقع  قيبطت  متيلـ  عيق  يذلـا  سمجملـبا  دعامسلـا  ماعلـا  بئانلـا

  ةبسنلـبا  اما  ،يرئزا جلـا  عرممشلـ  ةبسنلـبا  اذى 1صتخملـا ةبوقعلـا قيبطت ، يقاض  فرط
  تاسسؤمملـ  ماعلـا  عفنملـ  لعملـا  ةبوعق  ذيفنت ىمع  رسيلا  ةيمم  لكوا  دفق  يسنوتلـا  عرممشلـ
  ةيناثلـا  ةمحرملـا  في  اما  ،ىـلواة محرم  في  ةماعلـا  ةبانيلـا  اشراف تتح  ايتداراو  ةيبقاعـلا

 ضىتقمب نوجسلـا حلمصا  ةدعاسمب  تابوقعلـا  قيبطت  قاضيلـ  ةميملـا  هذى  لك وا  دفق
 2اىدعب امو ونم 336 ةداملـا 2002 ةنسلـ 92 مقر نوناقلـا

 

 

                            ثانيا: دور قاضي تطبيؽ العقوبات في تنفيذ عقوبة النفع العاـ :
 ةبوقع ذيفنت يف عمى دور قاضي تطبيق العقوبات 2229سنة  22نص المنشور الوزاري رقم 

 جامدإلا ةداعاو نوجسلا ميظنت نوناق نم 22 ةداملا ويمع تنص ما وىو ،ماعلا فعنمل لعملا
 لدعلـا ريزو نم قرار بجومب تابوقعلا قيبطت ضياق نيعي .نيسوبحممل يعامتالجا

  ويلـإ  دنست  رثكا  وا  ضقا  ،يئقضا  سممج  لك  صاصتخا  ةرئاد  في  ،ماتألخا ظفحا
 3.تابوقعلـا قيبطت  قاضي  مايم

 :ايـلوقب تابوقعـلا قبيطت قاضي تايحالص ىمع نونقالـا سفن نم 23 ةدامـلا تنص دقلـ

                                                 

 .73لخضر بن سالم ، عقوبة العمل لمنفع العام في القانون الجزائري ، ص  دممح - 1

الجميورية التونسية ، قاضي تنفيذ العقوبات نظام السجون ، وزاروة العدل وحقوق االنسان ،منشورات مركز  - 2
 .05-04-03،ص  2006الدراسات القانونية والقضائية ، 

 .95العمل لمنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس ، ص  الرؤوف حنان ، دبع - 3
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 اذى ماكحا ىضتقمب ولـ ةلوخملـا تايحالصلـا نع الفض ،تابوقعلـا قيبطت يقاض رسيي"
  دنع  ةميدبلـا  تابوقعلـاو  ،ةيرحملـ  ةبلاسلـا  تابوقعلـا  قيبطت  ةيعورشم  ةبقرا م  ىمع ،نونقالـا
  قبيطت  اضيقلـ  نفإ  اذيبو ةبوقعـلا ديرتف ريبادتل ميسملـا قيبطتلـا نامض ىمعو  ءضاتقالا
 بقوليا :" 23مكرر 25 ةداملـا  في  ءجا  ما  ماعلـا  عفنملـ  لعملـا  ةبوقعب  قعمتي  اميف  تابوقعـلا
 يف لفصلـاو ماعـلا  عفنملـ  لمعلـا  ةبوقع  قيبطت  ىمع  تابوقعلـا  قبيطت  ضياق  رسيي
عقوبة العمل لمنفع العام ألسباب صحية أو عائمية  فقو ونمكيو كلـذ نع جةتانلـا تايلـاكشالا

 او اجتماعية ."*

  قعمتي  اميف  تابوقعلا  قبيطت  ضيقا  ايب  موقي  يتلـا  تاءرا جالا  مىا  ىلـا  انى  قرطتنسو
 ذيفنت فقايا اييف متي يتلـا تحاالمـل اذكو ،ماعلا فعنمل لعملا ةبوقعب ويمع موكحملا ءاعدتسبا
 مىا اذكو ،إللتزاماتو ويمع موكحملـا ذيفنت ةلـحا في وا ،ائياقمت ايئاينبإ راشعإلاو ،ةبوقعـلا
 . ةبوقعـلا هذى ذيفنت ضرتعت يتلـا تالاشكالا

 

 

 ـعالػا منفعلػ ؿعملػا بةوبعق عميه ـومحكلػا ءعادستا : الفقرة األولى

 موقي تابوقعلـا قبيطت قاضي ىلـا ماعـلا عفنمـل لعمـلا ةبوعقب ويمع موكحمـلا فمم لوصو دعب
 ناونعلا يف يئاقض رمحض ةطساوب ةيباقعلـا ةسسؤملـا جرخا دجاوتملـا وبتكم ىلإ وئاعدتسبا
 ةيلـاتلـا تانايبلـا ءاعدتسالا اذى نمضتي نا بجيو 1 فممـلبا نودمـلا

 ويمع موكحملـا روضح خيراتو ةعسا ديدتح   -

 ماعـلا عفنملـ لعمـلا ةبوقعب قعمتي يئاضق مكح قيبطت ىلـإ ةراشإلا   -
                                                 

 * المقصود بتفريد العقوبة ىو معاممة المحبوس وفقا لوضعيتو الجزائية وحالتو البدنية والعقمية .
 .184لمعيني ، عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع العقابي الجزائري ، ص  دممح - 1
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 قبطت ءاعدتسالاب ددحمـلا خيراتلـا في هروحض مدع ةلـاح يف ونأب ويمع موكحمـلا ويونت   -
 1 .ةيمصألا سبحلا ةبوقع ويمع

عمى أنه يمكف لقاضي تطبيؽ العقوبات بسبب بعد المسافة أف يتنقؿ الى محكمة التي تقع 
 مايقملـ  ،مييمع  موكحملـا  صخاشالا  ايصاصتخافي دائرة اختصاص التي يقيـ 

 نوكيو ، ماعلا فعنملـ لعمـلا ةبوقع قيبطت في  ميعورش  قبست  يتلـا  الضروريةباالجراءات 
 2فامس ةددمح ةمانزر قفو اذى
 ،هيلع موكحملـا ةباجتسا هي ىـلوألا ةلحالا ،نيتلحا نيب زيمن   هيلع موكحملـا ءاعدتسا دعبو
 .تابوقعلـا قيبطت قاضي ءاعدتسال هيلع موكحملـا لاثتما مدع يهف ةيناثلـا ةلـحالـا ماأ

 :تباوعقلػا ؽبيطت قاضي ءعادالست عميه ـومحكلػا ؿمتثاا ةلػحا -1

 .ونتادبإ ردصالـا ررا قلـا وأ مكحلـا في ىي امك ويمع موكحملـا ةيوى ىمع فرعتلـا   -

  يضاقلـ  نكميو  ،ةيمئاعلـاو  ةيحصلـاو  ةينميلـاو  ةيعامتجالا  ويتعضو  ىمع  فرعتلـا   -
 قيبطت

 . ينمعلـا ايب يلـدي يتلـا تامومعمـلا صحة نم دكأتملـ ةماعـلا ةباينلبا ةناعتسالا تابوقعـلا

  سمجملا  رقمب  وا  ةكمحمـلا  رقمب  ةيباقعلـا  ةسسؤمـلا  ببيط  ىمع  ينمعلـا  ضرع   -
 قيبطت قاضي   نيمكتلـ ةيحصلـا وتلـحا نع ريرتق ريرحتو فحصولـ ، ةلـحالـا بسح يئقضاـلا
 .تابوقعلا

  يف  مىاسي  يذلـاو  ،  ةنيدملـا  ويمع  موكحملـا  ةلـاحو  بساتني  يذلـا  لعمـلا  ةعبيط  راتيخا -
 3  ةيمئاعـلاو ةنيميـلا وتايحلـ يداعـلا ريسلـا مىع ريثأتـلا نود يعامتالجا اجومدا

                                                 

 .96العمل لمنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس،ص  الرؤوف حنان ، دبع - 1

 .02المنشور الوزاري رقم  - 2

 .02المنشور الوزاري رقم  - 3
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 تباوعقلػا ؽبيطت قاضي ءعادالست معنيلػا ؿمتثاا دـع ةلػحا  -2

 مغر ينمعـلا فرط نم ولـ ةباجتسالا مدعو ،روحضملـ ءاعدتسالا يف ددحمـلا خيراتلـا لومبح
  لبق  نم  وا  ،ومبق  نم  ايدج  را ذع  مديق  نا  نود  ء،اعدتسالاب  ايشخص  وغيمبت توبث
 نمضتي نا بيج يذلا "لوثملا مدعب رمحض" ريرتح متي ،وفراعم وا  وتمئعا  درا فا  دحا

 ىلـا لسري ، يدج رذع ميدتق مدعو ،ينمعلا غيمبت ، اىزجانا مت يتـلا تاءرا الجا ضرع
 يقبا  ىـلوتت  يتلـا  تابوقعلـا  ذيفنت  حةممص راطخبإ مويق يذلـا دعامسلـا ماعـلا بئانلـا ديسلـا

 1األصمية  سبحلـا  ةبوقعلـ  ةبسنـلبا  ةيدعا  ةروبص  ذيفتنلـا  اجراءات

 مايمب قعمتي اميف تايئزجلـا ضعب فيالجزائري     عرشملـا فـلخا دفق يسنرفلـا عرمشـلا امأ
  في  صن  ثيح  ،ماعلـا  عفنملـ  لعملـا  ةبوقع  ذيفنت  لمجا  نمض  تابوقعلـا  قيبطت ضيقا
  حومسملـا  لامعألا  عوممج  ديدتح  ىمع  يسنرفلـا  تابوقعلـا  نونقا نم  33/31ةدامـلا
  ىوتسم  ىمع  كلـذو  م،اعـلا  فعنملـ  لعملـا  ةبوعق  ذيفنت رااط  في  ايترشابمب  ويمع  موكحمملـ

  ةماعلا ةبانيلـا ةراشتسا دعب تابوقعـلا قيبطت اضيق  ةمئقالا  هذى  يضع  ثيح  ،ةكممح  لك
 2ةميرجلا حةفاكم تائيىو

  موكحملا  ايب  موقي  يتلا  لامالعا  عاونا  رئزا جلا  يف  تابوقعلا  قيبطت  يضقا  راتيخ
 ةيصحلا فورظلا مع ابساتنم كلذ يف هررا ق نوكيو ،اييدل لعمي يتلا ةيجلاو ،ويمع
 3  ويمع موكحممل ةيعامتجالاو ةيمئاعلاو

 ـؿعاامنفع لػؿ عملػابة وعقذ تنفيؼ يقا:االفقرة الثانية 

  نم  وا  ينمعلا  بمط  ىمع  ءاانب  وا  وسنف  ءقامت  نم  تابوقعلا  قيبطت  اضيقل  نمكي

                                                 

 185لمعيني ، عقوبة العمل لمنفع العام في التشريع العقابي الجزائري ، ص  دممح - 1

 .89العقوبة وبدائميا في السياسة الجنائية المعاصرة ، ص داوي،سع رصغي دمحم - 2

 .89المرجع نفسو، ص داوي، سع رصغيد محم - 3
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 يصدر مقرر بوقف العقوبة الى حين زوال السبب الجدي في الحاالت التالية : نا ومثمي
 . ةيحص بابألس ماعلا عفنمل لعملا ةبوقع ذيفنت فقو-

 . ةيمئعا بابسأل ماعلا عفنمل لعملا ةبوقع ذيفنت فقو-

 . ةيعامتجا بابسأل ماعلا عفنمل لعملا ةبوقع ذيفنت فقو-

 ـعالػامنفع لػؿ عملػابة وعقذ تنفيء نتهاا: الفقرة الثالثة

  دنع  وأ  ،التزاماتو  ةفاكلـ  ويمع  موكحملـا  اءدبأ  ماعلـا  فعنملـ  لعملـا  ةبوقع  ذيفنت  ييتني
 .عميو ةضورفملـابااللتزامات  ولـالخإ

 هيمع ـوحكملػا ءداأب ـاعلػا نفعملػ ؿمعلػا ةبوعق ءانتها :الأو

 لالخ لعملا ةدم ذيفنت ءانثأ االلزامات فمتخم ويمع موكحملا مرتحا اذإاللتزاماتو  
  موقت  ةمبقتمسلا  ةسسؤملا  نفإ  ،مكحلبا  ةددحملا  لجاآلا  لبق  ىتح وأ ة،ددحملا لآلجاا

 ةبوقع ذيفنت ءاينتبا را اعشإ ريخألا اذى ريرتح فديب تابوقعلا  قبيطت  يضقا  راطبإخ
  ىلإ  راشعإلا  كلذ  لاسربإ  اىرودب  موقت يتلا ةماعلا ةبانيمـل ومسري مث ،ماعلا فعنمل لمعلا

 ، 1ررا قلـا وأ مكحلـا ىمع اذكو مقر  ةقاطبلـا  ىمع  ريشأتملـ  ةيئقضالا  قباوسلا  ةحممص
 .نكي ملـ نأك مكحلـا حبصيلـ

من قانون العقوبات حيث جاء فييا "  24مكرر  25الجزائري من خالل المادة 
  نود  ماعلـا  فعنملـ  لعملـا  ةبوقع  ىمع  ةبترتملـابااللتزامات   ويمع  موكحمـلا  لالخافي حالة 

  الالزمة  التخاذ اإلجراءات   ةماعلـا  ةباينلـا  تابوقعلـا  قيبطت  قاضي رطيخ  ،يدج  رذع
 " عميو ايب  موكحملـا  سبحلـا  ةبوقع  ذيفتنلـ

 عميه بإلتزاماته  ـوحكملػا ؿخالإ ببسب ـاعلػا نفعملػ ؿمعلػا ةبوعق ءانتها :انياث
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 وأ   اقمطم اييف ءدبلا مدعب ءاوس ، ويمع ةضورفمل تامزا تلالاب ويمع موكحملا في مل اذإ
  تحااللا  هذى  ففي  ل،عملا  ايبمطتي  يتلا  لوألصا  بسح  ىادؤي  مل  وأ  ،ايلـاكما مدع
 ويمع موكحملا ضرعت ،ةمبقمستلا ةسسؤملا فرط نم تابوقعلا قيبطت ضيقا  راطخا  متي
من قانون  24مكرر  25الجزائري من خالل المادة     عرمشلا اييمع صن تاءزا جل

  ىمع  ةبترتملا  تامزا تلالاب  ويمع  موكحملا  لالخاالعقوبات حيث جاء فييا " في حالة 
  ةباينلا  تابوقعلا  قيبطت  قاضي رطيخ  ،يدج  رذع  نود  ماعلا  فعنمل  لعملا  ةبوقع
 " عميو ايب  موكحملـا  سبحلـا  ةبوقع  ذيفتنلـ  ةمزاللا  تاءار جالاإلتخاذ   ةماعلا

  ونأل  وقتعا  ىمع  ةقعاولا  تامزا تلالاب  ويمع  موكحملا  لالإلخ  ةيمتحلا  ةجتينلا  ىي  هذىو
 نم 02 رركم 05 ةداملا في صن يرئزا جلا عرمشلا نال ،ايب قبسم ممع ىمع نوكي

  تامزا تلالاب  ولالخا  ةلحا  في  ونا  ىلا  ويمع  موكحملا  أبني  "  :  ونا ىمع تابوقعلا نونقا
 لعملبا تلدتبسا يتلا ةبوقعلا ويمع ذفنت ، ماعلا فعنمل لعملا  ةبوقع  ذفينت  ىمع  ةبترتملا
 مكحلا نوممض في هوني ويمع موكحملا نبا اقبسا ويلا ةراشالا قبس ما وىو ،" ماعلا عفنمل
بااللتزامات المفروضة  ولالخا ةلحا في ونبأ ماعلا فعنمل لعملا ةبوقعب قاضيلـا القراروا

 1 ةيمالصا سبحلا ةبوقع ويمع قبطت ويمع

   المتعمقة بتنفيذ عقوبة العمؿ لمنفع العاـ تالاشكالا :الفقرة الرابعة 

 قعمتي اميف ةخاص ،تابوقعلا قيبطت يضقا ايب صتيخ يتلا تالاشكالا ضعب كانى
 03 رركم 05 ةداملا ويمع تنص ما وىو ،ةمبقتمسلا ةسسؤملا رييغت وا جمرا بلا ليدعتب
  ةبوقع  قبيطت  ىمع  تابوقعلا  قبيطت  قاضي  رسيي  "  :  ايلوقب تابوقعلا نونقا نم
  ضعب  اضيا  كانى ". كلذ نع جةتانلا تاالشكالا يف  لفصلاو  ،ماعلا  فعنمل  لعملا
 لعل يعمملا  ناديملا  في  ةماعلا  ةباينلا  اييجاوت  يتلا  ةئيقضالاو  ةينونقالا  تالاشكالا
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 :1اميىا

  ةجردلا  ةكممح  نم  ماعلا  فعنمل  لعملا  ةبوقعب  مكح  رودبص  قعمتملا  لاشكالا-
  ثيحب  ،  ماعلا  عفنمل  لعملا  ةبوقعب  تلدتبسا  مث  ذفنا  سبح  نيرشيلا ةبوقعب  ىلوالا

 . ويمع  موكحملا  نع  جريف

  ةبرقاتم  ترا تف  في  ،ماعلا  عفنمل  لعملا  ةبوقع  نانمضتي  نييئاقض  نيكمح  رودص- 
  قضائيتين عمى أساس ان المحكوم غير مسبوق قضائيا . نيتيج  نم

 تابوقعلا قيبطت قاضيل فمملا لاسرإ دعب ونأ ثيح قاطنلا سنف في يقع رخا لاشكا-
تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام من ممكن أن يتراجع المحكوم عميو عن عقوبة العمل   عورشلاو

، فماىو حكم القانون في نثل ىذه الحاالت ؟ ىل يعد مخال بااللتزامات ؟ أم لمنفع العام 
ريك الدعوى بالنسبة لمتشريع الجزائري يمكن تحتكيف ىذا الفعل عمى أنو جريمة جديدة ؟ 

العمومية ضده ومتابعتو بجنحة ىي عدم مراعاة االلتزامات الناشئة عن العمل لمنفع العام ، 
وفي ىذا الخصوص ال يختمف التشريع الجزائري عن التشريع الفرنسي حيث ورد في المادة 

من قانون العقوبات الفرنسي تقرير عقوبة الحبس لمدة سنتان وغرامة مائتين الف  434/42
 2و لكل من يتراجع عن تنفيذ اور 

في حالة صدور أحكام وقرارات بعقوبة العمل غيابيا أو حضوريا اعتباريا أو حضوري غير -
وجاىي ، فان تبميغ ىذه االحكام والقرارات من شأنو ان يؤدي الى تأخير تنفيذ عقوبة العمل 

أنو " ال تنفذ التي تنص عمى  26مكرر  25لمنفع العام ،وىذا يتعارض مع أحكام المادة 
التي  29مكرر  25عقوبة العمل اال بعد صيرورة الحكم نيائيا " باالضافة الى ذلك المادة 

تشترط تنفيذ العقوبة في مدة اقصاىا ثمانية عشر شيرا ، في حين اجراءات تبميغ األحكام 
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 1والقرارات الغيابية تقتضي مدة طويمة قد تستغرق ثمانية عشر شيراا فأكثرا 

 صؿ األوؿ :ممخص الف

تعتبر عقوبة العمل لمنفع العام من العقوبات البديمة ، ونظرا لمنتائج االيجابية التي تحققيا  
عقوبة العمل لمنفع العام وما يميزىا من حرية لممحكوم عميو ، نجد أن معظم الجناة يسعون 

ة لمحرية ، منيا ، وحتى ال يفتح المجال أمام كافة المحكوم عمييم بعقوبات سالب لالستفادة
ارتأى المشرع الجزائري أن يحذو حذو التشريعات المقارنة في تقييد سمطة قاضي تطبيق 

العقوبات في تقريره لعقوبة العمل لمنفع العام من خالل وضع شروط وضوابط عديدة محددة 
إلمكانية استفادة المحكوم عميو من عقوبة العمل لمنفع العام من عدميا أورد المشرع الجزائري 

من خالل ىذا الفصل من قانون العقوبات جممة الشروط والضوابط المتعمقة بعقوبة العمل 
لمنفع العام، حيث نجد منيا ما يتعمق بالعقوبة األصمية المقررة لمجريمة ومنيا ما يتعمق 

بالمحكوم عميو نفسو ، وحتى في حال توفر تمك الشروط نجد ضوابط أخرى تتعمق أساسا 
لمشكميات الواجب  فباإلضافةقرار المتضمن عقوبة العمل لمنفع العام ، بمضمون الحكم أو ال

توفرىا في كل قرار توجد عناصر أخرى جوىرية مشترط توفرىا ، ولعل ىذه الشروط ىي ما 
يميز القرار أو الحكم المتضمن عقوبة العمل لمنفع العام عن غيره من القرارات أو االحكام ، 

رة لمعقوبة ىي األخرى لجممة من القواعد الواجب االلتزام بيا اضافة لذلك تخضع المدة المقر 
 في تقرير العقوبة وتنفيذىا عمى المحكوم عميو .

عمى اعتبار األىمية البالغة ليذه العقوبة في النظام العقابي الجزائري حدد المشرع الجزائري 
منصوص القانونية اضافة ل 22كيفيات تطبيق ىذه األخيرة ، من خالل المرسوم التنفيذي رقم 

الواردة في  الفصل األول مكرر من قانون العقوبات ، والذي أورد من خالليا اآلليات 
 المختمفة لتنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام ، سواء تمك المتعمقة بالجيات القضائية .
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   الفصل الثاني : السوار االلكتروني 
يحقق ىذا الفصل أىداف منيا تسميط الضوء عمى نظام الوضع تحت المراقبة االلكترونية 

 18-81بمختمف جوانبيا النظرية / وعرض التشريع المستحدث في ىذا المجال وىو القانون 
الذي يكون النظام القانوني لموضع تحت نظام المراقبة  8181جانفي  01المؤرخ في 

 المكتروني ، ومن أجل رسم صورة واضحة عنو . المكترونية عن طريق السوار
وبذلك ارتأينا أن نقسم ىذا الفصل الى مبحثين ، مبحث نتحدث فيو عمى نشأت وتطور 
السوار االلكتروني و المبحث الثاني سنسمط الضوء حول شروط االستفادة من السوار 

 االلكتروني .

االلكترونثثثثثي  كبثثثثث يل المبحثثثثثث ا ول : ماليثثثثثة المراقبثثثثثة االليكترونيثثثثثة  السثثثثثوار 
 لمعقوبة السالبة لمحرية :

أصببببببد الحبببببديث عبببببن ببببببدا ل الرقوببببببة حاجبببببة ممحبببببة وضبببببرورية لتفبببببادي سبببببمبيات وعيببببببوب 
السببببببجن قصببببببير المببببببدة ، فمقببببببد تناولببببببت الرديببببببد مببببببن التشببببببريرات الرقابيببببببة بببببببدا ل مختمببببببف 

وببببببة لمرقوببببببة سبببببواء مبببببن حيبببببث اأسبببببموب أو التنفيبببببذ اال أن السبببببوار االلكترونبببببي كببببببديل لمرق
السبببالبة لمحريببببة قصببببيرة المبببدة ىببببو اجببببراء لبببم ترمببببد عمببببى تفريمبببو جببببل التشببببريرات الرربيببببة ، 
فمجببببببببببوء المممكببببببببببة الرربيببببببببببة لمسببببببببببوار االلكترونببببببببببي ال يمببببببببببتمس اال الحبببببببببباالت الضببببببببببرورية 
واالسبببببببتثنا ية والتبببببببي تسبببببببتدعي مدبببببببادرة المحكبببببببوم عميبببببببو لمبببببببدة مرينبببببببة فقبببببببط كبببببببالر ج أو 

ل لمرقوبببببببة ، لببببببم يقتصببببببر ىببببببذا الرببببببزوف عمببببببى الحضببببببور مراسببببببيم الرببببببزاء ، ولببببببيس كبببببببدي
التشببببريرات الرربيببببة ، بببببل وحتببببى التشببببريرات الدربيببببة ىببببي اأخببببر  ال ترببببرف اقبببببال واسببببع 
عمببببى مثببببل ىببببذا االجببببراء ، قبببببل الولببببوج فببببي ترريببببف السببببوار االلكترونببببي البببببد مببببن إعطبببباء 

 : المبحث الى لمحة تاريخية عن نشأة وتطور السوار االلكتروني وبيذا تم تقسيم 
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 نشأة ومفهوم السوار االلكتروني:  المطمب االول
يشار في الكثير من اأحيان الى مصطمد السوار االلكتروني أو الوضع تحت قيد المراقبة 
االلكترونية أو الحبس المنزلي ، لم ترط أغمب التشريرات الرقابية التي لجأت الى ىذا النظام 

عمى أنو اجراء  81/18الجزا ري عرف بموجب القانون ترريفا دقيقا لو ، فنجد أن المشرع 
 يسمد بقضاء المحكوم عميو كل الرقوبة أو جزء منيا خارج المؤسسة الرقابية .

ومن خ ل ذلك نستنتج أن المشرع الجزا ري بمقتضى ىذا القانون أقر عمى أن السوار 
ح لممحكوم عميو بقضاء االلكتروني ىو بديل من بدا ل الرقوبة السالبة لمحرية ، وذلك بسما

كل الرقوبة خارج المؤسسة الرقابية ، ومن جية أخر  فالسوار االلكتروني ىو عقوبة من 
الرقوبة البديمة وذلك من خ ل السماح لممحكوم عميو الذي قضى مدة زمنية مرينة في 

 المؤسسة الرقابية بإكماليا خارج ىذه المؤسسة .
 اللكتروني كإجراء ب يل لمعقوبة السالبة لمحريةالفرع ا ول : نشأة و تطور السوار ا

من جامرة  schwitzgebelيرود اأمر في ظيور السوار االلكتروني الى تجربة اأخوين 
في  ىارفرد اأمريكية ، بحيث أعد ىذين الشابين نظاما لممراقبة االلسمكية ، وقاما بترجبتو

والية بوسطن اأمريكية عمى اثنى عشر شابا من المحكوم عمييم الذين استفادوا من نظام 
االفراج الشرطي أنذاك ، اال أن الفضل في ظيور ىذه السوارة االلكترونية في صورتو 

في والية مكسيكو ، بحيث نجد  8711عام  jack loveالنيا ية يرود الى القاضي اأمريكي 
قناع أحد صانري البرمجيات اأمريكية بإنتاج جياز ارسال واستقبال ، في ىذا اأخير في ا

قام القاضي بتجربتو مما أد  الى  8711شكل اسوارة يوضع عمى مرصم اليد وفي عام 
وأدخل بردىا ىذا النظام كبديل لمرقوبة السالبة لمحرية  1ترميميا من أغمب الواليات اأمريكية

-Electronicيات المتحدة اأمريكية وأطمق عميو ب)في التشريرات الرقابية لموال
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montoring)  ترتبر ميزانية السجون في الواليات المتحدة اأمريكية من أعمى الميزانيات في
ميزانية الجامرات في الدولة  8711الدولة فرمى سبيل المثال فاقت ميزانية والية شيكاغو عام 

م انفاق عشرون ألف دوالر أمريكي كل ، فحسب احصاءات أجريت في ذلك الوقت أنو يت
عام عمى سجين ، بينما يتم انفاق حوالي عشرة أالف دوالر أمريكي عمى كل طالب جامري 

، وليذه اأسباب تم ادخال نظام الرقابة االلكترونية كإجراء بديل لمرقوبة السالبة لمحرية في  1
ليذا النظام كان في الرام  لكن التطبيق الرممي 8711الواليات المتحدة اأمريكية سنة 

، وأدمج السوار االلكتروني مع تدبير آخر وىو البقاء في البيت .وبردىا تم تطبيقو  8711
، وىولندا في عام  8771م ، والسويد في عام  8717في كل من كندا ثم بريطانيا في عام 

و الحال ، اال أن أسباب تطبيقو في فرنسا تختمف عما جر  عمي 2 8771، وفرنسا  8771
جيليار بيناميزو يقوم  في الواليات المتحدة اأمريكية ، بحيث أدخل بناء عمى تقرير قدمو

اأمر  ما بالنسبة لمجزا ر فمجأت اليو في بدايةأ. 3على أساس فكرة عصرنة قطاع العدالة 
 811-66المردل والمتمم أمر  81/18كإجراء كبديل لمحبس المؤقت بموجب اأمر رقم 

والمتضمن قانون االجراءات الجزا ية ، في اطار تكريس واحترام حقوق االنسان ومبادئ 
المحاكمة الرادلة وحماية الحريات الفردية التي نص عمييا الدستور وتأكيدا عمى الطابع 

 8مكرر  881س المؤقت وترزيزا لمبدأ قرينة البراءة ، بحيث نصت المادة االستثنا ي لمحب
من قانون الجراءات الجزا ية عمى أنو يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بأخذ ترتيبات من أجل 
المراقبة االلكترونية لتنفيذ التزامات الرقابة القضا ية ، غير أنو لم تصدر أي نصوص تطبيقية 

الرمل بو ، وتم اختيار بردىا محكمة تيبازة أول حكم بوضع السوار  لتبيان شروط واجراءات

                                                 

والفمسفة ، موقع الرموم القانونية ، كمية الرموم القانونية بدا ل الرقوبة السالب لمحرية ، المفيوم " ابراىيم مرابيط ، -1.
  03واالقتصادية واالجتماعية ، المدرب ،ص

نبيل الربدي ، أسس السياسة الرقابية في السجون ومد  التزام الدول بالمواثيق الدولية دراسة مرمقة في القانون الجنا ي  - 2
 .676، ص  0200القاىرة ،  الدولي ، المركز القومي لإلصدارات القانونية ،

3  -Rene levy.anna pitoun .l ‘expérimentation du placement sous surveillance Electronique en France et ses enseignements 
(2001-2004) ;caim info ;vol28 ;n4 ;p5 
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 ، 1االلكتروني بدل الحبس المؤقت عمى شخص متيم بقضية الضرب وجرح بالس ح اأبيض 

 18-81وبردىا أدخل كإجراء بديل لمرقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة بمقتضى القانون 
 13-11، المتمم لمقانون رقم  8181ناير ي 01ل  8301جماد  اأولى  88المؤرخ في 

عادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين ،   المتضمن قانون تنظيم السجون وا 

 ويرود ذلك أسباب التالية :
تصاعد االحتجاجات في المؤسسات الرقابية ، توالت االحتجاجات بكل من مؤسسة  -8

الخروب بقسنطينة وغيرىا ، سطيف وسجن بالرسل بدميزان ، مؤسسة الر ليق برنابة وسجن 
السجن بسبب ارتفاع عدد المساجين ، وعدم اإلسراع في محاكمة الموقوفين الذين بقوا في 

 . 2االحتياطي دون محاكمة لفترة تزيد أكثر من مدتيا القانونية 

الوقاية من مساوئ الرقوبات السالبة لمحرية ، أكدت المنظمة الرربية لإلص ح الجنا ي أن -8
المدربية تقع في أعمى قا مة من حيث االكتظاظ في السجون وتمييا في المرتبة  السجون

الجزا ر ، بقوليا أن سجون تجاوزت أربرة أضراف الطاقة االستيرابية المقررة ليا ، وىذا ما 
يؤثر سمبا عمى حقوق السجينات والمساجين ويخمف أثار وتداعيات وخيمة عمى نفسية 

3ي المجتمرات برد قضاء مدة طويمة في السجنالمساجين ويصرب اندماجيم ف
  

الوقاية من مخاطر الرودة ، أثبتت الدراسات والبحوث أن خريجي المؤسسات الرقابية -0
يميمون لمرودة لمجريمة بسبب اندماجيم مع مجرمين أكثر خطورة منيم ، وبيذا أصبحت 

ة مروجي المخدرات السجون مدرسة لترمم الجريمة من خ ل االحتكاك مع المجرمين وخاص
والتيريب فاعزل عن اأىل والمجتمع ، أمر يفقد روح المبادرة ويولد الشرور بالحقد والكراىية ، 

                                                 

-
دام السوار االلكتروني لمراقبة المتيمين رسميا في استخ 0203ديسمبر  00مقال برنوان شرعت المحكمة الجزا رية اأحد  1

، أنظر الموقع االلكتروني ،  03/00/0203بقضايا محل التحقيق ، كبديل عن حبسيم احتياطيا ، تاريخ النشر 
www.arabic.squtnikews.com  00/24/0207تاريخ االط ع عمى المقال  

ى شريك ، نظام السجون في الجزا ر نظرة عمى عممية التأىيل كما خبرىا السجناء ،دكتوراه تخصص عمم مصطف - 2
  080، ص  0202/0200اجتماع االنحراف والجريمة ، جامرة عنابة ، السنة الجامرية 

  03 ابراىيم مرابيط ، المرجع السابق ، ص - 3

http://www.arabic.squtnikews.com/
http://www.arabic.squtnikews.com/
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وذلك بسبب ضرف برنامج التأىيل داخل ىذه المؤسسات وعدم االىتمام ال حق لخريجي ىذه 
 .1المؤسسات الرقابية 

قانون تنظيم السجون وأعادة كما أكد وزير الردل طيب لوح أثناء مناقشتو لمشروع -1
االدماج االجتماعي لممحبوسين ، أن المجوء لمسوار االلكتروني كإجراء بديل لمرقوبة السالبة 
لمحرية قصيرة المدة ىدفو اص ح السياسة الرقابية في الجزا ر ، واعادة ادماج المجرمين في 

 فوضع  المجتمع والتقميل من الجريمة ، والتخفيف من اأعباء المالية ،
السجين في المؤسسة الرقابية يكمف الدولة أموال طا مة بمقارنة مع الحامل لمسوار االلكتروني 

2 
 : وفرنسا الواليات المتح  ا مريكية وبريطانيافي تجربة  -1

تنصب ىذه التجارب بشكل أساسي عمى ما شيدتو الواليات المتحدة اأمريكية من تجسيد 
 لفكرة المراقبة االلكترونية فنيا وقانونيا ، واقتباس لمتجربة من طرف بريطانيا . 

 الواليات المتح  ا مريكية : أوال: 

ك يرجع الفضل كما سبق وفصمنا سابقا في نشأة ىذا النظام ، أولى التجارب والتي ب  ش
اأول في استداثو سواء من الناحية المادية الفنية ، أو التشريرية الى الواليات المتحدة 
اأمريكية ، أين انتشر ىذا النظام ، وتبنتو مرظم والياتو ، وبحكم طبيرة النظام الفيدرالي ، 

تطبيق الوضع  والذي يتولد عنو بالضرورة قمة القراعد المشتركة ، و تباين شروط ، واجراءات
تحت نظام المراقبة االلكترونية بالسوار االلكتروني من والية الى أخر  ، تطورت أىداف ىذا 
النظام من إعادة االدماج االجتماعي في بدايتو ، الى بديل يرمي الى الحد من تكدس 

                                                 
 .063،ص0228مجموعة النيل الرربية ، بدون طبرة ، بدون نشر ، مدحت أبو النصر ، االعاقة االجتماعية ،  - 1
مقال برنوان استبدال الحبس بحمل السوار االلكتروني سيخفض اأعباء الى ما بين النصفوالثمث تاريخ النشر  - 2

 . 07/26/0204تاريخ االط ع  zwww.radioalgerie.d، أنظر الموقع االلكتروني  24/20/0204

http://www.radioalgerie.dz/
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ق جدير بالذكر أن " نظام المراقبة االلكترونية ، طب 1السجون ، وخفض النفقات الرمومية ،
في الواليات المتحدة اأمريكية كبديل لمحبس المؤقت ، وكطريقة حديثة لتنفيذ الرقوبة السالبة 
لمحرية لألحداث لمتقميل من حاالت االنتحار ، والبالدين الذين غالبا ما يكونون من مرتكبي 

 2جرا م المرور لحاجتيم لنوع خاص من المتابرة في المجتمع الذي يريشون فيو .
 يطانيا : بر ثانيا: 

  8711ظير الوضع تحت نظام المراقبة االلكترونية بالسوار االلكتروني في بريطانيا في سنة 
، وكبار الموظفين  JOHN PATTEN، برد زيارة عمل لوزير الخارجية أنذاك جون باتن 

المختصين في الردالة الجنا ية الى واليات المتحدة اأمركية ، وثم تطبيق أول التجارب في 
اصمة لندن ومدن نيوكسل ونوتينديام ، غير أن عدم فاعمية اأجيزة المسترممة ، وعدم الر

مراعاة القا مين عمى تنفيذىا أوجو االخت ف بين القانونيين االنجميزي واالمريكي ، أد  الى 
 فشل المحاولة اأولى .

لية ىذا النظام م ، صدر قانون الردالة الجنا ية والنظام الرام ، لتأكيد فرا8771وفي سنة 
م ، تم 8777وتم تجزبتو جز يا في مدن مانشيستر ، ريدنغ ، نورثقولك ، وفي بداية سنة 

ترميمو عمى مستو  القومي ، ليطبق بصفة رضا ية عمى كل شخص تم ادانتو برقوبة 
 بسيطة أو عدم دفع الدرامات الجزا ية أو كرقوبة تكميمية لرقوبة الرمل لممنفرة الرامة.

، صدر قانون الردالة الجنا ية والشرطة ، الذي وسع من نطاق تطبيقو ،  1118وفي سنة 
سنة ، المدانين في الجرا م الخطيرة التي يقرر ليا  81سنة الى  81لتشمل اأحداث من 

سنة ، كاجرا م الجنسية وجرا م الرنف أو المرتادي االجرام ،  81القانون عقوبة ال تقل عن 
  3ة كرقوبة أصمية لمبالدين ، ف  تزيد مدتيا عن ث ثة أشير أما المراقبة االلكتروني

                                                 
أسامة حسنين عبيد ، المراقبة الجنا ية االلكترونية ، دراسة مقارنة ، الطبرة اأولى ، دار النيضة الرربية ، القاىرة ،  - 1

 .60،ص 0224
 .66أسامة حسنين عبيد ، نفس المرجع ، ص -2
 . 64-67-63أسامة حسنين عبيد ، المرجع السابق ، ص  - 3
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 التجربة الفرنسية  ثالثا:
-71ان فكرة المراقبة االلكترونية في فرنسا لم تمقى توافقا تشريريا ، اال بإصدار القانون رقم 

 والذي عرف عدة تردي ت فيما برد . 8771ديسمبر  87بتاريخ  8817
 التطور التشريعي :-أ

يبدو أن فكرة الوضع تحت نظام المراقبة االلكترونية في بداياتيا خضرت لنقاش كبير حول 
جدواىا ، الى أن استقرت في المنظومة التشريرية الرقابية الفرسية ، وعمى أيو حال ، فقد مر 

 التطور التشريري في فرنسا بث ث محطات أساسية ىامة نستررضيا بإيجاز كمايمي : 
 GILBERT: ىو تقرير أنجز من طرف النا ب االشتراكي  BONNE MAISONتقرير -

BONNE MAISON   بيدف تطوير و تحديث المؤسسات الرقابية ، وكان  8771عام
اقتراح الرمل بنظام المراقبة االلكترونية ييدف الى مرالجة ظاىرة تكدس السجون  بالدرجة 

مستحدثة لتنفيذ الرقوبة السالبة اأولى ، سواء كبديل لمحبس المؤقت ، أو بوصفيا طريقة 
" لكن تراجع االىتمام بيذا النظام ، نظرا لردت فرل نقابات الراممين في المؤسسات 1لمحرية ،

الرقابية لما يحممو ىذا النظام من سمب إلختصاصاتيم ، من جية ومن جية أخر  انتقاء 
رغبة القا مين عمى المؤسسات الرقابية الى  حالة الضرورة التي تقتضي تبنييا ، نظرا إلتجاه

 2توفير ما يزيد عمى ث ثة عشرة ألف مكان في المؤسسات الرقابية.
" بدأت عديد أصوات القا مين عمى المؤسسات  8771: في سنة CABANELتقرير -

 الرقابية تطالب بضرورة تبني نظام المراقبة االلكترونية بالسوار االلكتروني ، وشاركت بصورة
في اعداد تقريره المزمع عرضو عمى  guy-pierre cabannelمباشرة فرالة السيناتور 

م ، حيث ركز التقرير عمى اقتراح تصورات لتطوير 8771مجمس الشيوخ ، وىو ما تم سنة 
ظروف االحتباس وأنسنتيا وكذا تطوير التنظيم الداخمي لممؤسسات الرقابية ، وكل مقترح 

                                                 
، مجمة جامرة -السوار االلكتروني في السياسة الرقابية الفرنسية -ء اوتاني ، الوضع تحت المراقبة االلكترونيةصفا - 1

 . 060، ص0224، الردد اأول ، كمية الحقوق، جامرة ديمشق،سوريا ، 00دمشق لمرموم االقتصاديةوالقانونية ، مجمد 
  02أسامة حسنين عبيد ، مرجع سابق ، ص  - 2
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ة لمجريمة ، واقتراح المراقبة االلكترونية كإجراء بديل لمرقوبة السالبة يرمي الحيمولة دون الرود
لمحرية قصيرة المدة ، وكذلك كوسيمة حديثة لتنفيذ الرقوبات الطويمة المدة في مرحمتيا 

و عمى كل فقد أثمر تقرير السيناتور 1اأخيرة ، دون اعتبارىا كبديل لمحبس المؤقت " 
GUY-PIERRE CABANEL 87بتاريخ  8817-71في اصدار القانون رقم  بالترجيل 

بشأن مكافحة الرودة لمجريمة والذي ادخل الوضع تحت نظام المراقبة  8771ديسمبر 
 2االلكترونية في التشريع الفرنسي كوسيمة مستحدثة لتنفيذ الرقوبة السالبة لمحرية كبديل ليا .

الصادرة عن  -81أنظر الممحق رقم  -1111: في سنة  GOERGES FENECHتقرير -
 GOERGESالمتضمن تكميف النا ب   FEAN PIERRE RAFFARINوزير اأول الفرنسي 

FENECH   811حسب ما تقتضيو المادة LO  من قانون االنتخابات منسقا عمى رأس فريق
عمل لدراسة آفاق ألية المراقبة االلكترونية وامكانية تطوير استخداماتيا ، وكانت من بين 

 مة اليو : الميام الموك
اقتراح نظام قانوني مفصل ، يبين اختصاصات الجيات الفاعمة في الوضع تحت نظام  -

 المراقبة االلكترونية ، وكذا اقتراح مختمف التدابير الرامية الى حسن سيره وتنفيذه 
دراسة فرالية اأجيزة المسترممة وتقديم مقترحات جادة لتطويرىا وكذا التكاليف المالية  -

طة بيا ، مع الحرص عمى اجراء مقارنات مع نظيرتيا في الواليات المتحدة اأمريكية المرتب
واسبانيا وانجميترا ، وكذا االعتماد عمى كل التجارب والدراسات في ىذه الدول التي من شأنيا 

 تقديم اضافة نوعية في ىذا االطار .
دراسة ، وبصفة خاصة االعتماد عمى اأخصا يين في كل المجاالت المرتبطة بموضوع ال-

 المختصون في تطوير اأجيزة الفنية وتأمينيا .
 1111مارس  18وفي اأخير انجاز تقرير مفصل يودع لد  الوزير اأول في أجل أقصاه -

                                                 
 20/20/0204تاريخ الزيارة :   MONO.HTML-449-http://WWW.SENAT.FR/RAO/199:  موقع - 1

 02:22عمى الساعة 
 ..02:22عمى الساعة  28/20/0204نفس المرجع ، تاريخ الزيارة :  - 2

http://www.senat.fr/RAO/199-449-MONO.HTML
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قاضيا ، مكمفين بمناصب  11وبالفرل تم تنظيم ورشة عمل أو شبو ممتقى ضمن أكثر من 
نسا وأمريكا واسبانيا و انجمترا ، اضافة نوعية متخصصة تتماشى وموضوع الدراسة من فر 

أطارا من وزارات الردل لمدول المرنية ومسيري المؤسسات الرقابية ، وكذا  11الى أكثر من 
عدد مرتبر من إطارات وزارات الداخمية واأمن والدفاع ، وكذا أخصا يين وباخثين في 

نا ية ، وجمريات الضحايا تكنولوجيا اأمن ، وأساتذة جامريين مختصيين في الردالة الج
والمجتمع المدني ونقابات المحامين والردالة وموظفي المؤسسات الرقابية ، وتمخض الممتقى 
عن عشرة توصيات ، ثم رفريا الى الوزير اأول ضمن التقرير النيا ي ، تدور في مجمميا 

شروطو حول توسيع مساحة الوضع تحت المراقبة االلكترونية بالسوار من خ ل تبسيط 
القانونية خاصة ما ترمق بمدد الرقوبات ، وتنويع صورة واستخداماتو ، إضافة الى كونو 
وسيمة مستحدثة لتنفيذ الرقوبة السالبة لمحرية ليشمل الرقابة القضا ية كبديل الحبس المؤقت ، 
وكذلك توسع الشرا د من المحكوم عمييم والمتيمين المستفدين منو ، وىي المقترحات التي 

 1111ديسمبر 81خذت مكانيا فيما برد في التردي ت ال حقة لقانون االجراءات الجزا ية أ
   1117.1نوفمبر  11وكذا قانون تنظيم السجون والمراممة الرقابية في 

 التطور القانوني :-ب
عرف قانون مكافحة الرودة لمجريمة تطورا كبيرا من خ ل التردي ت التي طرأت عميو ، 

ت بترديل قانون الرقوبات وقانون االجراءات الجزا ية وقانون تنظيم السجون والتي ترافق
والمراممة الرقابية ، حيث اتجيت التردي ت نحو  توسيع دا رة المستفدين من الوضع تحت 

الرقبات التي واجيت تطبيقو واستدراك  نظام المراقبة االلكترونية بالسوار االلكتروني ، وتذليل
وتطوير الرمل بو خ ل كل المراحل  –والزال يثسرىا  –نية التي أثارىا االشكاالت القانو 

االجرا ية لمدعو  الرمومية ، وكذلك تبسيط وتوضيد الجانب التطبيقي والرممي منو ، وكانت 

                                                 
 GEORGES FENECH:  تقرير السيناتور - 1

Placement sous sureillance électronique ,rapprt de mission confiée pour le premier ministére a monsieur 

GEORGE fenech député du rhom,ministre  de la justice avril 2005,p18a79                  
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 ابرز محطات تطور النظام القانوني لممراقبة االلكترونية بالسوار االلكتروني كمايمي :
، والذي 1111ديسمبر  17بتاريخ  8811-11رقم  قانون تطوير وتوجيو الردالة -

ادخل الوضع تحت نظام المراقبة االلكترونية بالسوار االليكتروني في اطار الرقابة 
 القضا ية وكبديل لمحبس المؤقت .

بتاريخ  111-11وكذا قانون تطوير الردالة الجنا ية بما يتماشى وتطور الجريمة رقم  -
يق المراقبة االليكترونية كشبو عقوبة أصمية ، ، والذي سمد بتطب 1111مارس  17

وكتدبير امني أيضا من طرف قضاة الموضوع في مواد الجند والجنايات ، وكذلك 
 في اطار المثول الفوري واأمر الجزا ي بإقتراح وكيل الجميورية .

ديسمبر 81بتاريخ  1111-8117وقانون مرالجة الرود في الجرا م الجنا ية رقم  -
 11المؤرخ في  8111 -1117ن تنظيم السجون والمراممة الرقابية رقم وقانو  1111

، المذان سمحا بتبسيط الشروط القانونية خاصة ما ترمق بمدد  1117نوفمبر 
الرقوبات ، وتوسيع مساحة الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار 

وكبديل ليا ، وكذلك في االليكتروني كوسيمة مستحدثة لتنفيذ الرقوبة السالبة لمحرية 
اطار الرقابة القضا ية كبديل الحبس المؤقت بما يسمد بإستفادة اكبر عدد ممكن من 

 المحكوم عمييم والمتيمين .

وموازاة مع ذلك فقد انبرثت عدة مراسيم تردل قانون االجراءات الجزا ية وكذلك مجموعة 
المتضمن تشكيل  1111أوت11ىامة من القرارات الوزارية أىميا القرار المؤرخ 
المتضمن تطبيق  1111أوت  11واختصاصات لجنة التدابير اأمنية ، والقرار المؤرخ في 

المتضمن تحديد  1111أوت 11الوضع تحت نظام المراقبة االلكترونية ، والقرار المؤرخ في 
ة اأشخاص الذين يريد الييم متابرة الجانب التقني و الفني في الوضع تحت نظام المراقب

المتضمن تحديد القضاة الذين يريد الييم  1111أت 11االليكترونية ، والقرار المؤرخ في 
متابرة ومراقبة المرالجة اآللية لممرطيات المترمقة باأشخاص الخاضرين لموضع تحت نظام 
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 المراقبة االليكترونية .
يسمبر د 81وفي اأخير مجموعة نصوص تنظيمية وتطبيقية خاصة المنشور المؤرخ في 

(، والمنشور PSEالمترمق بكيفيات تطبيق الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية ) 1111
المترمق بكيفيات تطبيق الوضع تحت نظام المراقبة  1111جانفي  11المؤرخ في 

المترمق بكيفيات تطبيق  1181ماي  81( والمنشور المؤرخ في psemاالليكترونية المتنقمة )
 1181جوان  11(، والمنشور المؤرخ في SEFIPالمراقبة االليكترونية ) االقامة الجبرية مع

المترمق بتوجيو وبكيفيات تطبيق الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية الثابتة 
(PSE()ARSE()SEFIP).  

 في التشريعات العربية  -2
المراقبة االليكترونية تشير مرظم الجيود الفقيية في الرالم الرربي عمى ضرورة اأخذ بنظام 

بالسوار االليكتروني بمختمف استخداماتو في مجال الردالة الجنا ية ، غير أن استجابة 
 التشريرات الرربية ليذه النداءات كانت محتشمة ومحدودة عدا الجزا ر والمممكة السرودية .

ة في استرمال ىذا الرربية السرودية السباق كانت المممكةالمممكة العربية السعو ية :  -أوال 
النظام عمى برض المحكوم عمييم غير الخطريين ، وبقدر محدود جدا وتحديدا في الحاالت 

لألمراض الخطيرة ، أو زيارة  انسانية واجتماعية تستدعي ذلك ، كضرورة الر ج الطبي
مريض ، أو حضور مراسيم الرزاء ، وىذا لمدة محدودة ، بإشراف المباحث الرامة ، واأمن 

وتستيدف وزارة الداخمية السرودية من التطبيق التجريبي ليذا النوع من الرقابة الى  1لرام ا
ترميم التجربة ، واقرارىا كرقوبة بديمة لمرقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة ومن الجانب الدني 
فإن المممكة اعتمدت عمى احدث التقنيات في ىذا المجال ، بحيث أصبد يوفر ىذا النظام 

ارير فورية لسمطات اأمن حول مكان وتوقيت تواجد اأشخاص الخاضريين لممراقبة ، كما تق

                                                 
،كمية 36رنسي والمقارن ، مجمة الشريرة والقانون،الردد رامي متولي القاضي ،نظام المراقبة االليكترونية في القانون الف - 1

 .072،ص0200القانون ،جامرة االمارات الرربية المتحدة،
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يحقق نتا ج مترددة لممحكوم عمييم من حيث الخروج في أوقات محددة وتمكين اأحداث 
والنساء وأرباب اأسر من قضاء حاجاتيم اأساسية كما ييدف الى تخفيف عدد السجناء في 

  1تقميل من النفقات الرموميةالمؤسسات الرقابية وال
 الجزائر : -ثانيا

بالنسبة لمجزا ر فيي ب  شك تجربة فتية جدا ، ذلك أن استخدام الوضع تحت نظام المراقبة  
الرقابة  إطار، في 1181ديسمبر 11االليكترونية بالسوار االليكتروني كان رسميا يوم اأحد 

كمم غربي 11-في والية تيبازة  االبتدا يةقاضي التحقيق لممحكمة  أصدرالقضا ية ، أين 
أول أمر في قضية ضرب وجرح بالس ح اأبيض مرروضة لمتحقيق أمامو ،  –الراصمة 

الرقابة القضا ية ،  إطاربوضع متيم تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني في 
مكتب المتابرة والمراقبة  بالتنسيق مع اإلجراءأين تشرف الضبطية القضا ية عمى متابرة 

المستحدث أثار تساؤالت القانونيين  اإلجراءالمستحدث عمى مستو  المحكمة ، غير أن ىذا 
قبل صدور النصوص التنظيمية  اإلجراءوالميتمين ، خاصة فيما يخص تطبيق ىذا 

أساسية الحريات ا والتطبيقية كون اأمر مرتبط بالمساس بمبدأ الشرعية وقرينة البراءة ، وكذا
من طرف  ل ست ناف، وكذلك فيما يخص تطبيقو الرممي كون اأمر بالرقابة القضا ية قابل 

وكيل الجميورية أمام غرفة االتيام ، وعمى كل حال يبدو أن المشرع الجزا ري في ىذا 
لم يرد أن يشد عمى قاعدة االسترمال الحذر لمتكنولوجيا في ميدان الردالة الجنا ية  اإلطار

واالمريكي ، من خ ل تجربة المراقبة االليكترونية عمى نطاق  ألفرسيتبناىا المشرع  التي
واحدة وىي مرحمة التحقيق القضا ي ،  إجرا يةضيق في مؤسسة عقابية واحدة ، وفي مرحمة 

ثم توسيع التجربة لتشمل عددا آخر من السجون ، ومن الممكن مراحل أخر  في الدعو  
ومن جية أخر  فإن الدول التي أخذت –تصريد وزير الردل  حسب –الرمومية من جية 

                                                 

-
، عمى موقع 00/02/0200أنظر مقال السرودية تطبيق السوار االليكتروني لمسجناء خارج االص حات المنشور بتاريخ  1

تاريخ http ;//www.alarab.qa/mobile/details ?issued=1408 &=156012 االليكتروني لجريدة الررب القطرية.
 00:22عمى الساعة  07/27/0207الزيارة 
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بيذه اآللية بدأت بالمرحمة التطبيقية ، أين اختارت خ ل مدة التجربة ، أحسن الرناصر 
المكونة لمنظام كالسوار االليكتروني و جياز االستقبال ونظم المرمومات وقواعد تحديد 

المشرفين و اختصاصات الفاعمين في نظام المراقبة االليكترونية ثم  لمموظفينالمسؤولية 
، كفرنسا والواليات المتحدة اأمريكية ،  اأخيرالنصوص التنظيمية والتطبيقية في  إصدار

أخذت بو في أول اأمر في مرحمة  -كما سبق ووضحنا –غير أن أغمب ىذه التجارب 
ا ي ، أما من الناحية الفنية فيتميز السوار التنفيذ الرقابي دون مرحمة التحقيق القض

االلكتروني المسترمل ، بخصا ص تقنية جد حديثة ، كمقاومة لمنزع ، والفتد ، والماء،ورجة 
وكذا الصدمات، وكل أنواع اأشرة  الحرارة الرالية ، واالىتزازات ،والتشويش عمى ذبذباتو،

ي بحيث زود برازل من القماش كونو صح إلى إضافة،  الوظيفيالتي تؤثر عمى أدا و 
ذلك بترين عمى الخاضع لممراقبة حمل  إلى إضافةلحماية الكاحل من أمراض الحساسية ، 

بو  التصاللوحة ذكية أو ىاتف نقال مرد خصيصا ليذه اآللية لتمكين تحديد موقرو وكذلك 
.1 

 لتنفيذلا الفنية والتقنية  وا ساليبالفرع الثاني : مفهوم المراقبة االلكترونية 

 مفهوم المراقبة االلكترونية:-1
يشار في الكثير من اأحيان الى مصطمد السوار االلكتروني أو الوضع تحت قيد المراقبة 
االلكترونية أو الحبس المنزلي ، لم ترط أغمب التشريرات الرقابية التي لجأت الى ىذا النظام 

عمى أنو اجراء  81/18بموجب القانون ترريفا دقيقا لو ، فنجد أن المشرع الجزا ري عرف 
 يسمد بقضاء المحكوم عميو كل الرقوبة أو جزء منيا خارج المؤسسة الرقابية .

ومن خ ل ذلك نستنتج أن المشرع الجزا ري بمقتضى ىذا القانون أقر عمى أن السوار 

                                                 
برنوان :  http ;//www.youtube.com/watch ?v=h2n4listbceأنظر التقرير التمفزيون الجزا ري عمى موقع :  - 1

justice-le braclet électronique utilsé pour la premiére fois en algérie  

أنظر كذلك تقرير قناة النيار الجزا رية االخبارية برنوان "ىذا ما سيحققو السوار االليكتروني عمى موقع : 
http ;//www.youtube.com/watch ?vushkvbhzzdq 07:03عمى  27/23/0204تاريخ الزيارة. 
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عميو بقضاء االلكتروني ىو بديل من بدا ل الرقوبة السالبة لمحرية ، وذلك بسماح لممحكوم 
كل الرقوبة خارج المؤسسة الرقابية ، ومن جية أخر  فالسوار االلكتروني ىو عقوبة من 
الرقوبة البديمة وذلك من خ ل السماح لممحكوم عميو الذي قضى مدة زمنية مرينة في 

 المؤسسة الرقابية بإكماليا خارج ىذه المؤسسة .
د من الترريفات الفقيية التي أعطت مفيوما بالمجوء الى الفقو الجنا ي نجد أنو ىناك الردي

واسرا لمسوار االلكتروني بحيث عرفو البرض عمى أنو استخدام وسا ط الكترونية لتأكد من 
وجود الخاضع ليا خ ل فترة محددة في المكان والزمان الذي سبق االتفاق عميو بين حاممو 

لتدقيق في المصطمحات فما إن ىذا الترريف يتسم بالدموض وعدم ا 1والسمطة القضا ية 
المقصود بالوسا ط االلكترونية ؟ كما يرتمد في ترريفو لمسوار االلكتروني عمى الطابع 

 فقط الذي يربط السمطة القضا ية والمحكوم عميو . اإلجرا ي
وعرفو البرض اآلخر عمى أنو إلزام المحبوس احتياطيا باإلقامة في منزلو أو محل إقامتو 

. إن ىذا 2بحيث تتم متابرة الشخص الخاضع لممراقبة الكترونيا  خ ل ساعات محددة
الترريف اقتصر في ترريفو لمسوار االلكتروني عمى اعتباره إجراء بديل لمحبس المؤقت فقط ، 
في حين نجد أن البرض اآلخر يقتصر في ترريف لمسوار االلكتروني عمى أنو بديل من 

مى أنو نظام يقوم عمى ترك المحكوم عميو برقوبة بدا ل الرقوبة السالبة لمحرية بترريفو ع
سالبة قصيرة المدة طميقا في الوسط الحر مع إخضاعو لبرض االلتزامات ومراقبتو في 

وعرفو كذلك عمة أنو نظام الكتروني عن برد ، يمكن بموجبو 3تنفيذىا الكترونيا عن برد .
وجب حكم قضا ي يسمد التأكد من وجرد أو غياب شخص عن المكان المخصص إلقامتو بم

لممحكوم عميو بالبقاء في المنزل ولكن تحركاتو محدود و مراقبة بمساعدة جياز مثبت في 
                                                 

 .040رامي متولي ، المرجع السابق ، ص - 1
ترونية طريقة حديثة لتنفيذ الرقوبة السالبة لمحرية خارج السجن ، دار النيضة الرربية ، عمر سالم ، المراقبة االلك - 2

 .02، ص 0222القاىرة ، 
ساىر ابراىيم الوليد ، مراقبة المتيم الكترونيا كوسيمة لمحد من مساوئ الحبس االحتياطي ، مجمة الجامرة لمدراسات  - 3

 .336، ص 0206شرون ، الردد اأول ، يناير االس مية ، جامرة غزة ، مجمد الحادي والر
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 .1مرصمو أو في أسفل قدمو 
وىناك من عرفو عمى أنو أحد اأساليب المبتكرة لتنفيذ الرقوبة أو الحبس االحتياطي خارج 

برض  مع فرض إقامتوقاء في محل أسوار الحبس ، بحيث يسمد لمن يخضع لو لممراقبة بالب
 .2القيود عمى تحركاتو من خ ل جياز المراقبة االلكترونية 

ومن خ ل ىذه الترارف نستنتج أن السوار االلكتروني ىو جياز الكتروني في شكل ساعة 
توضع عمى اليد أو أسفل الساق تسمد بتنفيذ الرقوبة السالبة لمحرية خارج السجن جزء منيا 

، أو  إقامتوأو كميا أو كتقنية بديل لمحبس المؤقت وذلك بإلزام المحكوم عميو بالبقاء في مقر 
آخر يحده القاضي ولممحكوم عميو أو المحبوس عميو االلتحاق برممو أو االستمرار في مقر 

 في دراستو أو تكوينو .
كما يمكن استخ ص ترريف الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني 

من قانون الرقوبات الفرنسي  1-11-811و1-11-811و8-11-811انط قا من المواد 
 11D-1والمواد 11R-11-81الى  11R 81-والمواد 8-81-111الة 1-111والمواد 

من قانون االجراءات الجزا ية ، وكذا النصوص التنظيمية 18R-11الى18R-1وكذا المواد 
المترمق بتحديد كيفيات تنفيذ  1181جوان 11خاصة المنشور التنفيذي المشترك المؤرخ في 

وجيو عمى أنيا فرض التزامات عمى شخص متيم الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية وت
أو محكوم عميو بردم مدادرة منزلو أو محل اقامتو أو أي مكان آخر محدد ، خرج اأوقات 
التي يحددىا القاضي المختص ، بحيث تتم متابرة مد  التزامو بالواجبات المفروضة عميو 

 –بصورة عامة القرار  –اأمر اليكترونيا، ويرد تحديد اأماكن واأوقات في متن الحكم أو 
بناءا عمى اعتبارات مترمقة أساسا بممارسة نشاط ميني ، متابرة الدراسة الجامرية أو تكوين 
الميني أو ممارسة نشاط يساعد عمى االندماج االجتماعي أو المشاركة في الحياة الرا مية أو 

                                                 

-
 .040رامي متولي ، المرجع السابق ، ص 1
الرقابية الفرنسية ، مجمة القانون  أتاني صفاء ، الوضع تحت المراقبة االلكترونية السوار االلكتروني في السايسة - 2

 .060، ص  0224، الردد اأول ،  00واالقتصاد ، جامرة دمشق لمرموم االقتصادية والقانونية ، المجمد 
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متابرة ع ج طبي ، وبالمقابل يمتزم المدان باالستجابة لكل االلتزامات الواقرة عمى عاتقو ، 
 .1خاصة استدعاءات السمطات الرمومية التي يحددىا القاضي المختص 

 ا ساليب الفنية والتقنية لتنفيذ الوضع تحت المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني -2
راقبة االليكترونية امتد تطبيقو تقريبا في أغمب دول الرالم خاصة إن الوضع تحت نظام الم

دول أوروبا وأمريكا وبرض دول آسيا و أصبد جز ا أساسيا في نظام الردالة الجنا ية 
فنية لتنفيذ المراقبة االليكترونية بصورة عامة ، اثنان منيا  ،وىناك ث ثة أساليب تقنية أو2بيا

 3مترمق بالسوار االلكتروني
 السوار االليكتروني: باستعمالأوال : 

يرتبر التقنية والوسيمة اأكثر شيوعا واسترماال ،ونظرا لقمة تكمفتو وفراليتو ،ومقارنة مع 
اأساليب والوسا ل اأخر  ، ويرتمد ىذا اأسموب عمى وضع جياز اليكتروني صدير حول 

الصدمات وكل مؤثر خارجي مرصم اليد أو مفصل القدم ، مؤمن بكيفية غير قابمة لمنزع و 
واأشرة والذبذبات ومصنوع من مواد صحية ، ويقوم ىذا الجياز بإرسال  كالصدمات والماء

، بحيث ال يمكن محاكاتيا أو التقاطيا  -في حدود مساحة مرينة  –موجات قصيرة مشفرة 
بأجيزة أخر  وتحمل رمز سري لكل شخص خاضع لممراقبة ، يمتقطيا جياز أخر لمرالجتيا 

                                                 
 من قانون الرقوبات الفرنسي مايمي : 0-03-060ورد في نص اأصمي لممادة  -1

Le placement sous surveillance électronique emport pour le condamné ,interdiction de 

sabsenter se son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de lapplication des pein en 

dehors des périodes fixées par celui-ci. 
 0224لرربية ، القاىرة ،أسامة حسين عبيد ،المراقبة الجنا ية االليكترونية، دراسة مقارنة ،الطبرة اأولى،دار النيضة ا- 2

 07-00،ص
نظام بصمة الصوت ، وسمي كذلك نظام التطابق الصوتي ، ويرتمد ىذا النظام عمى قيام الخاضع لممراقبة باالتصال  - 3

بواسطة الياتف ، ومن منزلو أو مكان المراقبة بالمركز المكمف بالمراقبة خ ل فترات زمنية محددة أين يقوم الكومبيتر 
إجراء مقارنة آلية لنبرات الصوت وتأكيد صوت المتصل مع البصمة الصوتية المسجمة مسبقا عميو وفي نفس المركزي ب

الوقت يقوم بتحديد رقم الياتف ومكان االتصال وتسجيل توقيت االتصال آليا وفي حالة عدم مطابقة كل أو جزء من 
ام ، وطبق في الواليات المتحدة اأمريكية وبمداريا المرطيات يقوم بإصدار اخطار ، واثبات مخالفة لقواعد تطبيق النظ

وويمز وانجميترا.أنظر أيمن رمضان الزيتي ، الحبس المنزلي، الطبرة اأولى ، دار الفكر الرربي ، القاىرة ، 
 . 40-74،ص0220
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عادة يسمى القطب المركزي في  –عمى متابرة  القا مين، يتم تثبيتو من طرف إرساليا وا 
لمترامل الياتف  GSMن طريق شريحة أو ع–، بواسطة خط تميفوني -التشريع الفرنسي 

التميفونية اأخر  ،  الخدمات، يخصص في أغمب اأحيان لرممية المراقبة دون  -النقال 
فإذا ما تم مخالفة القواعد وااللتزامات خاصة مواقيت ، ومكان المراقبة ، أو نزع السوار أو 

تحذيرية  إشارات أي مؤثر خارجي أو عطب تقني ، فإن جياز االستقبال يقوم بإرسال
 .1المناسبة  اإلجراءات ل تخاذلمكمبيوتر المركزي بمركز المراقبة ، 

 :GPSا قمار الصناعية ونظام  باستعمالثانيا: 
موجات مؤمنة ومشفرة  تقوم تقريبا عمى نفس المتطمبات الفنية ، أين يرسل السوار الميكتروني

حسب ىوية كل شخص تحت المراقبة اال أنيا طويمة بالقدر الذي تمتقطو اأقمار الصناعية 
كانت تسترمل جياز مستقل يدعم قوة الموجات  اإلجراءفرنسا في بداية تطبيق ىذا  –

عادةأين يتم مرالجتيا  –الصادرة عن السوار ، يثبت عمى حزام الخاضع لممراقبة   ياإرسال وا 
الكمبيوتر المركزي بالمركز المكمف بالمتابرة  إلىبموجات طويمة ومؤمنة ومشفرة كذلك ، 

والمراقبة ، لتحديد مكان ومواقيت تواجد الخاضع ليذا النظام ، كما أن ىذه التقنية تختمف 
موقع الشخص الخاضع لممراقبة  باستمرارعن سابقتيا في كونيا مراقبة مستمرة تتبع 

ةما أن تكمفتيا باىظة ، كما أن ىناك مروقات كثيرة  GPSنظام عالي الدقة يسمى  باسترمال
ومترددة تحول دون نجاعتيا ، أىميا عدم استقبال اأقمار الصناعية لمموجات التي يرسميا 
السوار االليكتروني نتيجة برض المكونات الجزي ية الموجودة في الد ف الجوي ، أو لوجود 

 . 2عازلة لمموجات وغيرىا مباني شاىقة ، أو 
خط –السوار االليكتروني  باسترمال سواءونشير الى آن كل من التقنيتين المذكورتين سابقا 

اأقمار الصناعية يجب أن تراعي عدة خصا ص  باسترمالأو  – GSMىاتفي أو بشريحة 

                                                 
 . 42-74أيمن رمضان الزيتي، نفس المرجع ،  - 1
 .40أيمن رمضان الزيتي، مرجع سابق ، ص   -2
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 أىميا:
جيدا وال : بحيث يكون السوار مؤمن  inviolabilité خاصية عدم القابمية لإلختراق -

 يمكن كسره أو فتحو أو نزعو أو ترطيمو بسيولة .

:بحيث السمطات المكمفة بالتنفيذ وفقط détectabilitéخاصية القابمية لمكشف  -
تستطيع كشف وتحديد موقع حامل السوار بسيولة ولو عمى مسافة بريدة ، وعادة 

 يرتمد عمى شبكة مترامل الياتف النقال .

يؤدي دوره من الناحية التقنية كما ينبدي  بحيث: fiabilité والموثقةخاصية النجاعة  -
دون أعطاب مع أن ىذه اأخيرة وككل اأنظمة التكنولوجية ال يمكن استبرادىا تماما 

. 

: رغم القيود وااللتزامات التي respect de la vie privéeاحترام الخصوصية  -
اصيل دقيقة تشكل تدخ  في تف التكنولوجياتفرضيا اال أنو ال ينبدي أن ال توفر ىذه 

 1الحياة الخاصة لمفرد.
 : استخ امات الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية :الثانيالمطمب 
لنا مما سبق وخاصة أثناء مناقشة نشأة وتطور الوضع تحت نظام المراقبة اتضد 

االليكترونية بالسوار االليكتروني ، أن الدول التي أخذت بو ، قد استخدمتو كوسيمة أو طريقة 
حديثة لتنفيذ الرقوبات السالبة لمحرية وبصفة خاصة في الرقوبات قصيرة المدة، ثم تطور 

يشمل الرقوبات السالبة لمحرية عموما ، وقد رأينا موازاة مع ذلك االمر وخاصة في فرنسا ل
إلستدام المراقبة االليكترونية في مجاالت أخر  في  -طبق برضيا فر  –محاوالت جادة 

نطاق القانون الجنا ي وخارج ميدان الرقوبات ، ومن خ ل ىذا الفرع سنحاول التررض 
 من تفصي :  إلستخداماتو في التشريع الفرنسي بما أمكن

                                                 
 www.wikipedia.orv.fr/wiki/placement-sous-surveillance-électronique-enع ويكيبيديا:موق  -1

France-technologie  00:04عمى  27/23/0204تاريخ الزيارة. 
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 : استخ امات الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية :الثانيالمطمب 
لنا مما سبق وخاصة أثناء مناقشة نشأة وتطور الوضع تحت نظام المراقبة اتضد 

االليكترونية بالسوار االليكتروني ، أن الدول التي أخذت بو ، قد استخدمتو كوسيمة أو طريقة 
حديثة لتنفيذ الرقوبات السالبة لمحرية وبصفة خاصة في الرقوبات قصيرة المدة، ثم تطور 

يشمل الرقوبات السالبة لمحرية عموما ، وقد رأينا موازاة مع ذلك االمر وخاصة في فرنسا ل
إلستدام المراقبة االليكترونية في مجاالت أخر  في  -طبق برضيا فر  –محاوالت جادة 

نطاق القانون الجنا ي وخارج ميدان الرقوبات ، ومن خ ل ىذا الفرع سنحاول التررض 
 من تقصي  الستخداماتو في التشريع الفرنسي بما أمكن
 الفرع االول: الوضع تحت المراقبة االلكترونية 

 كت بير امني :  1-
يأخذ الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني في التشريع الفرنسي 

 كت بير امني الصور اآلتية: 
 أوال: االقامة الجبرية عن طريق الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية : 

Lassignation a résidence sous survrillance électronique(ARSE) 
الرقابة القضا ية ىي احد االجراءات الجنا ية المقيدة لمحرية التي تقتضييا ضرورات التحقيق 

قاج ج( ، وتتمثل في فرض التزام أو أكثر عمى المتيم دون أن يصل  811القضا ي )المادة
ة عقابية ، اذا قدر قاضي التحقيق أن اأفرال المنسوبة اأمر الى سمب حريتو داخل مؤسس

( ، كما وصف المشرع 8مكرر811لممتيم قد تررضو لرقوبة الحبس أو عقوبة أشد )المادة 
في حالة  –أن اأصل أن يبقى المتيم حرا  –الجزا ري الحبس المؤقت بأنو اجراء استثنا ي 

ق اج ج(وقد حدد المشرع الجزا ري  1فقرة  811عدم كفاية تدابير الرقابة القضا ية )المادة
، 1فقرة 8مكرر  811االلتزامات والتدابير التي تدخل في اطار الرقابة القضا ية في المادة 

ف ، عدا أنيا أوسع  اج ق 811وىي مشابية تقريبا لما ورد في التشريع الفرنسي في المادة 
ية التربوية التي تستيدف اعادة في ىذا اأخير ، إضافة لتضمنيا برض التدابير االجتماع
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التأىيل واالدماج ، ويشير القانون الفرنسي الى أن تطبيق الوضع تحت نظام المراقبة 
االليكترونية بالسوار االليكتروني في اطار الرقابة القضا ية يكون في مواد الجند والجنايات 

-18الى  11D-1والمواد  81-811الى  1-811فقط دون المخالفات ، ومن خ ل المواد 
11D  من قانون االجراءات الجزا ية الفرنسي يكون الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية

بالسوار االليكتروني في اطار الرقابة القضا ية أو ما يسمى تحديد االقامة عن طريق المراقبة 
م المقترف ( في مرحمة التحقيق القضا ي اذا كانت الرقوبة المقررة لمجر ARSEاالليكترونية )

تزيد عن عامين أو أكثر ، وتكون بطمب من المرنى أو موافقتو وبأمر من قاضي التحقيق أو 
أشير قابمة لمتجديد / ويرتبر إجراء  1قاضي االحداث أو قاضي والحريات والحبس ولمدة 

 وسطي بين الرقابة القضا ية والحبس المؤقت .
االليكترونية في اطار الرقابة القضا ية  وجدير بالذكر أن قرار الوضع تحت نظام المراقبة

من قانون االجراءات الجزا ية يصدره قضاة التحقيق قضاة اأحداث  81-811وحسب المادة 
وما   R16وقضاة الحريات والحبس وقضاة الموضوع كتدبير بديل لمحبس المؤقت )المادة

، 1-811وادد بردىا ( في اطار الرقابة القضا ية عمى النحو المنصوص عميو في الم
ق اج ف، كما  87-171و  171-11، 171-1، 811،811،118،118-1،111-8

يمكن تمديده وترديمو أو الداؤه من قبل نفس الجيات القضا ية ، بنفس الطريقة التي تتم في 
ق اج ف، وعمى ما يبدو أنو نفس النيج  1-811، 1-811الرقابة القضا ية عم  بالمادتين 

 11-81شرع الجزا ري في ترديمو لمقانون االجراءات الجزا ية باأمر رقم تقريبا الذي سمكو الم
المتضمن قانون االجراءات  8711جوان  11المؤرخ في  811-11المردل والمتمم لألمر 

 8مكرر  811الجزا ية في القسم السابع تحت عنوان في الحبس المؤقت واالفراج وفي المادة 
 وكذا اضافة وترديل االلتزامات بقرار مسبب  –المردلة أين أعطى ص حية اأمر 

بالوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني في اطار الرقابة القضا ية ، -
لقاضي التحقيق لمتحقق من مد  التزام المتيم بالتدابير التالية : عدم مدادرة الحدود االقميمية 
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برض اأماكن المحددة من طرف قاضي  التي حددىا قاضي التحقيق وعدم الذىاب الى
التحقيق ، االمتناع عن رؤية اأشخاص الذين يرينيم قاضي التحقيق أو االجتماع ببرضيم 
، المكوث في اقامة محمية يرينيا قاضي التحقيق وعدم مدادرتيا اال بإذن ىذا اأخير ، 

ن التجربة الجزا رية وعدم مدادرة مكان االقامة اال بشروط وفي مواقيت محددة ، ونظرا لكو 
حديثة وعدم صدور النصوص التنظيمية لحد اآلن كان من الصرب عمينا التفصيل أكثر في 

 ىذه النقطة.
والوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار اليكتروني في اطار الرقابة القضا ية كما 

كترونية ،تستوجب اقرار سبق و سماىا القانون الفرنسي االقامة الجبرية تحت المراقبة االلي
-811مبدأ الترويض عن اأضرار التي تمحق المتيم جزا يا ، وىذا ما أكدت عميو المادة 

 1117نوفمبر  11، الصادرة في 1117-8111اجراءات جزا ية ، الصادرة بالقانون رقم  81
تحت  ، بأنو في حالة صدور قرار باأوجو لممتابرة أو البراءة ، فإن الشخص الذي تم وضرو

( لو الحق في الحصول عمى ترويض عن اأضرار عمى ARSEنظام المراقبة االليكترونية )
ق ا ج ف وعمى كل حال نشير فقط أنو  811و 817النحو المنصوص عميو في المواد 

 811-11المردل والمتمم لألمر  1181جويمية  11المؤرخ في  11-81بموجب القانون 
قانون االجراءات الجزا ية الجزا ري ، جاء بتردي ت  المتضمن 8711جوان  11المؤرخ في 

مكرر  811مكرر الى  811جوىرية مست الضمانات والترويض عن الحبس المؤقت )المواد 
81. ) 

 ثانيا: الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية المتحركة كت بير أمني : 
 La suveillance électronique mobile (mobile)   

يمكن ترريف التدابير االحترازية عمى أنيا جزاء جنا ي يستيدف مواجية الخطورة االجرامية 
استبراد الشخص المرنوي من الوضع تحت الدرض اأساسي  –الحالة لد  اأشخاص 
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، وىو ما 1لمرقوبة ىو الردع فإن اليدف التدبير االحترازي وقا ي واعادة االدماج االجتماعي 
من قانون الرقوبات الجزا ري في فقرتيا اأخيرة )لتدبير اأمن ىدف  11 أشارت اليو المادة

ويخضع تدبير اأمن الى المراينة المسبقة لحالة الخطورة ، ويترتب عمى ذلك أن  2وقا ي( 
ال يطبق اال عمى من ارتكب جريمة ، ويكفي توافر الركن المادي دون المرنوي منيا فيذا 

ير اأمن الذي يطبق عمى ناقصي وعديمي اأىمية لممواجية اأخير ليس شرط في توقيع تدب
خطورتيم االجرامية ومنريم من ارتكاب جرا م مستقب  ، وتمتاز التدابير االحترازية بردة 
خصا ص ، فإضافة الى أنيا ذا طابع شخصي وفردي فيي تخضع لمبدأ الشرعية ، كما أنيا 

 .3ير محددة المدة وخاضرة لممراجرة المستمرة ال تطبيق مبدأ المسؤولية اأخ قية ، وأنيا غ
و  17-11-818ومن التطبيقات في القانون الفرنسي حول ىذه النقطة ما نصت المواد 

من  81-11-818و8-81-11-818و81-11-818و88-11-818و 818-11-81
وبة قانون الرقوبات الفرنسي عمى أنو في اطار المتابرة االجتماعية والقضا ية عند نياية الرق

من قانون االجراءات  11D-11و  11D-17طويمة المدة المنصوص عمييا في المواد 
الجزا ية ، أين يمكن اخضاع الشخص المحكوم عميو لممراقبة االليكترونية بالسوار 

( ، والمستمرة عبر كامل التراب الفرنسي ، برد اجراء خبرة PSEMاالليكتروني المتنقمة )
تقبت خطورتو االجرامية ، أين يخضع ىذا اأخير لفحص طبية متخصصة ، عمى المرنى 

طبي سنة قبل خرجو من السجن عمى اأقل ، لتقييم خطورتو عمى الدير واستط ع رأي 
ق اق ج ف( ، ويشمل خاصة  81-111المجنة المتخصصة في التدابير اأمنية )المادة

ضد الزوجة أو الرفيقة أو اأشخاص المدانيين في الجرا م الرنف التي تحدث بين اأزواج ، 
                                                 

النظرية الرامة لمتدابير االحترازية، دراسة مقارنة ، الطبرة اأولى ، المؤسسة الوطنية لمكتاب،  عبد اهلل سميمان ، - 1
 .04،ص0442الجزا ر، 

، المتضمن قانون الرقوبات 0643صفر  04الموافق لبب  0433يونيو  4المؤرخ في  003-33من أمر رقم  28المادة  - 2
 .0433يونيو  00الصادرة بتاريخ  84المردل والمتمم ،ج ر،عدد

أحمد حامد ، التدابير االحترازية في الشريرة االس مية والقانون الوضري، ديوان المطبوعات الجامرية ، الجزا ر ، دون  - 3
 .40سنة نشر ، ص
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اأطفال من طرف الزوج أو الرفيق السابق ويترتب عنو زيادة عمى مدادرة محل االقامة 
المشترك مع الضحية ، عدم االقتراب من مكان اقامتيا أو التواجد بقربو أو انشاء ع قة 

مدة المراقبة  مريا ميما كانت ، وىذا كإجراء وقا ي لمنع الرودة لمجريمة ، ىذا ونشير الى أن
االليكترونية بالسوار االليكتروني كتدبير أمني تحددىا وتتكفل بمراجرتيا لجنة خاصة بر اسة 
قاضي تطبيق الرقوبات ، كما الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية المتحركة كتدبير امني 

المتابرة  برد استفاذ الرقوبة السالبة لمحرية أيضا ، بالتوازي مع اجراءات أخر  كإجراء
 االجتماعية القضا ية واجراء الرقابة القضا ية البردية وكتدبير تكميمي لإلفراج المشروط 

 le placementالوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية كب يل لمعقوبة السالبة لمحرية: 2-

sous surveillance électronique (PSE) 

البديل الكمي أو الجز ي عن الرقوبات السالبة تررف بدا ل الرقوبة السالبة لمحرية بأنيا 
، بموجبيا يتم اخضاع مرتكب الجريمة لمجموعة من االلتزامات -الحبسو السجن-لمحرية

، والتي ال تستيدف اي م المحكوم عميو بل الدرض منيا -فرل-وااليجابية-امتناع–السمبية 
من الرقاب الذي تقتضيو ىو التأىيل واعادة الدمج االجتماعي ، وبتالي تحقيق الدرض 

، وبدا ل الرقوبات السالبة لمحرية وضرت بالدرجة اأولى لمواجية الحبس 1مصمحة المجتمع
، والوضع تحت نظام المراقبة 2وتكدس السجون وما يترتب عنيا من أثار اقتصادية 

االليكترونية بالسوار االليكتروني في التشريع الفرنسي نجده في مختمف مراحل الدعو  
لرمومية ، اال أن ما ييمنا في ىذا الرنصر ىو الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية ا

بالسوار االليكتروني في مرحمة التنفيذ الرقابي ، ومن تطبيقات في التشريع الفرنسي ما ورد 
والتي نصت عمى انو في حالة صدور حكم  3من قانون الرقوبات  8-11-811في المادة 

                                                 
بوىنتالة ياسين، القيم الرقابية السالبة لمحرية ، دراسة في التشريع الجزا ري ، رسالة ماجستر، جامرة الحاج لخضر  - 1
 .020،ص0200/0200اتنة ، كمية الحقوق والرموم السياسية، سنة ب
 .0444شريف سيد كامل ، الحبس قصير المدة في التشريع الجنا ي الحديث، دار النيضة الرربية ، القاىرة، - 2
 من قانون االجراءات الجزا ية مايمي : 0-03-060ورد في النص اأصمي لممادة   -3
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ة اقل أو تساوي سنتين ، أو اقل أو تساوي سنة في حالة الرود ، يمكن متضمن لرقوب إدانة
أن تقرر ذات المحكمة المصدرة لمحكم بطمب من المحكوم عميو أو محاميو ، أو من 
المحكمة من تمقاء نفسيا برد موافقة المحكوم عميو ، أن تنفذ الرقوبة السالبة لمحرية كميا أو 

 إحد االليكترونية اذا تمكن المدان من تقديم واثبات جز يا بالوضع تحت نظام المراقبة 
، والمترمقة أساسا بممارسة نشاط ميني -أو ما يطمق عميو اسم المشروع -المبررات القانونية

دا م أو مؤقت ، أو تكوين ميني أو تربص بيدف االلتحاق بمنصب عمل ،أو اثبات 
عالةالمساىمة الفرالة في مساعدة  ة مرالجة طبية ، أو في حالة بذلو عا متو ، أو متابر وا 

من وكيل الجميورية في الجرا م التي  وباقتراحالتأىيل ، كذلك  إعادةلمجيودات جادة في 
من  81-171الى  1-171اأمر الجزا ي المنصوص عميو في المواد  إجراءيطبق عمييا 

-11،181-111، 1-111الجزا ية الفرنسي ، كما تطبق وفق المواد  اإلجراءاتقانون 
ق ا ج ف أيضا كبديل لمرقوبة السالبة لمحرية بصفة ر يسية ، وفقا المواد  1،181-1
 ق ا ج ف( كبديل لمرقوبة السالبة لمحرية بصفة ثانوية . 1-181و181-1)
 :الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية في نهاية العقوبة 3- 

La surveillance électronique de fin de peine (SEFIP) 
رغم أن المشرع الفرنسي تخمى حديثا عن ىذه الصورة من الوضع تحت نظام المراقبة 
االليكترونية بإلداء المواد المتضمنة الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية في نياية الرقوبة 

(SEFIPوالتي تتم قبل نياية الرقوبة ا ) لسالبة لمحرية في شبو مرحمة وسطى بين سمب الحرية
في المؤسسة الرقابية واالفراج النيا ي عمى المحكوم عميو ، والتي تيدف باأساس الى التدرج 
نحو الحرية الكاممة من خ ل تقييد المحكوم عميو بإلتزامات المترتبة عن الوضع تحت نظام 

استنفاذ مدة الرقوبة ، وىي تقارب بيذا الشكل نظام المراقبة االليكترونية في منزلو الى غاية 
االفراج المشروط والحرية النصفية والمذان يسي ن تأىيل واندماج الخاضع ليما في المجتمع 

                                                                                                                                                         
« lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale au inférieure a deux ans demprisonement ou pour une personne 

en état de eécidive légal,une peine égale ou infereure a un an,elle peut décider que la peine sera exécuttée en tout ou partie 
sous le régime du placement sous surveillance électronique a legard du condamné qui justifie.                                                                                            
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 1، قبل حصولو عمى الحرية الكاممة 
 : نظام السوار االليكتروني مقارنة مع ا نظمة الشبيه له:الثاني الفرع

، استخدم الوضع تحت المراقبة 1111ديسمبر  7التشريع الفرنسي في البداية قبل قانون 
االليكترونية بالسوار االليكتروني في مرحمة التنفيذ الرقابي كوسيمة حديثة لتنفيذ الرقوبة 
السالبة لمحرية خراج المؤسسات الرقابية ، كون الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية 

 2رديد من بدا ل الرقوبة ، في نفس الوظا ف تقريبا يشترك مع ال
ومن ىذا يكون من الم  م توضيد حصوصيتو واستق لية مقارنة بديره من اآلليات واالنظمة 
الشبيية ، أىميا االفراج المشروط الرمل لممنفرة الرامة وايقاف التنفيذ بإعتبارىا من اآلليات 

 المسترممة في التشريع الجزا ري : 
 : المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني واالفراج المشروط  أوال

بأنو نظام يسمد بإخ ء سبيل  libération conditionnelleيررف االفراج المشروط 
ورد في القانون  3المحكوم عميو قبل انقضاء الرقوبة المحكوم بيا وذلك تحت شروط 

عادةالمتضمن قانون تنظيم السجون  11-11الجزا ري باأمر  تربية المساجين ، وكذا  وا 
عادةالمترمق بتنظيم السجون  11-11القانون  االجتماعي لممحبوسين ، وعمى  اإلدماج وا 

حال يشترك مع الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية في درجة المساس بالحرية، فكل 
                                                 

1-CIRCULAIO INETR DICTIONNELLE R2F NOR ; 

JUSD1317006C ,OP.CIT,P26,28,31,40,44.  
 002أسامة حسنين عبيد ، مرجع سابق ، ص  - 2
 : حتى يستفيد المحكوم عميو من نظام االفراج المشروط يجب قوفر ما يمي  - 3

 .وتتمثل في سموكو الذي يدعو الى الثقة بتقويم نفسو: شروط خاصة بالمحكوم عميو * 
 .قضاء نصف ىذه الرقوبة أو ثمثي الرقوبة في حالة الرود: المدة* 
 .الوفاء بكافة االلتزامات المالية وأن ال يشكل االفراج خطرا ييدد اأمن الرام * 

 .608،ص0206، الجزا ر،08أنظر أحسن بوسقيرة ، الوجيز في القانون الجنا ي الرام ، دار ىومة،ط
 .24،ص0202دار اليد  ، الجزا ر،  0طوأنظر بوذراع الشريف ، االفراج المشروط، 

المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة االدماج االجتماعي لممساجين  23/20/0220المؤرخ في  20/28وأنظر اأمر رقم 
 .0220، سنة04، الجريدة الرسمية ، عدد
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مقيد لمحرية ، وكذلك ك ىما يمثل بديل لمرقوبة السالبة لمحرية ويكفل االستجابة منيما 
عادةلمتطمبات تأىيل المتيم ،  والرمل المشترك اأىم ، ويختمفان في  1اندماجو اجتماعيا، وا 

المشروط في التشريع الجزا ري  اإلفراجأن الرضاء ال يرتبر شرطا في كل منيما ، ذلك أن 
ما يختمفان من حيث الشروط وااللتزامات وطريقة التنفيذ والوسا ل المسترممة يرتبر منحة ، ك

، كما يتشابكان ويت زمان في برض الصور خاصة كتدبير احترازي أين نجد في فرنسا أن 
ىناك الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية كتدبير تكميمي لإلفراج المشروط أو في مرحمة 

الفقرة  111-1الجزا ية الفرنسي ، المادة  اإلجراءاتوط ، في قانون راج المشر فسابقة عمى اال
 الثانية.

 ثانيا: المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني والعمل لممنفعة العامة:
غير مدفوعة اأجر ، ىو أداء  le travail d intérêt généralالرمل لممنفرة الرامة 

وأخذ بو  2دييا المحكوم عميو بإرادتو لصالد الدولة أو شخص مرنوي من القانون الرام ؤ ي
المردل والمتمم لألمر  11/11/1117المؤرخ في  18-17القانون  بمقتضىالمشرع الجزا ري 

من الفصل  1مكرر  1الى  8مكرر  1المتضمن قانون الرقوبات في المواد من  11-811
ويتفق الوضع تحت  3مل لممنفرة الرام ،وتحت شروط مرينة اأول مكرر تحت عنوان الر

نظام المراقبة االلكترونية بالسوار االليكتروني مع الرمل لممنفرة الرامة من ناحيتين ، فمن 
ناحية أولى ، يكفل النظامان االستجابة لمتطمبات تأىيل المتيم واعادة اندماجو اجتماعيا ، 

يساعدان المحكوم عميو في التخمص من الروامل  كما 4رغم ما قد يحدثانو من اي م 
االجرامية التي دفرتو الى ارتكاب الجريمة ، عن طرق ترسيخ الشرور بالمسؤولية تجاه 

                                                 
 .00-06،ص0202مراقة بدر الدين، نظام االفراج المشروط،دراسة مقارنة ، دار ىومة، الجزا ر،- 1
نبيل الربدي ، أسس السياسة الرقابية في السجون ومد  التزام الدولة بالمواثيق الدولية ، الطبرة اأولى، المركز القومي - 2

 .684،ص0200لإلصدرات القانونية ، القاىرة ، 
 انظر الفصل اأول ، المبحث الثاني ، شروط المترمقة بالرمل لمنفع الرام  - 3
قوبات السالبة لمحرية في التشريع الجزا ري ، مذكرة لنيل شيادة ماجيستر في الرموم القانونية، تخصص مراش سارة ، الر- 4

 .064،ص0200-0202عمم االجرام وعمم الرقاب ، جامرة الحاج لخضر، باتنة،
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المجني عميو ولممجتمع عمى حد سواء ، ومن ناحية ثانية ، يرتبر الرضاء شرطا ضروريا في 
 قانون عقوبات جزا ري(. 18مكرر11كل منيما ) المادة

جو االخت ف فيترمق اأول أن المشرع الجزا ري ينص عمى الرمل لممنفرة الرامة أما أو 
كبديل لمرقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة ، أما المشرع الفرنسي فاعتبر الوضع تحت نظام 
المراقبة االليكترونية طريقة أو وسيمة مستحدثة لتنفيذ الرقوبة السالبة لمحرية أو بدي  عن 

 ا أو تدبيرا احترازيا.الرقوبة ذاتي
ويترمق الثاني باأساس القانوني الذي يستند اليو كل منيما ، فالرمل لممنفرة الرامة عقوبة 
تطبق في الجزا ر عمى المحكوم عمييم فقط ، دون المتيمين وتشمل كل من حكم عميو 

ث ثة  برقوبة الحبس البسيط لمدة ال تتجاوز السنة ، في جنحة مراقب عمييا بالحبس لمدة
سنوات ، أما الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني ، في فرنسا فتطبق 
عمى المتيمين وكذا عمى المحكوم عمييم ، بوصفيا اما عقوبة أصالية ، أو بدي  عنيا أو 

 تدبيرا امنيا، وتشمل كل عقوبة حبس تقريبا عدا عقوبتي االعدام والمؤبد.
 بة االليكترونية بالسوار االليكتروني وايقاف التنفيذ: ثالثا : المراق

بأنو ترميق الرقوبة عمى المحكوم عميو ، خ ل فترة يحددىا  sursisيررف وقف التنفيذ 
القانون ، تسمى فترة التجربة وذلك متى تبين لممحكمة أن الجاني لن يرود الى ارتكاب جرا م 

 2ق ا ج ج 171الى  171،وتناول المشرع الجزا ري شروطو في المادة 1أخر  في المستقبل 
ويستفيد من ىذا النظام المحبوس غير مرتاد االجرام ،كما أنو يشمل عقوبتي الدرامة والحبس 
، دون السجن المؤقت والمؤبد ، وفي ذلك فارق أساسي مع الوضع تحت نظام المراقبة 

                                                 
 .836-830أحسن بوسقيرة، الوجيز في القانون الجزا ي الرام ، مرجع سابق ،ص - 1
 : شروط وقف التنفيذ  - 2
 .ال يستفيد منو من سبق الحكم عميو بالحبس لجناية أو جنحة : بالنسبة لممحكوم عميو  -  
أن تكون الرقوبة اأصمية حبس أو غرامة ، ولم يحدد مدة الحبس وال قيمة الدرامة ، وبالتالي استبراد : بالنسبة لمرقوبة  -  

 .ويضات المدنية ومصاريف الدعو  ،والرقوبات التبريةالسجن المؤقت والمؤبد واالعدام ، كما أنو ال يمتد الى التر
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طريقة حديثة لتنفيذ الرقوبة السالبة لمحرية خارج  االلكترونية ، والذي يمكن أن يكون اما
أسوار السجن ، أو أحد تدابير الرقابة القضا ية في المرحمة السابقة عمى ثبوت المسؤولية 
الجنا ية أو تدبير امني حتى برد استنفاذ الرقوبة ، كما يختمف عن نظام وقف التنفيذ ، في 

ينما يكون أحد تدابير الرقابة القضا ية ، ال أن الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية ح
يفترض ثبوت المسؤولية الجنا ية لممتيم أنيا توقع عميو فحسب خشية ىوية أو تجدد ارتكاب 
الجريمة أو ضدط عمى الضحية أو الشيود ، وذلك خ فا لوقف التنفيذ الذي ال يتصور 

 نا ي نيا ي. طرحو اال في حالة قيام المسؤولية الجنا ية لمجاني بحكم ج

المبحث الثاني : شروط وأثار تطبيق السوار االلكتروني كإجراء ب يل لمعقوبة 
 السالبة لمحرية في التشريع الجزائري 

الرقوبة السالبة لمحرية إما أن تكون بالحبس أو السجن ، فينالك السجن المؤبد أي مد  
، والسجن ىو عقوبة عن  سنة 11الى  1الحياة ، السجن المؤقت والذي تتراوح مدتو بين 

جنايات ويشير الى ايداع المحكوم عميو في احد  المؤسسات الرقابية المتخصصة ليذا 
الدرض ، أما الحبس فيو عقوبة سالبة لمحرية وتكون أقل شدة من السجن والحبس في 
القانون ىو جزاء عن جنحة أو مخالفة وتتراوح مدتيا بين يوم واحد حتى خمس سنوات ، 

ل ذلك سنتطرق في ىذا المبحث الى شروط وأثار تطبيق السوار االلكتروني كبديل ومن خ 
 لمرقوبة السالبة لمحرية في مطمبين

 المطمب ا ول: الشروط الفنية والما ية لنظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني:
إن قرار الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني في التشريع الفرنسي ، 

أو بديل ليا أو في  -قصيرة المدة –سواء كوسيمة مستحدثة  لتنفيذ الرقوبة السالبة لمحرية 
إطار الرقابة القضا ية أو كتدبير امني ، يخضع لجممة من الشروط ، المادية والفنية ، وىو 

 نتاولو بقدر من التفصيل فيما يمي :  ما
 



 الفصل الثاني               المراقبة االليكترونية )السوار االليكتروني(    

 

 

 
73 

 الفرع ا ول : الشروط الفنية 

تتكون الشروط الفنية أساسا من ث ثة عناصر ىي السوار االليكتروني المرسل ، وصندوق 
استقبال وارسال االشارة ال سمكية ، والقطب المركزي لممراقبة االليكترونية ، وقبل البدء في 

مكان التنويو عمى أن اأجيزة االليكترونية المذكورة سالفا يقوم التفاصيل ، من اأىمية ب
بتصنيريا وتجريبيا وتركيبيا وصيانتيا متريد خاص أو شركة خاصة ، مرتمد بقرار من 
وزير الردل لمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد ،وفق دفتر شروط ترده وزارة الردل ، في اطار 

1قانون الصفقات الرمومية 
. 

 أوال: السوار االليكتروني المرسل : 
، يثبت عمى 2وىو عبارة عن جياز يشبو عموما ساعة يد كبيرة ، يحتوي عمى جياز ارسال 

مرصم اليد أو أسفل الساق ، بواسطة رباط مطاطي مصنوع من مادة مقاومة وصحية 
لممراقبة ، يحممو الخاضع 3،يحتوي  عمى بطارية تدذية بالطاقة الكيربا ية وجياز ارسال 

خ ل المواقيت التي حددتيا السمطة القضا ية ، ووظيفتو ارسال اشارات السمكية مشفرة 
لإلحداثيات الجدرافية لمكان تواجد الخاضع لممراقبة في حدود مساحة مرينة ، كما يرسل 
اشارات تحذيرية في حالة تجاوز المساحة المحددة أو عطب تقني أو محاولة كسره أو نزعو 

4. 
                                                 

 30R-80الى  30R-63أنظر المواد  - 1

06-07R  07-62الىR 

 07R-06حيث ورد في نص المادة  - 2

Labitation des personnes auxquelles peut etre confiée par contrat la mise en œuvre du dispositif technique 
permatant le contrôle a distance prévue par larticle 723-8 est accordée par arreté du garde des sceaux ministre de 

la justice                                                                                                            
 الموقع عمى منشور (bracelet électronique) برنوان فيديو- 3

Injustice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/La-vie-hors-détention-10040le-placement-sous-surveillance-

électronique-11997.html 8600   06:04على ساعة  24/23/0204تاريخ الزيارة  

4
 :قانون االجراءات الجزا ية الفرنسي  في ورد- 

Article R 57-11 

« … Porte un bracelet comportant un émetteur » 

Article 763-12 

« … un dispositif intégrant un émetteur « 
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 : صن وق استقبال وارسال االشارة الالسمكية  ثانيا
ىو صندوق يوضع في منزل أو مكان اقامة الخاضع لممراقبة أو المكان الذي تحدده السمطة 
القضا ية ، مكون من أجيزة اليكترونية ميمتيا استقبال االشارات ال سمكية الصادرة عن 

مركزي في القطب المركزي لممراقبة السوار االليكتروني ، واعادة ارساليا الى الكمبيوتر ال
لمياتف النقال ترمل عمى جميع  GSMاالليكترونية ، عبر خط الياتف أو عبر شريحة 

، فرند  1الشبكات المتوفرة ، فيو الوسيط بين السوار االليكتروني و الكمبيوتر المركزي 
اقبة ، أو حتى في انتياك احد االلتزامات المترمقة أساسا بمواقيت ومكان تواجد الخاضع لممر 

السوار أو الصندوق أو نقمو ، يبرث تمقا يا  إت فالفنية ، أو محاوالت  اإلعطابحالة 
ذلك فان الصندوق يحتوي عمى بطارية أو مخزن  إلى إضافةتحذيرية ،  إشاراتومباشرة 

طاقة كيربا ية لضمان استمرارية بقا و قيد التشديل في حالة انقطاع الطاقة الكيربا ية 
مان استمرارية بقا و قيد التشديل في حالة انقطاع الطاقة الكيربا ية ، كما يشتمل عمى لض

ذاكرة االليكترونية تسجل عممية المراقبة االليكترونية من بدايتيا الى نيايتيا ، وكل ما يترمق 
 2بيا من مواقيت ، وانتياكات ويمكن استخراجيا عمى شكل تقارير عند الحاجة 

 مركزي لممراقبة االليكترونية : ثالثا: القطب ال
في القانون الفرنسي ىو مؤسسة عمومية أو جياز عمومي تحت وصاية وزارة الردل ، يشرف 

المدير الجيوي لإلدارة الرقابية ،  إشرافعمى تسييره ضابط من سمك حراس السجون تحت 
عمى توفير اأجيزة ال زمة لممراقبة االليكترونية، يتضمن كذلك الوسا ل  إشرافوفإضافة الى 

البشرية المؤىمة والمتخصصة في متابرة تنفيذ المراقبة االليكترونية ، ويحتوي المركز عمى 
                                                                                                                                                         

… ce dispositif est installé sur le condamné 

Article R6122 

« … La personne porte un dispositif comportant un émetteur « 
1
 :الزيارة تاريخ www.justice.gov.fr الموقع عمى منشور bracelet électronique :برنوان فيديو- 

 .23:22عمى ساعة  00/00/2012
 22 فقرة : R57-11 المادة في ورد -2

« Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans 

que soit émis un signal d’alarme... » 
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كل اأجيزة ال زمة لحسن متابرة و تنفيذ سير و ادارة المراقبة االليكترونية ، وخاصة أجيزة 
المركزي ،  رالكمبيوتة وال سمكية واىم ما يوجد عمى مستو  المركز ىو االتصاالت السمكي

 اإلرسالوميمتو استقبال البيانات الواردة من السوار االليكتروني أو من صندوق االستقبال و 
 إعطاب، أو مجرد  ل لتزامات، فيما اذا كان ىناك خرق  اإلنذاراتومرالجتيا وتحديد طبيرة 

ولو بشيء من التفصيل في عنصر الجيات الفاعمة في المراقبة وىو ما سنتنا –تقنية 
والتي يشرف نفس المركز عمى التدخل إلص حيا سواء مكانيا أو عن برد  –االليكترونية 

 واتخاذ القرارات المناسبة حسب الحالة. 
 الفرع الثاني : الشروط الما ية : 

ب يل لمعقوبة السالبة لمحرية في الفقرة ا ولى: شروط تطبيق السوار االلكتروني كإجراء 
 التشريع الجزائري 

كما ىو مرموم أن تطبيق المراقبة االلكترونية أو ما يررف بالسوار االلكتروني كبديل لمرقوبة 
والمتضمن قانون  18-81السالبة لمحرية يتطمب شروط مرين حددىا المشرع بموجب القانون 

 تنظيم السجون واعادة االدماج االجتماعي لممحبوسين ويمكن تقسيميا الى ث ثة 
 تطبيق السوار االلكتروني المتعمقة با شخاص ماتوالتزا شروط أوال:

 شروط واضع السوار االلكتروني -أ 
وفق ما نص عميو القانون الجزا ري فإن النظام يمكن تطبيقو عمى اأشخاص الطبيرية دون  

غيرىم ، فيستحيل اأمر تطبيقو عمى اأشخاص المرنوية فيو عبارة عن جياز الكتروني في 
 يد أو ساق المحكوم عميو . شكل ساعة يوضع عمى

من قانون تنظيم السجون  1مكرر 811بالنسبة لمبالدين : حسب ما نصت عميو المادة 
عادة االجتماعي لممحبوسين ، أنو يمكن وضع السوار االلكتروني كإجراء بديل  اإلدماج وا 

بشرط  1كاممة  87لمرقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة ، لكل شخص بمغ سن تسرة عشرة 

                                                 
 من القانون المدني . 82المادة  - 1



 الفصل الثاني               المراقبة االليكترونية )السوار االليكتروني(    

 

 

 
74 

 أال يمس ذلك بصحة وس مة وىو بذبك يشمل النساء والرجال .

من نفس القانون عمى أنو ال يمكن أن  1مكرر  811بالنسبة لمقصر ، نصت المادة -ب
يستفيد القاصر الذي لم يبمغ سن الرشد برد من نظام الرقابة االلكترونية اال برد موافقة ممثمو 

 القانوني .

قول أنو قد ينتقد الكثيرين ىذا النوع من الرقوبة وخاصة في مد  ومن خ ل ذلك يمكن ال 
تحقيقيا لوظيفة الردع والتأىيل بحيث يسمد لممحكوم بممارسة وظيفتو المريودة مع تقييد 

 نسبي لمحرية ، وذلك تفاديا لمساوئ الرقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة .
 وم عميه( ثانيا: التزامات واضع السوار االلكتروني )المحك

يرتبر القانون الفرنسي القانون الرا د في مجال تطبيق ىذه الرقوبة حيث نص عمييا في 
والتي ألزمت عدم تديب المحكوم عميو من  111/1قانون االجراءات الجزا ية الفرنسي في 

محل اقامتو أو أي مكان آخر يحدده قاضي تنفيذ الرقوبة في المدة التي يحددىا ، مع اأخذ 
يام المحكوم عميو بممارستو نشاط ميني أو دراسي أو تدريبي ما أجل برين االعتبار ق

 1اندماجو في المجتمع 
 811نجد المادة  11-81بالرجوع الى قانون االجراءات الجزا ية الجزا ري المردل باأمر 

تنص عمى أن قاضي التحقيق يأمر بالمراقبة االلكترونية لمتحقق من  11الفقرة  18مكرر 
 لمتيم بالتدابير المذكروة أدناه ومنيا : مد  التزام ا

 عدم مدادرة الحدود االقميمية التي حددىا قاضي التحقيق اال بأذن ىذا اأخير  -

 عدم الذىاب الى برض اأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق . -

 االمتناع عن رؤية اأشخاص الذين يمنريم قاضي التحقيق أو االجتماع ببرضيم . -

 مكان االقامة اال بشروط وفي مواعيد محددة.عدم مدادرة  -

                                                 
زىرة غضبان ، تردد انماط الرقوبة وأثره في تحقيق الردع الخاص لممحكوم عمييم ، رسالة ماجيستر ، جامرة باتنة ،  - 1

 30، ص 0206كمية الحقوق ، 
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 المكوث في اقامة محمية يرينيا قاضي التحقيق وعدم مدادرتيا اال بإذن ىذا اأخير  -

في حين قصر  11-81وىذين االلتزاميين اأخيرين من االلتزامات المستجدة بموجب اأمر 
موصوفة بأفرال ارىابية أو المشرع تطبيق االلتزام اأخير عمى نوع واحد فقط من الجرا م ال

أشير ،  17أشير يمكن تمديدىا مرتين أي بمجموع  11تخريبية كما حدد مدتو القصو  ببب 
أما الجية المكمفة بتنفيذ ىذا االجراء وبضمان حماية المتيم فكمف ضباط الشرطة القضا ية 

بالرقوبات ويراقب كل من يفشي أي مرمومة تترمق بمكان تواجد االقامة المحمية لممتيم 
 1المقررة إلفشاء سرية التحقيق 

 شروط تطبيق السوار االلكتروني المتعمقة بنوع العقوبة : الفقرة الثانية:
:  يطبق السوار االلكتروني كإجراء بديل لمرقوبة السالبة لمحرية التي ال تتجاوز مدتيا أوال 

ون مدة الرقوبة المقررة ث ث سنوات)قصيرة المدة(، بحيث يشترط لتطبيق ىذه الرقوبة أن تك
الحبس لمدة ال تتجاوز ث ث سنوات ، وىذا لتفادي مساوئ الرقوبة السالبة لمحرية قصيرة 
المدة فإن اأصل في الرقابة االلكترونية كبديل لمرقوبة ىي تجنب احتكاك المحكوم عميو 

كو أو بالمجرمين أكثر خطورة منو ، فإن بقاءه في المؤسسة الرقابية ال يحسن من سمو 
 يصمحو وانما قد يجرل منو محترفا في االجرام.

ون حظ من خ ل مقارنتنا مع التشريع الفرنسي أن ىناك اخت ف في تحديد مدة الرقوبة ، 
بحيث نجد أن القانون الفرنسي حدد مدة الوضع تحت المراقبة االلكترونية في الرقوبات التي 

يتجاوز ىذه المدة ومما يجب االشارة اليو أن  ال تتجاوز مدتيا السنتين أو ما تبقى منيا ال
تطبيق ىذه المراقبة في التشريع الفرنسي يقسم الى قسمين وىما : الوضع تحت المراقبة 

والوضع  le placement sous surveillance élecronque fixeااللكترونية الثابت 
2تحت المراقبة االلكترونية المتحرك

 le placement sous surveillance élecronque 

                                                 
 .4-4ص  0200املتعلقة بالتحقيق القضائي ، جملس قضاء متنراست ،  20-00ألحكام األمر  كرارشة عبد املطلب ، دراسة متحيصية  - 1

2 - jean pierre ,le placement sous surveillance électronque mobile ,rapportde la mission confieé par le premier 

ministre a monsieur georges french députe du rhone , avril 2005,p30.  
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mobile  فبالنسبة لمثابت فيو اجراء يطبق عمى المجرمين اأقل خطورة والذين تم الحكم
عمييم برقوبة سالبة لمحرية قصيرة المدة والتي ال تتجاوز مدتيا السنتين أو ما تبقى منيا ال 

عمى اأشخاص الذين ارتكبوا جرا م  يتجارز تمك المدة ، أما بالنسبة لممتحرك فيو يطبق
جسيمة وحكم عمييم برقوبة سالبة لمحرية طويمة المدة ، والتي تتجاوز سبرة سنوات وىو 
اجراء احترازي يتم وضرو برد انقضاء الرقوبة أو قبل انقضا يا وتختمف فيو المدة بحسب 

يد مرتين أما بالنسبة جسامة الجريمة ، فالبنسبة لمجنيات تكون المراقبة بسنتين قابل لمتجد
لمجند فتكون لمدة سنة قابمة لمتجديد مرة واحد واليدف من ىذا االجراء ىو مساعدة المجرمين 

 .1في مثل ىذه الجرا م عمى االندماج في المجتمع 
بقضاء المحكوم  811ان المشرع الجزا ري لم يتطرق الى ىذا التقسيم وانما أشار في المادة 

ء منيا خارج المؤسسة الرقابية ، فإن قضاء الرقوبة كميا خارج عميو كل الرقوبة أو جز 
المؤسسة الرقابية و يقصد بيا أن يطبق السوار االلكتروني كإجراء بديل الرقوبة السالبة 
لمحرية التي ال تتجارز مدتيا ث ث سنوات أي بالنسبة لمجند التي ال تتجاوز ث ث سنوات 

السالبة لمحرية تحت وضع الرقابة االلكترونية فيكون  والمخالفات أما قضاء جزء من الرقوبة
كرقوبة بديمة لمرقوبة السالبة لمحرية اذا كانت الرقوبة المتبقية ال تتجاوز ث ث سنوات ويمكن 

 في ىذه الحالة أن تكون جند أو الجناية .
مراقبة لقد أقر المشرع بأنو يجوز لممحكوم عميو برقوبة سالبة لمحرية أن يستفيد من نظام ال
 االلكترونية اذا كانت المدة المتبقية من الرقوبة ال تتجاوز ث ث سنوات وذلك بشروط :

قد يكون ذلك بناء عمى حكم صادر عن قاضي تطبيق الرقوبات برد أخذه رأي لجنة -8
 تطبيق الرقوبات .

ل كما قد يكون بناء عمى طمب المحكوم عميو ، أو محاميو بحيث يقوم ىذا اأخير بإرسا-1
طمب االستفادة من المراقبة االلكتروني الى قاضي تطبيق الرقوبات ويقوم ىذا اآلخير 

                                                 
 .620رامي متولي ، المرجع السابق ، ص  - 1
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أيام ، بقرار غير قابل لمطرن فيو ،مع الرمم أن يمكن  81بالفصل في ذلك في أجل أقصاه 
لممحكوم عميو الذي تم رفض طمبو أن يريد طمبو مرور ستة أشير من تاريخ الرفض ، 

 من نفس القانون . 1مكرر 811حسب نص المادة 
وبتالي يمكن القول أن نظام المراقبة االلكتروني في التشريع الجزا ري يختمف عمى ما تضمنو 
التشريع الفرنسي فيو يطبق أوال كإجراء بديل عن الرقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة والتي 

ية الرقوبة السالبة ال تتجاوز مدتيا الث ث سنوات ، كما يمكن تطبيقو من جية ثانية في نيا
لمحرية الطويمة المدة كرقوبة بديمة ، فيو بذلك لم يحدد نوع الرقوبة في ىذا الشأن اذا كانت 

 من قبيل الجنايات أو الجند .
: الشروط المتعمقة بالجهة المختصة بتقرير الوضع تحت المراقبة االلكترونية  الفقرة الثالثة

 وتنفيذلا ومراقبتها : 
 أوال : الجهة المختصة بتقرير الوضع تحت المراقبة االلكترونية 

فإن الجية التي يصدر عنيا تقرير الوضع تحت المراقبة  8مكرر  811وفقا لممادة 
االلكترونية ىي قاضي تطبيق الرقوبات ، ويكون ذلك بشكل تمقا ي أثناء النطق بالحكم أو 

يق محاميو ، سواء في الحالة ما اذا بناء عمى طمب المحكوم عميو شخصيا ، أو عن طر 
كانت الرقوبة المقرر ال تتجاوز ث ث سنوات أو كانت الرقوبة المتبقية ال تتجتوز ىذه المدة 
، وذلك بإلزامو بالبقاء في منزلو أو في مكان مرين خارج الفترات المحددة ، كما يجوز 

ي بتدبير أو أكثر لقاضي تطبيق الرقوبات اخضاع الشخص الحامل لمسوار االلكترون
كممارسة نشاط ميني أو متابرة ترميم أو تكوين ميني ، وعدم ارتياد برض اأماكن ، وعدم 

 االجتماع ببرض المحكوم عمييم كاشركاء والفاعميين اأصميين في الجريمة .
 . 1مكرر  811باالضافة الى الشروط التي نصت عمييا المادة 

 أن يكون الحكم نيا يا -8
 المرني مقر سكن أو إقامة ثابتا أن يثبت -1
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 أال يضر حمل السوار بصحة المرني -1
 أن يسدد المرني مبالغ الدرامات المحكوم بيا عميو -1

 ثانيا : الجهة المختصة بالتنفيذ المراقبة االلكترونية   
يرمل قاضي تطبيق الرقوبة عمى اجراءات المتابرة والتنفيذ المترمق بوضع المراقبة 
االلكترونية برد التأكد من المحكوم عميو قد ال يتررض الى أضرار صحية تمس بس متو 
نتيجة ارتدا و لمسوار االلكتروني ، وترمل المصالد الخارجية إلدارة السجون المكمفة بإعادة 

ي لممحبوسين ، بمراقبة المحكوم عميو عن برد وعن طريق الزيارات االدماج االجتماع
الميدانية وعن طريق الياتف وترسل بذلك تقارير دورية لقاضي تطبيق الرقوبات حسب نص 

  1مكرر 811المادة 
 الفقرة الرابرة: انتياء قرار الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني :

 :PSE ,SEFIP,PSEة لثثث أوال : بالنسب
 PSE,PSEM,SEFPينتيي الوضع تحت المراقبة االلكترونية بالسوار االليكتروني في صورة 

المدة التي تضمنيا القرار أو الحكم أو االمر ، عمى أن يؤخذ في  بشكل طبيري ، بإستفادة
االعتبار ما يمكن أن يستفيد منو المحكوم عميو من قواعد لمرفو عن الرقوبة في برض 
صورىا ، سواء كان عفوا فرديا أم جماعيا ، اذا في ىذه الحالة تخصم مدة الرقوبة التي تم 

مراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني ، مثل ما الرفو عنيا من مدة الوضع تحت نظام ال
يحدث مع الرقوبة السالبة لمحرية ، كما تنتيي كذلك في حالة استبداليا بآلية أخر  كاالفراج 
المشروط أو الحرية النصفية بإعتبار ىاتان الصورتان من المراقبة االليكترونية يستخدمان 

 كبديل لمرقوبة السالبة لمحرية 
 ARSEبالنسبة ل ثانيا : 

أو ما يسمى تحديد  ARSEأما بالنسبة لقرار الوضع تحت المراقبة االليكترونية في صورة 
االقامة أو االقامة الجبرية تحت المراقبة االليكترونية ، وىو اجراء كما سبق وبيننا وسطي 
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 .يجمع بين الرقابة القضا ية والحبس المؤقت 
 ء ب يل لمعقوبة السالبة لمحرية االلكتروني كإجراالمطمب الثاني : أثار تطبيق السوار 

 لقد أكدت الدراسات أن إقامة السجون وتطبيق الرقوبات السالبة لمحرية في شتى أنواع الجوا م
، أمر فاشل في مجال السيطرة عمى الجريمة واص ح المجرمين ، فرمى الركس من ذلك فقد 
تكون السجون نواة ومدرسة لتدريب المجرمين عمى الجرا م أكثر خطورة من سابقتيا ، كل 
ىذا عمى حساب ميزانية الدولة ، فالرزل عن اأىل واأصدقاء والمجتمع أمر يفقد روح 

لمرارة والحقد والكراىية تجاه المجتمع ، سنتطرق في ىذا المطمب الى أىم المبادرة والشرور با
 : حرية في فرعييناآلثار الناتجة عن تطبيق السوار االلكتروني كإجراء بديل لمرقوبة السالبة لم

 الفرع ا ول : ا ثار االيجابية لسوار االلكتروني كإجراء ب يل لمعقوبة السالبة لمحرية 
 اليجابية لسوار االلكتروني بالنسبة لم ولة أوال : ا ثار ا

 :  خفض تكمفة ا ارة السجون-أ
السجن ىو المحل أو المؤسسة ، التي يودع فييا المحكوم عميو لقضاء مدة الرقوبة السالبة 
لمحرية التي حكم عميو بيا ، عرفت السجون منذ القد عندما أقام المموك الحصون والق ع 

اية تاريخ التنفيذ الرقابي ، ولقد كانت السجون في بداية اأمر مجرد والزنزانات ليكون ذلك بد
أماكن لمحجز أو السجن ، وظل الحال عمى ذلك الى غاية القرن الرشرين حيث بدأ االىتمام 
بأحوال السجون واص حيا ، وتوالت الدعوات نحو استبراد الجزاءات التأديبية القاسية ضد 

سين مريشتيم من حيث الممبس والمأكل والراحة وتوفير المساجين وضرورة الرمل عمى تح
الرعاية الصحية والنفسية من خ ل تخصيص أطباء مختصين يشرفون عمى س متيم 

، وكد  خمق مناصب شدل داخل المؤسسة الرقابية والحصول 1وصحتيم الجسدية والنفسية 
عمى مكاسب مالية ،ومأل أوقات فراغيم في الرمل واألراب الرياضية وغيرىا ، وتقديم برامج 

                                                 
 0203أحمد عبد ال ه المراغي ، المراممة الرقابية لممسجون ، المركز القومي لإلصدرات القانونية ، القاىرة ،  - 1

 .080،  082، 064،ص
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دينية ، ثقافية ، ترفييية ، ىذا مع زيادة قدرات موظفي ىذه المؤسسات لتشمل كل التخصات 
تكمفة السجون تفوق تكمفة ادارة الجامرات في ، وأمام كل ىذه اأعباء المتراكمة أصبحت 

برض الدول ، فإن المجوء الى السوار االلكتروني كإجراء بديل لمرقوبة السالبة لمحرية يقمص 
 من المصاريف التي توجو سنويا إلدارة السجون .

 : التقميل من جرائم العو ة-ب
بحكم بات أي نيا يا عن  الرودة ىي ارتكاب الجاني لجريمة جديدة بردما سبق الحكم عميو

، أكد الدراسات أن تطبيق الرقوبة السالبة لمحرية ليو أسموب تقميدي ال يحقق 1جريمة سابقة 
الدرض البريد لمجريمة في حماية المجتمع من وقوعيا ، وال الدرض القريب في اي م المجرم 

د خرجو من ومنرو من الرودة الى ارتكاب الجريمة مرة أخر  ، فإن المحكوم عميو بر
المؤسسة الرقابية برد قضاء مدة زمنية مرينة ،يجد نفسو ميمشا من الناحية االجتماعية ، 
وعاطل عن أداء أي وظيفة أو شدل ولذلك يميل لمرودة لمجريمة ، فقد يمند السوار 
االلكتروني لحاممو فرصة لتدارك اأخطاء واالبتراد عن االجرام خاصة عند شروره بأنو 

 ما يمنرو من الرودة إلرتكاب الجريمة .مراقب وىذا 
 ثانيا : ا ثار االيجابية لسوار االلكتروني بالنسبة لممحكوم عميه :

: ان تطبيق السوار االلكتروني كبديل لمرقوبة السالبة لمحرية  من الناحية االقتصا ية-أ
راستو أو قصيرة المدة ، تمكن حاممو من ممارسة وظا فو المريودة كما تسمد لو بمواصمة د

 تكوينو بشكل طبيري مما يجرمو عضوا فراال في مجتمرو .

: يمند السوار لحاممو فرصة البقاء في مجتمرو ومحيطو وأسرتو  من الناحية االجتماعية-ب
، فإن الرقوبة السالبة لمحرية تجرمو منرزل عن اأىل واأقارب وتفقده روح المبادرة ، 

يس ىذا فحسب فقد تأثر عن نفسية اأسرة وخاصة اأطفال والشرور بالحقد والمرارة والرزلة ول
 لدياب من يريميم ماديا ومرنويا وىذا ما قد يؤدي لتداعيات وأثار وخيمة.

                                                 
 .086،ص0200، الجزا ر ،  باسم شياب ، تردد الجرا م االجرا ية والرقابية ، بارتي ايديسون - 1
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 الفرع الثاني : ا ثار السمبية لسوار االلكتروني كإجراء ب يل لمعقوبة السالبة لمحرية 

  االلكتروني بالنسبة لم ولة أوال : ا ثار السمبية لسوار 
قد ينتقد الكثيرين ىذا نوع من الرقوبة وخاصة في مد  تحقيقيا لوظيفة الردع والتأىيل 
وخاصة وأنيا ال تتم اال بناء عمى رضا الجاني فيي بذلك قد تؤدي الى تآكل الرقوبة وتفقدىا 
مضمونيا وأىدافيا ، ومن جية أخر  فإن خروج الجاني من المؤسسة الرقابية يمكن أن 

 عدم ارضاء شرور المجتمع في تحقيق الردالة ووظيفة الدولة. يقابمو رفض في
 ثانيا : ا ثار السمبية لسوار االلكتروني بالنسبة لممحكوم عميه

من الناحية النفسية ، قد يؤثر السوار االلكتروني عمى نفسية حاممو ، مما يجرمو منرزال 
والمراناة وخاصة ذلك االحساس ومنطويا عن مجتمرو ، ويخمق في نفسيتو نوعا من الضيق 

 والشرور بأنو مراقب في أي وقت وأي مكان تواجد فيو .
من الناحية الصحية ، قد يتررض حامل السوار االلكتروني الى الرديد من اأخطار نتيجة 
ارتدا و ليذا الجياز االلكتروني لمدة ث ث سنوات فقد ينتج عنو أضرار صحية وأمراض 

 نتا جيا اال عمى مد  الطويل .خطيرة ال تظير 
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في نياية الفصل وكخ صة بسيطة فإنو وبرد عدة تقارير انتيى الوضع خالصة الفصل : 
تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني باالستقرار النيا ي في التشريع الفرنسي 

ن الرقوبات وقانون االجراءات أين أصبد يحدد م محو نظام قانوني متكامل يتكون من قانو 
الجزا ية وقانون تنظيم السجون وعدة قرارات ومناشيير تطبيقية ، تناولت شروطو الفنية 
والمادية وكذا الشروط المترمقة بالرقوبة ومددىا والتي ب  شك تختمف بإخت ف االطار 

ىذا النظام القانوني القضا ي ، بين المراقبة االليكترونية الثابتة والمتحركة ، كما لم ييمل 
الشروط المترمقة بالخاضع لممراقبة وبخاصة االحداث و الف ات الخاصة ، اضافة الى تباين 
الضمانات التي يتمتع بيا الخاضع لممراقبة من اشتراط رضا و وحضور محاميو والخضوع 

كما فصل النظام القانوني  -في برض الحاالت –لفحص الطبي الرضوي والرقمي و النفسي 
مختمف الجيات الفاعمة في الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية سواءا التقنية الفنية أو 
القضا ية ودورىا واختصاصتيا وكذا التنسيق فيما بينيا قبل وأثناء وفي نياية الوضع تحت 
نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني ، كما تراطى النظام القانوني مع كيفيات 

ة الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني و ما يترتب عنو من نياي
جانب االجرا ي والرممي الى اأثار الناتجة عمى المراقبة االليكترونية من أثار سمبية وايجابية 

. 
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 الخاتمة:  
من خالل الدراستنا لموضوع البحث خمصنا الى نتائج التالية متمثمة في فكرة عامة أقدميا 
لمقارئ أجبنا فيو عن االشكالية الرئيسية وكذا التساؤالت الفرعية ذات الصمة وتتمحور فيما 

 يمي: 
أحسن المشرع الجزائري صنعا في شرط الجرائم المشمولة بتطبيق عقوبة العمل لمنفع العام ، 
بمعنى أنو استبعد الجنايات والجنح التي تتجاوز عقوبتيا األصمية ثالث سنوات كادعارة ، 
وىذا سدا لكل من تسول لو نفسو ارتكاب جرائم خطيرة ، يطمع في تطبيق عقوبة العمل لمنفع 

 و.العام عمي
اضافة الى أننا رأينا الميونة في تطبيق العقوبة  العمل لمنفع العام عمى المجرمين من خالل 
شروطيا ،  ولقد وجدنا مختمف التشريعات اتفقت عمى تعريف واحد ليذه العقوبة ، باالضافة 
الى الخصائص التي تشترك فييا عقوبة العمل لمنفع العام من العقوبات البديمة ، فإنيا تممك 
بعض بعض الخصائص المميزة ، انيا تتطمب رضا وموافقة المحكوم عميو قبل الحكم بيا 
وخضوعو لفحص شامل ودقيق قبل تنفيذىا وبالنسبة لشروط الحكم بعقوبة العمل لمنفع العام 
اشترط المشرع الجزائري أن تكون عقوبة الجريمة المرتكبة ال تتجاوز ثالث سنوات حبس ، 

ات الجزائري أن  ىذا النوع  من الجوائم قميمي وغالبية الجرائم التي وبتفحص قانون العقوب
تعرض عمى الجيات القضائية تزيد مدة عقوبتيا عن ثالث سنوات حبس كاسرقة التي تعتبر 
الجريمة االكثر شيوعا......بالنسبة لمشروط األخرى خصوصا قبول المتيم بعقوبة العمل 

ستحسن ويعتبر تطورا كبيرا في السياسة العقابية ومن لمنفع العام وحضوره في الجمسة أمر م
 بين النتائج التي توصمنا الييا في عقوبة العمل لمنفع العام 

أنو يحنب المحكوم عميو مساوئ الحبس وخاصة جرائم قميمة لخطورة زيادة الة انقاص فترة -
 وسط العممي .عقوبتو وحب مواصمة العمل والرغبة في تحمل المسؤولية نتيجة االحتكاك بال

وكما استعرضنا خالل بحثنا الى المراقبة االليكترونية ،اضفة الى بعض محاوالت الفقو 
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والقانون المقارن تحديد ماىية الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية ، نشأتو ةتطوره وأىم 
محرية واحد صوره في التشريع الفرنسي وكيفية انتقالو من وسيمة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة ل

بدائل العقوبات السالبة لمحرية ثم تطوره الى تدبير أمني ، وكاجراء بديل لمحبس المؤقت في 
اطار الرقابة القضائية ، الى أن أصبح متواجد في كل مراحل االجرائية لمدعوى العمومية ، 

ان حيث تبرز ىذه اآللية احد وجوه المشرفة لتوظيف التطور العممي والتكنولولجي في ميد
العدالة الجنائية والمؤىمة لمتدعيم فاعمية الجياز القضائي لما توفره من مزايا تؤدي الى 
تجنيب المتيم الحبس المؤقت في الجزائر وكذا تكدس المؤسسات العقابية وتفعيل برامج 
عادة اإلدماج االجتماعي ، وتحقيق بعض المكاسب عمى المستوى النفسي ومن  التأىيل وا 

 متوصل الييا : بين النتائج ال
أن الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار يمتاز بمرونة تتطمب نظام قانوني -

متكامل حسب كل مرحمة اجرائية يوظف فييا والى نصوص تنظيمية وتطبيقية غاية في الدقة 
ت ،وأن المشرع الجزائري كرس الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية كإجراء لتعزيز ترتيبا

الرقابة القضائية ، حيث أن تنفيذ الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني 
في غالب االحيان يتم في مكان اقامة الخاضع لممراقبة .كما أنيا تنفذ لصالح بعض الفئات 
التي تعاني من امراض مزمنة وميؤس منيا ، وكل ىذا يشكل البعد االنساني في ىذه اآللية ، 
اضافة الى استبدال مكان  تنفيذ العقوبة أو تدبير األمني المتمثل في اسوار السجن ، ببعض 
القيود وااللتزامات داخل المجتمع ، يسيل الى تنفيذ برامج التأىيل واعادة االدماج ، وما 

 يترتب عنو من آثار ايجابية عمى الفرد والمجتمع والدولة .
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 قائمة المؤلفات: -والأ

ابراىيم مرابيط ، بدائل العقوبة السالبة لمحرية ، المفيوم والفمسفة ، موقع العموم  .1
 2112القانونية ، كمية العموم القانونية واالقتصادية االجتماعية ، المغرب ،

أتاني صفاء ، الوضع تحت المراقبة االلكترونية السوار االلكتروني في السايسة  .2
العقابية الفرنسية ، مجمة القانون واالقتصاد ، جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ، 

  2119، العدد األول ،  25المجمد 

، 14أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجنائي العام ، دار ىومة،ط .3
 ،2113لجزائر،ا

أحمد حامد ، التدابير االحترازية في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي، ديوان  .4
 المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، دون سنة نشر ، 

أحمد عبد الاله المراغي ، المعاممة العقابية لممسجون ، المركز القومي لإلصدرات  .5
 .2116القانونية ، القاىرة ، 

المراقبة الجنائية االليكترونية، دراسة مقارنة ،الطبعة األولى،دار أسامة حسين عبيد ، .6
 . 2119النيضة العربية ، القاىرة ،

أيمن رمضان الزيتي ، الحبس المنزلي، الطبعة األولى ، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  .7
2115 ، 

 ،2111 باسم شياب ، تعدد الجرائم االجرائية والعقابية ، بارتي ايديسون ، الجزائر ، .8
حسنين عبيد ، المراقبة الجنائية االلكترونية ، دراسة مقارنة ، الطبعة األولى ، دار  .9

 . 2119النيضة العربية ، القاىرة ، 
رامي متولي ، "نظام المراقبة االلكترونية في القانون الفرنسي والمقارن"، مجمة الشريعة  .11

 . 2111يوليو ،  63والقانون ، كمية القانون جامعة االمارات ، العدد 
رامي متولي القاضي ،نظام المراقبة االليكترونية في القانون الفرنسي والمقارن ، مجمة  .11

 .2115،كمية القانون ،جامعة االمارات العربية المتحدة،63العدد  الشريعة والقانون،
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 ساىر ابراىيم الوليد ، مراقبة المتيم الكترونيا كوسيمة لمحد من مساوئ الحبس .12
مجمة الجامعة لمدراسات االسالمية ، جامعة غزة ، مجمد الحادي والعشرون ،  االحتياطي ،

  . 2113العدد األول ، يناير 
ساىر ابراىيم الوليد ، مراقبة المتيم الكترونيا كوسيمة لمحد من مساوئ الحبس  .13

االحتياطي ، مجمة الجامعة لمدراسات االسالمية ، جامعة غزة ، مجمد الحادي والعشرون ، 
 ،  2113العدد األول ، يناير 

 ،1ط عبد اهلل بن عبد العزيز ، التدابير المجتمعية كبديل لمعقوبة السالبة لمحرية ، .14
 . 2113أكاديمية نايف االنية ، الرياض ، 

عبد اهلل سميمان ، النظرية العامة لمتدابير االحترازية، دراسة مقارنة ، الطبعة األولى ،  .15
 .1991المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 

 ، الجزء الثاني،4عبد اهلل سميمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ، ط .16
 . 2115الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ، 

عمر سالم ، المراقبة االلكترونية ، طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية خارج  .17
 2111السجن،دار النيضة العربية،القاىرة،

المراقبة االلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية خارج  عمر سالم ، .18
 ،2111السجن ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 

المتعمقة بالتحقيق  12-15كرارشة عبد المطمب ، دراسة تمحيصية ألحكام األمر  .19
 . 2115القضائي ، مجمس قضاء تمنراست ، 

 2113ذ ، دراسة مقارنة ، دار اليومة، الجزائر،مبروك مقدم ، العقوبة موقوفة التنفي .21

مدحت أبو النصر ، االعاقة االجتماعية ، مجموعة النيل العربية ، بدون طبعة ،  .21
 .2114بدون نشر ، 

مصطفى شريك ، نظام السجون في الجزائر نظرة عمى عممية التأىيل كما خبرىا  .22
جامعة عنابة ، السنة  دكتوراه تخصص عمم اجتماع االنحراف والجريمة ، السجناء ،
 . 2111/2111الجامعية 
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مصطفى شريك ، نظام السجون في الجزائر نظرة عمى عممية التأىيل كما خبرىا  .23
السجناء ،دكتوراه تخصص عمم اجتماع االنحراف والجريمة ، جامعة عنابة ، السنة الجامعية 

2111/2111 . 

، دار ىومة، دراسة مقارنة معاقة بدر الدين، نظام االفراج المشروط، .24
 .2111لجزائر،ا

نبيل العبدي ، أسس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدول بالمواثيق الدولية  .25
دراسة معمقة في القانون الجنائي الدولي ، المركز القومي لإلصدارات القانونية ، القاىرة ، 

2115 . 

الدولة بالمواثيق  نبيل العبدي ، أسس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام .26
 .2115الدولية ، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدرات القانونية ، القاىرة ، 

 : قائمة المراجع بالغة األجنبية -ثانيا
1. Jean pierre ,le placement sous sureillance électronique mobile , rapporde la mission 

confieé par le permier minister a monsieur georges french députe du rhone , avril 

2005. 

2. GEORGES FENECH Placement sous sureillance électronique ,rapprt de mission 

confiée pour le premier ministére a monsieur GEORGE fenech député du 

rhom,ministre  de la justice avril 2005,p18a79    

3. 1 -Rene levy.anna pitoun .l ‘expérimentation du placement sous surveillance Electronique 
en France et ses enseignements (2001-2004) ;caim info ;vol28 ;n4 ;p5 

 
 

 : القوانين والمراسيم-ثالثا
 خرؤـــمـلا ل،ـــعمـلا بـــط و نـــمألا و ةيحـــصـلا ةـــياقولـبا قـــعمتمـلا 17/88 مـــقر نوناـــقالـ .1

 ةبيعـشلـا ةـيطرا قميدلـاالجزائرية  ةـيروميجملـ ةيمـسرلـا ةدـيرجلـا ، 1988 ريرا بف 24 يـــف
  14. ددعـلا، 1988 رياني 27  خيراـتب ةرداـصلـا،



 المراجع صادر ومالقائمة 

 

 

 
96 

 ، لــــعملـا تاــــعالقب قــــعمتمـلا 1991 لــــيرفا 21 يــــف خرؤــــمـلا 11/91 مــــقر نوناــــقلـا .2
 25 خيراــــتب ةرداــــصلـا ، ةبيعــــشلـاالديموقراطية  ةــــيرئزا جلـا ةــــيروميجملـ ةيمــــسرلـا ةدــــيرجلـا
 , 17 ددعلا ، 1991 لــــيرفا

 ميـــظنت نوناـــق نمـــضتملا 2115 رـــيرا بف 16 يـــف خرؤـــملا 14/15 مـــقر نوناـــقلـا .3
 ةـيروميجملـ ةيمـسرلـا ةدـيرجلـا ،نيـسوبحممسلـ يعاـمتالجا جاـمدالا ةداعو إ نوجـــسلـا
 . 12 ددعلـا ،2115 فبراير  13 خيراتب ةردصالـ،اةبيشعلـا ةـيطرا قميدلـا ةـيرئزا جلـا

 نوناــــقلـ ممتــــمـلا و لدــــمعـلا   2116 ربمــــسيد 22 يــــف خرؤــــمـلا 22/16 نوناــــقلـا  .4
 ،ةبيعـــشلـا ةـــيطرا قميدلـاالجزائرية  ةـــيروميجمـل ةيمـــسرلـا ةدـــيرجلـااالجراءات الجزائية 

 84 ددعلا 2115  ربسميد 24 خيراـــتب ةرداـــصلـا

 تابوقعـلا نونقالـ ممتملـاو لمعلـا 2119ريرا بف 25 في خرؤملا 11/19مقر نونقالا  .5
 ةرداــــصـلا ةبيعــــشلـا الديمقراطية  ةــــيرئزا جلـا ةــــيروميجملـ ةيمــــسرلـا ةدــــيرجلـا ،يرـئزا جلـا
 15 ددعل،ا2119 سراــــم 18 خيراــــتب

 نمـــضتملا 2115فبراير  16المؤرخ في  14/15المتمم لمقانون  18/11األمر  .6
 نيـسوبحممسلـ يعاـمتالجا جاـمدالا ةداعو إ نوجـــسلـا ميـــظنت نوناـــق

المتضمن كيفية  2119أفريل  21المؤرخ في  12المنشور الوزاري رقم  نمـتض .7
 .تطبيق عقوبة النفع العام و شروطيا
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 : مذكرات والرسائلال-رابعا 

ياسين ، القيم العقابية السالبة لمحرية ، دراسة في التشريع الجزائري ،  بوىنتالة -1
رسالة ماجيستر ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، كمية الحقوق والعموم 

 . 2111/2112السياسية ، سنة 

شيتون خالد ، العمل لمنفع العام كعقوبة بديمة عن العقوبة السالبة لمحرية ،  -2
 2111-2119عكنون ، كمية الحقوق ، مذكرة ماجيستر ، جامعة بن 

عبد الرؤوف حنان ، العمل لمنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس ، مذكرة  -3
 2113ماستر ، جامعة بسكرة ، كمية الحقوق ،

مصطفى شريك ، نظام السجون في الجزائر نظرة عمى عممية التأىيل كما  -4
ة ، جامعة خبرىا السجناء ، دكتوراء تخصص عمم اجتماع االنحراف والجريم

 .2111/2111عنابة ، السنة الجامعية 

معاش سارة ، العقوبات السالبة لمحرية في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل  -5
شيادة ماجيستر في العموم القانونية ، تخصص عمم االجرام وعمم العقاب ، 

  2111-2111جامعة الحاج لخضر ، باتنة 

ية الحبس قصير المدة ، مذكرة يوسري عبد المطيف ، النظم المستحدثة لمواج -6
الماجيستر ، في العموم القانونية ، تخصص عموم جنائية ، جامعة باتنة ، كمية 

 .2113الحقوق ظن
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 المقاالت والمجاالت -خامسا
عمر ماريت ، محاضرة حول عقوبة العمل لمنفع العام ، يوم دراسي ، مجمس قضاء  .1

 بجاية بدون تاريخ 
وبات السالبة لمحرية قصيرة المدة ، مجمة المنتدى القانوني فيصل نسيغة ، بدائل العق .2

، العدد السابع ، قسم الكفاءة المينية لممحاماة ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
 2111أفريل ،

لمنجي األخضر / محاضرة حول بدائل العقوبات المدنية ، دورة دراسية حول بدائل  .3
 2113ارس م 18السجن ، العيد األعمى لمقضاء ، تونس ، 

ميدي الزعالني تونس ، حصيمة عقوبة العمل لممصمحة العامة ، جريدة المصدر ،  .4
 12/12/2111،  77يومية تونس ، العدد 

 المواقع االليكترونية -سادسا 

رسميا في استخدام  2116ديسمبر  25مقال بعنوان شرعت المحكمة الجزائرية األحد  .1
السوار االلكتروني لمراقبة المتيمين بقضايا محل التحقيق ، كبديل عن حبسيم احتياطيا ، 

، أنظر الموقع االلكتروني ،  26/12/2116تاريخ النشر 
w.arabic.squtnikews.comww  21/19/2117تاريخ االطالع عمى المقال  

مقال بعنوان استبدال الحبس بحمل السوار االلكتروني سيخفض األعباء الى ما بين  .2
، أنظر الموقع االلكتروني  19/11/2118والثمث تاريخ النشر  النصف

dzwww.radioalgerie.  27/13/2118تاريخ االطالع . 
تاريخ   MONO.HTML-449-http://WWW.SENAT.FR/RAO/199موقع :  .3

 21:11عمى الساعة  12/15/2117الزيارة : 
 أنظر مقال السعودية تطبيق السوار االليكتروني لمسجناء خارج االصالحات المنشور .4

 ، عمى موقع االليكتروني لجريدة العرب القطرية.22/11/2111بتاريخ 

http ;//www.alarab.qa/mobile/details ?issued=1408 &=156012 تاريخ
 12:11عمى الساعة  17/16/2119الزيارة 

http://www.arabic.squtnikews.com/
http://www.arabic.squtnikews.com/
http://www.radioalgerie.dz/
http://www.radioalgerie.dz/
http://www.senat.fr/RAO/199-449-MONO.HTML
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أنظر التقرير التمفزيون الجزائري عمى موقع :  .5
http ;//www.youtube.com/watch ?v=h2n4listbce ن : بعنواjustice-le 

braclet électronique utilsé pour la premiére fois en algérie  

أنظر كذلك تقرير قناة النيار الجزائرية االخبارية بعنوان "ىذا ما سيحققو السوار  .6
االليكتروني عمى موقع : 

http ;//www.youtube.com/watch ?vushkvbhzzdq تاريخ الزيارة
 .17:26عمى  17/16/2119

-www.wikipedia.orv.fr/wiki/placement-sousموقع ويكيبيديا:   .7

surveillance-électronique-en France-technologie  تاريخ الزيارة
 .22:58عمى  17/16/2119

 

8. Injustice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/La-vie-hors-détention-

10040le-placement-sous-surveillance-électronique-11997.html 

23:28على ساعة  18/16/2119تاريخ الزيارة   8600  
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 فهرس المحتويات

 

 الصفحة العنوان

  شكر 

  إهداء 

 أ مقدمة 

 76 معالـامنفع لـل عملـابة وماهية عقول: ل ل افصالـ

 76 المبحث الول : الطبيعة القانونية لعقوبة العمل لمنفع العام

 77 م عالـا منفعلـ لعملـا بةوعقلـ يخيرتالـا طورتلـا :ولالا بمطملــا

 77 إلسالميةا يعةرشلـا في معالـا منفعلـ لعملـا بةوعق ول:ألا رعفـلا

 78 .ةنراقملـا تاعيرشتـلا يف ماعـلا نفعملـ لمعـلا ةبوعق :يناثـلا عرفـلا

 21 معالـا منفعلـ لعملـا بةوعق وممفه ثاني:لـا بمطملـا

 21 معالـا منفعلـ لعملـا بةوعق فيرتع : وللا رعفـلا

 27 الفرع الثاني : تمييز عقوبة العمل لمنفع العام عن بعض العمال العقابية الشبيهة 

 12 المبحث الثاني : تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام في القانون الجزائري

 13 معالـا منفعلـ لعملـا بةوعق دارصا روطش : وللا بمطملـا

 13 عميه وممحكلـبا متعمقةلـا روطشلـا : وللا رعفـلا
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 17 لصميةابة وعقلـمتعمقة بالـروط اشلـاثاني : لـرع افلـا

 27 معالـامنفع لـل عملـابة وعقلـدرة مصلـت اجهالـاثاني : لـب امطملـا

 22 ماعـلا نفعملـ لمعـلا ةبوعق نمضتملـا ررا قـلا او محكـلا نومضم : لوالا عرفـلا

 25 معالـا منفعلـ لعملـا دةم ريدتق ثاني:الفرع الـ

 28 الفرع الثالث : دور الجهات القضائية في تنفيذ عقوبة النفع العام

 41 الفصل الثاني : السوار االلكتروني
المبحث الول : ماهية المراقبة االليكترونية" السوار االلكتروني" كبديل لمعقوبة 

 السالبة لمحرية 
41 

 42 نشأة ومفهوم السوار االلكترونيالمطمب االول : 

الفرع الول : نشأة و تطور السوار االلكتروني كإجراء بديل لمعقوبة السالبة 
 لمحرية

42 

 52 الفرع الثاني : مفهوم المراقبة االلكترونية والساليب الفنية والتقنية لتنفيذها 

 55 الثاني: استخدامات الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية  المطمب

 56 الفرع االول: الوضع تحت المراقبة االلكترونية 
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