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عادة اإلصبلحالعقوبة ىي فن       التأىيل والردع ، فيي ال تقتصر عمى محاكمة الجاني  وا 
نماومعاقبتو ، فحسب  وغالبا ما تكون  لمحياة أالجتماعية وتأىيموالمجرم  إصبلح إلىتيدف  وا 

، فتنفيذ البرنامج  والتأىيلالعقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة غير كافية لتطبيق ىذا الردع 
لممحكوم عميو يتطمب مدة زمنية طويمة نسبيا  بل وعمى العكس من ذلك فان العقوبة  ىيميالتأ

السالبة لمحرية قصيرة المدة تجعل من المحكوم عميو عرضة لبلختبلط واالندماج مع مجرمين 
الجرامي ة لنشر الفكر ااشد خطورة منو ، وتكون في ىذه الحالة المؤسسة العقابية مدرس

. والفساد
وتنوعت   فبعد التطور العممي والتكنولوجي وازدياد عدد السكان وارتفاع معدل الجريمة        
، ازداد بذلك عدد المساجين وباتت السجون غير قادرة  عمى استيعاب الكم  وأنواعيا أساليبيا

اليو  أشارالمجتمع ، وىذا ما  عمى  سمبية  اليائل من المجرمين ، وخمف ذلك تداعيات وآثار 
مكتب االمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دليل المبادئ االساسية والممارسات 

انو في ظل ىذه الممارسات فان المجوء : الواعدة في مجال بدائل العقوبة السالبة لمحرية بقولو 
تحسن في ذلك سينتج عنو يتمكن من البرىنة عمى ان  نأاالعتقال يتصاعد ، دون  إلىالعام 

وبيذا يمكن القول انو من العبث ان تسمب الحرية دون ان يكون  1االمن وتخفيف في الجريمة
.  ليا ىدف او نتيجة 

لتشجيع القضاء عمى تنفيذ بدائل العقوبة وعمى اىمية وتوالت الدعوات الدولية الرامية      
العقوبة التي  أزمةتتماشى مع النظرة الحديثة ، لمخروج من وضرورة خمق سياسة عقابية جديدة 
فمقد اكد المجمس االقتصادي واالجتماعي في القرار  2تشيدىا السياسة الجنائية التقميدية

والمتعمق بالقواعد الدنيا النموذجية لمعاممة السجناء عمى ضرورة ان تبدل الدول  25/2013

                                                           

،  مجمة "النفع العقوبات البديمة في  مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي بين توجييات الردع وغائيات" محمد البكوري، ـــــ 1
 .05،ص 2015و الثبلثون، سبتمبر  الفقو و القانون ، جامعة محمد   الخامس الرباط، العدد الخامس

الدولية دراسة معمقة في القانون الجنائي  قبالمواثينبيل العبيدي،أسس السياسة العقابية في  السجون و مدى التزام الدول  ــــ 2
 . 12،ص 2015القانونية ،القاىرة،  الدولي ،المركز القومي لئلصدرات
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االعتقال  إلىالسجون ، وكذا التقميص من المجوء مجيودات لتقميص من اكتظاظ في  األعضاء
تشجيع المجوء المتزايد الى االليات القضائية والدفاعية وتعزيز بدائل  إلى باإلضافةاالحتياطي ، 

الجنائي الدول عمى  لئلصبلحالمنظمة الدولية  الشأنودعت في ذات  1العقوبة  السالبة لمحرية
لحقوق االنسان في تنظيم وتسيير معايير الدولية ضرورة خمق عدالة جنائية تتماشى مع ال

. 2العقوبة ، مع مراعاة مصالح الضحاياسجون وتجسيد بدائل ال
فقد سعت والتنديد بحقوق االنسان عامة والمساجين خاصة ، نظرا لآلثار السمبية لمعقوبة     

 أساسياالجتماعي ىدف  التأىيلالعقابية وجعل  أنظمتياالدول التي تحرص عمى تطوير 
لمعقوبة الى التضييق من نطاق العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة واالستعاضة عنيا بجممة 

.  من البدائل 

 والتنصتيتزايد تدخل التكنولوجيا يوما بعد يوم في مجال القانون الجنائي ومن تحميل الدم     
والمعموماتية وكافة االجراءات  األجنحة،والمراقبة عن طريق الفيديو ، والتجارب عمى التميفوني

يتم  إذمرحمة جديدة ،  أمامالمستخدمة في مجال الكشف عن دليل ارتكاب الجريمة ، اآلن نحن 
حساسية ، وىو تنفيذ العقوبات السالبة لمحرية عن طريق  أكثراستخدام التكنولوجيا في مجال 

في نطاق ترسانة البدائل ذه التقنية سمب الحرية ، تدخل هاالليكترونية كأحد أىم البدائل المراقبة 
وكانت االنطبلقة في الواليات المتحدة االمريكية وبعدىا  والطرق التي لجأت الييا التشريعات

وحسب التشريع التشريع الفرنسي ، وتبنتو التشريعات العربية مثل المممكة العربية السعودية 
المؤرخ  04-05لمتمم لمقانون رقم ا 2018يناير  30المؤرخ في  01-18الجزائري في القانون 

عادةالمتضمن قانون تنظيم السجون  2005فبراير  16في  االجتماعي لممحبوسين  اإلدماج وا 
 .مكرر  150مكرر الى غاية المادة  150في المواد 

                                                           

 .57،ص 2017محمد طواونة، حقوق اإلنسان بين  النص و التطبيق،دار الخميج، عمان ، ــــ  1
 .3، ص 2016طاىر بودرة، التجربة العربية في مجال عدالة األحداث، دار الخميج ،بدون طبعة ،عمان ،  ــــ  2
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والوضع تحت المراقبة االليكترونية ىي احد االساليب المبتكرة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية      
" .  السجن في البيت "بصورة ما يدعى   –في الوسط الحر  -السجن  أسوارالمدة خارج قصيرة 

ويقوم ىذا االسموب عمى السماح لممحكوم بالبقاء في منزلو ، لكن تحركاتو محدودة 
ومن ىنا . ومراقبة بواسطة جياز يشبو الساعة او السوار مثبت في معصمو او في اسفل قدمو 

، كما يدعوه عدد غير قميل من العاممين في (السوار االليكتروني  ) األسموبجاءت تسمية ىذا 
. 1الوسط العقابي

:  اهمية الدراسة 

 تكمن اىمية الدراسة في انيا تعالج نموذجا عقابيا معاصرا ، ذات خصوصية واضحة و
بي ، بالغة ، فالمراقبة االليكترونية تشغل اىتمام شريحة واسعة من الميتمين بالوسط العقا أىمية

برازلذلك فان ىذه الدراسة ضرورية لمفت اىتمام القائمين بو والمسؤولين عن تطبيقو ،  مدى  وا 
في  واإلدماجنجاح المراقبة االليكترونية في اطار اصبلح قطاع العدالة وتطوير قطاع التأىيل 

 . ادارة السجون 

كبديل عن العقوبة السالبة لمحرية انو تتنازع اىم ما يميز موضوع المراقبة االليكترونية  
ويكون ذلك غالبا  بان كل من ارتكب جريمة ينبغي عقابو  الشأنفيو فكرتان متباعدتان في ىذا 

بعقوبة الحبس مقابل ما اقترفو من ذنب في حق المجتمع ، ومن جية ثانية ضرورة تأىيمو 
صبلحو عادة وا  لفقو والتشريعات المقارنة الى البحث عن في المجتمع ، وىذا ما دفع با إدماجو وا 

 . ىذه البدائل المراقبة االليكترونية  أىمبدائل كأساليب عبلجية متطورة ، ولعل 

                                                           

 Le Placement Sous Surveillance Electronique""اإللكترونية بالمغة الفرنسيةالمراقبة  ــــ يدعى الوضع تحت 1

  "le bracelet électronique"أي   " و ٌطلق على هذا النظام  السوار اإللكتزونً "  E.S, P "وٌختصز باألحزف    

 " السجن فً البٍت " أي " "  la pison à domicile " و 
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تبني المشرع الجزائري المراقبة االليكترونية كبديل لمعقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة ،  
عادةتنظيم السجون في تعديمو لقانون  التي  2018االجتماعي لممحبوسين لسنة  اإلدماج وا 

 . تحقق نفس االغراض وتجنب اآلثار السمبية التي تخمفيا ىذه العقوبة 

 : اشكالية البحث 

ان اتخاذ السوار االليكتروني كبديل لمعقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة يعتبر من ابرز 
تو ، ومن ىذا المنطمق سنحاول واحدث المواضيع في السياسة العقابية الحديثة ، نظرا لحداث

:  مناقشة االشكالية التالية 

المعالم النظرية لمنظام القانوني لممراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني  هي ما 
 وتطبيقاته في مختمف التشريعات ؟

:  اسباب الدراسة 

قصيرة المدة تعود اسباب اختيار الموضوع الى القاء الضوء عمى اآلثار السمبية لمعقوبة  
حتمية االخذ بنظم عقابية أخرى  إلىعمى المحكوم عميو وعمى المجتمع عامة ، والتي تؤدي 

المراقبة االليكترونية ، وحداثة الموضوع الن المراقبة االليكترونية كعقوبة بديمة  أىميابديمة عنيا 
ىذه الوسيمة  ظيرت حديثا في الجزائر ستكون اول دولة عربية وثاني دولة افريقية تستخدم

 . القانونية العصرية 

وكذلك ال نخفي بعض الدوافع الذاتية ذات البعد االنساني التي شجعتني عمى اختيار ىذا 
الموضوع بالنظر لما تدرسو ىذه اآللية سواء لممحكوم عميو او المتيم من منافع عمى المستوى 

 .ة خاصة ، وعمى المجتمع بصفة عامةبصف واألسريالنفسي ، 
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 :صعوبات الدراسة

 : مستحدث فقد واجيتنا عدة صعوبات اىميا بإجراءوككل بحث قانوني متعمق 

، لذلك فقد اعتمدنا في دراستنا عمى تحميل المراجع المتخصصة نقص المراجع خاصة ــــ  
. مختمف النصوص القانونية 

بآليات متنوعة مرتبطة  األخيراعتمادنا بصورة اساسية عمى التشريع الفرنسي ، وغنى ىذا ــــ 
بالمراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني ، لم يتبناىا المشرع الجزائري اطبلقا في التشريع 

انعدام دراسات بالمغة العربية حول  إلى إضافةاعتمد عمييا في نطاق ضيق جدا ،  أوالوطني ، 
.  ي بعض الدراسات ما ندر في بعض المقاالت او بصورة عرضية ف إالبعض ىذه اآلليات 

 :اهداف البحث 

تسميط الضوء عمى ىذه اآللية بمختمف جوانبيا النظرية والتطبيقية  في يحقق ىذا البحث  
قانونية ، واستشراف مستقبميا في الجزائر من خبلل التعرض الى  إشكالياتوعرض ما تثيره من 

.  ا في التشريع العقابي الفرنسي طبيعتيا واستخداميا ومزاياىا ومقارنتيا مع االنظمة الشبيية لو

 : المنهج المتبع 

اتبعنا في موضوعنا المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني بالمزج بين مجموعة من 
وتطور ىذه اآللية  نشأةالمناىج العممية ، حيث اعتمدنا عمى المنيج التاريخي في عرض 

وتأصيميا من الناحية التاريخية ، ثم المنيج المقارن في بعض المواضع قصد مقارنة التجربة 
التوافق بين التشريعين  أوجومتوفر من آليات في التشريع الجزائري ، وتقديم الفرنسية بما ىو 

ة لمحرية ، لرسم ومحاكاة لبعض الدراسات في ميدان بدائل العقوبة السالب بإسقاطاتودعميا 
وذلك بيدف تعميق الفيم وترسيخ الفكرة ، وكذا المنيج الوصفي صورة واضحة عن ىذه اآللية 
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التي ليا عبلقة التحميمي من خبلل عرض ما ورد في النصوص القانونية والنصوص التطبيقية 
.  بيذا الموضوع 

 : خطة الموضوع 

:  لقد قمنا بتقسيم الموضوع الى فصمين بعد مقدمة عامة حيث 

العامة لنظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني ، و  لؤلحكامنتعرض في الفصل االول  ــــ 
الذي قسمناه الى مبحثين تناولنا في االول ماىية نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني 

.  الى الطبيعة القانونية لمسوار االليكتروني وخصائصو فتطرقنا فيو الثاني  إما، 

اما الفصل الثاني فسنستعرض فيو القواعد االجرائية لنظام المراقبة االليكترونية بالسوار ــــ 
تناولنا فيو شروط السوار االليكتروني   األولمبحثين ،  إلىاالليكتروني ، والذي قسمناه بدوره 

الثاني فتطرقنا فيو الى آليات تطبيق اجراء وضع السوار  أماوالتزامات المحكوم عميو، 
 . االليكتروني 

النتائج المتوصل الييا من خبلل ىذا  أىملمموضوع ، تتضمن وفي االخير خاتمة عامة ــــ 
.  ونختم  بمجموعة من االقتراحاتالبحث 
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 العقابية المعاصرة بدائل لمعقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة  األنظمة لقد تبنت معظم
فيي متعددة ومتنوعة ، تعاقبت عميو كافة التشريعات ، فيناك نظام العمل لممنفعة العامة 

نظام  وأخيراالمشروط و نظام الحرية النصفية  اإلفراجتنفيذ العقوبة ونظام  إيقافونظام 
. المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني 

وما ييمنا في ىذه الدراسة نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني الذي   
الذي لفت انتباه  األمربدائل العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة ، وىو  أىميعتبر واحد من 

تبني ىذا النظام بجميع مجاالتو خالل المراحل التشريعات المقارنة و التشريع الجزائري ل
ىذا النظام من مزايا االقتصادية واالجتماعية ، وكذا لمدعوى العمومية ، وما يحققو  اإلجرائية

. الحقوق و الحريات الشخصية والمبادئ العامة لمقانون الجنائي 
االليكترونية في المبحث دراسة ماىية المراقبة  إلىوسوف نتطرق في ىذا الفصل 

. تروني و خصائصو في المبحث الثاني الطبيعة القانونية لمسوار االليك، و األول
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ماىية نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني  :المبحث األول 
 أو لمحرية السالبة لمعقوبة بديمة وسيمة كان سواء كترونيةيالمراقبة االل  نظام يعتبر

 عمى بدوره انعكس والذي التكنولوجي التقدم افرزه ما أىم من المؤقت بديمة لمحبس وسيمة
 أحد ىو االلكترونيةالمراقبة  تحت والوضع ، بو أخذت التي المعاصرة العقابية السياسية
 الوسط في السجن أسوار خارج المدة قصيرة لمحرية السالبة العقوبة لتنفيذ المبتكرة األساليب

 محدودة تحركاتو لكن منزلو، في بالبقاء لممحكوم السماح عمى األسموب ىذا ويقوم الحر،
 ىنا ومن قدمو، أسفل في أو معصمو في مثبت السوار أو الساعة جياز بواسطة ومراقبة
 في العاممين من قميل غير عدد يدعوه كما "االلكتروني األسموب السوار ىذا تسمية جاءت
 .العقابي الوسط

إن تحديد ماىية الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني يتطمب 
التركيز مع أن نحدد مفيومو كمطمب أول ، ثم نشأتو و تطوره في بعض التشريعات المقارنة 

منظومتنا التشريعية والتشريعات العربية  إلى إجرائيا األقربالتجربة الفرنسية باعتبارىا  عمى
استخدامات المراقبة االليكترونية  أوثم نناقش في المطمب الثالث صور ، كمطمب ثاني

 . بالسوار االليكتروني في القانون الجنائي الفرنسي
  لسوار االليكترونيا مفيوم  :   المطمب األول

  السجن أسوار خارج مبتكرة بطريقة العقوبة تنفيذ عمى اإللكترونية راقبةالم نظام يقوم 
  إلكترونيا نظاما األسموب ىذا يتضمن المنزلي، السجن يسمى ما بصورة -الحر الوسط في

 المخصص المكان عن الشخص غياب أو وجود من التأكد يمكن بموجبو بعد، المراقبة  عن
 تحركاتو لكن منزلو، في بالبقاء عميو لممحكوم يسمح حيث قضائي، حكم بموجب إلقامتو
. (اإللكتروني السوار ) قدمو في أو معصمو في مثبت و مراقبة  بمساعدة جياز محدودة
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الوضع تحت : البحث ، منيا  عدة تعبيرات عن مضمون ىذااستخدم القانون المقارن   
 1أو المنزل الحبس في البيت ، أونظام المراقبة االليكترونية باستعمال السوار االليكتروني 
و كذلك الليكترونية المتنقمة والثابتة،وفضل جانب أخر مصطمح الوضع تحت نظام المراقبة ا
کم اكتفى البعض اآلخر بالسوار  2اإلقامة الجبرية بالوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية، 

سابقا ، و رغم اختالف  من خالل الصياغات المختمفة الواردةو يتضح .3االليكتروني فقط 
مال وسيط اليكتروني إال أنيا تؤدي نفس المعنى تقريبا ، و تدور حول فكرة استعىا،مصطمحات
مع إلزام الشخص المودع تحت المراقبة ، باإلقامة في مكان معين بحيث تتم  في المراقبة،

 .متابعتو اليكترونيا خالل ساعات محددة من اليوم 
الفقيي  تعريف ال:  الفرع األول

 خالل إقامتو محل أو منزلو في باإلقامة عميو المحكوم امزإل ىي اإللكترونية المراقبة
 تشبو عميو المحكوم يد عمى إرسال أداة بوضع الفنية الناحية من ذلك ويتحقق محدد، ساعات
 موجودا عميو لمحكوم كان إذا ما بمعرفة مركزي كمبيوتر منالمراقبة  لمركز تسمح ، الساعة

الفقو  إلىوبالمجوء . 4ال  أم التنفيذ عمى القائمة الجية بواسطة المحددين والزمان المكان في
مفيوما واسعا لمسوار  أعطتىناك العديد من التعريفات الفقيية التي  أنالجنائي نجد 

لتأكد من وجود يكتروني ، بحيث عرفو البعض عمى انو استخدام وسائط اليكترونية لالا
ه بين حاممو زمان الذي سبق االتفاق عميالخاضع ليا خالل فترة محددة في المكان وال

. 5السمطة القضائيةو

                                                           
 وما بعدىا 03، ص 2005رمضان الزيتي، الحبس المنزلي، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاىرة،  أيمن - 1

2
 - Circulaire inter-directionnelle du 28 Juin 2013 relative au guide méthodologique sur le placement sous 

surveillance électronique, réf NOR:JUSD1317006C Bulletin officiel de ministère de la justice. 
 ۔05-04أيمن رمضان الزيتي، المرجع السابق، ص  - 3

، دار النيضة العربية القاىرة ، 2عمر سالم المراقبة االلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية السجن ، ط  4-
 .1،ص2005
،مجمة النشر والقانون ، كمية القانون جامعة " والمقارن نظام المراقبة االليكترونية في القانون الفرنسي "  رامي متولي ،  5-

 .285ص   2010يوليو  63، العدد  اإلمارات
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محل  أوفي منزلو  باإلقامةالمحبوس احتياطيا  إلزامعرفو البعض اآلخر عمى انو و      
 إن. 1 خالل ساعات محددة بحيث تتم متابعة الشخص الخاضع لممراقبة اليكترونيا إقامتو

بديل لمحبس المؤقت فقط   إجراءىذا التعريف اقتصر في  تعريف السوار االليكتروني باعتباره 
يقتصر في تعريف السوار االليكتروني عمى انو بديل من  اآلخرالبعض  إنفي حين نجد 

وىو  نظام يقوم عمى ترك المحكوم عميو بعقوبة سالبة قصيرة السالبة لمحرية  العقوبة  بدائل
لبعض االلتزامات ، ومراقبتو في تنفيذىا اليكترونيا  إخضاعوالمدة طميقا في الوسط الحر مع 

. 2عن بعد
 أووعرفو كذلك عمى انو نظام اليكتروني عن بعد ، يمكن بموجبو التأكد من وجود        

بموجب حكم قضائي يسمح لممحكوم عميو  امتوإلقالمخصص غياب شخص عن مكان 
 أومثبت في معصمو  بالبقاء في المنزل ، ولكن تحركاتو محدودة و مراقبة بمساعدة جياز

.  3قدمو أسفلفي 
الحبس االحتياطي  أوالمبتكرة لتنفيذ العقوبة  األساليبو ىنالك من عرفو عمى انو احد       
مع فرض  إقامتوالحبس ، بحيث يسمح لمن يخضع لممراقبة بالبقاء في محل  أسوارخارج 

.  4االليكترونيةمن خالل جياز المراقبة بعض القيود عمى تحركاتو 
القانوني  التعريف: الفرع الثاني 

أقرت العديد من التشريعات المعاصرة الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية "  
 تنوعت آليات تنفيذه ، غير أن أغمب القوانين العقابية ، و حتىبالسوار اإلليكتروني و 

                                                           

، دار النيضة العربية القاىرة 2عمر سالم المراقبة االلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية السجن ، ط  - 1
 .10،ص2000،

،مجمة الجامعة لمدراسات "مراقبة المتيم الكترونيا كوسيمة لمحد من مساوئ الحبس االحتياطي " الوليد،  إبراىيمساىر - 2
 . 663، ص  2013، يناير  األولو العشرون ،العدد  إلى،جامعة غزة ، مجمد  اإلسالمية

 .285رامي المتولي ،المرجع السابق ،  - 3
مجمة القانون "الفرنسية  الوضع تحت المراقبة االلكترونية بالسوار االلكتروني في السياسة العقابية" صفاء ، تانيوآ 4-

 .131،ص2009،العدد األول ،  25، المجمد واالقتصاد، جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية 
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النصوص العقابية الخاصة ، و اإلجرائية ، تيتم بصورة أساسية بتوضيح كيفيات تطبيق ىذا 
جراءاتو ، دون تقديم تعريف لو  . 1النظام ، و شروطو وا 

النصوص ، و بالرجوع إلى  -التشريع الفرنسي -وحسب ما توفر لدينا من مصادر  
المنظمة ليذا اإلجراء منيا قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي ، و الذي نص عمى تنفيذىا 

، كما ورد في  ((ARSEقت في إطار الرقابة القضائية بتحديد اإلقامة المؤ كبديل لمحبس
قانون العقوبات الفرنسي إمكانية إخضاع ، المجرمين الخطرين و الذين يعانون من 

 ((PSEMة عند اإلفراج عنيم ، لموضع تحت المراقبة االليكترونية المتنقمة اضطرابات نفسي
كمرحمة وسطی بين ( (SEFIPكتدبير امني ، أو المراقبة االليكترونية في نياية العقوبة 

سمب الحرية داخل المؤسسة العقابية و اإلفراج النيائي، و كذلك كبديل لمعقوبة السالبة لمحرية 
PSE))  كما يمكن استخالص تعريف الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار

من  3  -26 -132و  2  -26 -132و  1 -26 -132االليكتروني انطالقا من المواد 
إلى  R57 10-و المواد 1-13-723 إلى 7-723قانون العقوبات الفرنسي ، والمواد 

10-30-R57  30إلى  032-3، والمواد-D32  7المواد ، وكذا-R61  42إلى-R61 
من قانون اإلجراءات الجزائية ، و كذا النصوص التنظيمية والتطبيقية خاصة المنشور 

المتعمق بتحديد كيفيات تنفيذ الوضع تحت  2013جوان  28التنفيذي المشترك المؤرخ في 
حكوم نظام المراقبة اإلليكترونية و توجييو ، عمى أنيا فرض التزامات عمى شخص متيم أو م

 أي مكان أخر محدد ، خارج األوقات التيمغادرة منزلو ، أو محل إقامتو ،أو  عميو بعدم 
يحددىا القاضي المختص ، بحيث تتم متابعة مدى التزامو بالواجبات المفروضة عميو 

 -بصورة عامة القرار  -اليكترونيا ، ويرد تحديد األماكن و األوقات في متن الحكم أو األمر 
اعتبارات متعمقة أساسا بممارسة نشاط ميني ، متابعة الدراسة الجامعية ، أو  بناءا عمى

تكوين الميني ، أو ممارسة نشاط يساعده عمى االندماج االجتماعي أو المشاركة في الحياة 
                                                           

 .17إلى  1أسامة حسنين عبيد، مرجع سابق، ص  - 1
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زامات الواقعة العائمية ، أو متابعة عالج طبي، وبالمقابل يمتزم المدان باالستجابة لكل االلت
 1.ستدعاءات السمطات العمومية التي يحددىا القاضي المختصإصة عمى عاتقو ، خا
           توضح كيفيات تطبيق المادة إجراءات جزائية التي R57-11المادة  وحسب

، يجب عمى المتيم أو المحكوم عميو أن يضع جياز إرسال من نفس القانون 723  -8"
ال مصمم بكيفية غير قابمة لمنزع ، الذي يرسل إشارات إلى صندوق استقب ،عمى شكل سوار 

الشريحة تكون عمى   -GSMالمتصل بخط ىاتفي أو شريحة و إرسال اإلشارات الالسمكية ،
أو أي مكان أخر تحدده السمطة القضائية تركيبو في مقر إقامتو،الذي يتم ،مستوى السوار

إلى مركز المراقبة و المتابعة المكمف بميمة  ــ حقيقيفي الوقت ال -والذي يبعث اإلشارات 
بالضمانات  و، دون المساس 2الزمان المحددين ،في المكان ،التأكد من تواجد المعني

 GPS .4وحدود استعمال نظام تحديد المواقع 3،القانونية المتعمقة بالفحص 
المتعمق بتوجيو  2010ديسمبر  03كما ورد في ديباجة المنشور التنفيذي المؤرخ في  

و بكيفيات تطبيق الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية في نياية العقوبة وكذا ديباجة 

                                                           

 :من قانون العقوبات الفرنسي ما يمي 2-26-132األصمي لممادة ورد في النص  - 1
« Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son 

domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peine en dehors des périodes fixées par 

celui-ci. Les périodes fixés en tenant compte : De l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné; Du 

fait qu'il suit un enseignement ou une formation effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son 

insertion sociale; De sa participation à la vie de la famille, de la prescription d'un traitement médical; Le 

placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux 

convocations de toute autorité publique désignée par lu juge de l'application des peine ». 

 من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي ما يمي ll-57ورد في النص األصمي لممادة رقم  - 2
« Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévu par l'article 

723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur Cet émetteur transmet des signaux à un 

récepteur placé au lieu d'assignation dont le boitier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un 

centre de surveillance relative au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est 

assigne. Le bracelet porté par la personne assignée est conçu à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que 

soit émis un signal d'alarme ». 

 :من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي ما يمي 557ورد في النص األصمي لممادة رقم  - 3
« Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en 

oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénients pour sa santé » 
4
 - Circulaire réf NOR JUSDI1317006C, op.cit, page 13. Pour rappel, à la différence d'une mesure de 

surveillance électronique mobile (ARSEM ou PSEM), le placement sous surveillance électronique fixe ne 

permet pas la géolocalisation de la personne placée (positionnement par satellite). L'objectif du PSE n'est pas de 

localiser le porteur du bracelet à tout moment ni d'exercer ime surveillance continue, mais de s'assurer du respect 

des horaires d'assignation dans un lieu déterminé. 



 اإلليكترونيم المراقبة اإلليكترونية بالسوار األحكام العامة لنظا               الفصل األول
 

13 
 

المتعمق بتحديد كيفيات تنفيذ الوضع  2013جوان  28المنشور التنفيذي المشترك المؤرخ في 
 أومدان عمى شخص يفرض  اإلليكترونية و توجييو ، بأنو نظام بموجبو تحت نظام المراقبة

عادة ىو  -باإلقامة الجبرية في مكان موافقتو ،  أوبناءا عمى طمبو ( المتيم)تحت االختبار 
تحدده السمطة القضائية المختصة، و االلتزام بعدم مغادرتو في أوقات محددة  -مكان إقامتو 

تص باإلضافة إلى التزامات أخرى ، بحيث تتم مراقبتو بجياز مسبقا من طرف القاضي المخ
تحذيره في حالة تخطيو لممناطق المسموح بيا ، وييدف ىذا  اليكتروني مرسل ، كما يتم

 . 1اإلجراء لممحافظة عمى الروابط األسرية و االجتماعية و العممية 
المؤرخ في  01-18مكرر من قانون  150المشرع الجزائري فقد عرفو في المادة  أما 

المتضمن  2005فبراير  16المؤرخ في  04-05لمقانون رقم  المتمتم 2018ير ينا 30
عادةقانون تنظيم السجون  يسمح بقضاء  إجراء"  بأنيااالجتماعي لممحبوسين  اإلدماج وا 

يتمثل الوضع تحت ".  2جزء منيا خارج المؤسسة العقابية أوالمحكوم عميو كل العقوبة 
 150في المادة طيمة المدة المذكورة _المراقبة االليكترونية في حمل الشخص المحكوم عميو

المبين في  اإلقامةالسوار اليكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد "  .3 (1)مكرر
  .4"مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات 

 

 

                                                           
1 - circulaire de la DAC6 n° CRIM08-05/E3 du 28 Janvier 2008 relative au placement sous surveillance 

électronique mobile réf: NOR JUSD0802234C, bulletin officiel du ministère de la justice page 2                        
                                                                      

 12ج ر عدد  2005فبراير سنة  06ذي الحجة الموافق  27المؤرخ في  04_05مكرر من القانون رقم  150المادة  - 2
يناير  30الموافق  1439جمادى األول عام  12المؤرخ في  01_18، المتمم بالقانون رقم  2005مارس  13الصادرة في 

                                                                                                        .السجون وإعادة إدماج االجتماعي للمحبوسين         ، و المتضمن قانون تنظيم 2018سنة 

سنوات ( 3)في حالة اإلدانة بعقوبة سالبة لمحرية ال تتجاوز مدتيا ثالث "  04_05من القانون  1مكرر  150المادة  - 3
 .                                                                                    ، المرجع نفسو . " تجاوز ىذه المدة أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية ال ت

 .، المرجع نفسو 04_05القانون رقم  - 4
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القانوني لمسوار االليكتروني  تطور الونشأة ال  :  المطمب الثاني

 SCHWITZGEBEL األخوينتجربة  إلىفي ظيور السوار االليكتروني  األمريعود 
، بحيث اعد ىذين الشابين نظاما لممراقبة الالسمكية ، و قاما  األمريكية ىارفاردمن جامعة  

عمى اثني عشر شابا من المحكوم عمييم الذين  األمريكيةبتجربتيما في والية بوسطن 
ىذا السوار االليكتروني الفضل في ظيور  إن إال. الشرطي آنذاك  اإلفراجاستفادوا من نظام 

في والية نيو  1977عام  JACK LOVE األمريكيالقاضي  إلىفي  صورتو النيائية يعود 
جياز  بإنتاج األمريكيةاحد صانعي البرمجيات  إقناعفي  األخيرمكسيكو ، بحيث نجح ىذا 

قام القاضي  1983م وفي عا. سوارة يوضع عمى معصم اليد إو استقبال ، في شكل  إرسال
بديل لمحبس المؤقت ،  كإجراءاالليكترونية عمى خمسة من المتيمين سوارة بتجربة ىذه اإل

 .1 األمريكيةتعميميا من اغمب الواليات  إلى أدىقد نجحت ىذه التجربة مما و
و البريطاني   األمريكيالتشريع : الفرع األول

تنصب ىذه التجارب بشكل أساسي عمى ما شيدتو الواليات المتحدة األمريكية من  
. يا وقانونيا، و اقتباس لمتجربة من طرف بريطانياد لفكرة المراقبة االليكترونية فنتجسي

 التشريع األمريكي :  أوال
استحدث نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني كبديل لمعقوبة السالبة لمحرية  

-Electronique)عميو  أطمقو   األمريكيةفي التشريعات العقابية لمواليات المتحدة 
monitoring )  

ميزانيات في الدولة   أعمىمن  األمريكيةتعتبر ميزانية السجون في الواليات المتحدة        
ميزانية الجامعات في الدولة   1975فعمى سبيل المثال فاقت ميزانية والية شيكاغو عام 

 أمريكيدوالر  أالفحوالي عشرة  إنفاقفي ذلك الوقت انو يتم  أجريت إحصاءاتفحسب 

                                                           

كمية القانون جامعة ،مجمة النشر و القانون ، "نظام المراقبة االلكترونية في القانون الفرنسي و المقارن "رامي المتولي ، - 1
 .269، يوليو ص63، العدد  اإلمارات
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بديل  كإجراءنظام الرقابة االليكترونية  إدخالتم  األسباب، وليذه 1عمى كل طالب جامعي 
لكن التطبيق العممي ليذا  1977سنة   األمريكيةفي الواليات  المتحدة  لمعقوبة السالبة لمحرية
و ىو البقاء في  آخر، و ادمج السوار االليكتروني مع تدبير 1983النظام كان في عام 

. البيت 
ؤقت  كبديل لمحبس الم األمريكيةنظام المراقبة االليكترونية ، طبق في الواليات       

البالغين لمتقميل من حاالت االنتحار ، و لألحداثكطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية و
غالبا ما يكونون من مرتكبي جرائم المرور لحاجاتيم لنوع خاص من المتابعة في المذين 

. 2المجتمع الذي يعيشون فيو
 التشريع البريطاني : ثانيا 

ظير الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني في بريطانيا في  
،  JOHN PATTENجون باتن  آنذاكم ، بعد زيارة عمل لوزير الخارجية 1988سنة 

وكبار الموظفين المختصين في العدالة الجنائية إلى واليات المتحدة األمريكية ، و تم تطبيق 
أول التجارب في العاصمة لندن ،و مدن نيوکاستل ، و نوتينغيام ، غير أن عدم فاعمية 
األجيزة المستعممة ، وعدم مراعاة القائمين عمى تنفيذىا أوجو االختالف بين القانونين 

. و األمريكي ، أدى إلى فشل المحاولة األولى االنجميزي
م، أصدر مجمس النواب البريطاني قانون العدالة الجنائية، الذي  1991وفي سنة  

تبني المراقبة االليكترونية كبديل لمحبس المؤقت ، و الذي أثار مناقشات واسعة كان الطرف 
. ظفي اإلدارة العقابيةاألبرز و المعارض فييا لمنظام المراقبة االليكترونية ىو مو

                                                           

،موقع العموم القانونية و كمية العموم القانونية ، و ," بدائل العقوبة السالبة لمحرية ، لمفيوم و الفمسفة " مرابيط  إبراىيم - 1
 .56،ص  5االقتصادية و االجتماعية ، المغرب ،العدد 

 2015،،دار النيضة العربية القاىرة  األولىالجنائية االليكترونية دراسة مقارنة ،الطبعة  المراقبةحسين عبيد ، أسامة - 2
 .33ص 
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م ، صدر قانون العدالة الجنائية و النظام العام ، لتأكيد فعالية ىذا  1994وفي سنة  
النظام ،و تم تجربتو جزئيا في مدن مانشيستر ، ريدينغ ، نورفولك ، و في بداية سنة 

م، تم تعميمو عمى المستوى القومي ، ليطبق بصفة رضائية عمى كل شخص تم 1999
بعقوبة بسيطة ،أو عدم دفع الغرامات الجزائية ، أو كعقوبة تكميمية العقوبة العمل  إدانتو

،صدر قانون العدالة الجنائية والشرطة ، الذي وسع من  2001وفي سنة . لممنفعة العامة
. ي الجرائم الخطيرة سنة ، المدانين ف 16سنة إلى  12نطاق تطبيقيا ، لتشمل األحداث من 

أو  -سنة ، كالجرائم الجنسية ، و جرائم العنف  14انون عقوبة ال تقل عن التي يقرر ليا الق
معتادي اإلجرام ، أما المراقبة االليكترونية كعقوبة أصمية لمبالغين ، فال تزيد مدتيا عن ثالثة 

 1. أشير
ة التجربة الفرنسي:  الفرع الثاني

 1989مرة في فرنسا في عام  ألولموضوع المراقبة االليكترونية  إلىالتطرق لقد تم          
الذي  األمروتضمن مشروع ىذا القانون اقتراحا يتعمق بمكافحة زيادة نسبة السجناء و ىو 

.   2يحققو نظام المراقبة االليكترونية ، ولكن تم رفض المشروع آنذاك
القانون بإصدار نظام الوضع تحت المراقبة االليكترونية   إدراجتم  1997وفي عام         

و الذي عرف عدة تعديالت فيما بعد ،  1997ديسمبر  19بتاريخ  1159-97رقم 
وسنحاول في ىذا الفرع تبيان نشأة الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار 

االليكتروني ، في التشريع الفرنسي ، ثم نستعرض بشيء من الشرح أىم محطات تطور 
. فرنسية ام القانوني في التجربة الالنظ

 
 
 

                                                           

 .38-37-36أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص  - 1
 .132، المرجع السابق ،ص  آوتانيصفاء  -  2
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: التطور التشريعي:  أوال
لدراسة تطوير الخدمات العقابية في فرنسا ، وقد قدمت  1990ظيرت لجنة في عام       

رئيسيا وزير العدل ، و قد  إلىنسبة  bonne maisomىذه المجنة تقريرىا المسمى تقرير 
تضمن ىذا التقرير اقتراحا يتعمق بمكافحة زيادة نسبة السجناء ، و ىو تبني نظام الوضع 

كانون  6بعد ذلك صدر قانون . 1تحت المراقبة االليكترونية ، ولكن ىذا االقتراح رفض آنذاك
ال  أنلعود ، يجب انو لموقاية من ظاىرة ا أكدالمتعمق بقطاع العدالة الذي  1995الثاني 

. تقوم السياسة الجنائية عمى تنفيذ العقوبة السالبة لمحرية في المؤسسات العقابية فقط 

رئيس مجمس  إلىعبر تقريره المقدم  guy cabanelتبناه السيناتور  األىماالقتراح 
الوزراء حول الوسائل الفضمى لموقاية من العود ، حيث كان الوضع تحت المراقبة حجر 

مناقشة مشروع قانون  أثناءوفي . 2ية في عشرين مقترحا مقدما لمكافحة ىذه الظاىرةالزاو
يكون الوضع تحت  أنرغبتو في  guy cabanelالسيناتور  أكدحول التوقيف االحتياطي ، 

المراقبة االليكترونية بديال عن التوقيف االحتياطي ، ولكن الجمعية الوطنية رفضت ىذا 
.  االقتراح 

المحاولة ، و دخل المعركة من  guy cabanelعاود السيناتور  1996وفي عام 
جديد لتبني نظام الوضع تحت المراقبة االليكترونية كأسموب لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية  

السويدي و كرسيا من  األسموبصيغة مستوحاة من  أخيراقبل البرلمان الفرنسي  أن إلى
 ، و اخذ  2000حزيران  15عبر قانون  وأكمل،  1997 األولكانون  19خالل قانون 

                                                           

: ــ لتعمق في ىذا التقرير
 .G.bonne maison ,la modernisation du service public penitentiaire ,op,cit p34 ــ1

 :لمتوسع في ىذا التقريرــ  
2 - Cabanel ,pour une meilleure prévention de la récidive ,rapport d'orientation au premier bistre ,coll .de 

rapports officiels , la documentation française, 1996,pp . 103 et 5 . 
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، 1الجزائية الفرنسي اإلجراءاتانون عن ق 13-723 إلى 7-723مكانو في المواد 
 األقربلتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية بطريقة ىي  أسموباالسوار االليكتروني  أصبحبذلك و

.  2لتقييد الحرية
من    LO 144ما تقتضيو المادة حسب  goergesكمف النائب  2005وفي سنة 

قانون االنتخابات منسقا عمى رأس فريق عمل لدراسة آفاق آلية المراقبة االليكترونية و كانت 
:  إليومن بين الميام الموكمة 

راقبة االليكترونية و حسن سيره اقتراح نظام قانوني يبين اختصاصات الوضع تحت الم -
 .تنفيذه و
لتقييد  األقربلتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية بطريقة ىي  أسموبي السوار االليكترون أصبح -

. الحرية 
: النظام القانوني: ثانيا 

عرف قانون مكافحة العودة لمجريمة تطورا كبيرا من خالل التعديالت التي طرأت عميو  
السجون و التي ترافقت بتعديل قانون العقوبات و قانون اإلجراءات الجزائية و قانون تنظيم 

المعاممة العقابية ، حيث اتجيت التعديالت نحوى توسيع دائرة المستفيدين من الوضع تحت و
العقبات التي واجيت تطبيقو نية بالسوار االليكتروني ، وتذليل نظام المراقبة االليكترو

و تطوير العمل بو خالل كل  -و الزال يثيرىا -استدراك اإلشكاالت القانونية التي أثارىا و

                                                           

 :أىميانشرت بحوث و مقاالت عديدة لشرح نصوص ىذا القانون و التعميق عميو من   1
-J . PRADEL , la «  prison à domicile »sous surveillance électronique, nouvelles modalités d’escécution de la 

peine privative de liberté ,premier aperçu de première du 19 Décembre de 1997 ,r .P.D.P .P ,1998 ?PP 25- 26 ,p 

.courat, une premiére approche de la loi du 19décembre 1997velatre au placement sous suvreillance éle 

ctronique,rev,sc .crim,1988 ,pp 374 -378 , B.Bouloc Cométaire de la loi du19 décembre 1997 ,nelaire au 

placement sous suweillance électronique, rev .sc.cim, 1998,pp 587 ET 5 J-Fseuvic  Commentaire de la loi 

du19décember  1997 ,rev.sc.crim,1998 ,pp.372 et 5 . 

A .Kuhnet B.madignier surveillance électronique : la France dans une perspectire intermationale,rev.sc.crim, 

1998,pp.671-686. 
 :لمتوسع راجع 

2
 - Stéfami ,G .Levasseur et B.Boulac .droit pénal général, Dalloz - droit privé , 17ene de ris , 2000, n° 613 ,et 

voir également=j.Pradel .droit pénal général, cuyas ,14ene ed ,Paris, 33,p.640. 



 اإلليكترونيم المراقبة اإلليكترونية بالسوار األحكام العامة لنظا               الفصل األول
 

19 
 

لمراحل اإلجرائية لمدعوى العمومية ، و كذلك تبسيط و توضيح الجانب التطبيقي والعممي ا
 :منو ، و كانت ابرز محطات تطور النظام القانوني السوار االليكتروني كما يمي 

والذي أدخل  ،2002ديسمبر  09بتاريخ  1138-02قانون تطوير وتوجيو العدالة رقم  -
روني في إطار الرقابة القضائية االليكترونية بالسوار االليكتالوضع تحت نظام المراقبة 

 . كبديل لمحبس المؤقتو
 09بتاريخ  04204كذا قانون تطوير العدالة الجنائية بما يتماشى وتطور الجريمة رقم   -

، والذي سمح بتطبيق المراقبة االليكترونية کشبو عقوبة أصمية ، و كتدبير  2004مارس 
قضاة الموضوع في مواد الجنح و الجنايات ، و كذلك في إطار  امني أيضا من طرف

.  المثول الفوري و األمر الجزائي باقتراح من وكيل الجميورية 
، 2005ديسمبر  12بتاريخ  2005-1549قانون معالجة العود في الجرائم الجنائية رقم  *

 2009نوفمبر  24 المؤرخ في 20091436و قانون تنظيم السجون و المعاممة العقابية رقم 
بمدد العقوبات ، و توسيع مساحة ، المذان سمحا بتبسيط الشروط القانونية خاصة ما تعمق 
كذلك السالبة لمحرية و كبديل ليا  و وضع السوار االليكتروني كوسيمة مستحدثة لتنفيذ العقوبة

ممكن من في إطار الرقابة القضائية كبديل الحبس المؤقت بما يسمح باستفادة اكبر عدد 
. المحكوم عمييم و المتيمين

و موازاة مع ذلك فقد انبثقت عدة مراسيم تعديل قانون اإلجراءات الجزائية و كذلك  
المتضمن تشکيل  2007أوت  23مجموعة ىامة من القرارات الوزارية أىميا القرار المؤرخ 

متضمن تطبيق ال2007أوت  23القرار المؤرخ في صاصات لجنة التدابير األمنية ، وو اخت
المتضمن تحديد  2007أوت  23، و القرار المؤرخ في السوار االليكتروني وضع 

  السوار االليكترونيوضع ابعة الجانب التقني و الفني في األشخاص الذين يعيد إلييم مت
المتضمن تحديد القضاة الذين يعيد إلييم متابعة ومراقبة  2007أوت  23القرار المؤرخ في و

 .السوار االليكتروني وضع ات المتعمقة باألشخاص الخاضعين لآللية لممعطيالمعالجة ا
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 13وفي األخير مجموعة نصوص تنظيمية و تطبيقية خاصة المنشور المؤرخ في  
، ( PSE)المتعمق بكيفيات تطبيق الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية  2005ديسمبر 

السوار االليكتروني وضع المتعمق بكيفيات تطبيق  2008 فيجان 28و المنشور المؤرخ في 
المتعمق بكيفيات تطبيق اإلقامة  2010ماي  18والمنشور المؤرخ في ( PSEM)المتنقمة 

 2010ديسمبر  03و المنشور المؤرخ في (  ARSE) الجبرية مع المراقبة االليكترونية 
، ( SEFIP) في نياية العقوبة ني السوار االليكتروالمتعمق بتوجيو و بكيفيات تطبيق وضع 

لسوار ا وضعلمتعمق بتوجيو و بكيفيات تطبيق ا 2013جوان  28رخ في ؤو المنشور الم
 (. ( PSE،( ARSE )، SEFIP ))الثابتة  االليكتروني
ية  في التشريعات العرب: الفرع الثالث
األخذ بنظام المراقبة تشير معظم الجيود الفقيية في العالم العربي عمى ضرورة           

االليكترونية بالسوار االليكتروني بمختمف استخداماتو في مجال العدالة الجنائية ، غير أن 
استجابة التشريعات العربية ليذه النداءات كانت محتشمة و محدودة عدا الجزائر و المممكة 

. العربية السعودية
  :المممكة العربية السعودية : أوال
لعربية السعودية السباقة في استعمال ىذا النظام عمى بعض المحكوم كانت المممكة ا 

، وتحديدا في حاالت إنسانية واجتماعية  عمييم غير الخطيرين ، و بقدر محدود جدا
تستدعي ذلك ، كضرورة العالج الطبي لألمراض الخطيرة ، أو زيارة مريض ، أو حضور 

 1،المباحث العامة ، و األمن العام مراسيم العزاء ، وىذا لمدة محدودة ، و بإشراف 
تستيدف وزارة الداخمية السعودية من التطبيق التجريبي ليذا النوع من الرقابة إلى تعميم و

التجربة ، و إقرارىا كعقوبة بديمة لمعقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة ،و من الجانب الفني 
فان المممكة اعتمدت عمى احدث التقنيات في ىذا المجال ، بحيث أصبح يوفر ىذا النظام 

                                                           

 .270رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص  - 1
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فورية لسمطات األمن حول مكان و توقيت تواجد األشخاص الخاضعين لممراقبة ، كما تقارير 
ي أوقات محددة و تمكين األحداث يحقق نتائج متعددة لممحكوم عمييم من حيث الخروج ف

النساء و أرباب األسر من قضاء حاجاتيم األساسية كما ييدف إلى تخفيف عدد السجناء و
 1. ليل من النفقات العموميةفي المؤسسات العقابية و التق

  :الجزائر: ثانيا 

بديل لمحبس المؤقت بموجب  كإجراء األمرفي بداية  إليو فمجأتبالنسبة لمجزائر  أما      
الجزائية  اإلجراءاتو المتضمن قانون  155_66 ألمرالمعدل و المتمم  15/02رقم  األمر
و مبادئ المحاكمة العادلة و حماية الحريات  اإلنسانتكريس و احترام حقوق  إطار، في 

عمى الطابع االستثنائي لمحبس المؤقت ، و تعزيزا  تأكيدادستور، و الفردية التي نص عمييا ال
. لمبدأ قرينة البراءة 

الجزائية عمى انو يمكن  اإلجراءاتمن قانون  1مكرر 125بحيث نصت المادة       
ات من اجل المراقبة االليكترونية لتنفيذ التزامات الرقابة ترتيب بأخذيأمر  أنلقاضي التحقيقي 

وتم . العمل بو  إجراءاتالقضائية ، غير انو لم تصدر أي نصوص تطبيقية لتبيان شروط و 
ليذه التجربة ، بحيث اصدر قاضي تحقيق  أولياختيار بعدىا محكمة تيبازة كنموذج 

السوار االليكتروني بدل الحبس المؤقت عمى حكم بوضع  أولالمحكمة االبتدائية لوالية تيبازة 
بديل لمعقوبة  كإجراءوبعدىا ادخل . 2األبيضشخص متيم بقضية الضرب و الجرح بالسالح 
 1439 األولجمادى  12المؤرخ في  01_18السالبة لمحرية قصيرة المدة بمقتضى القانون 

                                                           

مقال السعودية تطبيق السوار االلكتروني للسجناء خارج اإلصالحات المنشور بتاريخ على الموقع االلكتروني  - 1
تاريخ الزيارة  http://www.alarab.ca/mobile/details.php?issueld=1408&=156012 : لجريدة العرب القطرية

 .12:00 على الساعة4/04/2019

 المتيمين لمراقبة االلكتروني السوار استخدام في رسميا ديسمبر 25 األحد الجزائرية المحكمة شرعة بعنوان مقال - 2
 االلكتروني الموقع انظر ،26/12/2016 النشر احتياطيا،تاريخ، حبسيم عن كبديل التحقيق محل بقضايا

www.arabic.sputritrnews.com 21/04/2019 المقال عمى االطالع تاريخ. 

http://www.alarab.ca/mobile/details.php?issueld=1408&=156012
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 اإلدماج إعادةالمتضمن قانون السجون و  04-05، المتمم لمقانون رقم  2018يناير  30ل 
: التالية  ألسبابو يعود ذلك . االجتماعي لممحبوسين 

بكل من مؤسسة توالت االحتجاجات  :تصاعد االحتجاجات في المؤسسات العقابية  -1
و سجن الخروب بقسنطينة  سطيف ، وسجن بالعسل بغميزان ، ومؤسسة العالليق بعنابة ،

في محاكمة الموقوفين الذين بقوا في  اإلسراعوغيرىا ، بسبب ارتفاع عدد المساجين ، وعدم 
 .1من مدتيا القانونية أكثرالسجن االحتياطي دون محاكمة لفترة تزيد 

 لإلصالحالمنظمة العربية  أكدت :الوقاية من مساوئ العقوبات السالبة لمحرية  -2
قائمة من حيث االكتظاظ في السجون وتمييا في  أعمىالسجون المغربية تقع في  أنالجنائي 

المقررة  االستيعابيةالطاقة  أضعاف أربعةالسجون تجاوزت  أنالمرتبة الثانية الجزائر ، بقوليا 
، وىذا ما يؤثر سمبا عمى حقوق السجينات والمساجين ويخمف آثار وتداعيات وخيمة ليا 

، ويصعب اندماجيم في المجتمعات بعد قضاء مدة طويمة في  عمى نفسية المساجين
 .2السجن

خرجي المؤسسات العقابية  أنالدراسات و البحوث  أثبتت: الوقاية من مخاطر العودة  -3
 أصبحتخطورة منيم ، وبيذا  أكثريميمون لمعود لمجريمة بسبب اندماجيم مع مجرمين 

وخاصة مروجي المخدرات السجون مدرسة لتعمم الجريمة من خالل االحتكاك مع المجرمين 
المبادرة ويولد الشعور بالحقد  يفقد روح أمروالمجتمع ،  األىلوالتيريب ، فالعزل عن 

داخل ىذه المؤسسات ،وعدم االىتمام الالحق  التأىيلالكراىية ، وذلك بسبب ضعف برنامج و
 . 3ت العقابيةلخرجي ىذه المؤسسا

                                                           

 ، اجتماع معل تخصص ، السجناء خيرىا كما التأىيل عممية عمى نظرة الجزائر في السجون نظام ، شريك صطفىم - 1
 .142 ص ،2010/2011 الجامعية لسنة ، عنابة ،جامعة الجريمة و النحراف

.  56،ص السابق ،المرجع مرابيط إبراىيم - 2
. 136 ص 2004 ، النشر بمد بدون ، طبعة بون ، العربية النيل مجموعة ، االجتماعية إلعاقة ، النصر أبو محدت - 3
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عادةمناقشتو لمشروع قانون تنظيم السجون  أثناءوزير العدل طيب لوح  أكدكما  -4  وا 
بديل لمعقوبة السالبة  كإجراءالمجوء لمسوار االليكتروني  إنلممحبوسين ، االجتماعي  اإلدماج

عادةالسياسة العقابية في الجزائر ،  إصالحلمحرية قصيرة المدة ىدفو  المجرمين في  إدماج وا 
المالية ، فوضع السجين في المؤسسة  أعباءالمجتمع والتقميل من الجريمة ، والتخفيف من 

 . 1طائمة بمقارنة مع الحامل لمسوار االليكتروني  أموالالعقابية يكمف الدولة 
 و العقوبة  األمنيصور السوار االليكتروني بين التدبير : المطمب الثالث   

وضع السوار االليكتروني ، خاصة أثناء مناقشة نشأة و تطور واتضح لنا مما سبق 
أن الدول التي أخذت بو ، قد استخدمتو كوسيمة أو طريقة حديثة لتنفيذ العقوبات السالبة 

لمحرية وبصفة خاصة في العقوبات قصيرة المدة ، ثم تطور األمر وخاصة في فرنسا ليشمل 
طبق بعضيا  -نا موازاة مع ذلك محاوالت جادة العقوبات السالبة لمحرية عموما ، وقد رأي

الستخدام المراقبة االليكترونية في مجاالت أخرى في نطاق القانون الجنائي وخارج  -فعال 
ميدان العقوبات ، ومن خالل ىذا الفرع سنحاول التعرض الستخداماتو في التشريع الفرنسي 

: بما أمكن من تفصيل
   :كتدبير امنيي السوار االليكترون:  األول الفرع

يأخذ الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني كتدبير امني        
 :الصور اآلتية

السوار االليكتروني  اإلقامة الجبرية عن طريق : أوال 
الجنائية المقيدة لمحرية التي تقتضييا  اإلجراءاتالرقابة القضائية ىي احد           

 أكثر أو، وتتمثل في فرض التزام ( ق ا ج ج  123المادة ) ضرورات التحقيق القضائي 
قدر قاضي  إذاسمب حريتو داخل مؤسسة عقابية ،  إلى األمريصل  أنعمى المتيم دون 

 125المادة ) عقوبة اشد  أوالمنسوبة لممتيم قد تعرضو لعقوبة الحبس  األفعال إنالتحقيق 
                                                           

ما بين النصف و الثمث ،تاريخ النشر  إلى األعباءمقال عنوان استبدال الحبس بحمل السوار االلكتروني سيخفي   - 1
. 27/03/2018: تاريخ االطالع :   www.radioalgerie.DZ، انظر الموقع االلكتروني  09/01/2018

http://www.radioalgerie.dz/
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في فرض التزام أو أكثر عمى المتيم دون أن يصل األمر إلى سمب حريتو داخل ،( 1مكرر 
مؤسسة عقابية ، إذا قدر قاضي التحقيق أن األفعال المنسوبة لممتيم قد تعرضو لعقوبة 

، كما و صف المشرع الجزائري الحبس ( 1مكرر  125المادة ) الحبس أو عقوبة أشد
في حالة عدم كفاية تدابير  -األصل أن يبقى المتيم حرا الن –ؤقت بأنو إجراء استثنائي الم

دد المشرع الجزائري االلتزامات وقد ح( ق آج ج 2فقرة  123المادة )الرقابة القضائية 
، وىي 2فقرة  1مكرر  125التدابير التي تدخل في إطار الرقابة القضائية في المادة و

، عدا أنيا أوسع في  ق ج ف138 تشريع الفرنسي في المادة ورد في المشابية تقريبا لما 
ىذا األخير  إضافة لتضمنيا بعض التدابير االجتماعية التربوية التي تستيدف إعادة التأىيل 
و اإلدماج  ويشير القانون الفرنسي إلى أن تطبيق الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية 

ر الرقابة القضائية يكون في مواد الجنح و الجنايات فقط دون بالسوار االليكتروني في إطا
 D32-31إلى  D32-3و المواد  13-142إلى  5-142المخالفات  و من خالل المواد 

وضع السوار االليكتروني في إطار الرقابة جراءات الجزائية الفرنسي يكون من قانون اإل
في مرحمة ( ARSE)بة االليكترونية القضائية أو ما يسمى تحديد اإلقامة عن طريق المراق

التحقيق القضائي إذا كانت العقوبة المقررة لمجرم المقترف تزيد عن عامين أو أكثر، وتكون 
تحقيق أو قاضي األحداث أو قاضي بطمب من المعني أو موافقتو و بأمر من قاضي ال

بين الرقابة أشير قابمة لمتجديد ، ويعتبر إجراء وسطي  6الحريات و الحبس و لمدة و
في إطار الرقابة السوار االليكتروني وضع وجدير بالذكر أن قرار  القضائية و الحبس المؤقت
من قانون اإلجراءات الجزائية يصدره قضاة التحقيق  12-142القضائية وحسب المادة 

وضوع كتدبير بديل لمحبس المؤقت قضاة األحداث وقضاة الحريات والحبس وقضاة الم
في إطار الرقابة القضائية عمى النحو المنصوص عميو في المواد ( وما بعدىا R16المادة )

ج  ق 19-696و  69534،  397-3، 272-1، 221-3، 201 148، 145، 135-2
ف ، كما يمكن تمديده وتعديمو أو إلغاؤه من قبل نفس الجيات القضائية، بنفس الطريقة التي 
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ق ا ج ف ، و عمى ما يبدو  148  -6، 2-148تتم في الرقابة القضائية عمال بالمادتين 
انو نفس النيج تقريبا الذي سمكو المشرع الجزائري في تعديمو لمقانون اإلجراءات الجزائية 

 1966جوان  08المؤرخ في  66   -155المعدل و المتمم لألمر 02-15باألمر رقم 
حبس المؤقت الالمتضمن قانون اإلجراءات الجزائية في القسم السابع تحت عنوان في 

و كذا إضافة  -طى صالحية األمر المعدلة أين أع 1مكرر  125اإلفراج و في المادة و
روني في إطار الرقابة القضائية وضع السوار االليكت -عديل االلتزامات بقرار مسبب تو

عدم مغادرة الحدود اإلقميمية : لقاضي التحقيق لمتحقق من مدى التزام المتيم بالتدابير التالية 
التي حددىا قاضي التحقيق و عدم الذىاب إلى بعض األماكن المحددة من طرف قاضي 

التحقيق ، االمتناع عن رؤية األشخاص الذين يعينيم قاضي التحقيق أو االجتماع ببعضيم 
، المكوث في إقامة محمية يعينيا قاضي التحقيق وعدم مغادرتيا إال بإذن ىذا األخير ، 

ة إال بشروط و في مواقيت محددة ، ونظرا لكون التجربة الجزائرية وعدم مغادرة مكان اإلقام
حديثة و عدم صدور النصوص التنظيمية لحد اآلن كان من الصعب عمينا التفصيل أكثر 

 .في ىذه النقطة
الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني في إطار الرقابة و

 ن الفرنسي اإلقامة الجبرية تحت المراقبة االليكترونيةالقضائية كما سبق و سماىا القانو
ما أكدت عميو التي تمحق المتيم جرائيا ، وىذا  تستوجب إقرار مبدأ التعويض عن األضرار

 24، الصادر في  2009-1436إجراءات جزائية ، الصادرة بالقانون رقم  10-142المادة 
لممتابعة أو البراءة ، فان الشخص الذي ، بأنو في حالة صدور قرار باألوجو  2009نوفمبر 

لو الحق في الحصول عمى تعويض ( ARSE)تم وضعو تحت نظام المراقبة االليكترونية 
ق آج ف و عمى كل  150و  149عن األضرار عمى النحو المنصوص عميو في المواد 

م المعدل والمتم 2015جويمية  23المؤرخ في  02-15حال نشير فقط أنو بموجب القانون 
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  1966جوان  08المؤرخ في  155-66لألمر 
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 137المواد )، جاء بتعديالت جوىرية مست الضمانات و التعويض عن الحبس المؤقت 
ىذا العنصر ككل في ، وتبقى ىناك مزيدا من التفاصيل حول (14مکرر  137مکرر إلى 

 .الفصل الثاني
حت نظام المراقبة االليكترونية المتحركة الوضع ت: ثانيا 

يمكن تعريف التدابير االحترازية عمى أنيا جزاء جنائي يستيدف مواجية الخطورة  
وضع السوار االليكتروني لمعنوي من استبعاد الشخص ا -اإلجرامية الحالة لدى األشخاص 

ذا كان الغرض األساسي لمعقوبة ىو الردع ف- ان اليدف التدبير ، لدرئيا عن المجتمع ، وا 
من قانون  04، وىو ما أشارت إليو المادة  1االحترازي وقائي و إعادة اإلدماج االجتماعي

ويخضع تدبير األمن  2 (التدبير األمن ىدف وقائي) العقوبات الجزائري في فقرتيا األخيرة 
ارتكب  المسبقة لحالة الخطورة ، و يترتب عمى ذلك أن ال يطبق إال عمى من إلى المعاينة

جريمة ، و يكفي توافر الركن المادي دون المعنوي منيا فيذا األخير ليس شرط في توقيع 
تدبير األمن الذي يطبق عمى ناقصي و عديمي األىمية لممواجية خطورتيم اإلجرامية ومنعيم 

فإضافة إلى أنيا ذا " من ارتكاب جرائم مستقبال ، وتمتاز التدابير االحترازية بعدة خصائص ،
ابع شخصي و فردي فيي تخضع لمبدأ الشرعية ، كما أنيا ال تطبيق مبدأ المسؤولية ط

 .3األخالقية ، و أنيا غير محددة المدة وخاضعة لممراجعة المستمرة
  -13109ومن التطبيقات في القانون الفرنسي حول ىذه النقطة ما نصت المواد  

-131و  121-36-131و  12-36-131و 11-36-131و  10-36-131و  36
من قانون العقوبات الفرنسي عمى انو في إطار المتابعة االجتماعية والقضائية عند  36-13

                                                           

العامة لمتدابير االحترازية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر،  عبد اهلل سميمان، النظرية - 1
 .59، ص 1990

، المتضمن قانون 1386صفر  18الموافق ل  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66من أمر رقم  04المادة  - 2
 .1966يونيو  11الصادرة بتاريخ  49العقوبات المعدل والمتمم، ج ر، عدد 

أحمد حامد، التدابير االحترازية في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون  - 3
 .82سنة نشر، ص 
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من قانون  D32-30و  D32 - 29 نياية العقوبة طويمة المدة المنصوص عمييا في المواد
اإلجراءات الجزائية ، أين يمكن إخضاع الشخص المحكوم عميو لممراقبة االليكترونية بالسوار 

، والمستمرة عبر كامل التراب الفرنسي ، بعد إجراء خبرة (  PSEM)يكتروني المتنقمة االل
طبية متخصصة ، عمى المعني تثبت خطورتو اإلجرامية ، أين يخضع ىذا األخير لفحص 
طبي سنة قبل خروجو من السجن عمى األقل ، لتقييم خطورتو عمى الغير واستطالع رأي 

، ويشمل خاصة ( ج ف ق 10-763األمنية المادة لتدابير المجنة المتخصصة في ا
األشخاص المدانين في جرائم العنف التي تحدث بين األزواج ، ضد الزوجة أو الرقيقة أو 
األطفال من طرف الزوج أو الرفيق السابق و يترتب عنو زيادة عمى مغادرة محل اإلقامة 
ة المشترك مع الضحية ، عدم االقتراب من مكان إقامتيا أو التواجد بقريو أو إنشاء عالق

نوعيا ، وىذا كإجراء وقائي لمنع العودة لمجريمة ، ىذا ونشير إلى أن مدة معيا ميما كانت 
المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني كتدبير امني تحدىا و تتكفل بمراجعتيا لجنة خاصة 

برئاسة قاضي تطبيق العقوبات ، كما الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية المتحركة 
بير امني بعد استنفاذ العقوبة السالبة لمحرية أيضا، بالتوازي مع إجراءات أخرى كإجراء كتد

جراء الرقابة القضائية البعدية و  كتدبير تكميمي لإلفراج المتابعة االجتماعية القضائية وا 
 .المشروط 

الفقرة األخيرة من قانون العقوبات  1  -26 -132أما بالنسبة لألحداث نصت المادة  
  -45لمقانون  8-20، التي تضيف المادة 1997ديسمبر  19من قانون  13والمادة ، 

المتعمق باألطفال الجانحين ، و التي أشارت بدورىا  1945فيفري  02الصادر في  174
من قانون اإلجراءات الجزائية و المتعمقة بخضوع  13-723إلى  8-723إلى سريان المواد 
كما البالغين لنظام الوضع تحت المراقبة االليكترونية  -وليوبعد موافقة  -األحداث الجانحين 

. بالسوار االليكتروني كتدبير امني
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: كبديل لمعقوبة السالبة لمحرية السوار االليكتروني : الفرع الثاني
تعرف بدائل العقوبة السالبة لمحرية بأنيا البديل الكمي أو الجزئي عن العقوبات السالبة  

، بموجبيا يتم إخضاع مرتكب الجريمة لمجموعة من االلتزامات -الحبس و السجن  -لمحرية 
، و التي ال تستيدف إيالم المحكوم عميو بل  -فعل  -و االيجابية  -امتناع  -السمبية 

عادة الدمج االجتماعي ، وبتالي تحقيق الغرض من العقاب الذي  الغرض منيا ىو التأىيل وا 
و بدائل العقوبات السالبة لمحرية وضعت بالدرجة األولى  1تقتضيو مصمحة المجتمع ، 

، و الوضع تحت  2في اقتصادية وتكدس السجون وما يترتب عنيا من آثار الحبسلمواجية 
نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني التشريع الفرنسي نجده في مختمف مراحل 

الدعوى العمومية ، إال أن ما ييمنا في ىذا العنصر ىو الوضع تحت نظام المراقبة 
يع االليكترونية بالسوار االليكتروني في مرحمة التنفيذ العقابي ، و من التطبيقات في التشر

والتي نصت عمى أنو في  3من قانون العقوبات  1-26-132الفرنسي ما ورد في المادة 
حالة صدور حكم إدانة متضمن العقوبة أقل أو تساوي سنتين ، أو أقل أو تساوي سنة في 

حالة العود ، يمكن أن تقرر ذات المحكمة المصدرة لمحكم بطمب من المحكوم عميو أو 
ن تمقاء نفسيا بعد موافقة المحكوم عميو ، أن تنفذ العقوبة السالبة محاميو ، أو من المحكمة م

                                                           

، كمية الحقوق  القيم العقابية لمعقوبة السالبة لمحرية دراسة في التشريع الجزائري ،رسالة ماجيستربوىنتالة ياسين،  - 1
 .105، ص2012-2011والعموم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة 

 1999شريف سيد كامل، الحبس أصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، دار النيضة العربية، القاىرة،  - 2
 :من قانون اإلجراءات الجزائية ما يمي  1-26-132ورد في النص األصمي لممادة  - 3

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale au inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou 

pour une personne en état de la récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la 

peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du 

condamné qui justifie: 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage 

ou de son assiduité à un enseignement à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploie. 2° Soit de 

sa participation essentielle à la vie de sa famille. 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical. 4o Soit 

de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet 

caractérise d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. Ces dispositions sot 

également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec 

mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou si la personne est en 

état de récidive legale, inférieure ou égale à un an La décision de placement sous surveillance électronique ne 

peut être prise qu'avec l'accord de prévenu préalablement informé quil peut demander à être assisté par 
son avocat. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires 

de l'exercice de l'autorité parentale». 
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لمحرية كميا أو جزئيا بالوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية إذا تمكن المدان من تقديم 
، والمتعمقة أساسا  -أو ما يطمق عميو اسم المشروع  -واثبات إحدى المبررات القانونية 
ؤقت ، أو تكوين ميني أو تربص بيدف االلتحاق بمنصب بممارسة نشاط ميني دائم أو م

أو إثبات المساىمة الفعالة في مساعدة و إعالة عائمتو ، أو متابعة معالجة طبية ، أو  عمل
في حالة بذلو لمجيودات جادة في إعادة التأىيل ، كذلك و باقتراح من وكيل الجميورية في 

إلى  7-495ي المنصوص عميو في المواد الجرائم التي يطمق عمييا إجراء األمر الجزائ
،  7-723 من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي ، كما تطبق وفق المواد 16 -495
ج ف ، أيضا كبديل لمعقوبة السالبة لمحرية بصفة  ق 712-7، 712-6، 723-20

كبديل لمعقوبة السالبة لمحرية بصفة ( ج ف ق 7-712 و 6-712)رئيسية، و وفقا المواد 
. الثاني انوية ، و ستناول كل تفاصيميا في الفصلث

السوار االليكتروني في نياية العقوبة  :  الفرع الثالث

رغم أن المشرع الفرنسي تخمى حديثا عن ىذه الصورة من الوضع تحت نظام المراقبة  
العقوبة االليكترونية بإلغاء المواد المتضمنة الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية في نياية 

(SEFIP ) و التي تتم قبل نياية العقوبة السالبة لمحرية في شبو مرحمة وسطی بين سمب
الحرية في المؤسسة العقابية و اإلفراج النيائي عمى المحكوم عميو ، و التي تيدف باألساس 
 إلى التدرج نحو الحرية الكاممة من خالل تقييد المحكوم عميو بااللتزامات المترتبة عن الوضع
تحت نظام المراقبة االليكترونية في منزلو إلى غاية استنفاذ مدة العقوبة ، وىي تقارب بيذا 
الشكل نظام اإلفراج المشروط و الحرية النصفية ، المذان يسيالن تأىيل و اندماج الخاضع 

 1 .ليما في المجتمع ، قبل حصولو عمى الحرية الكاممة

 

 
                                                           

1 - Circulaire inter directionnelle réf NOR : JUSD1317006C, op.cit, p 26, 28, 31, 40,44 
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 ار االليكتروني  وخصائصولسول  الطبيعة القانونية:  المبحث الثاني
وضع السوار االليكتروني يتبين أن ىذه عمى النصوص القانونية المنظمة ل باإلطالع 

اآللية استخدمت في كل المراحل اإلجرائية لمدعوى العمومية مما يترتب عن ذلك عدة 
 تساؤالت ، فيما يخص طبيعتيا القانونية والتي سنستعرضيا في المطمب األول ، و كذا

خصوصيتيا و عالقتيا مع ببعض بدائل العقوبات السالبة لمحرية ، وىو ما سنتطرق إليو في 
المطمب الثاني ، ثم في األخير كمطمب ثالث نتطرق لمناقشة مراعاة بعض مبادئ القانون 

. الجنائي من خالل نظاميا القانوني 
لسوار االليكتروني لالطبيعة القانونية :  المطمب األول

لمسوار االليكتروني باعتبار أن  حول تحديد الطبيعة القانونية  الفقو الجنائياختمف  
ىذا اإلجراء يسجل حضوره في مرحمة التحقيق و كذا مرحمة المحاكمة و كذا خالل وبعد 

وضع موضوع تحديد الطبيعة القانونية ل يتجنباناتجاىين " مرحمة التنفيذ العقابي ، وابرز 
بير احترازي دالموضوعي ، بين من ينظر إليو كت خذ احدىما بالمعيارالسوار االليكتروني ، يأ

التجاه الثاني بالمعيار الشكمي ،  فيما اخذ اعقوبة جنائية ومن ينظر إليو  -تدبير امن  -
 1".وضع السوار االليكتروني اإلجرائية التي يصدر فييا قرار بالمرحمة ا ربطوو

احترازي   كإجراءار االليكتروني السو: الفرع األول 
وضع السوار االليكتروني ، من تدابير منع الجريمة ، استنادا  أن ويعتبر ىذا الرأي 

 12بتاريخ  2005-1549إلى نصوص قانون معالجة العود في الجرائم الجنائية رقم 
عقوبات فرنسي، قانون  36  -10-131،  09-36-131، في المواد  2005ديسمبر 

                                                           

و من قانون العقوبات -36-131ورد في النص األصمي لممادة ( 2. )290القاضي، مرجع سابق، ص  يرامی متول - 1
: الفرنسي ما يمي

«Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sureté, le placement sous surveillance 

électronique mobile, conformément aux disposition de la présente-sous section ». 
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،  1التي نصت عمى الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية المتحركة باعتباره تدبير امن 
جنحة خطيرة ، بعد استنفاذ العقوبة السالبة لمحرية  يفرض عمى المحكوم عميو في جناية أو

في إطار المتابعة االجتماعية القضائية ، أو في إطار الرقابة القضائية البعدية ، أو كتدبير 
ي لإلفراج المشروط ، بيدف الحد من العود لمجريمة ، و التحكم في الخطورة اإلجرامية تكميل

لمشخص الخاضع لممراقبة ، كجرائم العنف بين األزواج ، وجرائم العنف و االغتصاب التي 
يكون ضحيتيا قاصر ، وىي بيذا تدبير أمن يرافق العممية التربوية ، أو عممية إعادة التأىيل 

لمخاضع لممراقبة لتحييد خطورتو اإلجرامية و تفادي احتمال عودتو لمنشاط  و اإلدماج ،
كما أنو من التدابير األمنية التي يفرضيا قضاة التحقيق و الحكم وفق شروط  اإلجرامي

قانونية ، في الجنايات و الجنح الخطيرة ، لضمان عدم تأثير المتيم عمى مجريات التحقيق 
 .لى الشيود أو الضحية القضائي ، کيروبو أو ضغطو ع

وكان أىم نقد وجو ليذا االتجاه انو انطالقا من المبادئ العامة لمقانون الجنائي خاصة  
ما تعمق بمبدأ الشرعية، الذي يقتضي التأني في تبني التكنولوجيا خاصة التي تنطوي عمى 

.  2مساس بالحقوق والحريات الفردية
 
 
 
 
 
 

                                                           

 من قانون العقوبات الفرنسي ما يمية 10-36-131ورد في النص األصمي لممادة  - 1
« Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne 

majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la 

personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive legale, d'une 

durée égale ou supérieure à cinq ans, et dans une expertise médicale à constaté la dangerosité, lorsque cette 

mesure apparait indispensable pour prévenir la récidive du jour ou la privation de liberté prend fin». 

 .289القاضي، المرجع السابق، ص  يرامی متول - 2
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السوار االليكتروني كعقوبة جنائية  : الفرع الثاني 
اتجو ىذا الرأي إلى اعتبار الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية، كعقوبة جنائية  

بكل وضوح ، كما أن التطبيقات  1أصمية ، كونيا تحمل في طياتيا معنى اإليالم واالنتقاص 
االلتزامات المترتبة  خاللفي القانون الفرنسي تشير إلى اعتبارىا كذلك ، إضافة إلى أنو من 

، ولقد أخذ المشرع الفرنسي بالوضع تحت نظام  2يتبين جميا معنى اإلكراه و القسر ' عنيا 
المراقبة االليكترونية الثابتة كشبو عقوبة أصمية ، ينطق بيا قاضي الحكم مباشرة في صمب 

تصة، غير أنو الحكم ويقوم بتنفيذىا قاضي تطبيق العقوبات في المؤسسة العقابية المخ
ب حصرىا بصورة خاصة في العقوبات السالبة الحرية القصيرة المدة كميا أو بعضيا ، حس

ج ف، كما أنو و قبل تنفيذ العقوبة السالبة لمحرية  ق 263-132إلى  1-26-132المواد 
ف وما بعدىا ، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات  ج ق 732  -15وحسب ما تقتضيو المادة

عندما تكون العقوبة المقررة ضد الجاني الحبس لمدة تساوي أو األحداث أن يقرر،أو قاضي 
سنتين ، أن يقرر  تقل عن سنتين أو عندما يتبقى من عقوبة الحبس مدة تساوي أو تقل عن

وضع السوار االليكتروني وىي بيذا الشكل األخير أقرب إلى كونيا وسيمة مستحدثة تنفيذىا ب
وىو رأي أخر اخذ بو جانب من الفقو الفرنسي ، و الذي " ،  ة لمحريةلتنفيذ العقوبة السالب

وضع السوار االليكتروني وسيمة مستحدثة في التنفيذ العقابي ، مع جواز اعتباره يرى في 
                                                           

نسانية المحكوم عميو بيدف إذاللو وتحقيره، إنما - 1 عنصر اإليالم، من أىم عناصر العقوبة، وال يقصد بو إىانة كرامة وا 
الم في الضرر الذي يصيب حقا قانونيا لممحكوم عميو، في بنتو أو مالو أو في حقوقو أو في اعتباره، و اإلي يقصد بو

يمس  جزاء مخالفة الجاني ألوامر القانون ونواىيو، واإليالم بعد جوىرا العتوبة و ىو ذلك الذي العقوبة مقصود وليس عرض
عنصر االنتقاص ومرده اإلحساس بالنقص، نظرا لما  . -زئي منوحقا من حقوق الشخص عن طريق الحرمان الكمى أو الج

حساس داخمي لدى المحكوم عميو، ويقابمو إحساس بأفضمية الغير ممن لم يتجرؤوا عمى  يخمفو اإليالم من آثار نفسية وا 
ب المادي أو مخالفة أوامر و نواىي القانون، كما يتسبب كذلك االنتقاص من حقوق المحكوم عميو سواء أكان يمس الجان

في العصر الحديث، أصبحت العقوية تتسم ينوع من اإلنسانية ، وتيدف إلى إصالح وتأىيل المحكوم عميو، . المعنوي
وبالتالي عقمنة عنصر اإليالم واالنتقاص بالقدر الذي يكفي لإلصالح انظر سميمان عبد المنعم، مبادئ عمم الجزاء الجنائي، 

وما بعدىا ، وانظر كذلك عمى عبد القادر قيوجي، قانون  54، ص 2002ت، طبعة منشورات الحمبي الحقوقية، بيرو
 وما بعدىا، وانظر كذلك عبد اهلل سمي 175، ص 2009العقوبات القسم العام، دار الحمبي الحقوقية، بيروت، طبعة 

 .29 -29رمي متولي القاضي، ص  - 2



 اإلليكترونيم المراقبة اإلليكترونية بالسوار األحكام العامة لنظا               الفصل األول
 

33 
 

، 1كإجراء بديل عن العقوبات السالبة لمحرية ، بصورة عامة و القصيرة المدة بصفة خاصة 
السوار االليكتروني كوسيمة حديثة ي الفرنسي الذي استخدم ع العقابونجد تطبيقاتو في التشري

لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة خارج المؤسسات العقابية ، يشرف عمى تنفيذىا 
 .كما اإلفراج المشروط و الحرية النصفية ، قاضي تطبيق العقوبات بمعية وكيل الجميورية

 (  المعيار الشكمي ) اإلجرائيةالمرحمة  السوار االليكتروني حسب: الفرع الثالث 
، إلى السوار االليكتروني وضع تحديد الطبيعة القانونية ل إنفي ىذا االتجاه فيرى أما  

التوفيق بين الرأي األول الذي يعتبرىا تدبير امني أو احترازي ، و الرأي الثاني الذي يرى أنيا 
عقوبة جنائية أصمية أو وسيمة مستحدثة في تنفيذ العقاب الجنائي أو بديل عن العقوبة 

ية حسب المرحمة اإلجرائالسوار االليكتروني وضع إلى االتجاه السالبة لمحرية ، وينظر ىذا 
التي يطبق فييا ، فإذا كانت المراقبة االليكترونية في مرحمة التحقيق القضائي أو بعد استنفاذ 
العقوبة السالبة لمحرية ، فإنيا تعتبر تدبير احترازي ، أما في مرحمة التنفيذ العقابي فيي بال 

. ريب ذات طبيعة عقابية
ع السوار االليكتروني، عمى وضىو األقرب إلى حقيقة االتجاه وعمى ما يبدو فان ىذا  

األقل في فرنسا ، ذلك أن المشرع الفرنسي وظف الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية في 
كل المراحل اإلجرائية تقريبا لدعوي العمومية ، انطالقا من مرحمة التحقيق القضائي و انتياء 

: ، و بتالي فيو يأخذ صورة 2بمرحمة التنفيذ العقابي 
في مرحمة التحقيق القضائي في إطار الرقابة القضائية  :األمني أو االحترازي التدبير  -

كبديل عن الحبس المؤقت ، و في مرحمة ما بعد التنفيذ العقابي بالتوازي مع الرقابة القضائية 

                                                           

، مجمة الجامعة -إبراىيم الوليد، مراقبة المتيم إلكترونيا لمحد من مساوئ الحبس االحتياطي دراسة تحميمية ساىر - 1
، كمية الحقوق، جامعة األزىر عزة، ص 2013اإلسالمية لمدراسات اإلسالمية، المجمد الحادي والعشرون العدد األول، يناير 

662 ،663 ،671. 
 .295-294بق، ص رامي متولي القاضي، مرجع سا - 2
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البعدية ، أو المتابعة القضائية االجتماعية ، أو كتدبير تكميمي لإلفراج المشروط ، و كذلك 
.  معينة  محاكمة في حاالتفي مرحمة ال

في مرحمة المحاكمة، وكذلك بعدىا لكن قبل : بديل عن العقوبة السالبة لمحرية -
. التنفيذ العقابي بقرار من قاضي تطبيق العقوبات

نيايتيا ،  في مرحمة التنفيذ العقابي أو قبل: وسيمة مستحدثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية  -
.  أو قبل اإلفراج المشروط

الشبيية لو  األنظمةومقارنتو مع  خصائص السوار االليكتروني: المطمب الثاني 
، أستخدم المراقبة السوار  2002سبتمبر  9التشريع الفرنسي في البداية قبل قانون  

االليكتروني في مرحمة التنفيذ العقابي كوسيمة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية خارج 
يشترك مع العديد من بدائل العقوبة ، السوار االليكتروني وضع لعقابية ، كون المؤسسات ا

و استقالليتو  ائصوومن ىنا يكون من المالئم توضيح خص 1في نفس الوظائف تقريبا، 
. ليات و األنظمة الشبيية مقارنة بغيره من اآلو

خصائص السوار االليكتروني  :  األولالفرع 
انو ما ييمنا دراستو ىو المراقبة االليكترونية باستعمال السوار  إلىنشير  أنيجب          

قيا ، ودليل المشرع الجزائري و التي طب إلييااالليكتروني بحيث انو ىو التقنية التي تطرق 
آخر  أسموبسورة االليكترونية الالزمة لتطبيق ىذا النظام ، ورغم وجود لألذلك اقتناء الدولة 

. الصناعية ، لكن سنستغني عن دراستو  األقماروىو المراقبة االليكترونية باستعمال  إال
: ستعمال السوار االليكتروني ، وىيلذلك سوف نعرض فقط خصائص المراقبة االليكترونية با

فتح  أوويكمن سر ىذه الخاصية في استحالة كسر :  Inviolabilitéمضاد لالختراق  -
 .تعطيمو  أوه حتى نزع أوىذا السوار 

                                                           

 120أسامة حسنين عديد، مرجع سابق ، ص  - 1
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طات المكمفة بالرقابة كشف مكان يمكن لمسل أين:   Détectabilitéقابل لمكشف  -
 .تحديد موقع حامل السوار حتى ولو عمى مسافة بعيدة و

السوار يقوم بعممو بكل احترافية فال يمكن  أنبحيث  : Fiabilitéيعتبر مصدر موثوق  -
يتعرض  أنفيو آلة ويمكن  شيءيخطئ في موقع شخص ما ، ولكن رغم كل  أنمثال 

 . عطاب أل

رغم القيود و االلتزامات التي  :  Respect de la vie privéاحترام الحياة الخاصة  -
 .1تحترم الحياة الشخصية لمخاضع لممراقبة االليكترونية أنيا إالتفرضيا 

ومن خصائص السوار االليكتروني انو يبث ذبذبات اليكترونية تسمح بتحديد حاممو ، 
 80و  40مترا ولمحرارة بين  30كما انو مقاوم لمماء في حدود ،  إنذاريطمق  إزالتووعند 

درجة ومقاوم لمرطوبة و الغبار و االىتزازات و الصدمات و لمفتح و التمزق و القطع في 
كيمو غراما ، و قابل  150غاية  إلىفوق البنفسجية ولمضغط  لألشعةم حالة الربط ، و مقاو

.  لمشحن بشاحن خاص بو مضاد لمحساسية ومصنوع من القماش يفصمو عن بشرة المتيم 

وتتابع مراكز المراقبة التابعة لمديرية السجون تحركات المكوم بالدخول لمتطبيق 
شخصية ، حيث يمكن تحديد موقع حاممو في االليكتروني الخاص بالسوار بكتابة معموماتو ال

تعديالت عمى  إجراءدونيا ، ويمكن  أومكان سواء كان عمى سيارة  أيكل ثانية و في 
.  القاعدة البيانات الوطنية  إلىالبرنامج المعموماتي لمسوار عن بعد و التي ترسل 

الشبيية لو   األخرى األنظمةاالليكتروني مع  مقارنة السوار: الثاني  الفرع

المراقبة االليكترونية ىي طريقة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية  أنوضحنا  نأسبق        
، و تشترك  األخرىتختمف عن بدائل العقوبة  أنياخارج مؤسسة عقابية ، ويستفاد من ذلك 

الشبيية  األنظمةو  اآللياتمعيا تقريبا في نفس الوظائف ، ومن ىنا يمكننا مقارنتة بغيره من 
                                                           

 في ، الماستير شيادة لنيل ،مذكرة االلكترونية السوار باستعمال االلكترونية ،المراقبة وداد وقيد ، اهلل عبد كباسي - 1
. 22 ص ،2017 ، عنابة مختار باجي برج جامعة ، الجنائية السياسة و المعاصرة الجرائم تخصص الجنائي القانون



 اإلليكترونيم المراقبة اإلليكترونية بالسوار األحكام العامة لنظا               الفصل األول
 

36 
 

يقافنظام الحرية النصفية ، :  أىميالو ،  ، ونظام العمل لممنفعة العامة ، تنفيذ العقوبة  وا 
. المستعممة في التشريع الجزائري  اآللياتالمشروط باعتبارىا من  اإلفراج وأخيرا
                                                     السوار االليكتروني ونظام الحرية النصفية:  أوال

نظام الحرية النصفية احد نظم التفريد القضائي لمعقوبة ، عرفو المشرع الجزائري في         
قانون تنظيم السجون ، عمى انو وضع المحبوس المحكوم عميو نيائيا خارج  104المادة 

مساء كل  إليياليعود  اإلدارةرقابة  أوون حراسة المؤسسة العقابية خالل النيار منفردا ، ود
مزاولة  أوعمل ،  تأديةمنو المحبوس وفق الشروط المحددة قانونا لتمكينو من ويستفيد . 1يوم

.  2تكوين ميني  وأمتابعة دراسات عميا  أوالتقني ،  أودروس في التعميم العام 
الفرصة لممحكوم  إتاحتيمايتشابو السوار االليكتروني مع نظام الحرية النصفية في        

حياتو اليومية و الوفاء بالتزاماتو االجتماعية خالل فترة العقوبة ،  أمورعميو لممارسة 
. الختصاص قضاء الحكم بيما  باإلضافة
السوار تنفيذ  أنالسالبة لمحرية وفي حين ا بالعقوبة ميختمفان من حيث صمتو أنيما إال       

يتم من خالل المجتمع ، وتنقطع صمتو كعقوبة تماما بالسجن كمؤسسة عقابية االليكتروني 
النفسية  األضراروعائمتو ،  أسرتو وأفرادويجنب بالتالي المحكوم عميو بو و الخاضع لو 

محكوم عميو في نظام الحرية ال أماواالجتماعية  واالقتصادية لمعقوبة السالبة لمحرية ، 
متضمنا تطبيق السجن عقب انتياء السبب الذي صدر بناءا عميو الحكم  إلىالنصفية يعود 

. 3ىذا النظام
استخداميا كعقوبة بديمة لمعقوبة  إمكانيةيختمفان من حيث طبيعتيما ومدى  وأيضا        

تكون ليا طبيعة العقوبة ، وبالتالي يمكن  أنالسالبة لمحرية ، فالمراقبة االليكترونية يمكن 
                                                           

 . المرجع السابق 04 -05 رقم قانون من 104 ةالماد  - 1
 المحددة الشروط وفق النصفية الحرية نظام من االستفادة تمنح:"  عمى تنص التي 04-05 القانون من 105 المادة - 2
 ميني تكوين أو عميا دراسات متابعة او أول العام التعميم في دروس مزاولة أو ، عمل تأدية منم لتمكينو القسم ىذا في

 . المرجع نفسو 
. 13 ،ص السابق المرجع ، بيني رمضان أيمن - 3
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نظام الحرية  أمااستخداميا بكل فعالية كعقوبة بديمة لمعقوبة السالبة لمحرية القصيرة المدة ، 
لو طبيعة العقوبة ، وبالتالي ال يمكن النصفية احد نظام التفريد القضائي لمعقوبة وليست 

.  1ةقصيرة المد استخدامو كعقوبة بديمة لمعقوبة السالبة لمحرية
يقافالسوار االليكتروني : ثانيا  تنفيذ العقوبة   وا 

العقوبة بتعريف تشريعي ، فبقيت ىذه الميمة متروكة تنفيذ  إيقافلم يحظ نظام          
تعميق تنفيذ  بأنومتعددة ولكنيا ذات مضمون واحد ، ويمكن تعريفو  تعاريفلمفقو الذي قدم 

القرار من المحكمة  أوسنوات ، من تاريخ صدور الحكم  5الغرامة خالل  أوالحكم بالحبس ، 
جنحة من جرائم  أولم يكن المحكوم قد سبق الحكم عمييا بالحبس لجناية  إذاالمجمس ،  أو

السجن  أوبعقوبة الحبس في جنحة   باإلدانةصدر عميو حكم جديد  إذاالقانون العام ، لكن 
.  2والثانية  ويستحق عقوبات العود األولىفذ عميو العقوبة ، وتن اإليقاففيمغى في جناية 
لقد اخذ المشرع الجزائري بيذا النظام  وطبقو عمى الحبس و الغرامة عمى حد سواء         

المؤرخ في  155-66رقم  األمرالجزائية بموجب  اإلجراءاتمنذ صدور قانون 
لمقاضي بتعميق تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بيما ،  أجاز، حيث  08/06/1966

، وىذا ما يتضح من خالل 3ط معينة ورتب عمى ذلك آثار محددةذلك عمى شرو وأوقف
.  4 ج.ج.ا.ق 595 إلى 592المادة 

كال النظامين  أنفي السوار االليكتروني تنفيذ العقوبة مع نظام  إيقافيتشابو نظام         
الزج في السجن وما يترتب  وأضرارمخاطر  أسرتو وأفرادتجنيب المحكوم عميو  إلىيسعيان 

.  5 أسرتو وأفرادعمى ذلك من سمبيات يتعرض ليا السجين 
                                                           

.  13ص نفسو المرجع - 1
 ، 2008 ، ،الجزائر الجامعية المطبوعات ديوان ، الثاني الجزء ، العم القسم ، العقوبات قانون شرح ، سميمان اهلل عبد - 2
. 496-495 ص
. 351 ،ص 2009، ،الجزائر اليومة دار ،8 ،ط العام ، جزائيال القانون في ،الوجيز بوسقيعة احسن - 3
.  السابق المرجع ، 66-155 رقم األمر من 595 الى592 من المواد - 4
.  21 ،ص سابق المرجع ، الزيني رمضان أيمن - 5
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التنفيذ يفترض تعميق  إيقاف أنالتنفيذ عن السوار االليكتروني في  إيقافيختمف نظام        
وبالتالي فان العقوبة ال تنفذ بمرور  تنفيذ العقوبة عمى شرط خالل فترة يحددىا القانون ،

فرقا واضحا بين وقف التنفيذ و السوار االليكتروني ،  األمرالفترة المحددة لذلك ، ويبرز ىذا 
التنفيذ بمثابة تعميق ليذا  إيقافتمثل تنفيذا لمعقوبة السالبة لمحرية خارج السجن بينما  فاألخيرة
. 1التنفيذ

               نظام العمل لممنفعة العامةوني و السوار االليكتر: ثالثا 
عمل دون مقابل لمصمحة  بإتمامالمحكوم عميو  إلزاميقصد بالعمل لممنفعة العامة         

المجتمع بدال من دخولو السجن ، وذلك خالل مدة معينة تحددىا المحكمة في قرارىا بفرض 
. 2 ىذا النظام 

ق ع التي تنص  1مكرر  5المادة  01_09نون اخذ بو المشرع الجزائري بموجب القا      
تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بيا بقيام المحكوم  أنلمجية القضائية يمكن " : كما يمي 

( 600)ساعة وستمائة ( 40) أربعينعميو بعمل لمنفع العام بدون اجر، لمدة تتراوح بين 
شيرا (18)ثمانية عشر أقصاهعن كل يوم حبس في اجل ( 02)ساعة بحساب ساعتين 

. 3ج.ع.من ق 2و 1مكرر  5وتحت شروط معينة المنصوص عمييا في المادتين  ،..."
السوار االليكتروني كوسيمة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة يتشابو العمل لممنفعة العامة      

المحكوم يجنبان  أنيمابديالن لمعقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة ، وفي  أنيمالمحرية في 
السمبية المتعددة لمعقوبة  األضراروعائمتو و االقتصاد القومي لممجتمع  أسرتو وأفرادعميو 

 إنبنياية مدة تنفيذ العقوبة ، بل  لتأثيرىاالسالبة لمحرية ، والتي ال ينتيي المجال الزمني 
 أنيماما ماىو ابعد من ذلك ، ك إلىالسمبي لتمك العقوبة يتخطى ىذا المدى الزمني  التأثير

                                                           

 .38 ،ص سابق جعالمر ، سالم عمر - 1
 جامعة الحقوق كمية ، الحديثة الجنائية التشريعات في لمحرية السالبة العقوبة ،بدائل المنعم عبد النصر ، سيف محمد  - 2

.  390 ص ،2004، مصر ، اإلسكندرية
 .السابق ،المرجع 165-66 رقم األمر من 2 و1 مكرر 5 المادة  - 3
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فعالية كال  إلى باإلضافةالسمبية الختالطو بعتاة المجرمين في السجون ،  اآلثاريجنبان عميو 
. 1في الحد من معدالت تكدس السجون نالنظميي
 األمورومع ذلك يختمف نظام العمل لممنفعة العامة و السوار االليكتروني في بعض       

تنفيذ كال النظامين ، سواء من الناحية الجية المسؤولة عن تنفيذ كال  آليةالفنية التي تتطمبيا 
القانوني الذي  األساس أوالنظامين سواء من ناحية الجية المسؤولة عن تنفيذ كال النظامين 

السوار االليكتروني تعتمد  إنمنيما ، وكذلك آليات تطبيق النظامين ، فنجد  أي إليويستند 
. 2ىا عمى وسائل التكنولوجيا الحديثةفي تنفيذ األولبالمقام 

المشروط  اإلفراجالسوار االليكتروني ونظام : رابعا 
سراح المحكوم عميو بعقوبة سالبة لمحرية قبل انقضاء  إطالقالمشروط  باإلفراجيقصد        

مقيدا لمحرية ومعمقا عمى شرط الوفاء بااللتزامات  إطالقاالمدة التي صدر بيا الحكم 
يقضييا في المؤسسة العقابية من تشريع  أنالمفروضة وتختمف ىذه المدة التي يجب عميو 

. 3آخر إلى
كان مبتدئ ، وثمثييا  إذاففي التشريع الجزائري فترة االختبار تتحدد بنصف العقوبة           
ال تقل العقوبة عن سنة ، في حين المحبوس  أنيجب  ، وفي ىذه اإلجرامكان معتاد  إذا

سنة  15بعد قضائو فعميا  إالالمحكوم عميو بعقوبة المؤبد ال يمكنو االستفادة من ىذا النظام 
. 4سجنا
الفرصة  إتاحتيمايكتروني ، في لاإلالمشروط و السوار  اإلفراجيتشابو نظام            

والعائمية  واألسريةلممحكوم عميو لمباشرة شؤون حياتو اليومية والوفاء بالتزاماتو  االجتماعية 

                                                           

 .10المنزلي ،المرجع السابق ، صالحبس رمضان الزيني،  أيمن - 1
 ،مصر اإلسكندرية القانون الوفاء مكتبة ، األولى ،الطبعة حديثة عقابية مؤسسات نحو ، عمي الباز عزالدين عمي  - 2

.  410،ص 2016
 .15.  21-22،ص سابق المرجع ، سالم عمر - 3
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وفي تنفيذ جزء من العقوبة بعيدا عن السجن ومن خالل المجتمع ، بما يساعد عمى اندماجو 
. 1في النسيج االجتماعي

السوار  أنالمشروط في  اجاإلفريختمف نظام السوار االليكتروني عن نظام             
قدرا اكبر من المساس بالحرية عنو في حالة االليكتروني وبحسب ما يراه البعض يتضمن 

حجم ىذا التنفيذ  أن إالكان كال النظامين يتضمنان تقييدا لمحرية  فإذاالمشروط ،  اإلفراج
المشروط ىو  اإلفراج أنالمشروط ، كما  اإلفراجيزيد في حالة المراقبة االليكترونية عنو في 

المؤسسة العقابية مع ارتباطو بالعقوبة  إطارالمعاممة العقابية التي تتم خارج  أساليباحد 
مكافأة عمى حسن سموك المحكوم عميو داخل السجن ،  أوالسالبة لمحرية ، فيو يتم كمنحة 

لتي كانت تتم داخل امتداد لممعاممة العقابية ا أوالمعاممة العقابية  ألسموبوبالتالي فيو تطور 
م آليات حديثة تعتمد عمى العمم السجن باستخدا أسوارالسجن ، فيو تقييد لمحرية بدون 

 .2التكنولوجياو

السوار االليكتروني لمبادئ العامة لمقانون الجنائي وا: المطمب الثالث

إدماجيا في المنظومة القانونية بيذا الحجم و بيذا التعقيد ، و  آليةإن استحداث  
الت قبل ، أثار و الزال يثير عديد التساؤ خاصة عمى مستوى قانون اإلجراءات الجزائيةو

وأثناء و بعد تبنييا في التشريعات المختمفة خاصة التشريع الفرنسي ، وحتى في التشريع 
الجزائري رغم حداثة التجربة وعدم وضوح معالميا ، شأنيا في ذلك شأن أي إجراء مستحدث 

ات األساسية ، و كانت مجمل التساؤالت أو باألحرى اإلشكاالت يمس ضمانات الحري
استخداماتيا ، طبيعتيا  و القانونية في ىذا الشأن إضافة إلى أساسيا القانوني ، وصورىا

القانونية ، حول الضمانات المرتبطة بيا ، كون ىاتو األخيرة متعمقة بمبادئ دستورية نص 
ي الدستور، وجسدىا في قانون العقوبات و في قانون عمييا المشرع الجزائري كما الفرنسي ف

                                                           

 .17 ص ، السابق لمرجع،ا المنزليالحبس  الزيني، رمضان أيمن  - 1
. 411 ،ص السابق المرجع ، عمي الباز عزالدين عمي - 2



 اإلليكترونيم المراقبة اإلليكترونية بالسوار األحكام العامة لنظا               الفصل األول
 

41 
 

ة بسيطة بين سنحاول في ىذا المطمب تقديم مقارناإلجراءات الجزائية عمى الخصوص ، و
ىذه المبادئ في التشريع الجزائري ، و مدى تجسدىا في النظام القانوني لممراقبة االليكترونية 

وبة السالبة خالل محاكاة خصائص العقبالسوار االليكتروني في التشريع الفرنسي ، من 
بالسوار  إسقاطيا عمى الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونيةلمحرية وبدائميا ، و

: االليكتروني

 السوار االليكتروني شرعية و قضائية : الفرع األول

يعتبر مبدأ الشرعية بصورة عامة احد الدعائم التي تقوم عمييا التشريعات الجنائية  
المعاصرة ، و تنص عميو معظم الدساتير و التشريعات العقابية الحديثة ، حيث أكد الدستور 

في عدة مواضع عمى مبدأ الشرعية الجنائية ، في الباب األول ،  2016الجزائري لعام 
كما تطرق إليو في الباب  59،  58بالحقوق و الحريات في المواد الفصل الرابع الخاص 

أما قانون العقوبات  158،  160الثاني الفصل الثالث الخاص بالسمطة القضائية في المواد 
الجزائري ، فقد نصت المادة األولى عمى مضمون مبدأ الشرعية بأنو ال جريمة وال عقوبة وال 

عدم رجعية القوانين ، و الذي  لمادة الثانية عمى مبدأتدابير امن بغير قانون ، و نصت ا
يعتبر دعامة لمبدأ الشرعية ، أما المادة الثالثة فحددت نطاق تطبيق قانون العقوبات 

.  1الجزائري

ي النصوص القانونية المكتوبة ، و يقصد بو حصر مصادر التجريم و العقاب ف 
كعقوبة أو بديل عنيا ، أو كأسموب  سواءبتالي عدم جواز تطبيق السوار االليكتروني و

مرحمة  سواءمعاممة عقابية ، أو كتدبير احترازي في أي مرحمة من مراحل الدعوى العمومية 
التحقيق أو في مرحمة المحاكمة والتنفيذ العقابي أو بعدىا ، إال بموجب قانون يحدد 

                                                           

 98438، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر  28من دستور  160، 158،  59 ، 58المواد  - 1
 01-16المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1996صادر سنة  76، جريدة رسمية عند 1966ديسمبر  07المؤرخ في 
 .2016مارس  07صادر في  14، جريدة رسمية عند 2016مارس  06المؤرخ في 
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توفرىا في الخاضع  يجبالمجرمة والعقاب المطبق وكذا الشروط و القواعد التي  السموكيات
 .1القواعد اإلجرائية المتبعة ، وىي بيذا تنقسم إلى ثالثة أقسام رئيسيةلممراقبة و

السوار االليكتروني يتطمب قواعد قانونية جنائية تطبيق حيث نجد أن  :شرعية موضوعية -
مكتوبة تستند إلييا السمطة القضائية إلقرار الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية خالل 

، وبتالي حصر  -مرحمة التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ  -مراحل الدعوى العمومية 
صادر من السمطة المختصة وفقا لمصادر التجريم والعقاب في النص التشريعي المكتوب ال

لألحكام الدستور، واستبعاد مصادر أخرى كالقياس والتزام التفسير الضيق لمقانون، وتحديد 
 2تطبيق نطاق القانون من حيث الزمان والمكان واألشخاص 

اإلجراءات التي  وىي امتداد طبيعي لمشرعية الموضوعية ، بحيث تكون: شرعية إجرائية  -
السمطات القضائية و الجيات الفاعمة في الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية تتبعيا 

بالسوار االليكتروني ميما كانت صورتو ، مقررة بموجب نصوص قانونية و تنظيمية 
لممتيم أو المحكوم عميو ، بحيث تعد اإلطار الذي  وتطبيقية ، تكفل احترام الحرية الشخصية

ية الموضوعية ، و األحكام القضائية الصادرة بمقتضاىا ، كما يكفل تطبيق القواعد الجنائ
تراعي المبادئ المتفرعة عن مبدأ الشرعية كقرينة البراءة قبل الحكم البات باإلدانة ، وكذلك 

نظام المراقبة  ضمان اإلشراف القضائي عمى كل اإلجراءات المتخذة في إطار الوضع تحت
. 3االليكترونية بالسوار االليكتروني

تقتضي  تعد الحمقة الثالثة من حمقات الشرعية الجنائية ، حيث :شرعية التنفيذ العقابي  -
أن ينفذ الحكم أو األمر القضائي وبصفة عامة القرار الصادر من السمطة القضائية ضد 

                                                           

دار النيضة العربية القاىرة  -دراسة مقارنة– األمدبدائل العقوبة السالبة لمحرية قصيرة ن عمي المنصوري، عائشة حسي - 1
، تاريخ "مقال بعنوان مبدأ الشرعية الجنائية  http://sciencesjuridiques.ahlamontad.net: وكذا موقع 52، ص 2016
 . 14:00عمى الساعة  20/05/2019الزيارة 

 .53عائشة حسين عمي المنصوري، نفس المرجع، ص  - 2
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ا لمكيفيات التي حددىا القانون المتيم أو المحكوم عميو بالوضع السوار االليكتروني وفق
متابعة السمطة القضائية ، وتقوم شرعية التنفيذ العقابي عمى ضرورة تحديد  تحت إشراف وو

. 1أساليب التنفيذ وضماناتو و أىدافو المنصوص عمييا قانونا
االليكترونية السوار وضع الجنائية احد السمات األساسية ل وبصورة عامة تعد الشرعية 

لطة التشريعية الذي يحدد الجرائم تقرر بموجب قانون صادر من الس االليكتروني ، ذلك أنيا
وضع السوار االليكتروني خالل مسار الدعوى لمسمطة القضائية إن تقرر فييا  التي يجوز

 تحددالقواعد اإلجرائية التي تحكميا والعمومية ، كما يحدد أيضا النص التشريعي الشروط و 
الليكترونية االلتزام بيا وىو کيفيات تنفيذىا ، و التي يتعين عمى الفاعمين في نظام المراقبة ا

 .ما سنعرضو تفصيال في الفصل الثاني من ىذه الدراسة بالنسبة لمقانون الفرنسي
أما فيما يتعمق بقضائية وضع السوار االليكتروني ، فيي بال شك احد اآلليات التي  

تستخدم كما سبق بيانو خالل كل مراحل الدعوى العمومية إما بناءا عمى أمر أو حكم 
وطو ، حسب المرحمة اإلجرائية متى توفرت شر ضائي و بصورة عامة قرار قضائيق
يترتب عميو أثار مقيدة لحرية المتيم أو السوار االليكتروني وضع عناصر تدعو إلى ذلك ، فو

المحكوم عميو إضافة إلى التزامات تحمل معنى القسر و لذلك كان الزما أن يوكل أمر 
ىو و  2القضائية التي تتوفر عمى ضمانات الحياد و النزاىة و االستقاللتطبيقيا إلى السمطة 

ما سنتعرض لو بالتفصيل في الفصل الثاني عنصر الجيات الفاعمة في المراقبة 
. االليكترونية

السوار االليكتروني وضع قرينة البراءة في : الثاني الفرع

مبدأ قرينة البراءة صراحة  کرست معظم دساتير العالم و من بينيا الدستور الجزائري 
، والتي ورد فييا كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جية 2016من دستور  56بنص المادة 

                                                           

بحري نبيل، العموية المالية لمحرية وبدائميا، رسالة ماجستير في قانون العقوبات والعموم الجنائية، جامعة منتوري، كمية  - 1
 .34، ص 2012-2011الحقوق، قسم العموم القانونية، قسنطينة، 

 .54عائشة حسين عمي المنصوري، مرجع سابق، ص  - 2



 اإلليكترونيم المراقبة اإلليكترونية بالسوار األحكام العامة لنظا               الفصل األول
 

44 
 

قضائية نظامية إدانتو في إطار محاكمة عادلة تؤمن لو الضمانات الالزمة لمدفاع عن نفسو 
، من خالل  ، كما تعتبر قرينة البراءة من المبادئ الراسخة في قانون اإلجراءات الجزائية

اآلليات المكرسة لحق الدفاع ، و التي تحد من االعتداء عمى الحرية الفردية ، كما وضع 
المشرع عدة إجراءات من شأنيا أن تكفل الحماية الالزمة لمحقوق الشخصية لممتيم في مقابل 

، وبذلك يمكن القول 1تتبع مرتكبي الجرائم  اإلجراءات التي وضعيا ليضمن حق المجتمع في
أن المشرع الجزائري اوجد نوعا من التوازن بين الحقين ، أي حق المتيم من جية وحق 

المجتمع من جية ثانية و في ىذا توافق بين قرينتين ، قرينة براءة المعدة لصالح المتيم التي 
تالزمو حتى ثبوت اإلدانة ، و القرينة الموضوعية المتمثمة في ارتكاب الجريمة التي تعطي 

سبق فانطالقا مما  2،"مثال في النيابة العامة حق المتابعة و توقيع العقاب لممجتمع م
وضع السوار االليكتروني في التشريع الفرنسي ىي استخدامو وباعتبار أحد الصور الميمة 

كبديل لمحبس المؤقت في إطار الرقابة القضائية في مرحمة التحقيق القضائي كما ىو الحال 
ا ، وفي مرحمة المحاكمة قبل النطق بالحكم ، فيي بيذا الشكل في النموذج الجزائري أيض

تستخدم ، لتقييد حرية المتيم ، خوفا من ىربو أو طمسو لألدلة أو الضغط عمى الشيود أو 
، يواجو الخطورة اإلجرامية 3الضحية ، وبعبارة أخرى ، فيي تطبق باعتبارىا إجراء أمنيا وقائيا

ما رأينا أقل الميمة من عمر الدعوى العمومية ، وىي ك المحتممة لممتيم في ىذه المرحمة
كما سبق بيانو في المقدمة فيما يخص اآلثار  -رغم مرونتيا  4قت جسامة من الحبس المؤ

كما أنيا وبالنظر إلى شروطيا خاصة ما تعمق بالرضاء  -السمبية لمعقوبة السالبة لمحرية 

                                                           

، حق المتيم في االمتناع عن التصريح، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، فرع القانون العام، كمية  محمد بن مشيرح - 1
 25-24-23-22، ص 2009-2008الحقوق والعموم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

بوعات الجامعية، أحمد شوقي الشمقانی، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المط - 2
 .105-104، ص 1998الجزائر، 

اإلقامة الجبرية عن طريق الوضع تحت نظام : الفصل األول، المبحث األول، المطمب الثالث، الفرع األول، أوال - 3
 ۔RSEوار االلكتروني سالمراقبة االلكترونية بال

 ۔680-677ساىر إبراىيم الوليد، مرجع سابق، ص  - 4
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، وىي النقاط التي 1تنفيذىا فيي اقل مساسا بالحرية الفردية و بقرينة البراءة  وكذا كيفيات
ينطق بيا  مازالت تثير منتقدي الحبس المؤقت ، كونو يتساوى مع العقوبة السالبة لمحرية التي

، أما في المرحمة التنفيذ العقابي وصدور حکم بات باإلدانة الذي ييدم 2قاضي الموضوع 
 .راءة ، ويقيم المسؤولية الجنائية ، فال مجال لمحديث عنيا تماما قرينة الب
مبدأ شخصية في وضع السوار االليكتروني  : الفرع الثالث 

تخضع العقوبات » 2016من دستور  160نص عميو المشرع الجزائري في المادة  
من  مفاده توقيع العقوبة عمى"وىو مبدأ دستوري « الجزائية إلى مبدأي الشرعية و الشخصية

تثبت مسؤوليتو عمى ارتكاب الجريمة فقط و ىو امتداد لشخصية المسؤولية الجنائية 
وضع السوار االليكتروني الذي ال يشمل إال المتيم ، وكذلك الحال في 3"وشخصية العقوبة 

أو المحكوم عميو دون غيرىم ، وبتالي فاآلثار المترتبة عمى ىذه اآللية تالزم شخص 
غيره ، فوفاة الخاضع لممراقبة في مرحمة التحقيق القضائي مثال يترتب  الخاضع لممراقبة دون

عنيا األمر باألوجو لممتابعة نظرا لوفاة المتيم ، و سقوط الحكم في مرحمة ما بعد المحاكمة 
وقبل التنفيذ ، أما إذا حدثت الوفاة أثناء مرحمة التنفيذ في صورة عقوبة أو كبديل عنيا 

 4 .ق العقوبات بانقضائو بوفاة الخاضع لممراقبةفيصدر حكم من قاض تطبي
غير أنو وفي مرحمة تنفيذ المراقبة االليكترونية وخاصة عندما يكون محل المراقبة  

عمى ذلك  مشترك أو حتى عائمي ونتيجة تريد األخصائيين و أعوان المراقبة عميو يترتب
، ليذا اشترط القانون 5بعض اآلثار السمبية عمى الشركاء في المسكن أو بقية العائمة 

                                                           

 676-675نفس المرجع، ص ، إبراىيمساىر   - 1
التوسع أكثر في ىذه النقطة، انظر وىاني حمزة الحماية الدستورية لمحرية الشخصية خالل مرحمة االستدالل والتحقيق  - 2

، وانظر كذلك محمد بن مبرح ، حق المتيم في 2011في التشريع الجزائري، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع ، الجزائر، 
 .وما بعدىا 22ريح، مرجع سابق، ص االمتناع عن التص

 .58عائشة حسين عمي المنصوري، مرجع سابق، ص  - 3
 .76-75-74عمر سالم، مرجع سابق، ص  - 4
 .80-77نفس المرجع، ص عمر سالم ،   - 5
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الفرنسي موافقة صاحب العقار وكذا الشريك أو الشركاء بالمسكن و كذا ولي القاصر حسب 
الحالة ، وىي أثار يشترك فييا كل من ىو موجود في مكان أو محل المراقبة بدرجة ما مع 

راقبة ، و ميما قيل فييا تبقى اقل من حيث الجسامة مقارنة بسمب الحرية داخل الخاضع لمم
 .المؤسسة العقابية

السوار االليكتروني  وضع المساواة في : الفرع الرابع
 يعد مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية في كثير من الدول ، حيث نصت عميو         
أساس ) منو  158لجزائري ، و ورد في المادة ا 2016، من دستور  38،  32، 34المواد 

، وفيما يتعمق بتطبيقو أمام القضاء ، فيو ال يقتصر عمي ( القضاء مبادئ الشرعية والمساواة
المساواة بين المتقاضين أمام المحاكم ، بل يمتد إلى العقوبات و أدوات التنفيذ العقابي وآلياتو 

عقوبة تطبق عمى جميع الناس  ة حدد ليا القانون، وبتالي فمبدأ المساواة يعني أن كل جريم
دون التفريق بينيم عمى أساس المركز االجتماعي و االقتصادي و الثقافي أو االنتماء الديني 

 1 .الخ... أو العرقي أو 
يخل " ، أنو ر االليكتروني وانطالقا من شروطو وضع السواويظير بادئ األمر إن  

من لو محل إقامة ومن ليس لو ذلك ، فيستفيد منو الشخص بمبدأ المساواة فيو يميز بين 
الذي يتوفر عمى سكن دائم وعمل ثابت ومصدر رزق ، ويستبعد من ال يممك ذلك رغم توفر 

إلى عدم تقييد  ، غير أن التطبيقات العممية في القانون الفرنسي وباإلضافة2"الشروط األخرى
لفرنسي إلى تذليميا ، إذ يكفي تبرير محل الخاضع لممراقبة بشروط تعجيزية سعى المشرع ا

اإلقامة بصورة قانونية ، و لو كان مشتركا أو في إطار عقد إيجار أو أي إطار أخر ، ىذا 
لموضع تحت نظام المراقبة االلكترونية لسمطة القضائية أيضا أماكن أخرى و يمكن أن تحدد ا

 -يتام والمسنين وأطفال الشوارع غير مسكن الخاضع لممراقبة ، مثل دور اإليواء أو دور األ

                                                           

 .39-38يجري نبيل، مرجع سابق، ص  - 1
 .82-81أيمن رمضان الزيتي، مرجع سابق، ص  - 2
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دون اشتراط موافقة كتابية من ىذه المؤسسات االجتماعية ، إذ يكفي توفر مكان شاغر 
أو مكان العمل ، أو مركز تكوين ميني أو مركز تابع  -لمشخص الخاضع لممراقبة فقط 

اإلدارة  لمصالح الرعاية االجتماعية القضائية ، و حتى في حالة انعدام محل إقامة فان
العقابية وبمساعدة السمطات المحمية و الجمعيات تسعى لتوفير أماكن كافية لتنفيذ الوضع 

 1 .تحت نظام المراقبة اإللكترونية
السوار االليكتروني  وضع في الكرامة اإلنسانية : الفرع الخامس

 مة خصوصيتو وبتالي حرمة المسكنتتجسد الكرامة اإلنسانية في تمتع اإلنسان بحر 
كذلك حرمة الجسد ، المذان بال شك يتمتعان بحماية دستورية تجسدت بعدة نصوص قانونية و

في قانون العقوبات الجزائري أو في نصوص قانونية خاصة كما ىو الحال بالنسبة  سواء
كنظام قانوني مستحدث نجده في كل السوار االليكتروني وضع ف لحرمة الجسد ، و بالمقابل

وانطالقا من شروطو المادية و التي تتطمب " مية في التشريع الفرنسي ، مراحل الدعوى العمو
محل إقامة و كذا شروطو الفنية و التي تتطمب سوار لصيق بجسم الخاضع لممراقبة، يتطمب 

و ما يتوفر  2وضع السوار االليكتروني الدستوريتان في ضل  بال شك مناقشة ىذان القيمتان
:  نات إجرائية في ىذا اإلطار من ضما 3عميو التشريع الفرنسي

  حرمة المسكن الخاص: أوال  
من أىم تطبيقات حق اإلنسان في الحياة الخاصة أو الحق في الخصوصية نجد  

حرمة المسكن ، باعتبار المسكن مستودع أسرار الفرد وقد سعى المشرع الجزائري لتوفير 
الحماية القانونية الكافية فيما يتعمق بالحياة الخاصة لمشخص وىو ما نستشفو من نص المواد 

ي نصت عمى تضمن الدولة عدم انتياك حرمة الحياة الت 2016من دستور  47و  46
                                                           

   Circulaire inter directionnelle réf JUSDl3l7006C , op . cit , p15 a 25 :المنشور - 1

 .159-158أسامة حسنين عبيد، مرجع سابق، ص  - 2
: قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي 12-763ورد في نص المادة  - 3

«Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et 

favoriser sa réinsertion sociales. 
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الخاصة و حرمة المسكن ، فال تفتيش إال بمقتضى القانون ، و في إطار احترامو ، وال 
تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن السمطة القضائية المختصة ، كما أن قانون العقوبات 

مة ، ودائما ما كان مفيوم بسط الحماية عمى المسكن و الذي بال شك يختمف عن مكان اإلقا
رغم أن المشرع الجزائري ، و1المسكن نسبي ذلك انو يختمف باختالف المكان والزمان 

المسكن لم يعرف لدي تجريمو لفعل انتياك حرمة المسكن في قسم االعتداء عمى الحريات 
من قانون العقوبات بل عرفو بصدد  295الفردية و حرمة المنازل و الخطف في المادة 

يعد »ق ع ج عمى انو  355شديد عقوبة السرقة إذا ما وقعت في مكان مسكون في المادة ت
منزال مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو منتقل متى كان معدا لمسكن 
و إن لم يكن مسکونا وقتذاك مثل األحواش وحظائر الدواجن و مخازن الغذاء و اإلسطبالت 

بداخميما ميما كان استعماليا و لو كانت محاطة بسياج خاص داخل  المباني التي توجد و
، ومن خالل قانون العقوبات حرص المشرع الجزائري عمى أن ال «السياج أو السور العمومي

ق ع فيما يخص جريمة انتياك حرمة  295تمس أو تنتيك حرمة المسكن من خالل المادة 
، 2ن انتياكات الموظف باستغالل السمطة ق ع فيما يتعمق بحماية المسكن م 135منزل و 

قانون  48إلى  44و المواد من  138و ضمانات إجرائية فيما يخص التفتيش في المادة 
 .3إجراءات جزائية

وضع السوار االليكتروني في القانون الفرنسي انطالقا من شروطو الفنية حيث إن  
يكتفي بالسوار االليكتروني فقط ، وينع استعمال كاميرات المراقبة داخل مكان إقامة الخاضع 

وىي  -إال في حاالت معينة  -لتحديد المواقع  GPSلممراقبة ، وكذا تقييد استعمال نظام 

                                                           

، القانون الجنائي زكنون مجدة، الحماية الجنائية لممسكن في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر - 1
 07-06، ص 2016والعموم الجنائية، كمية الحقوق، جامعة محند أولحاج، البويرة، تاريخ المناقشة ماي 

 .قانون عقوبات جزائري 400إلى  395والمواد  355، 295، 135المواد  - 2
 .من قانون إجراءات جزائية جزائري 138، والمادة 48إلى  44المواد من  - 3
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يسمح ألعوان "غير انو بالمقابل ، 1كن و حرمة الحياة الخاصة أحكام تحمي حرمة المس
موظفي اإلدارة العقابية مصمحة اإلصالح والتأىيل بدخول محل إقامة الخاضع لممراقبة و

وىذه . 2"بصفة دورية ، واستثنائية في حالة اإلخطارات التقنية و مخالفة االلتزامات 
ل في أوقات غير مناسبة ، ما يترتب عنيا التدخالت قد تكون حتى في الميل أو عمى األق

السوار االليكتروني وضع حرمة مسكنو و خصوصيتو ، إال أن من مساس بحق اإلنسان في 
يحتوي بالمقابل عمى شروط تقمل من حجم ىذا االعتداء ، من خالل الطابع الرضائي الذي 

، کون محل اإلقامةال يقتصر عمى الخاضع لممراقبة بل يمتد حتى إلى عائمتو وشركائو في 
ق ع ج و كذا جريمة انتياك  295جريمة انتياك حرمة منزل المنصوص عمييا في المادة 

ق ع ، يحتويان عمى ركن  135حرمة مسكن من طرف موظف باستغالل السمطة في المادة 
أساسي و ىو عدم رضاء الضحية ، و بتالي فرضاء ىذا األخير يجعل كل سموك ولو تعمق 

في الحياة الخاصة مباحا ، وكذلك الحال بالنسبة لعائمتو و شركائو في محل  بالمساس بالحق
اإلقامة ، كما أن أي تدخل من طرف أعوان المراقبة يتم إما بأمر و إشراف السمطة القضائية 

. ق ع ج تصبح ضمانة لذلك  135و في حدود اختصاصاتيم الوظيفية ، والمادة 
يشمل المتيمين نظرا الحتمال " االليكتروني السوار أضف إلى ذلك أن وضع  

خطورتيم اإلجرامية والمحكوم عمييم نظرا لعدم تمتعيم أصال بقرينة البراءة و أىميتيم الناقصة 
، وبتالي فمقتضيات الحفاظ عمى األمن العام ، و تطبيق العقاب الجنائي ، مبرر قانوني 

، إضافة إلى أن أسوار 3ة الخاصةالمسكن والحيا كافي لمثل ىذا االعتداء البسيط عمى
المؤسسة العقابية لن تكون بال شك اقل مساسا بحرمة الحياة الخاصة لممتيم أو المحكوم 

 .عميو من الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني 

 
                                                           

 .162-161سنين عبيد مرجع سابق، ص أسامة ح - 1
2 - Circulaire inter directionnelle, réf JUSD1317006C, op.cit, p 38-39-40. 

 .س163أسامة حسنين عبيد، مرجع سابق، ص - 3



 اإلليكترونيم المراقبة اإلليكترونية بالسوار األحكام العامة لنظا               الفصل األول
 

50 
 

حرمة جسم الخاضع لممراقبة : ثانيا 
من  40سان حيث تنص المادة وفر المشرع الجزائري حماية دستورية الجسد اإلن 

لدولة عدم انتياك حرمة اإلنسان تضمن ا»عمى أن  2016الدستور الجزائري الصادر سنة 
 41، كما تنص المادة «يحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة اإلنسانيةو

كل  و الحريات و عمى منو عمى أنو ال يعاقب القانون عمى المخالفات المرتكبة ضد الحقوق
و تجسدت ىذه الحماية أيضا من خالل قانون < ما يمس سالمة اإلنسان البدنية و المعنوية 

العقوبات في صورة جرائم بسيطة كالضرب و الجرح و القتل و الجرائم المركبة المنصوص 
، كما تتجسد الحماية القانونية أيضا في  41إلى مكرر  4مكرر  303عمييا في المواد 

، و كذا ممونة 1 4و مكرر  3و مکرر  2مکرر  168ة وترقيتيا المواد قانون حماية الصح
فيما يخص التجارب الطبية و العممية عمى  18أخالقيات مينة الطب الجزائرية المادة 

، و بيذا الشكل فالكرامة اإلنسانية تتجسد في حرمة جسد الخاضع لممراقبة 2اإلنسان 
و قانونية ضد أي اعتداء ميما كان نوعو ، حتى اإللكترونية و الذي يتمتع بحماية دستورية 

ولو كان بصدد تنفيذ عقوبة سالبة لمحرية في حالة كان محكوم عميو ، و ال يخول لمجيات 
الجسدي ، وىو ما يبدو  باإليالمالقضائية أو جيات التنفيذ العقابي فرض عقوبة بدنية تقترن 

، 3عمى يده أو في أسفل ساقو  سواءمجسدا في حمل الخاضع لممراقبة لسوار اإللكتروني 
غير أن الرضاء يعد شرطا جوىريا إلباحة خضوع اإلنسان إلجراء ينطوي عمى مساس 

     قانون حماية الصحة وترقيتيا و التي تنص 2مكرر  168بحرمة جسده حسب المادة 
  و يخضع التجريب لمموافقة الحرة و المستنيرة لمشخص موضوع التجريب و عند عدمو)... 

، إال أن ىذا النص يتعمق بالتجارب الطبية والعممية ، زيادة عمى أن اليدف (لممثمة الشرعي
                                                           

، 1985فبراير  16المؤرخ في   85/05بعدل يتمم القانون رقم  1990يوليو  31المؤرخ في  90/  17قانون رقم  - 1
 .1990أوت  15الصادرة في  35بحماية الصحة وترقيتيا، جر، عند المتعمق 

، 52ر عدد .المتضمن مدونة أخالقيات الطب، ج 1992يوليو  06المؤرخ في  92/  276المرسوم التنفيذي رقم  - 2
 .1992يوليو  08الصادرة في 

 .79عمر سالم، مرجع سابق، ص  - 3
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من التجربة يجب أن يكون طبيا أو عمميا ، وليس قضائيا كما ىو الحال في وضع السوار 
االليكتروني ، مع أنيما يشتركان في التعويض و الرضا ، و عمى كل حال ، فاإليالم 

ضئيل  في الوضع تحت نظام المراقبة االليكترونية يبد -تسميتو كذلك  إن صدق -الجسدي 
جدا و ال يختمف عن حمل ساعة يد كبيرة ، وال يمكن تصور أنو يفوق اإليالم الجسدي 

و رغم ىذا  1" والمعنوي داخل أسوار السجن في زنزانة وسط مجموعات من المجرمين 
  -D32- ، R57 6 ،- 30-  27 -15، 12-723فالمشرع الفرنسي من خالل المواد 

D147  قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي قدم ضمانة أخرى تتمثل في صالحية األمر
وحتى السوار االليكتروني وضع بة ، قبل وأثناء و بعد  بإجراء فحص طبي لمخاضع لممراق

 .شيء من التفصيل في الفصل الثانيبناءا عمى طمبو في أي وقت و ىو ما سنتناولو ب
 

                                                           

 .81-80عمر سالم ع نفس المرجع، ص  - 1
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كرسـ معالمو  إحداثياتوتطبيؽ السكار االليكتركني كنظاـ قانكني يشترؾ في تحديد  إف      
في التشريع الفرنسي كالجزائرم بعدة قكانيف كمراسيـ كمناشير عدلت باستمرار، كفي تكاريخ  

يحتكم عمى جانب تقني " متباينة مما يدؿ عمى التطكر المستمر ليذا النظاـ باعتباره 
تحديث كتطكير ، كجانب قانكني يحاكؿ مكاكبة المكازنة بيف  إلىكتكنكلكجي يحتاج دائما 

،فاف  األكؿ، ككما سبؽ كبينا في الفصؿ  1" بيؽ العقاب كمراعاة حقكؽ كالحريات الفردية تط
في القانكف الفرنسي استخدـ الكضع تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية بالسكار االليكتركني 

غاية التنفيذ العقابي كتدبير امني ، كككسيمة حديثة لتنفيذ  إلىمرحمة التحقيؽ القضائي 
القانكف الجزائرم اقر عمى اف السكار االليكتركني ىك  ماألسالبة لمحرية ككبديؿ ليا ، العقكبة ا

عمى انو اجراء يسمح بقضاء  01-18بديؿ مف بدائؿ العقكبة السالبة لمحرية كبمكجب قانكف 
.  1المحكـك عميو كؿ العقكبة اك جزء منيا خارج المؤسسة العقابية

كسنحاكؿ في ىذا الفصؿ تقسيـ دراسة القكاعد االجرائية لنظاـ المراقبة االليكتركنية      
التزامات المحكـك عميو مبحثيف ، نتناكؿ في المبحث االكؿ شركط ك إلىبالسكار االليكتركني 

، كسنستعرض في المبحث الثاني آليات تطبيؽ اجراء كضع تطبيؽ السكار االليكتركني  في
.  ليكتركنيالسكار اال

  والتزامات المحكوم عميه شروط تطبيق السوار االليكتروني  :المبحث األول 
يتسـ قرار كضع السكار االليكتركني ، بطبيعة خاصة نظرا لمجانب التكنكلكجي الذم  

كلدراسة الكضع تحت المراقبة االليكتركنية في التشريع الفرنسي . يحكـ قسـ كبير منو 
كالجزائرم اقتضى عمينا دراسة الشركط الفنية كالمادية في المطمب االكؿ كالشركط القانكنية 

السكار االليكتركني في المطمب الثالث كالتزامات المحكـك عميو في كضع في المطمب الثاني 
إلى أف كصؼ القرار ليس دقيقا ، ذلؾ أنو إما حكـ أك أمر اإلشارة  ، كمف الميـ قبؿ ىذا 

قضائي ، ك اختيارنا لمفظ القرار إنما جاء تماشيا مع المراجع الفرنسية المعتمد عمييا في 

                                                           

 .84عبيد ،المراقبة الجنائية االلكتركنية بالسكار االلكتركني ،المرجع السابؽ، ص حسيف  أسامة - 1
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ك الذم ترجمتو إلى  la decisionالبحث بالدرجة األكلى ، ك التي تناكلتو تحت المصطمح 
عف إطار العمؿ القضائي ، رغـ أف المقصكد  العربية ىي مقررة ، كىك بيذا المعنى يخرج

الذم ينصرؼ إليو كاضح في كثير مف المكاضع في قانكف العقكبات ك في قانكف اإلجراءات 
الجزائية ، السمطة القضائية صاحبة القرار ، زيادة عمى أف ىذه المكنة تتقاسميا عدة سمطات 

التقنييف ك المؤسسات العقابية كقضائية ، كما تشترؾ في تنفيذه عدة جيات كمسئكلك ك مكظؼ
كالفنييف ، ك القطب المركزم لممراقبة االليكتركنية ، كىي مبررات كافية حسب اعتقادنا 

. 1لتفضيؿ مصطمح قرار 
الشروط الفنية و المادية لتطبيق السوار االليكتروني  :  األولالمطمب  

لتطبيؽ المراقبة االليكتركنية البد مف تكفر مجمكعة مف الشركط التقنية كالتي ىي        
حتى  أكالمراقبة االليكتركنية  إلىعبارة عف مجمكعة األجيزة المتصمة فيما بينيا لمكصكؿ 

استحالة تطبيقيا ، ككذلؾ بعض الشركط المادية التي ىي مرتبطة بمحيط الشخص ، حيث 
. كاف الكضع الحالي لمشخص مالئـ لممراقبة االليكتركنية  إذايتـ البحث فيما 

الشروط الفنية   :الفرع األول 

 اتإشارتنحصر ىذه الشركط الفنية في ثالث تقنيات متصمة فيما بينيا بكاسطة        
السمكية مما يساعد عمى إبقاء الشخص الخاضع ليا ضمف مجاؿ المراقبة ، كىذه الشركط 

:  ىي 

 

                                                           

كرد في قانكف العقكبات الفرنسي  - 1
 Article 13-2-1 «La décision de placement sous surveillance électronique... » 

 : كما كرد في قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي
Article 10-36-131  «  .........ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure......... » 

« circulaire inter directionnelle réf nor :Jusd1317006c,op ,cit ,page 25 et page26. 

«  la décision d’action de la mesure......... 

.........la décision devra notamment fixer les points suivants ......... 

.........la décision de surveillance électroniques est éga lement rappaler......... » 
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 السوار االليكتروني : أوال 

كىك عبارة عف جياز اليكتركني يشبو ساعة اليد كبيرة الحجـ ، يتـ تصميميا بحيث       
تككف مضادة لمصدمات ك مضادة لمماء ، كصنعت خصيصا لكي ال تعرقؿ النشاط اليكمي 
لمخاضع لممراقبة كيمكنو حتى ممارسة الرياضة دكف أم عائؽ ، كيتـ تثبيت ىذا السكار في 

اك اسفؿ الساؽ كيتـ تركيبيا بمجرد صدكر االمر القضائي معصـ الخاضع لممراقبة 
بالخضكع لممراقبة االليكتركنية اك عقب االفراج عف السجيف في حالة استكماؿ مدة العقكبة 
تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية كحتى انتياء مدة العقكبة ، كيقـك السكار االليكتركني بميمة 

راقبة في نطاؽ مكاني معيف ، كفي حالة خركج الخاضع ارساؿ اشارات السمكية الى كحدة الـ
.  1لممراقبة عف ىذا النطاؽ تنقطع تمؾ االشارات 

وحدة االستقبال او المراقبة  : ثانيا 
ىي عبارة عف جياز يكضع في مكاف المعد لممراقبة ، سكاء كاف محؿ االقامة اك محؿ       

العمؿ كيتصؿ بخط تميفكني ثابت ك مصدر لمكيرباء ، كيقـك ىذا الجياز بميمة استقباؿ 
عادة( السكار االليكتركني )  اإلرساؿاالشارات الكاردة مف جياز  بيكتر الكـ إلى إرساليا كا 

المركز المسؤكؿ عف عمميات المراقبة االليكتركنية  أكجكد في المؤسسة العقابية المركزم المك
كذلؾ بصفة مستمرة كعند فقداف الجياز ليذه االشارات نتيجة خركج الخاضع لممراقبة عف 

نطاؽ تمقي تمؾ االشارات كىك النطاؽ المكاني المحدد لممراقبة ، تقـك كحدة االستقباؿ تمقائيا 
.  2الكمبيكتر المركز إلىحذيرية ت إشارات بإرساؿ
مركز المراقبة  : ثالثا 
كىك المركز الرئيسي الذم يستقبؿ جميع االشارات كيتضمف اجيزة اتصاالت الالسمكية       

الالزمة لحسف ادارة عممية المراقبة االليكتركنية ، كيقـك مركز المراقبة بتمقي االشارات الكاردة 
المراقبة المختمفة ، ثـ يقـك بمقارنتيا بالحدكد الزمنية التي  أماكفمف كحدة االستقباؿ في 

                                                           

 . 416الديف الباز عمي ، المرجع السابؽ ،ص  عمي عز - 1
 .417،ص  نفسوالمرجع   - 2
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ككذا يقـك مركز المراقبة بتحديد نكع يمتـز بيا الخاضع لممراقبة االليكتركنية ،  أفيجب 
( اإلشارات)كاف سببيا  إذاكطبيعة االشارات التحذيرية المرسمة مف كحدات االستقباؿ ، كما 

لنطاؽ المكاني المحدد اك عبثو بجياز المراقبة بغية التيرب مف عدـ التزاـ الخاضع لممراقبة با
. 1كاف نتيجة تمؾ االشارات التحذيرية مجرد عطؿ فني ال عالقة لمخاضع المراقبة بو راقبة الـ

الشروط المادية  : الفرع الثاني

الشركط المادية لقرار الكضع تحت نظاـ المراقبة االلكتركنية بالسكار  تتمثؿ ك       
االليكتركني، في أف يككف لدل الخاضع لممراقبة محؿ إقامة، ك أف يككف ىذا األخير مزكدا 

بخط ىاتفي، كىذا ما سنكضحو فيما يمي 

 أن يكون لدى الخاضع لممراقبة االليكترونية محل إقامة: أوال  

حيث يفترض الكضع تحت نظاـ المراقبة االلكتركنية  ك يسمى مكاف المراقبة ، 
بالسكار اإلليكتركني أف يككف لمخاضع لممراقبة محؿ إقامة مستقر ، ك ىذا ما أشارت إليو 

-131ك   10-36-131ك  9-36-131ك 2-26-132ك  1-26-132ضمنيا المكاد 
 5-142المكاد 131  -36  -12مف قانكف العقكبات الفرنسي كصرحت بو  36-12-1
 . 4 7-723 3ك -142ك  2 2فقرة 

 

 

                                                           

 .418ػػػػػ المرجع نفسو ، 1
 :إجراءات جزائية فرنسيقانكف : 2فقرة  5-142كرد في المادة  - 2

« Cette mesure oblige la persomne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge......... » 

قانكف إجراءات جزائية فرنسي  9-142كرد في المادة  - 3
« Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux 

d'assignations » 

  قانكف إجراءات جزائية فرنسية 7-723كرد في المادة  - 4
« Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné...  
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- 16  ك( 6)(R57-14 )ك 2 2فقرة  R57-11ك 21 فقرة R61-21ك كذا المكاد 

 R573.D32-54قانكف إجراءات جزائية فرنسي ، كقد يككف محؿ اإلقامة خاصا  مف
بالخاضع لممراقبة بمفرده أك مشتركا مع غيره ، كفي ىذه الحالة األخيرة يتعيف الحصكؿ عمى 
رضاء مكتكب مف شركائو مثؿ الزكج أك أفراد أسرتو أك أصدقائو أك شركائو أك مالؾ العقار 

 الخ ....... 
السمطة القضائية أماكف أخرل لمكضع تحت نظاـ المراقبة كما يمكف أف تحدد  

، أك ـ االلكتركنية غير مسكف الخاضع لممراقبة ، مثؿ دكر اإليكاء أك دكر رعاية األيتا
ستشفائية إف كأطفاؿ الشكارع أك مكاف العمؿ أك مكاف ممارسة التربص كالمسني مؤسسة

الرعاية  ميني أك تابع لمصالحلألمراض العقمية كالنفسية ، أك مركز تككيف كتأىيؿ 
المتعمؽ  2005ديسمبر  13الخ ، كحسب المنشكر المؤرخ في .... االجتماعية القضائية 

بكيفيات تطبيؽ الكضع تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية بالسكار االليكتركني، يتكلى الخاضع 
تحقات اإليجار أك لممراقبة تسميـ كثائؽ تبيف مكاف إقامتو ، كعقد الممكية أك كصؿ دفع مس

الخ ، ك مف جانب ..... رسكمات التطيير ك الرسـ العقارم ، أك أم كثيقة أخرل تفيد ذلؾ 
أخر ال يشترط في مكاف المراقبة أف يككف مكاف خاصا أك عاما الميـ أف يستجيب لشركط 

تبر التي يفرضيا القانكف ، كما أنو مف الميـ اإلشارة إلى أف انعداـ محؿ اإلقامة ، ال يع
مانعا يبرر رفض إصدار قرار الكضع تحت نظاـ المراقبة االلكتركنية بالسكار االليكتركني ، 

                                                           

قانكف إجراءات جزائية فرنسي  R61-21كرد في المادة  - 1
«L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux ou pourra être accueille la 

persoane placée sous surveillance électronique... » 

قانون إجراءات جزائية فرنسية  857-11ورد في المادة  - 2

«...... placée au lieu d'assignation.....  » 

 قانكف إجراءات جزائية فرنسية R57-14كرد في المادة   - 3
L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires au contrat de location des lieux ou pourra ere installé le 

récepteur... >> 

قانون إجراءات جزائية فرنسية  857-16ورد في المادة  - 4

... le magistrat competent lui notifie les 



 القواعد اإلجرائية لنظام  المراقبة االليكترونية بالسوار االليكتروني      الفصل الثاني
 

57 
 

 ك بتالي حرمانو مف االستفادة منيا ، فاإلدارة العقابية ، المصمحة العقابية لإلصالح كالتأىيؿ 
ر أماكف في فرنسا ، في ىذه الحالة تقـك بإبراـ اتفاقيات مع إدارة األحياء كالبمديات لتكفي

 .1لمخاضعيف لمكضع تحت نظاـ المراقبة اإللكتركنية بالسكار االليكتركني 
المتضمف  04-05مف قانكف  3مكرر  150اما في القانكف الجزائرم حسب المادة 

عادةقانكف تنظيـ السجكف   01-18االجتماعي لممحبكسيف المتمـ بقانكف رقـ  اإلدماج كا 
. ، ك تتمثؿ في اف يثبت المعني مقر سكف اك اقامة ثابتة  2018يناير سنة  30المؤرخ في 

 :أن يكون محل اإلقامة مزودا بخط هاتفي : ثانيا 

بما إف الكضع تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية بالسكار االليكتركني يتطمب تثبيت  
ستقباؿ ك إرساؿ اإلشارات الالسمكية ، فيذا بالضركرة يفترض كجكد خط ىاتفي صندكؽ ا

ماعدا مكالمات االستعجاالت ك مصالح األمف ، كما يمنع  -مخصص ليذه اآللة حصرا 
استعماؿ االنترنيت عمى نفس الخط ك كذالؾ الفاكس ك الرد اآللي ك نظاـ تحكيؿ المكالمات 

ترض كذلؾ كجكد مأخذ لمكيرباء ، بما يضمف السير ، كما تؽ -كبعض الخدمات األخرل 
الحسف لمجياز ، ك كصكؿ المعطيات ك البيانات إلى القطب المركزم لممراقبة االليكتركنية ، 
كجدير بالذكر في ىذا المقاـ أف التكاليؼ الناتجة عف استيالؾ الصندكؽ لمكيرباء ، كتكاليؼ 

                                                           

 .2013جوان  28ورد في المنشور المؤرخ في  - 1

Circulaire inter directionnelle cha 28 Juin 2013, réf NOR : JUSD 137006C, op.cit, page 17 et 18. « Ce lieu peut 

être : - le domicile de la personne placée, qu'elle soit propriétaire ou locataire. La personne doit alors fournir les 

derniers justificatifs (contrat de bail, quittance de loyer, facture EDF, taxe foncière) pour en attester. - le domicile 

d'un tiers : l'accord du maître des lieux (propriétaire ou locataire) est une condition imperative et il doit alors être 

formalisé dans un écrit conformément aux articles 723-7, R. 57-14, D. 147-22 (pour le PSE et la SEFIP), et D. 

32-5 (pour l'ARSE) du CPP - une structure d'hébergement, tel un foyer, une association ou un centre 

d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). En effet, le PSE, qui s'est développé de manière exponentielle 

ces dernières années.  

- Pour les mineurs, le lieu d'assignation peut être : Le domicile du/des titulaires de l'autorité parentale du mineur 

placé : comme s'il s'agissait du domicile d'un tiers, les responsables légaux du mineur doivent préalablement 

donner leur accord écrit et fournir l'une des pièces justificatives visées plus haut pour les majeurs.  

- le domicile d'un tiers : comme pour les majeurs, l'accord du maître des lieux (propriétaire ou locataire) doit être 

formalisé dans un écrit... 

 - un lieu de placement : par exemple, un établissement de placement du secteur public ou du secteur associatif 

habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exception des centres educatifs fermés. Si l'accord du maitre 

des lieux n'est pas obligatoire en telle hypothèse, il convient cependant que les services de la protection 

Judiciaire de la jeunesse pré- parent le projet de surveillance  électronique en étroite collaboration avec 

l’etalalissenent de placement d’assignation »  
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ليؼ إرساؿ البيانات عبره ، تقع عمى عاتؽ االتصاالت الياتفية ليذا الخط الياتفي ك تكا
مصالح اإلدارة العقابية دكف تحميؿ الذمة المالية لمخاضع لممراقبة أك مالؾ العقار أك المؤجر 

 .1أم مصاريؼ 
كفي حالة عدـ كجكد خط ىاتفي ، أك استحالة تركيب خط ، أك كاف الخط مسجؿ  

باسـ شخص مقيـ مع الخاضع لممراقبة ، تقـك مصالح اإلدارة العقابية لإلصالح كالتأىيؿ ، 
بالتدخؿ لدل المصالح المعنية ، لتركيب خط ىاتفي باسـ الخاضع لممراقبة ، أك استعماؿ 

مكتكبة باستعماؿ الخط الياتفي مف المسجؿ باسمو ، حسب ، أك طمب مكافقة  GSMشريحة 
. 2الحالة 
 1فقرة  8مكرر  150كؿ ما سبؽ نص المشرع الجزائرم في المادة  إلى باإلضافة      

تتم " : قانكف تنظيـ السجكف ك اعادة االدماج االجتماعي لممحبكسيف التي تنص عمى 
قاضي تطبيق  إشرافليكترونية ، تحت متابعة ومراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة اال

االجتماعي  اإلدماج بإعادةالسجون المكمفة  لإلدارةالعقوبات ، من قبل المصالح الخارجية 
 " .، عن بعد عن طريق الزيارات الميدانية و المراقبة عن طريق الهاتف لممحبوسين 

 
                                                           

 .2013جوان  28المؤرخ في  ورد في المنشور - 1

Circulaire inter directionnelle du 28 juin 2013, ENOR: JUSD137006C, op.cit, page 13. 
Les dépenses de communications téléphonique générées par le dispositif technique ne sont pas supportées par le 

persoane placée ni par sout bebergement... >> 

 12، المرجع السابق، ص2013جوان  28ورد في المنشور المؤرخ في  - 2

services de la protection judiciaire de la jeunesse pré-parent le projet de surveillance électronique en étroite 

collaboration avec l'établissement de placement d'assignation. 

Circulaire inter directionnelle da 28 Juin 2013, ref NOR: JUSD137006C, op.cit, page 12. Une fois les signaux 

radiofrequence transmis du bracelet émetteur vers le boitier récepteur, ce dernier cavole via le réseau 

téléphonique au pôle centralisateur de surveillance de la DISP competence Il existe deux types de matériel de 

surveillance électronique fixe 

est très majoritairement utilisé, il repose sur la transmission des informations par le biais GSM Le PSE du réseau 

GSM, le récepteur étant équipé d'une carte SIM intégrée qui fonctionne avec l'ensemble des opérations de 

téléphonie mobile presente sur le marché français. Il n'est donc pas nécessaire que la personne placée dispose 

d'un téléphone portable ou fixe pour en bénéficier 

filaire n'est utilise que dans l'hypothese ou la personne placée réside dans 200e qui s'est Le PSE dit 

elige couverte par scun opérateur de telephone mobile. Dans ce cas, le récepteur est installé sur téléphonique 

fixe. 
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الشروط القانونية لتطبيق السوار االليكتروني : المطمب الثاني 

نص كؿ مف المشرع الجزائرم كالفرنسي عمى شركط قانكنية البد مف تكافرىا لتقرير        
الكضع تحت المراقبة االليكتركنية ، كمف مراجعة ىذه االحكاـ يمكننا اف نممس الغرض االىـ 
ليذا النظاـ كىك تجنيب المتيميف كالمحككميف بعقكبات سالبة لمحرية قصيرة المدة االتصاؿ 

قابي المغمؽ ، كالذم لو اثر سيء في بعض السجناء ، كيعد كذلؾ تحضيرا جيدا بكسط الع
 . النيائي في حالة تقريره في نياية العقكبة المتبقية  لإلفراج

  باألشخاصالشروط المتعمقة : الفرع االول   

كفؽ ما نص عميو القانكف الجزائرم فاف ىذا النظاـ يمكف تطبيقو عمى االشخاص       
الطبيعية دكف غيرىـ ، فيستحيؿ االمر تطبيقو عمى االشخاص المعنكية فيك عبارة عف جياز 

.  اليكتركني في شكؿ ساعة يكضع عمى اليد اك ساؽ المحكـك عميو 

مف قانكف تنظيـ  7مكرر  150حسب ما نصت عميو المادة  :بالنسبة لمبالغين  –أ 
عادةالسجكف   كإجراءاالدماج االجتماعي لممحبكسيف ، انو يمكف كضع السكار االليكتركني  كا 

، 1كاممة  19بديؿ لمعقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة ، لكؿ شخص بمغ سف تسعة عشرة 
.  مؿ النساء كالرجاؿ يمس ذلؾ بصحتو كسالمتو ، كىك بذلؾ يش أال بشرط

مف نفس القانكف عمى انو ال يمكف اف  2مكرر  150نصت المادة  :بالنسبة لمقصر  –ب 
بعد مكافقة ممثمو  إاليستفيد القاصر الذم لـ يبمغ سف الرشد بعد مف نظاـ الرقابة االليكتركنية 

. القانكني 

يمكف الكضع تحت المراقبة االليكتركنية  بأسمكباما القانكف الفرنسي فاف تنفيذ العقكبة     
 19تاريخ  1159-97مف القانكف رقـ  3المادة ) اف يتعمؽ بالبالغيف ، ككذلؾ االحداث 

                                                           

 .ممف القانكف المدني الجزائر 40المادة   -  1
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شباط  2تاريخ  174-45الى القرار رقـ  8-28التي اضافت المادة  1997كانكف االكؿ 
. ة كالثامنة عشر، شريطة اف يككف عمر الحدث بيف الثالثة عشر(  باألحداثالمتعمؽ  1945

مف قانكف االجراءات الجزائية  7-723كالبد مف االشارة الى انو بمكجب احكاـ المادة 
، كالقانكف رقـ  2000حزيراف  15تاريخ  516-2000الفرنسي المعدلة بمكجب القانكف رقـ 

 2004آذار  9تاريخ  204-2004، كالقانكف رقـ  2002ايمكؿ  9تاريخ  1138 -2002
مف قانكف العقكبات الفرنسي فاف تقرير تنفيذ العقكبة  1-26-132الى المادة ، كبالرجكع 

. بيذا االسمكب يستمـز مكافقة كلي الحدث ، أم مف يمارس السمطة االبكية عميو 

كما اف اسمكب الكضع تحت المراقبة االليكتركنية يشمؿ النساء كالرجاؿ ، كيمكف اف يقرر 
.  تحت المراقبة القضائية ، أم المتيميف  المكضكعيف كاألشخاصعمى المحككميف 

الشروط المتعمقة بنوع العقوبة  : الفرع الثاني 

بديؿ لمعقكبة السالبة لمحرية التي ال تتجاكز مدتيا  كإجراءيطبؽ السكار االليكتركني : اكال 
،بحيث يشترط لتطبيؽ ىذه العقكبة اف تككف مدة العقكبة ( قصيرة المدة ) ثالث سنكات 

المقررة الحبس لمدة ال تتجاكز ثالث سنكات ، كىذا لتفادم مساكئ العقكبة السالبة لمحرية 
ية كبديؿ لمعقكبة ىي تجنب احتكاؾ المحكـك قصيرة المدة ، فاف االصؿ في الرقابة االليكتركف

عميو بالمجرميف اكثر خطكرة منو ، فاف بقاءه في المؤسسة العقابية ال يحسف مف سمككو اك 
. يصمحو ك انما قد يجعؿ منو محترفا في االجراـ 

ىناؾ اختالؼ في تحديد مدة  أفكنالحظ مف خالؿ مقارنتنا مع التشريع الفرنسي      
القانكف الفرنسي حدد مدة الكضع تحت المراقبة االليكتركنية في  أفث نجد العقكبة ، بحي

ما تبقى منيا ال يتجاكز ىذه المدة ، كمما يجب  أكالعقكبات التي ال تتجاكز مدتيا السنتيف 
الكضع : قسميف كىما  إلىتطبيؽ ىذه المراقبة في التشريع الفرنسي يقسـ  فأ إليو اإلشارة

كالكضع   placement sous surveillance électronique fixe leتحت الرقابة االليكتركنية الثابتة 
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،  le placement sous surveillance électronique mobile 1تحت المراقبة االليكتركنية المتحركة

كالذيف تـ الحكـ عمييـ  خطكرة ، األقؿفبالنسبة لمثابت فيك اجراء يطبؽ عمى المجرميف 
بعقكبة سالبة لمحرية قصيرة المدة كالتي ال تتجاكز مدتيا السنتيف اك ما تبقى منيا ال يتجاكز 

جرائـ جسيمة  اارتكبكالذيف  األشخاصبالنسبة لممتحرؾ فيك يطبؽ عمى  أماتمؾ المدة ، 
كحكـ عمييـ بعقكبة سالبة لمحرية طكيمة المدة ، كالتي تتجاكز سبع سنكات كىك اجراء 

احترازم يتـ كضعو بعد انقضاء العقكبة اك قبؿ انقضائيا كتختمؼ فيو المدة بحسب جسامة 
ح بالنسبة لمجف أمامرتيف ، الجريمة ، فالنسبة لمجنايات تككف المراقبة بسنتيف قابؿ لمتجديد 

فتككف لمدة سنة قابمة لمتجديد مرة كاحدة ، كاليدؼ مف ىذا االجراء ىك مساعدة المجرميف 
. 2في مثؿ ىذه الجرائـ عمى االندماج في المجتمع

نماىذا التقسيـ ،  إلىاف المشرع الجزائرم لـ يتطرؽ        بقضاء  150في المادة  أشار كا 
ؤسسة العقابية ، فاف قضاء العقكبة كميا المحكـك عميو كؿ العقكبة اك جزء منيا خارج الـ

بديؿ لمعقكبة السالبة  كإجراءيطبؽ السكار االليكتركني  أفخارج المؤسسة العقابية يقصد بيا 
جنح التي ال تتجاكز ثالث سنكات لمحرية التي ال تتجاكز مدتيا ثالث سنكات ام بالنسبة لؿ

قضاء جزء مف العقكبة السالبة لمحرية تحت كضع الرقابة االليكتركنية  أماالمخالفات ، ك
فيككف كعقكبة بديمة لمعقكبة السالبة لمحرية اذا كانت العقكبة المتبقية ال تتجاكز ثالث سنكات 

. كيمكف في ىذه الحالة اف تككف جنحة اك جناية 

اف يستفيد مف نظاـ لحرية يجكز لممحكـك عميو بعقكبة سالبة ؿ بأنولقد اقر المشرع       
المراقبة االليكتركنية اذا كانت المدة المتبقية مف العقكبة ال تتجاكز ثالث سنكات كذلؾ 

:  بشركط 

                                                           
1  -  jean pierre placement sous surveillance électronique  mobile, rapport de la mission confiée par le premier 

ministre a monsieur Georges french députe du abone, avril2005,p30  

ية القانكف جامعة رامي متكلي ، المراقبة اإللكتركنية في القانكف الفرنسي كالمقارف، مجمة الشريعة كالقانكف، كؿ  -  2
  .305،ص 2010، يكليك63اإلمارات ، العدد 
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قد يككف ذلؾ بناء عمى حكـ صادر عف قاضي تطبيؽ العقكبات بعد اخذه رأم لجنة  .1
 .تطبيؽ العقكبات  

 األخيرمحامية بحيث يقـك ىذا  كأكما قد يككف بناء عمى طمب المحكـك عميو ،  .2
طمب االستفادة مف المراقبة االليكتركنية الى قاضي تطبيؽ العقكبات ، كيقـك  بإرساؿ
. ، بقرار غير قابؿ لمطعف فيو  أياـ 10 أقصاهبالفصؿ في ذلؾ في اجؿ  األخيرىذا 

 كمع العمـ انو يمكف لممحكـك عميو الذم تـ رفض طمبو اف يعيد طمبو بعد مركر ستة
 .مف نفس القانكف  4مكرر  150اشير مف تاريخ الرفض ، حسب نص المادة 

تالي يمكف القكؿ اف نظاـ المراقبة االليكتركنية بالسكار االليكتركني  في التشريع اؿكب    
بديؿ لمعقكبة  كإجراء أكالالجزائرم يختمؼ عمى ما تضمنو التشريع الفرنسي فيك يطبؽ 

كالتي ال تتجاكز مدتيا الثالث سنكات ، كما يمكف تطبيقو مف قصيرة المدة السالبة لمحرية 
جية ثانية في نياية العقكبة السالبة لمحرية الطكيمة المدة كعقكبة بديمة ، فيك بذلؾ لـ يحدد 

. كانت مف قبيؿ الجنايات اك الجنح  إذا الشأفنكع العقكبة في ىذا 

الشروط المتعمقة بالجهة المخولة بتقرير وضع السوار االليكتروني   :الفرع الثالث 

: حسب القانكف الفرنسي فاف الكضع تحت المراقبة االليكتركنية يمكف اف يقرر مف قبؿ 

  الرقابة  إطارقاضي التحقيؽ ، كقاضي الحريات ، كقاضي الحبس ، ضمف
 .1القضائية بالنسبة لممتيميف

 2ة لممحككميف قاضي تنفيذ العقكبة بالنسب. 

 

                                                           

آذار  05تاريخ  291-2007مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي المعدلة بمكجب القانكف رقـ  138المادة   -  1
 مراسيـ مجمس الدكلة -القسـ التنظيمي –مف القانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي  10-57منو ك المادة  21المادة  2007

حزيراف  15بتاريخ  516-200مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي المعدلة بمكجب القانكف رقـ 7-723المادة   -  2
 .2004آذار  9تاريخ  204-2004، كالقانكف  2002أيمكؿ  9تاريخ  1138-2002ك القانكف رقـ  2000
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  1المحكمة ذاتيا لدل نطقيا بالحكـ. 

اف قرار قاضي تنفيذ العقكبة بالكضع تحت المراقبة االليكتركنية يمكف اف يصدر بمبادرة مف 
 إطاركاالختبار ضمف  لمتأىيؿالعقابية  اإلدارةبناء عمى اقتراح مف مدير  أكالقاضي نفسو ، 

.  2004آذار  9تاريخ  204-2004جديد لتعديؿ تنفيذ العقكبة المقرر بمكجب القانكف رقـ 

ال يمكف الحديث  إذكرضا منو ،  إرادةالدمج االجتماعي لشخص دكف  إعادةال يمكف  كألنو
دراكا. لـ يكف المعني االكؿ متعاكنا  إذاعف تحقيؽ ىدؼ معيف ،  مف المشرع الفرنسي  كا 

المحكـك عميو عمى لممحكـك عميو ، فقد اشترط القانكف مكافقة  اإلرادمالتعاكف  ألىمية
 إالالخضكع ليذا النظاـ قبؿ تقريره ، فال يمكف تقرير الكضع تحت المراقبة االليكتركنية 

كتجدر . بحضكر الشخص الذم يراد اخضاعو ليذا النظاـ كقبكلو لو ، بحضكر محاميو 
تاريخ  204-2004ختياريا بمكجب القانكف رقـ االشارة الى اف حضكر المحامي اصبح ا

.  2004آذار 

المحكـك عميو خالؿ مدة كضعو  إلقامةكذلؾ في حاؿ عيف قاضي تنفيذ العقكبة مكانا 
تحت المراقبة االليكتركنية غير الذم يممكو ، فال بد مف الحصكؿ عمى مكافقة مالؾ العقار ، 

. 2كاف المكاف عاما إذا إال

بة المختص مكانيا بمتابعة المحكـك عميو ىك القاضي الكائف في كقاضي تنفيذ العقك
. المكاني لمكاف اقامة الشخص المكضكع تحت المراقبة االليكتركنية دائرة االختصاص 

المعدلة بمكجب  6-712اتخاذ قرار الكضع فقد عينتيا المادة  إلجراءاتبالنسبة  أما
الحكـ بالكضع تحت المراقبة االليكتركنية يككف  أف، حيث قررت  204-2004القانكف رقـ 

، كتعقد ( يحضرىا المحكـك عميو ) العقابية ، كفي جمسة كجاىية  اإلدارةبعد اخذ رأم ممثؿ 
                                                           

 9تاريخ  204-2004مف قانكف العقكبات الفرنسي المحدثة بمكجب القانكف رقـ  1-25-132بمكجب أحكاـ المادة   -  1
 .'200أذار
حزيراف  15بتاريخ  516-200مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي المعدلة بمكجب القانكف رقـ  7-723المادة   -  2

 .2004آذار  9تاريخ  204-2004، كالقانكف  2002أيمكؿ  9تاريخ  1138-2002ك القانكف رقـ  2000
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كفي اثناء ىذه الجمسة يستمع قاضي تنفيذ العقكبة لممثؿ النيابة العامة . في غرفة المذاكرة 
. مكنو سماع محامي المحكـك عميو كمالحظات المحكـك عميو ، كعند االقتضاء ، م

قررت انو يمكف لقاضي تنفيذ (  األخيرةالنبذة )  6-712ادة الـ أف إلى اإلشارةكالبد مف 
التي اشرنا  اإلجراءات إلىدكف المجكء  أم) قرار الكضع دكف مرافعة كجاىية العقكبة اتخاذ 

محاميو عمى تقرير  أكليو ، كذلؾ في حاؿ مكافقة النائب العاـ ، كالمحكـك ع( أعاله إلييا
.  الكضع تحت المراقبة االليكتركنية 

بعد اتخاذ قرار الكضع تحت المراقبة االليكتركنية فاف قاضي تنفيذ العقكبة يبمغ المحكـك عميو 
الحضكر بكؿ مكاف ، ككذلؾ بالكاجبات  كأكقاتالحضكر المحددة ،  بأماكفبشكؿ خطي 

في  بأنوكالتدابير المفركضة عميو خالؿ مدة الكضع تحت المراقبة االليكتركنية ، كما يخبره 
حاؿ خرقو ليذه االلتزامات كالكاجبات فسكؼ يتـ سحب قرار الكضع ، كيعرضو ذلؾ لعقكبة 

.  1جريمة اليرب

عد امكانية جديدة ممنكحة لقاضي تنفيذ نالحظ اف الكضع تحت المراقبة االليكتركنية م
العقكبة حيث يممؾ ىذا القاضي صالحيات كاسعة بيذا الصدد ، سكاء مف حيث فرض 

 أكتنفيذ العقكبة ،  أثناءاالمكنة اك االكقات التي يتكجب عمى المحكـك عميو االلتزاـ بيا في 
كتعديؿ شركط كآلية الذيف يتكلكف االشراؼ عمى المحكـك عميو ، مف حيث تحديد االشخاص 

حؽ سحب الكضع تحت المراقبة االليكتركنية اذا ثبت مخالفة  أخيراتنفيذ المراقبة ، كلو 
. المحكـك عميو لمشركط كااللتزامات المفركضة عميو 

فاف الجية التي يصدر عنيا  1مكرر  150كما نص المشرع الجزائرم كفقا لممادة        
تركنية ىي قاضي تطبيؽ العقكبة ، كيككف ذلؾ بشكؿ تقرير الكضع تحت المراقبة االليؾ

عف طريؽ محاميو  أكتمقائي اثناء النطؽ بالحكـ اك بناء عمى طمب المحكـك عميو شخصيا ، 

                                                           

آذار  17تاريخ  243-2004مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي المعدلة بمكجب القانكف رقـ 16-57المادة   -  1
2004. 
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، سكاء في حالة ما اذا كانت العقكبة المقرر ال تتجاكز ثالث سنكات اك كانت العقكبة 
ء في منزلو اك في مكاف معيف خارج بالبقا بإلزاموالمتبقية ال تتجاكز ىذه المدة ، كذلؾ 

، كما يجكز لقاضي تطبيؽ العقكبات اخضاع الشخص الحامؿ لمسكار الفترات المحددة 
االليكتركني بتدبير اك اكثر كممارسة نشاط ميني اك متابعة تعميـ اك تككيف ميني ، كعدـ 

، كعدـ االجتماع ببعض المحكـك عمييـ كالشركاء كالفاعميف االصمييف  األماكفارتياد بعض 
. في الجريمة 

:   3مكرر  150الشركط التي نصت عمييا المادة  إلى باإلضافة    

 . اف يككف الحكـ نيائيا  .1

 .اف يثبت المعني مقر السكف اك اقامة ثابتا  .2

 . يضر حمؿ السكار بصحة المعني  أال .3

 .غ الغرامات المحكـك بيا عميو اف يسدد المعني مباؿ .4

التزامات المحكوم عميه بوضع السوار االليكتروني وطريقة عممه  : المطمب الثالث 

اف تنفيذ قرار الكضع تحت المراقبة االليكتركنية تفرض عمى المحكـك عميو التزامات        
، كسنبيف طريقة عمؿ السكار االليكتركني في الفرع (  األكؿالفرع ) يجب عميو مراعاتيا 

. الثاني 

(  المحكوم عميه ) التزامات واضع السوار االليكتروني : الفرع االول 

يعتبر القانكف الفرنسي الرائد في مجاؿ تطبيؽ الكضع تحت المراقبة االليكتركنية        
المحددة مف قبؿ  األماكفعف  أكالغياب عنو ،  أكليتضمف منع الشخص مف مغادرة بيتو 

كما اف . قاضي تنفيذ العقكبة ، كذلؾ خالؿ المدة التي يحددىا ىذا القاضي في قراره 
االشخاص المكضكعيف تحت المراقبة يخضعكف كذلؾ لمتابعة مكثفة مف قبؿ المساعد 
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ساعة ، كعميو اف  24/ ساعة  24لذا يجب عمى الشخص اف يضع السكار . 1االجتماعي 
ككفقا لمنظاـ . االكقات ك المحيط المحدد لتنقالتو مف قبؿ قاضي تنفيذ العقكبة يحتـر 

 : بالحسباف ثالثة اعتبارات اساسية  األخذمع  كاألكقاتالحضكر  أماكفالفرنسي تحدد 

  ممارسة النشاطات المينية مف قبؿ الشخص المكضكع تحت المراقبة االليكتركنية
القياـ بعمؿ مؤقت بيدؼ  أكالدراسة  أكالميني ،  كالتأىيؿمتابعة التدريب  أك، 

 .مساعدة الشخص عمى اعادة االندماج االجتماعي 

  مف  2-144كالبد مف االشارة ىنا الى اف المادة . المشاركة في الحياة العائمية
قانكف االجراءات الجزائية الفرنسي قد اكدت االخذ بالحسباف الكاجبات العائمية ، 

كذلؾ عندما يتعمؽ الكضع تحت المراقبة االليكتركنية بمتيـ يمارس السمطة 
 .كيقيـ معو في بيتو االبكية عمى طفؿ دكف العاشرة مف عمره 

  2الخضكع لمعالج الطبي. 

كقد اعطت النصكص التشريعية قاضي تنفيذ العقكبة امكانية فرض التدابير المنصكص 
مف قانكف العقكبات الفرنسي عمى االشخاص  46-132ك  43-132عمييا في المكاد 

:   كأىميا، 3االليكتركنية الخاضعيف لممراقبة 

  ، الميني  التأىيؿ أكمتابعة الدراسة  أكممارسة نشاط ميني. 

                                                           

مف الصعكبات التي تكاجو الكضع تحت المراقبة اإللكتركنية اإلفتقار إلى المساعديف اإلجتماعييف، ألف الكضع   -  1
ثـ يؤدم ذلؾ إلى زيادة مرىقة في أعباء ىؤالء بالنسبة لقمة  قـك بيا المساعد اإلجتماعي ، كمفيتطمب مالزمة ميمة م

 146000مساعد إجتماعيا فقط لمتابعة  2766ىناؾ :  2007عددىـ ، حسب أرقاـ اإلدارة العقابية في كانكف الثاني 
مع الكضع قيد التجربة ، العمؿ لممنفعة العامة ، اإلفراج  اإلختبار)محكـك عميو ينفذ عقكبتو في الكسط الحر أك المفتكح 

فضال عف متابعة التأصيؿ اإلجتماعي داخؿ المؤسسات العقابية لمسجناء الذيف يبمغ .....( الشرطي ، المراقبة القضائية
 .سجينا 59000عددىـ حسب تقدريات نفسو 

 .185المادة  2004آذار  9تاريخ  204-2004المحدثة بمكجب القانكف رقـ  2-26-132المادة   -  2
المحدثة بمكجب القانكف رقـ  3-26-132مف القانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي كالمادة  10-723المادة   -  3

 .منو 185المادة  2004آذار  9تاريخ  2004-204
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 كصات الصحية كالعالج الطبي الخضكع لمفح. 

  تعكيض الضرر بصكرة كمية اك جزئية. 

  اداء الغرامات ك النفقات المالية المستحقة لمخزينة العامة. 

  المنع مف قيادة بعض المركبات المحددة في فئات الرخص المنصكص عمييا في
 .قانكف السير 

 ض ممارستو المنع مف مزاكلة العمؿ اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في معر. 

  كمحالت بيع كتعاطي المشركبات ) المحددة  األماكفالمنع مف ارتياد بعض
 (.لعب القمار  كأماكفالكحكلية ، 

  ميف، كخاصة المساىميف في الجريمةالمحكك األشخاصالمنع مف مقابمة بعض. 

  كخاصة مع  األشخاصالمنع مف الدخكؿ في عالقات مف ام نكع مع بعض ،
 .المجني عميو 

  المنع مف حيازة السالح اك حممو. 

  اتباع دكارات خاصة في كاجبات المكاطنة. 

يجدر القكؿ اف اعادة الدمج االجتماعي ال يكفييا جيكد المحكـك عميو كحده ،بؿ البد 
مكاف الشمس في النكر كالعطاء " خذكف أجيكد الجميع في ىذا المجاؿ ، في مف تضافر

مف ىنا اكد المشرع . ، ليتمكف الكضع تحت المراقبة االليكتركنية مف تحقيؽ اغراضو "
الفرنسي انو يمكف اخضاع المحكـك عميو لتدابير المساعدة ، كيقصد بيا مساندة جيكد 

تككف عف  كىذه المساعدات. اعادة اندماجو بالمجتمع المحكـك عميو المبذكلة بيدؼ 
" تقـك بيذه الميمة . طريؽ تقديـ العكف االجتماعي ، كعند االقتضاء ، العكف المادم 
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كيمكف تقديـ المساعدة مف قبؿ ام " المساعدة عمى االندماج االجتماعي كاالختبار إدارة
. 1جية عامة اك خاصة 

كىكذا مف خالؿ ىذه االحكاـ نتممس البعد االنساني لمكضع تحت المراقبة 
ليكتركنية ، المتمثؿ بمساىمة المجتمع المدني في مساعدة المحكـك عميو الذم ربما اال

. 2فقد عائمتو ، كعالقاتو ، كعممو ، عمى فعؿ شيء ما ، مف جديد 

كقد اضاؼ المشرع الفرنسي التزاما آخر عمى الشخص المكضكع تحت المراقبة 
ة عامة محددة مف قبؿ االليكتركنية يتعمؽ بالرد عمى كؿ دعكة مكجية مف ام سمط

. 3قاضي تنفيذ العقكبة 

طريقة عمل السوار االليكتروني  : الفرع الثاني 

: كيالحظ ثالث طرؽ لتنفيذ الكضع تحت المراقبة االليكتركنية كىي كاآلتي  

في غالبية الدكؿ التي اخذت بيذا النظاـ  طريقة البث المتكاصؿ كىي متبناه: الطريقة االولى 
 إلىمحددة  إشارةثانية ( 15)السكار االليكتركني ، كبيا يرسؿ السكار كؿ خمسة عشر 

الشخص كينقؿ ىذا االخير اشارات  إقامةخط مكاف  أم -ثابت–المستقبؿ مكصؿ بالياتؼ 
شارات كالمعمكمات اكتكماتكية الى نظاـ معمكماتي مجيز بتقنيات يمكنيا اف تسجؿ ىذه اال

. 4لدل الجية التي تتكلى رقابة المحكـك عميو  -نظاـ–كيكجد ىذا الجياز 

                                                           

 .مف قانكف العقكبات الفرنسي 46-132المادة   -  1
 : لمتكسع أنظر -  2

-  p landewille surneiller et prévenir L’assignation à domicile sous surveillance éléctronique 
,op ,cit,p254,  

 .منو 185المادة  2004آذار  9تاريخ  204-2004المحدثة بمكجب القانكف رقـ  3-26-132المادة   -  3
في السياسية العقابية الفرنسية ، مجمة " السكار اإلليكتركني " ، الكضع تحت المراقبة اإللكتركنية  صفاء أكتاني  -  4

 .143، ص 2009، 01، العدد  25جامعة دمشؽ لمعمـك اإلقتصادية كالقانكنية، المجمد 
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التحقؽ الدقيؽ ، كبمكجبيا يرسؿ نداء تميفكني بشكؿ اكتكماتيكي الى بيت : الطريقة الثانية 
. اك مكاف اقامة الشخص كيستقبؿ ىذا النداء كيرد عميو رمز صكتي اك تعريؼ نطقي 

االصطناعية ، كىي الطريقة المعمكؿ بيا لدل  األقمارالمراقبة عبر : ثة الطريقة الثال
. 1الكاليات المتحدة االمريكية كىي البمد الكحيد الى حد اآلف الذم يعمؿ بيذه الطريقة

سمكب يسمح لممحكـك عميو ر طريقة المراقبة االكلى فيذا األالمشرع الفرنسي ، فاختا ماأ    
، لكف تحركات " السجف في البيت "  األسمكببالبقاء في بيتو ، كمف ىنا جاءت تسمية ىذا 

الشخص تبقى محدكدة ، كمراقبة عبر جياز اليكتركني يشبو الساعة ، حيث يضع المحكـك 
كالذم ىك عبارة عف مرسمة ( سكار)عميو جيازا مثبتا في معصمو اك في اسفؿ قدمو 

از ارساؿ يبث اشارات متتالية محددة الى مستقبؿ مثبت في اليكتركنية ، تحتكم عمى جو
عف طريؽ الخط  –، ىذا المستقبؿ يرسؿ ( الدراسة  أكمكاف العمؿ  أكالمنزؿ ) مكاف محدد 

، كمركز ( مركز المراقبة ) الجية التي تتكلى المتابعة  إلى إشارات أكرسائؿ  –الياتفي 
كمف . 2المنطقة الجغرافية المحددة كنطاؽ لمراقبتو في المراقبة ىذا يستقبؿ االشارات المرسمة 

خالؿ ىذه االشارات كالمعمكمات يمكف التثبت مف عمؿ الجياز ، ككجكد الشخص المعني 
. 3"العقد " مف احتراـ الشخص  التأكدفي المكاف المحدد ، كمف ثـ 

 
 
 

                                                           

طي ، مجمة الجماعة اإلسالمية ساىر إبراىيـ الكليد، مراقبة المتيـ إليكتركنيا ككسيمة لمحد مف مساكئ الحبس اإلحتيا  -  1
 .كما بعدىا 663،ص 01، 2013، عدد  11لمدراسات اإلسالمية ، كمية الحقكؽ دامعة األزىر ، المجمد 

البد مف اإلشارة إلى أف الركابط بيف المنازؿ كمركز المراقبة ليست دائما سيمة ، كذلؾ حسب مكقع المنزؿ المحكـك   -  2
 عميو
جياز اإلستقباؿ كمركز المراقبة ، أنظر قرار كزير العدؿ / ؿ عمؿ كؿ مف السكار جياز اإلرساؿ لمتكسع في التفصي  -  3

  .2002تكمز1الفرنسي تاريخ
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. 1التنفيذمفانو لـ يحدد الطريقة بعد في انتظار صدكر المرسـك  المشرع الجزائرم ، أما    
  آليات تطبيق اجراء وضع السوار االليكتروني  : المبحث الثاني 

يذ ك نياية الكضع تحت نظاـ المراقبة لمشرع الفرنسي بطريقة تفصيمية تنؼكضح ا 
ك المناشير المنبثقة عنو ، االليكتركنية بالسكار االليكتركني ، في قانكف اإلجراءات الجزائية 

كنياية قرار كضع السكار االليكتركني في المطمب االكؿ  إلصدار انطالقا مف اآللية اإلجرائية
لغاءككذا ما يتعمؽ بسحب  في  إجراءاتقرار كضع السكار االليكتركني كما يرتبط بو مف  كا 

. آثار تطبيؽ السكار االليكتركنيمطمب ثاني ، ك في األخير اؿ

السوار االليكتروني ونهاية قرار وضع  وتعميق اصدار: المطمب األول  

يتطمب اصدار قرار الكضع لمسكار االليكتركني اعداد دراسة قابمية لمخاضع لممراقبة      
مكانياتو كاألسرمكمحيطو االجتماعي  كتطابقيا كشركط كمتطمبات كضع السكار  كا 

، كينتيي بانتياء  األمرىذا  إلصدارت فاعمة بكجكد جيا إالاالليكتركني كىذا ال يتحقؽ 
مدتيا بشكؿ طبيعي باستنفاذ المدة التي تضمنيا القرار اك الحكـ اك االمر كىذا ما نتناكلو في 

: الفرعيف التالييف 

 

 

 

                                                           

أكد المدير العاـ لمعصرنة لدل كزير العدؿ عبد الحكيـ عكا أنو يتـ حاليا إجراء التجارب إختيار النكع األمثؿ لمسكار   -  1
. يؿ إلجراء الحبس المؤقت في الجزائر في حؽ األشخاص المتابعييف في قضايا جزائيةاإلليكتركني الذم سيستعمؿ كبد

لككالة األنباء الجزائرية ، أنو بكجد أنكاع كثيرة مف األسكار اإلليكتركنية حيث يتـ  2016-7-24كضح عكا اليـك األحد 
ف الشخص المتابع في قضية ما مف حريتو حاليا تجربة عددا منيا حتى يستنى إستعماليا كبديؿ لمحبس المؤقت كعدـ حرما

مع ضماف إمتثالو أماـ الجيات القضائية بفضؿ السكار الذم يحدد مكقعو بدقة، كقاؿ إف التطبيقات الخاصة بالسكار 
ف كاف عمى " بكؿ دقة" اإللكتركني بتتبع  خطكات الشخص المتابع في قضيتو ما ميما كاف المكاف الذم يكجد بو كحتى كا 

كقاؿ أنو سيتـ إطالؽ ىذه التطبيقات المتعمقة بالسكار اإللكتركني " التطبيقات مف كفاءات جزائرية" إفتا أف ىذه متف سيارة 
 .2016يكليك  24 13:41الخبر  أكاليف  www.elkhabar.comأنظر . قبؿ نياية السنة 

http://www.elkhabar.com/
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وضع السوار االليكتروني   أمر بإصدارالجهات المختصة : الفرع االول 

السمطة القضائية  : اوال 

يكتركنية لعدة قضاة حسب الفئة ؿااليعكد اختصاص قرار الكضع تحت نظاـ المراقبة        
التي ينتمي إلييا الخاضع لممراقبة ، فيما إذا كاف بالغ أك حدث ، مف جية ، كمف جية 

أك  -ما قبؿ المحاكمة  -أخرل حسب المرحمة اإلجرائية فيما إذا كانت مرحمة التحقيؽ 
ة تنفيذ العقكبة كميا أك جزء منيا أك في نيايتيا أك بعد مرحمة المحاكمة أك في مرحؿ

 .عميو  استنفادىا ، ك كذلؾ حسب صفة الخاضع لممراقبة فيما إذا كاف منيما أك محکـك

ك منو يؤكؿ االختصاص في إصدار قرار الكضع تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية بالسكار 
قضاة  التحقيؽ، قاضي األحداث، االليكتركني في مرحمة ما قبؿ المحاكمة إلى قاضي

التياـ، قاضي الحريات ك الحبس، المكضكع في محكمة الجنح ك محكمة الجنايات، غرفة ا
في مرحمة ما قبؿ المحاكمة يمكف لككيؿ الجميكرية اقتراحيا في المثكؿ الفكرم ك في إطار ك

 .1المثكؿ بناءا عمى االعتراؼ المسبؽ بالجـر 

د النطؽ بعقكبة سالبة لمحرية كميا أك بعضيا مصحكبة أما في مرحمة الحكـ ك عف 
بأمر إيداع، يمكف القاضي المكضكع أف يحد في صمب الحكـ باف تنفذ كؿ أك جزء مف 

العقكبة السالبة لمحرية في إطار الكضع تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية بالسكار االليكتركني، 
 .2رية طكيمة المدة أك كإجراء أمني بعد نياية العقكبة السالبة لمح

أما في مرحمة تنفيذ العقكبة السالبة لمحرية فيمكف لقاضي تنفيذ العقكبات أك قاضي  
األحداث، تقريرىا كبديؿ لمعقكبة السالبة لمحرية أك قبؿ نياية العقكبة أك في نياية العقكبة 

 .كإجراء أمني
                                                           

األكؿ، المطمب الثاني، الشركط الخاصة بالعقكبة في قرار الكضع تحت نظاـ المراقبة  انظر الفصؿ الثاني، المبحث - 1
 االلكتركنية بالسكار االلكتركني

 :2013جكاف  28المنشكر المؤرخ في . ، قانكف إجراءات جزائية فرنسي122المادة  - 2
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أما بالنسبة لمتابعة تنفيذ قرار الكضع تحت المراقبة االليكتركنية فيي بال شؾ ليست  
اختصاص قضائي صرؼ إال أف قانكف اإلجراءات الفرنسي كفر مجمكعة مف الكسائؿ 

القانكنية التي تمكف السمطة القضائية مف التحكـ في عممية المراقبة كتكجيييا كىي األمر 
، األمر باإليداع كتخضع لنفس اإلجراءات العادية فيما يخص باإلحضار، األمر بالتكقيؼ

لمنظر مباشرة مف طرؼ مصالح كبصفة استثنائية يمكف اتخاذ  اآلجاؿالتبميغ ك الطعف ك 
إجراء التكقيؼ الدرؾ ك الشرطة أك عف طريؽ أمر مف السمطة القضائية المختصة ، كما 

ر حالة الضركرة أك الجميكرية اتخاذ نفس اإلجراء ، ك مبرر ىذا اإلجراء ىك تكؼ يمكف لككيؿ
الطكارئ ك المتمثمة في كجكد سبب أك مجمكعة أسباب تؤكد بما ال يدع لمشؾ أف ىناؾ خرقا 

معينيف أك  لاللتزامات المفركضة عمى الخاضع لممراقبة كميا أك بعضيا خاصة فيما يخص
 .1ص كالضحية مثال ربط عالقة معيـ حظر ارتياد أماكف معينة أك حظر االلتقاء بأشخا

ىكذا كبصفة استثنائية كذلؾ ، يمكف لمدير المؤسسة العقابية إعادة الخاضع لممراقبة  
فكرا إلى داخؿ المؤسسة العقابية ك دكف استعماؿ اإلكراه البدني ، في صكرة المراقبة 

مع تبميغ القاضي  ج ؼؽ  124كبة حسب ما تقتضيو المادة االليكتركنية في نياية العؽ
المختص فكرا ، ك يككف ذلؾ في حالة اإلخالؿ بااللتزامات المتعمقة بالقكاعد التأديبية لقانكف 

 .2السجكف

 

 

                                                           

 :2013جوان  28الورد في المنشور المؤرخ في  - 1

جوان  28قانون إجراءات جزائية فرنسي ورد في المنشور المؤرخ في  R57-73و  R57-71و  124المادة  - 2

2013: 

Circulaire inter directionnelle du 28 Juin 2013, ref NOR: JUSD137006C, op.cit, page 51. " Concemant le PSE en 

application des dispositions de l'article D.124 du CCP, le chef d'établissement peur, en cas d'urgence détenus qui 

viole les règles disciplinaires relatives au régime des détenus édictées aux articles R 57-7-1 à R 57-7-3 du CCP, 

manque à son obligation de bonne conduite ou provoque un incident. Dans ce cas il doit en être rendu compte 

sans délai au JAP ou au JE. " 
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 اإلدارة العقابية و المصمحة العقابية لإلصالح والتأهيل: ثانيا 

قصد تحقيؽ التكامؿ كاالنسجاـ ك السير الحسف لمكضع تحت نظاـ المراقبة  
كني ، فاف اإلدارة العقابية مف خالؿ المصمحة العقابية لإلصالح االليكتركنية بالسكار االليكتر

، تتكفؿ بكؿ التحضيرات التقنية ك الفنية األكلية الضركرية إلجراء المراقبة  كالتأىيؿ
االليكتركنية ، كما تتكلي تنفيذ أكامر ك طمبات ك قرارات السمطات القضائية المختصة في 

دراسات الجدكل كالقابمية ، بما يتماشى كالخصائص ىذا الشأف ، كتنفيذ طمبات انجاز 
انية ك الدكرية لمكاف المراقبة الشخصية لكؿ خاضع لممراقبة ، ككذا القياـ بالمعاينات الميد

الخاضع لممراقبة ، مما يجعميا تمعب دكرا ميما في نجاح التنفيذ العممي لممراقبة االليكتركنية ك
حرل فكجي عمؿ ، ك المذاف يعمالف في إطار تكامؿ ، كتنقسـ المصمحة إلى قسميف أك باأل

 .كتنسيؽ تاـ كدائـ فيما بينيما كبيف السمطة القضائية 

 -كما سبؽ بيانو  -فالفكج أك القسـ األكؿ مكمؼ بانجاز دراسات الجدكل ك القابمية  
ض قبؿ بدأ المراقبة ك التي بال شؾ تكفر صكرة كاضحة لسمطة القضائية التخاذ قراراتيا برؼ

ك يتدخؿ ىذا الفكج أك قبكؿ الكضع تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية بالسكار االليكتركني ،
خالؿ تنفيذ المراقبة فيما يخص تعديؿ المكاقيت أك تنفيذ طمبات السمطات القضائية عندما 

 .يتعمؽ األمر بطمب تكضيحات ميدانية لتعديؿ االلتزامات

جانب التقني ك الفني المحض ، كالذم تمقك تككينا أما الفكج أك القسـ الثاني فمكمؼ باؿ 
متخصصا فيو ، كنقؿ الكسائؿ المادية كالفنية ك تركيبيا عمى النحك الذم يضمف أدائيا 

لكظيفتيا بشكؿ جيد ك فعاؿ ، ك في بعض األحياف بمساعدة متعيد الخدمات أك المؤسسة 
مراقبة فيما يخص األعطاب الخاصة مصنعة األجيزة ، ك يتدخؿ ىذا الفكج خالؿ تنفيذ اؿ
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الفنية التي مف غير المستبعد أف تحدث ، ك كذلؾ في حالة تعميؽ أك نياية أك سحب قرار 
 .1الكضع تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية

 :القطب المركزي لممراقبة االليكترونية : ثالثا 

في فرنسا يتكاجد القطب المركزم لممراقبة االليكتركنية عادة في المديرية الجيكية  
لإلدارة العقابية ، ك يكجد عشرة أقطاب مركزية لممراقبة االليكتركنية مكزعة عمى كامؿ التراب 
الفرنسي تسير عمى متابعة كؿ صكر المراقبة االليكتركنية الثابتة ك المتحركة بدكف انقطاع 

، يتمتع باختصاص إقميمي يمتد إلى عدة مؤسسات  7/  7ك كامؿ أياـ األسبكع  24/  24
عقابية بحيث يتبع كؿ قطب مجمكعة مف المؤسسات العقابية المكجكدة في كاليات مختمفة ، 

ك اختصاص كطني فيما يخص المراقبة االليكتركنية المتحركة كالتي تتطمب المتابعة 
اخؿ االختصاص اإلقميمي القطب أخر أيف يتطمب التنسيؽ المستمرة لمخاضع لممراقبة ك لك د

الكسائؿ المادية ك تكفير األجيزة  فيما بينيما ، كما يشرؼ القطب عمى تسيير مخزكف
كخالؿ عممية المراقبة كالمتابعة يتمقى القطب المركزم لممراقبة  ،2لممؤسسات العقابية 

 : االليكتركنية نكعيف مف اإلخطارات

 تقنيةاإلخطارات ال-1

إف صناديؽ اإلرساؿ ك االستقباؿ ، المثبتة عمى مستكل مكاف المراقبة تبعث بصكرة  
متكاصمة معطيات يتـ تحميميا بكاسطة برنامج معمكماتي مثبت عمى جياز الكمبيكتر المركزم 

الذم يقـك بتقسيميا إلى إشارات عادية ك غير عادية ، كيترجـ مكظفك القطب ىذه األخيرة 
ضمنيا اإلخطارات التقنية ، ك عادة ما تككف مرتبطة بنفاذ البطاريات إلى إخطارات ، كمف 

                                                           

: 2013جكاف  28المنشكر المؤرخ في  - 1
Circulaire inter directionnelle du 28 Juin 2013, ref NOR: JUSD137006C, op.cit, page 11 

 
 2013جكاف  28المنشكر المؤرخ في  - 2

Circulaire inter directionnelle du 28 Juin 2013, ref NOR : JUSD137006C, op.cit, page 12 
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ك التي تحتاج إلى إعادة تعبئة كؿ سبعة إلى عشرة أياـ ، أك عطب تقني داخمي في 
الصندكؽ أك السكار االليكتركني ، أك عدـ استقباؿ الشارة بسبب عازؿ أك انعداـ تغطية 

تقنييف الفنييف عف بعد أك في مكاف المراقبة شبكة الياتؼ ، كميما كاف العطب يتدخؿ اؿ
. 1إلصالحو ، أك حتى استبداؿ األجيزة إذا تطمب األمر ذلؾ

 اإلخطارات المتعمقة بخرق االلتزامات-2

كما يتمقي القطب المركزم لممراقبة االليكتركنية إخطارات خرؽ االلتزامات ، كالتي  
تككف مرتبطة بمكاقيت المراقبة ، ك أماكف تكاجد الخاضع لممراقبة ، أك االعتداء ك تخريب 

 .2األجيزة أك محاكلة ذلؾ ، أك الدخكؿ في منطقة ممنكعة عمى الخاضع لممراقبة 
نكع اإلخطار تقني ، أك خرؽ لاللتزامات يجب إعالـ كعمى كؿ حاؿ كميما كاف  

انظر )القاضي المختص مباشرة ، إضافة إلى انجاز تقرير مفصؿ حكلو في اقرب اآلجاؿ 
، كما انو في حالة المراقبة االليكتركنية في إطار الرقابة القضائية ككبديؿ (09الممحؽ 

 ب الخاضع لممراقبة ، فيمكفلة ىركلمحبس المؤقت،ك في حالة خرؽ لاللتزامات ، أك حا
ك كذلؾ فيما يخص تمقي األكامر  إخطار السمطة القضائية عف طريؽ الياتؼ مباشرة

 .3قانكف عقكبات 434  -29الطمبات القضائية، ثـ استيفاء اإلجراءات الشكمية الحقا المادةك
 :جهاز الحماية القضائية لمشباب : رابعا 

القضائي الذم قرر فيو الكضع تحت نظاـ يتدخؿ ىذا الجياز ميما كاف اإلطار  
كتدبير امني ، أك كبديؿ لمعقكبة السالبة لمحرية كميا أك  قبة االليكتركنية الثابتة ، سكاءالمرا

                                                           

 :2013جكاف  28المنشكر المؤرخ في  - 1
Circulaire inter directionnelle du 28 Juin 2013, ref NOR : JUSD137006C, op.cit, page 46. 

 :2013جكاف  28المنشكر المؤرخ في  - 2
Circulaire inter directionnelle du 28 Juin 2013, ref NOR JUSD137006C, op.cit, page 11 

 2013جكاف  28المنشكر المؤرخ في  - 3
Circulaire inter directionnelle du 28 Juin 2013, ref NOR : JUSD137006C, op.cit, page 48 
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بعضيا أك في نياية العقكبة ككاف مكضكعيا قاصر ك تككف تدخالتيا بالتنسيؽ مع اإلدارة 
اـ ىذه األخيرة زيادة عمى الشؽ العقابية مصمحة اإلصالح كالتأىيؿ أيف تتكفؿ ببعض مو

التربكم مف دراسة الجدكل ك القابمية ، قبؿ ك أثناء تنفيذ الكضع تحت نظاـ المراقبة 
االليكتركنية الثابتة ، كليا صالحيات كاسعة خاصة في اقتراح التدابير ك اإلجراءات التي 

ق ك تيذيب تتماشى ك الخصائص النفسية ك السمككية لمقاصر ك متطمبات إعادة إدماج
ميدانية قبؿ ك خالؿ تنفيذ  سمككو لتفادم العكدة لمجريمة كما تحكز صالحية انجاز معاينات

الكضع تحت المراقبة االليكتركنية ك اقتراح أم تعديؿ في االلتزامات ك كذا المكاقيت کي 
 .1تتماشى المراقبة مع متطمبات البرنامج التربكم 

تعميق ونهاية قرار الوضع لمسوار االليكتروني   :الفرع الثاني 

يستمر الكضع تحت نظاـ المراقبة اإللكتركنية طكاؿ المدة التي تضمنيا القرار سكاء  
في مرحمة التحقيؽ أك المحاكمة أك التنفيذ، كتنتيي بانتياء مدتيا بشكؿ طبيعي، كقبؿ ىذا قد 

 :كما يمي   نتناكلوسيشكب تنفيذىا بعض األحداث تستكجب تعميقو كىك ما 

 لسوار االليكترونيلتعميق قرار الوضع :  أوال

يقصد بتعميؽ قرار الكضع تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية بالسكار االليكتركني، أف  
تقـك السمطة القضائية باألمر بتكقيؼ مؤقت لإلجراء خالؿ مرحمة تنفيذه ، بناءا عمى أسباب 

خرقو لاللتزامات قانكنية اعية متعمقة بالخاضع لممراقبة أك صحية أك أسرية أك اجتـ
: كاآلتي المفركضة عميو ، كيككف تعميؽ القرار

يستطيع قاضي تطبيؽ  R61-31-1، 1-1-720، 1-720انطالقا مف المكاد    
يتعمؽ بالكضع تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية  ماالعقكبات أك قاضي األحداث ، كخاصة في

لمحرية أك في نياية العقكبة ، أك كإجراء امني ككذا  ، كبديؿ لمعقكبة السالبة الثابتة في صكرة

                                                           

 .، قانكف إجراءات جزائية فرنسيD32 ،D147 - 30 - 55 -28المادة  - 1
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المتنقمة في المادة األخيرة ، أف يأمر بتعميقيا لمدة زمنية قابمة لمتجديد ، استنادا إلى أسباب 
ة بالخاضع لممراقبة ، كعادة ما ترتبط مدة التعميؽ بسب صحية أك أسرية أك اجتماعية متعمؽ

التعميؽ ، كال يترتب عف ىذا التعميؽ التحمؿ مف كؿ االلتزامات ك إنما يشمؿ فقط عدـ 
فيما يتعمؽ  اآلجاؿالخضكع المكاقيت المراقبة ، كتطبؽ إجراءات التعميؽ بنفس الشكؿ ك 

 .1بعقكبة الحبس

فإذا كاف التعميؽ لمدة زمنية بسيطة بسب كتحكيؿ مكاف المراقبة أك ظرؼ صحي  
طارئ مثال ، فمـ يتطمب المشرع الفرنسي ضركرة سحب معدات المراقبة كخاصة السكار 
االليكتركني ، أما إذا كاف التعميؽ لمدة زمنية طكيمة أك غير محدد المدة أك كاف سحب 

قني بعد طمب مف السمطة القضائية بسحب المعدات بما المعدات ضركرم ، يقـك الفريؽ الت
فييا السكار االليكتركني ، كبانتياء مدة التعميؽ يقـك نفس الفريؽ بإعادة تركيبيا فكرا ما لـ 
تقرر السمطة القضائية خالؼ ذلؾ ، كعمى كؿ حاؿ فاف عممية تعميؽ الكضع تحت نظاـ 

 .2لجيات الفاعمة فييا المراقبة االليكتركنية يتطمب تنسيؽ كبير بيف ا
اج ؼ يمكف لقاضي العقكبات أك قاضي األحداث ،  ؽ 18-712انطالقا مف المادة  

تعميؽ الكضع تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية الثابتة في صكرة، بسبب خرؽ الخاضع 
س لممراقبة لاللتزامات المترتبة عنيا ، كيترتب عف التعميؽ إيداع الخاضع لممراقبة مباشرة الحب

خمسة عشرة يـك مف تاريخ إيداعو ،  ، مع استجكابو مف طرؼ القاضي المختص في أجؿ
التخاذ قرار بشأف مكاصمة الكضع تحت المراقبة االليكتركنية بالسكار االليكتركني أك 

. 3إلغائيا
 

                                                           

.  ، قانكف إجراءات جزائية فرنسيD149- R63 -31-1، 1-1-720، 1-720المكاد  - 1
 .2013جكاف  28المنشكر المؤرخ في  - 2

Circulaire inter directionnelle du 28 Juin 2013, ref NOR : JUSD137006C. op.cit, page 
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 االلكتروني السوارالوضع انتهاء قرار : ثانيا 

بشكؿ  ينتيي الكضع تحت المراقبة اإللكتركنية بالسكار االليكتركني في صكرة  
طبيعي، باستنفاذ المدة التي تضمنيا القرار أك الحكـ أك األمر ، عمى أف يؤخذ في االعتبار 

ما يمكف أف يستفيد منو المحكـك عميو مف قكاعد المعفك عف العقكبة في بعض صكرىا ، 
جماعيا ، إذ في ىذه الحالة تخصـ مدة العقكبة التي تـ العفك عنيا سكاء كاف عفكا فرديا أـ 

مف مدة الكضع تحت نظاـ المراقبة اإللكتركنية بالسكار االليكتركني ، مثؿ ما يحدث مع 
العقكبة السالبة لمحرية ، كما تنتيي كذلؾ في حالة استبداليا بالية أخرل كاإلفراج المشركط 

ىاتاف الصكرتاف مف المراقبة االليكتركنية يستخدماف كبديؿ أك الحرية النصفية ، باعتبار 
 .لمعقكبة السالبة لمحرية

أك ما يسمى  ARSEأما بالنسبة لقرار الكضع تحت المراقبة االليكتركنية في صكرة  
ك ىك إجراء كما سبؽ كبيننا  تحديد اإلقامة أك اإلقامة الجبرية تحت المراقبة االليكتركنية ،

، فتنتيي في الحاالت (10انظر الممحؽ )كسطي يجمع بيف الرقابة القضائية كالحبس المؤقت 
 :التالية 

  22فحسب المادة-D32ؽ اج ؼ ، بصدكر أمر باألكجو لممتابعة مف قاضي 
اج  ؽ 149التحقيؽ ، مما يترتب عف ذلؾ التعكيضات المنصكص عمييا في المادة 

 . ؼ

  32  -23ذلؾ ك حسب المكاد ؾD  ،179  بعد أمر بإحالة الممؼ إلى قاضي
. قاضي التحقيؽ يبرر استمرارىا المكضكع في مكاد الجنح ، إال بقرار مسبب مف

قبؿ  بقرار مسبب مف قاضي التحقيؽ في مكاد الجنايات D32-24حسب المادة ك
 .إحالة الممؼ إلى قاضي المكضكع
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  االليكتركني  ضع تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية بالسكارفي حالة عدـ تمديد مدة الك
بنياية المدة  ك عدـ تمقي اإلدارة العقابية ألم أمر في ىذا الشأف، فتنتيي مباشرة

 .المحددة في قرار الكضع

 أك  كما تنتيي كذلؾ بأمر مف غرفة االتياـ بعد إعادة تكييؼ الجريمة إلى مخالفة
 .الحريةجنحة بسيطة ال تتطمب تقييد 

 باإلدانة أك  بأمر مف قاضي الحكـ قبؿ مناقشة المكضكع أك بعد المناقشة بحكـ بات
 .البراءة

ك بعد انتياء مدة المراقبة اإللكتركنية بنجاح، يتعيف عمى المختصيف الفنييف إعادة  
أجيزتيا إلى المؤسسة العقابية، فيتـ نزع السكار االليكتركني ك فؾ صندكؽ االستقباؿ، حيث 

  .1تـ فحصو لمتأكد مف سالمتو ك جرده ك تحكيمو إلى القطب المركزم لممراقبة االليكتركنيةم
لغاءسحب : نيالمطمب الثا  لسوار االليكترونيقرار الوضع ل وا 

يستمر الكضع تحت نظاـ المراقبة اإللكتركنية طكاؿ المدة التي تضمنيا قرار الكضع  
االليكتركني ، سكاء في مرحمة التحقيؽ أك المحاكمة تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية بالسكار 

أك التنفيذ أك كإجراء امني بعد استنفاذ العقكبة ، كتنتيي أما بانتياء مدتيا بشكؿ طبيعي كما 
سبؽ ك بينا في المطمب السابؽ ، أك بحسب قرار فرضيا مف طرؼ السمطة القضائية 

بة االليكتركنية أف تقـك السمطة المختصة ، ك يقصد بسحب قرار الكضع تحت نظاـ المراؽ
القضائية باألمر بكضع حد نيائي لإلجراء قبؿ استنفاذ المتيـ أك المحكـك عميو المدة 

القانكنية لممراقبة االليكتركنية ، بناءا عمى خرؽ جسيـ لاللتزامات قانكنية المفركضة عميو ، 
: كسنتناكؿ سحب القرار بشيء مف التفصيؿ في الفرعيف أدناه 

 

                                                           

 .قانكف إجراء ات جزائية فرنسي D32-24، 032-22، 179، 149المكاد  - 1
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 :لسوار االليكترونيلأسباب سحب قرار الوضع : فرع األول ال

تختمؼ أسباب سحب قرار الكضع تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية بالسكار  
االليكتركني حسب الصكرة التي كاف عمييا، كبتالي اإلطار القضائي الذم فرضت فييا ، 

 :ة كما يميكعميو سنحاكؿ تقسيـ سحب القرار حسب صكر المراقبة االليكتركني

ينص المشرع الفرنسي عمى حاالت سحب قرار الكضع تحت نظاـ المراقبة  
كينحصر ذلؾ . مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي  10-723في المادة  ك اإللكتركنية

 :في ست حاالت كالتالي

  كيتحقؽ ذلؾ إذا كجد المحكـك عميو نفسو : أف يطمب المحكـك عميو إلغاء المراقبة
 .عف االلتزاـ بكاجباتيا ، كعادة تعكد ألسباب صحيةعاجزا 

  كما لك ترتب عميو ضركرة تغيير الخاضع : أف يرفض المحكـك عميو تعديؿ شركطيا
 .لممراقبة لمحؿ إقامتو ، أك إطالة مدتيا بزيادتيا مثال مف ستة شيكر إلى سنة 

 ة عمى نحك كقد أكرد المشرع الفرنسي ىذه الحاؿ: أف يصدر حكما جديدا باإلدانة
مطمؽ، بغض النظر عف نكع الجريمة، سكاء كانت مف جرائـ األشخاص أك األمكاؿ 

كما ال يشترط المشرع قدرا معينا مف الجسامة، جناية كانت أـ جنحة . أك المعمكمات
أـ مخالفة، بؿ ال ييـ زمف معيف الرتكابيا، سكاء كاف قبؿ الجريمة األصمية، أك 

 .بعدىا، أك أثناء التنفيذ

 كىي تمؾ االلتزامات التي : خالفة االلتزامات التكميمية التي يجكز لمقاضي فرضيا ـ
 .مف قانكف العقكبات 46-132إلى  43-132نص عييا المشرع في المكاد مف 

 كيقصد بذلؾ تغيب الخاضع ليا بدكف عذر : تممص الخاضع لمراقبة مف تنفيذىا
 .لمراقبة اليكمية كما ينبغي مقبكؿ عف مكاف المراقبة، أك عدـ التزامو بساعات ا
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  كجاء ىذا العنصر بصكرة عامة ك دكف كضكح كمف الممكف انو : سكء السمكؾ
مرتبط بسمكؾ الخاضع لممراقبة مع المحيط الذم يعيش فيو ، أك مع أعكاف المراقبة ، 

 .أك مكظفي المصالح االجتماعية

  -8، 140تطبيؽ المادتيف  ؼ ، المحددة لكيفيات ج ؽ D32-19حسب المادة      
، ال تختمؼ  ARSE، فاف أسباب سحب قرار الكضع تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية  142

عف نظيرتيا في الرقابة القضائية ، إذا فيي متعمقة بالتزامات الرقابة القضائية المذككرة في 
ف الفرنسي التزاما في القانك 17ؽ اجؼ ك تتضمف أكثر مف  4-142إلى  138المكاد مف 

كعدـ مغادرة الحدكد اإلقميمية التي تحددىا السمطة القضائية ، كعدـ الذىاب إلى أماكف 
تعينيا السمطة القضائية ، تسميـ  معينة ، ككذا المثكؿ الدكرم أماـ المصالح ك السمطات التي

كافة الكثائؽ التي تسمح بمغادرة التراب الكطني ، أك التي تسمح بممارسة نشاط مرخص 
التعميؽ الكمي أك الجزئي لنشاط الميني ، االمتناع عف رؤية بعض األشخاص ، ك الخضكع ك

عدـ مغادرتيا إال بإذف قضائي  لعالج طبي ، المككث في إقامة محمية يعينيا القاضي ك
افة إلى بعض التدابير عدـ مغادرة اإلقامة إال بشركط كفي مكاقيت محددة ، إضك

التي تستيدؼ إعادة التأىيؿ ، إضافة إلى التزامات أخرل متعمقة  التربكيةاالجتماعية
بالمحافظة عمى األجيزة ، بتالي فأم خرؽ لياتو االلتزامات كميا أك جزء منيا يؤدم إلى 
 .1سحب قرار الكضع تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية مف طرؼ السمطة القضائية المختصة

بالية أخرل كالمتابعة االجتماعية القضائية أك  أما بالنسبة ، فدائما ما تككف مرتبطة 
نظاـ اإلفراج المشركط ، أك المراقبة القضائية البعدية ، كبتالي فاف أسباب سحب قرار 

اب سحب اآللية المرتبطة بيا الكضع تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية ال تختمؼ عف أسب

                                                           

 .، قانكف إجراءات جزائية D32-19، 8-142، 4-142إلى  138المكاد  - 1
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اج الشركط ، أك المراقبة القضائية كانت المتابعة االجتماعية القضائية أك نظاـ اإلفر سكاء
 .1البعدية 

كعمى كؿ حاؿ يترتب عمى مخالفة االلتزامات ، التعميؽ المؤقت لمكضع تحت نظاـ  
راقبة إلى المؤسسة العقابية المراقبة االليكتركنية بالسكار االليكتركني ، ك إعادة الخاضع لمـ

مؤقت ، صادر مف السمطة بعد أمر باإلحضار أك أمر باإليداع رىف الحبس اؿ سكاء
القضائية المختصة ك استثناءا في حالة الضركرة القصكل مف طرؼ ككيؿ الجميكرية ، كبعد 

اليركب أك  كاف يشكؿ جريمة أخرل أكال، سكاء االستجكاب كتكييؼ خرؽ االلتزامات فيما إذا
فترة عقكبتو  إتالؼ ممتمكات عمكمية أك خيانة أمانة ، يكجو الخاضع لممراقبة إما لالستكماؿ

المؤسسة العقابية ، أك الكضع رىف  السالبة لمحرية بطريؽ االحتباس العادم داخؿ أسكار
 .2مع مراعاة المدد القصكل القانكنية لمحبس المؤقت -الحبس المؤقت ، أك الرقابة القضائية 

 اإلجراءات القانونية و العممية: الفرع الثاني 

العادية لقرار الكضع تحت نظاـ المراقبة االلكتركني يترتب عمى نياية العادية أك غير  
 :بالسكار االلكتركني مجمكعة مف اإلجراءات القانكنية كالعممية كما يمي

 :اإلجراءات القانونية : أوال 

يتـ سحب قرار اإليداع تحت المراقبة اإللكتركنية عمى مراحؿ إجرائية متعاقبة ، تبدأ  
صمحة اإلصالح كالتأىيؿ لاللتزاـ الذم تـ خرقو ، مع األخذ بتحديد مكظفي اإلدارة العقابية ـ

يحكؿ ك في التأىيؿ ك إعادة االندماجبعيف االعتبار مدل التقدـ الذم أحرزه الخاضع لممراقبة 
يكتركنية التقرير لككيؿ الجميكرية الذم يقدـ طمب لسحب قرار الكضع تحت نظاـ المراقبة االؿ

قاضي التحقيؽ أك اإلحداث أك تطبيؽ العقكبات حسب الحالة ،  إلى القاضي المختص سكاء
                                                           

 قانكف إجراءات جزائية فرنسي 61-35إلى  R61-27المكاد  - 1
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ك في النياية يصدر ىذا األخير مف القاضي المختص ، بتقدير مالئمة سحب القرار مف 
عممو كلك مع تكافر أسبابو ك مبرراتو ، بعد استجكاب الخاضع لممراقبة بحضكر محاميو مع 

، كممثؿ عف اإلدارة العقابية ، كيككف قرار مراعاة حقكؽ الدفاع ، كطمبات النيابة العامة 
القاضي بإلغاء الكضع تحت نظاـ المراقبة اإللكتركنية بالسكار االليكتركني نافذا فكر صدكره 

كمة المختصة بتحكيؿ ممؼ المعني ، ك ىك قرار قابؿ لمطعف ، ثـ تتكفؿ كتابة ضبط المح
التي تتكفؿ باإلجراءات تبميغ المؤسسة العقابية المختصة  قرار السحب إلى كتابة ضبطك

 .1الجيات الفاعمة في المراقبة االليكتركنية لمقياـ باإلجراءات العممية كؿ حسب اختصاصو

 اإلجراءات العممية: ثانيا 
انظر )بصكرة عامة تتمخص اإلجراءات العممية في استرجاع المعدات ك التجييزات       

 حيث تتكفؿ كتابة ضبط المؤسسة العقابية بتبميغ الخاضع لممراقبة ك محاميو ( 11الممحؽ 
 زم لممراقبة االليكتركنية ، سكاءاإلدارة العقابية مصمحة اإلصالح كالتأىيؿ ، ك القطب المرؾك

نكنية أك سحب قرار الكضع تحت نظاـ المراقبة االليكتركنية ، أك في حالة بنياية مدة القا
تعميؽ القرار لمدة زمنية طكيمة أك تعميؽ يتطمب استرجاع التجييزات حسب الحالة ، أك أم 

 .تعديؿ في الكضعية القانكنية لمخاضع لممراقبة كاستبداليا بالية أخرل 
كالتأىيؿ أك جياز الحماية القضائية لمشباب  كفي كؿ األحكاؿ تتكلى مصمحة اإلصالح     

بمساعدة الخاضع لممراقبة ، استرجاع المعدات ك التجييزات إلى كتابة ضبط المؤسسة 
، أيف تقـك  -ؼ ك ما بعدىا  اج ؽ 148التي تقـك بإجراءات رفع الحبس المادة  -العقابية 

ك إرساليا إلى القطب  بفؾ السكار االليكتركني ك التأكد مف سالمة المعدات ك جردىا
المركزم في أجؿ ال يتعدل السبعة أياـ ، ك تحييف سجالت المراقبة االليكتركنية ك انجاز 

                                                           

: 2013جكاف  28المنشكر المؤرخ في  - 1
Circulaire inter directionnelle du 28 Juin 2013, ref NOR : JUSD137006C, op.cit, page53-54. 
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تقرير تقييمي شامؿ ك نيائي عف عممية المراقبة االليكتركنية ، تحفظ نسخة منو ك يرسؿ إلى 
 .1القاضي المختص ك إلى القطب المركزم لممراقبة االليكتركنية

بسبب رفض الخاضع لممراقبة ،  مانع مف استرجاع التجييزات سكاء في حالة كجكدما ا      
أك أم شخص أخر في مكاف المراقبة ، أك بسبب تدمير أك تدىكر حالة المعدات ك التي 
تجعؿ مف المستحيؿ استرجاعيا ، يتـ انجاز تقرير مفصؿ بمعية مدير المؤسسة العقابية 

ية المختص إقميميا ، لتكييؼ العناصر فيما إذا كانت المختصة ، يرسؿ إلى ككيؿ الجميكر
تشكؿ جريمة إتالؼ ممتمكات عمكمية ، أك خيانة أمانة ، أما في حالة كجكد الخاضع 

لممراقبة رىف الحبس أك الحبس المؤقت أك التكقيؼ لمنظر نتيجة اإلخالؿ الجسيـ بااللتزامات 
الح كالتأىيؿ ، ك جياز المتابعة فاف عممية استرجاع المعدات تسير عمييا مصمحة اإلص

. 2القضائية لمشباب إذا كاف الخاضع لممراقبة قاصر
 آثار تطبيق السوار االليكتروني : المطمب الثالث 

 أنكاعلقد اكدت الدراسات اف اقامة السجكف كتطبيؽ العقكبات السالبة لمحرية في شتى      
صالحفاشؿ في مجاؿ السيطرة عمى الجريمة  أمر، الجرائـ  المجرميف ، فعمى العكس مف  كا 

ذلؾ ، فقد تككف السجكف نكاة كمدرسة لتدريب المجرميف عمى جرائـ اكثر خطكرة مف سابقتيا 
يفقد  أمركالمجتمع ،  كاألصدقاء األىؿكؿ ىذا عمى حساب ميزانية الدكلة ، فالعزؿ عمى 

سنتطرؽ في ىذا المطمب . ركح المبادرة ، كالشعكر بالمرارة كالحقد كالكراىية تجاه المجتمع 
بديؿ لمعقكبة السالبة لمحرية في  كإجراءالناتجة عف تطبيؽ السكار االليكتركني الى اىـ اآلثار 

:  فرعيف 

 

                                                           

 .58-57نفس المرجع ص  - 1
 :2013جكاف  28المنشكر المؤرخ في  - 2

Circulaire inter directionnelle du 28 Juin 2013, ref NOR JUSD137006C, op.cit, page 58. 
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اآلثار االيجابية لمسوار االليكتروني  : الفرع االول 

اآلثار االيجابية لمسوار االليكتروني بالنسبة لمدولة  : اوال 

:   خفض تكمفة آثار السجون_ أ

المؤسسة ، التي يكدع فييا المحكـك عميو ، لقضاء مدة العقكبة  أكالسجف ىك المحؿ      
السالبة لمحرية التي حكـ عميو بيا ، عرفت السجكف منذ القدـ عندما اقاـ الممكؾ الحصكف 

كلقد كانت السجكف في بداية . كالقالع كالزنزانات ليككف ذلؾ بداية تاريخ التنفيذ العقابي 
السجف ، كظؿ الحاؿ عمى ذلؾ الى غاية القرف العشريف حيث  أكلمحجز  أماكفمجرد  األمر

صالحياالسجكف  بأحكاؿبدأ االىتماـ  ، كتكالت الدعكات نحك استبعاد الجزاءات التأديبية  كا 
 كالمأكؿالقاسية ضد المساجيف ، كضركرة العمؿ عمى تحسيف معيشتيـ مف حيث الممبس 

عاية الصحية كالنفسية مف خالؿ تخصيص اطباء مختصيف يشرفكف عمى كالراحة كتكفير الر
خمؽ مناصب شغؿ داخؿ المؤسسة العقابية  ، ككذا1كصحتيـ الجسدية كالنفسية سالمتيـ 
الرياضية كغيرىا ،  كاأللعابفراغيـ في العمؿ  أكقاتعمى مكاسب مالية ، كمأل كالحصكؿ 

مع زيادة قدرات مكظفي ىذه المؤسسات لتشمؿ كؿ  كتقديـ برامج دينية ، ثقافية ترفييية ، ىذا
المتراكمة اصبحت تكمفة السجكف تفكؽ تكمفة ادارة  األعباءكؿ ىذه  كأماـ. التخصصات 

بديؿ لمعقكبة السالبة  كإجراءالسكار االليكتركني  إلىالجامعات في بعض الدكؿ ، فاف المجكء 
. لسجكفا إلدارةلمحرية يقمص مف المصاريؼ التي تكجو سنكيا 

 :التقميل من جرائم العودة _ ب

العكدة ىي ارتكاب الجاني لجريمة جديدة بعدما سبؽ الحكـ عميو بحكـ بات ام نيائيا       
تقميدم ، ال  أسمكبتطبيؽ العقكبة السالبة لمحرية لو  أفالدراسات  أكد، 2عف جريمة سابقة 

                                                           

، 139، ص 2016عبد الإله المراغي، المعاممة العقابية لممسجكف، المركز القكمي لإلصدارات القانكنية ، القاىرة ،   -  1
140 ،141. 
  . 143، ص2011باسـ شياب ، تعدد الجرائـ كأثاره اإلجرائية كالعقابية، بارم إيدسيكف، الجزائرػ -  2
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يحقؽ الغرض البعيد لمجريمة في حماية المجتمع مف كقكعيا ، كال الغرض القريب في ايالـ 
، فاف المحكـك عميو بعد خركجو مف  أخرلالمجـر كمنعو مف العكدة الى ارتكاب الجريمة مرة 

المؤسسة العقابية بعد قضاء مدة زمنية معينة ، يجد نفسو ميمشا مف الناحية االجتماعية ، 
شغؿ ، كلذلؾ يميؿ لمعكدة لمجريمة ، فقد يمنح السكار  أككظيفة  أم أداءكعاطؿ عف 

 بأنوخاصة عند شعكره  اإلجراـ، كاالبتعاد عف  األخطاءاالليكتركني لحاممو فرصة لتدارؾ 
.  مراقب كىذا ما يمنعو مف العكدة الرتكاب الجريمة 

اآلثار االيجابية لمسوار االليكتروني بالنسبة لممحكوم عميه  : ثانيا 

اف تطبيؽ السكار االليكتركني كبديؿ لمعقكبة السالبة لمحرية :  من الناحية االقتصادية_ أ
قصيرة المدة ، تمكف حاممو مف ممارسة كظائفو المعيكدة كما تسمح لو بمكاصمة دراستو اك 

. جعمو عضكا فعاال في مجتمعو تككينو بشكؿ طبيعي ، مما م

 كأسرتويمنح السكار لحاممو فرصة البقاء في مجتمعو كمحيطو :من الناحية االجتماعية _ ب
، كتفقده ركح المبادرة ،  كاألقارب األىؿ، فاف العقكبة السالبة لمحرية تجعمو منعزؿ عف 

ية االسرة كخاصة كالشعكر بالحقد كالمرارة كالعزلة ، كليس ىذا فحسب فقد تأثر عمى نفس
. االطفاؿ لغياب مف يعيميـ ماديا كمعنكيا ، كىذا ما قد يؤدم لتداعيات كآثار كخيمة

اآلثار السمبية لمسوار االليكتروني  : الفرع الثاني 

اآلثار السمبية لسوار االليكتروني بالنسبة لمدولة  : اوال 

قد ينتقد الكثيريف ىذا النكع مف ىذه العقكبة كخاصة في مدل تحقيقيا لكظيفة الردع      
بناء عمى رضا الجاني ، فيي بذلؾ قد تؤدم الى تآكؿ  إالال تتـ  كأنيا، كخاصة  كالتأىيؿ

، كمف جية اخرل فاف خركج الجاني مف المؤسسة  كأىدافياالعقكبة كتفقدىا مضمكنيا 
ق رفض في عدـ ارضاء شعكر المجتمع في تحقيؽ العدالة ، ككظيفة العقابية يمكف اف يقابؿ

. الدكلة 
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اآلثار السمبية لسوار االليكتروني بالنسبة لممحكوم عميه  : ثانيا 

قد يؤثر السكار االليكتركني عمى نفسية حاممو ، مما يجعمو  : من الناحية النفسية_  أ   
نكعا مف الضيؽ كالمعاناة ، كخاصة ذلؾ منعزال كمنطكيا عف مجتمعو ، كيخمؽ في نفسيتو 

. مكاف تكاجده فيو  كأمكقت  أممراقب في  بأنوكالشعكر اإلحساس 

االخطار  قد يتعرض حامؿ السكار االليكتركني الى العديد مف :من الناحية الصحية _ ب   
 كأمراضصحية  أضرارنتيجة ارتدائو ليذا الجياز االليكتركني لمدة ثالث فقد ينتج عنو 

.  عمى المدل الطكيؿ  إالخطيرة ، ال تظير نتائجيا 
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في البحث أخذ المستجدات العقابية فالوضع تحت المراقبة اإللكترونية أو ما يعرف تناولنا 
المستحدثة العديد من  اآلليةبالسوار اإللكتروني كإجراء بديل لمعقوبة السالبة لمحرية، حيث لقت ىذه 

اإليجابيات في الدول المتقدمة، إضافة إلى بعض محاوالت الفقو والقانون المقارن تحديد ماىية 
تحت النظام المراقبة اإللكترونية، نشأتو وتطوره وأىم مبادئو في التشريع الفرنسي ، وكيفية  الوضع

  السالبة لمحرية ثم تطوره د بدائل العقوباتلتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية واح إنتقالو من وسيمة حديثة
في إطار الرقابة القضائية، إلى أن أصبح متواجد   إلى تدبير أمني ، وكإجراء بديل لمحبس المؤقت

في كل المراحل اإلجرائية لمدعوى العمومية ، وقد حاولنا قدر اإلمكان اإللتزام بالموضوعية أثناء 
خالل تحديد إيجابياتو وسمبياتو في  خصم طرح ىاتو المناقشة بعض جوانب ىذا اإلجراء من 

العناصر ، وكذلك من خالل إجراء بعض المقارنات البسيطة مع بعض اآلليات الشبو لو المعتمدة 
في القانون الجزائري ، كما حاولنا أن نبين موقع ومدى تجسيد بعض المبادئ و الضمانات 

ة في التشريع العقابي الجزائري، ثم إنطالقا إلى المستحدث اآلليةفي ىذه  –ألىميتيا –الدستورية 
التنقيب عن النصوص التنظيمية و التطبيقية ، لرسم صورة ذىنية أثر وضوحا لنظام القانوني 
لموضع تحت النظام المراقبة اإلليكتروني في التشريع الفرنسي من خالل التعامل المباشر مع 

لعادية و الغير التي يتطمبيا إلى غاية نيايتو االشروط النصوص القانونية ، إنطالقا من مختمف 
 .العادية 

مراحل تطورىا ،  خطت  السياسية الجنائية في فرنسا وكذا الجزائر ، خطوات معتبرة في 
أحد وجوه المشرفة لتوظيف التطور العممي و التكنولوجي في ميدان العدالة  حيث تبرز ىذه اآللية

تؤدي إلى تجنيب المتيم الجياز القضائي لما توفره من مزايا   الجنائية ، و المؤىمة لتدعيم فاعمية
، وكذا في الحد من ظاىرة تكدس المؤسسات العقابية ، وتفعيل  -في الجزائر -الحبس المؤقت 

عادة اإلدماج االجتماعي ، وتحقيق بعض المكاسب عمى المستوى النفسي واألسري  برامج التأىيل وا 
 .، ومكافحة العود ، وتقميص النفقات العمومية والمادي لممتيم والمحكوم عميو
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 :ومن خالل ذلك يمكن عرض النتائج التالية 

السوار اإللكتروني كإجراء بديل لمعقوبة السالبة لمحرية ىو إجراء يخفف العبء عمى   -1
 .المؤسسات العقابية ، ويساىم في ترشيد نفقات الدولة 

خارج المؤسسة العقابية ، ىو بمثابة فرصة تسمح لو  إن السماح لممحكوم عميو بقضاء العقوبة  -2
لتدارك األخطاء ، وتحسين السموك ، والشعور بالمسؤولية ، وعزل السجين عن األىل والمجتمع ، 

 .أمر يجعمو يفقد روح المبادرة ويولد فيو الشعور بالمرارة والحقد والكراىية 

بة لمحرية في تحقيق التأىيل واإلدماج لقد أثبتت الدراسات عدم فعاليات العقوبات السال  -3
 .وخاصة  العقوبات طويمة األمد 

إن إستعمال المراقبة اإللكترونية كعقوبة بديمة لمعقوبات السالبة لمحرية أو كإجراء بديل لمحبس   -4
المؤقت ىو إنتاج فكري وعممي يفرضو التطور العممي والتكنولوجي الذي وصل إليو اإلنسان 

 .المعاصر

المجوء إلى إستخدام نظام المراقبة اإللكترونية بالسوار اإللكتروني أصبح  مطمب ال يمكن  إن  -5
إستغناء عنو ، إعتمدتو العديد  من الدول الغربية في قوانينيا لتجنب مضعفات العقوبة السالبة 

 .قصيرة المدةلمحرية 

لقانون تنظيم   في تعديميا  بالسوار اإللكتروني أخذت الجزائر بنظام المراقبة اإلليكترونية   -6
عادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين لسنة  كمرحمة جديدة  في تاريخ العقوبة ، ال  2018السجون وا 

 .يخرج عن النموذج العقابي وىو ليس إال تحديث تقني لتنفيذىا 

ر الجزائر أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية تطبق نظام المراقبة اإللكترونية والسوا  -7
 .اإللكتروني ، رغم ىذا فيي حديثة بالمقارنة بالتشريعات األخرى
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 اإلقتراحات

حقيقة أن األراء إختمفت بشأن تحديد مدة العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة ـ، إال أن تطبيق   -1 
د المشرع الجزائري لمسوار اإللكتروني كبديل لمعقوبة قصيرة المدة والتي ال تتجاوز ثالث سنوات تع

مدة طويمة بالمقارنة ماىو معمول بو في التشريعات المقارنة، بالتالي كمرحمة  تجريبية كأن ينبغي 
 .تحديد المدة بسنة واحدة فقط

ىذا باإلضافة إلى اإلنعكسات الخطيرة التي قد يتسبب فييا ىذا السوار عمى صحة ونفسية   -2
 .حاممو

راء بديل في نياية العقوبة التي ال تتجاوز مدتيا أما فيما يخص تطبيق السوار اإللكتروني كإج  -3
سنوات ، كان ينبغي تخصيص نصوص خاص بيا ، وتحديد نوع الجريمة إذا كانت من قبيل  3

 .الجنايات أو الجنح 

راسات ين إلجراء المزيد من البحوث والددعوة المراكز البحوث واألساتذة الجامعات والمختص  -4
 .اإللكترونية  في نظام المراقبة المتخصصة

وفي األخير يمكن القول أن العقاب سيبقى ضرورة إجتماعية ليا فائدتيا ونفعيا ، نظرا لما  
يقوم عميو نظام الجماعة من نظم ومبادئ يقررىا المجتمع ويتعارف عمييا األفراد ، إذ ال سبيل 

معقول إال بوجود عقاب ينتظر مخالفييا إال أنو البد من وجود توفيق إلحترام ىذه النظم والمبادئ ،
في العقاب ، وال يقتضي األمر بضرورة أن يتحقق ذلك داخل المؤسسة العقابية فقط، بل يمكن 

التي تمكننا من تفادي  اآللياتعن طريق  السوار اإللكتروني الذي يعد من أنجح  تجسيد ذلك 
رية خاصة قصيرة المدة، إال أنو البد أن يكمف حامل السوار مساوئ العقوبات السالبة لمح

اإللكتروني بإلتزمات أخرى تعود بالنفع لو ولصالح المجتمع ، كإلزامو بقيام بميام خيرية، أو حفظ 
      . القرآن الكريم، أو العمل في دار العجزة واأليتام وغير من البدائل
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بالمغة العربية  : أوال 
النصوص  القانونية    -1
النصوص التشريعية   -أ 
، المتضمن 1386صفر  18الموافق ل  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66أمر رقم  -

. 1966يونيو  11الصادرة بتاريخ  49قانون العقوبات المعدل والمتمم، ج ر، عدد 
ج ر عدد  2005فبراير سنة  06الموافق ذي الحجة  27المؤرخ في  04_05القانون رقم  -

جمادى  12المؤرخ في  01_18، المتمم بالقانون رقم  2005مارس  13الصادرة في  12
السجون   ، و المتضمن قانون تنظيم 2018يناير سنة  30الموافق  1439األول عام 

عادة إدماج االجتماعي لممحبوسين                                                                    .                                       وا 
  85/05يعدل ويتمم القانون رقم  1990يوليو  31المؤرخ في  90/  17قانون رقم  -

الصادرة في  35، المتعمق بحماية الصحة وترقيتيا، جر، عند 1985فبراير  16المؤرخ في 
 .1990أوت  15
نصوص التنظيمية   -ب 
المتضمن مدونة أخالقيات  1992يوليو  06المؤرخ في  92/  276المرسوم التنفيذي رقم  -

 .1992يوليو  08، الصادرة في 52ر عدد .الطب، ج
 ،1996ديسمبر  07 الموافق ل 1417عام  المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم   -

جريدة  ،    1996فمبرنو 28يتعمق بإصدار نص تعديل الدستور ، المصدق عميو بإستفتاء 
-16المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1996ديسمبر  8المؤرخة في   76رسمية عدد 

 .2016مارس  07في  المؤرخة 14، جريدة رسمية عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01
الكتب    -2
. 2009، دار اليومة ،الجزائر ،8احسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي ، العام ،ط  -
أحمد حامد، التدابير االحترازية في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، ديوان  -

. المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون سنة نشر
أحمد شوقي الشمقانی، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني،  -

. 1998ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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، 1اسامة حسين عبيد ،المراقبة الجنائية االلكترونية بالسوار االلكتروني ،دراسة مقارنة، ط -
.  2015دار النيضة العربية ، القاىرة ،

أيمن رمضان الزيتي، الحبس المنزلي، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاىرة،  -
2005 .

نشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، طبعة سميمان عبد المنعم، مبادئ عمم الجزاء الجنائي، م -
2002 .

شريف سيد كامل، الحبس أصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، دار النيضة العربية،  -
. 1999القاىرة، 

ــــ طاىر بودرة، التجربة العربية في مجال عدالة األحداث، دار الخميج ،بدون طبعة ،عمان ، 
2016. 

قانون العقوبات القسم العام، دار الحمبي الحقوقية، بيروت، عمى عبد القادر قيوجي،   -
.  2009طبعة 

عائشة حسين عمي منصوري ،بدائل العقوبة السالبة لمحرية قصيرة األمد ، دراسة مقارنة،  -
. 2016دار النيضة العربية ، القاىرة ،

ت القانونية ، عبد الإله المراغي، المعاممة العقابية لممسجون، المركز القومي لإلصدارا -
 .2016القاىرة ، 

عبد اهلل سميمان ، شرح قانون العقوبات ، القسم العم ، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات  -
.  2008الجامعية ،الجزائر ، 

عبد اهلل سميمان، النظرية العامة لمتدابير االحترازية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى،  -
. 1990ر، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائ

عمي عز الدين الباز عمي ، نحو مؤسسات عقابية حديثة ،الطبعة االولى ، مكتبة الوفاء  -
.  2016القانون االسكندرية ،مصر 

، 2عمر سالم المراقبة االلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية السجن ، ط  -
 .2005دار النيضة العربية القاىرة ، 

، 2مراقبة االلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لمحرية السجن ، ط عمر سالم ال -
. 2000دار النيضة العربية القاىرة ،
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محدت ابو النصر ، العاقة االجتماعية ، مجموعة النيل العربية ، دون طبعة ، بدون بمد  -
.  2004النشر ، 

مشروع القانون الجنائي المغربي بين العقوبات البديمة في  مسودة " ـــــ محمد البكوري،
،  مجمة الفقو و القانون ، جامعة محمد   الخامس الرباط، "توجييات الردع وغائيات النفع

 .2015و الثالثون، سبتمبر  العدد الخامس
 .2017ــــ محمد طواونة، حقوق اإلنسان بين  النص و التطبيق،دار الخميج، عمان ، 

سة العقابية في  السجون و مدى التزام الدول بالمواثيق الدولية ـــ نبيل العبيدي،أسس السيا
دراسة معمقة في القانون الجنائي الدولي ،المركز القومي لإلصدرات القانونية ،القاىرة، 

2015. 
 .2011باسم شياب ، تعدد الجرائم وأثاره اإلجرائية والعقابية، باري إيدسيون، الجزائرـ-
: مذكرات   -3
 مذكرةبوىنتالة ياسين، القيم العقابية لمعقوبة السالبة لمحرية في التشريع الجزائري ،  -

 .2012-2011، كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، ماجستير
ماجستير في قانون العقوبات والعموم مذكرة بحري نبيل، العموية المالية لمحرية وبدائميا،  -

  .2012-2011امعة منتوري، كمية الحقوق، قسم العموم القانونية، قسنطينة، الجنائية، ج
زكنون مجدة، الحماية الجنائية لممسكن في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شيادة  -

الماستر، القانون الجنائي والعموم الجنائية، كمية الحقوق، جامعة محند أولحاج، البويرة، تاريخ 
 .2016المناقشة ماي 

ر االلكتروني ،مذكرة و باستعمال السوا يةكباسي عبد اهلل ، وقيد وداد ،المراقبة االلكترون -
لنيل شيادة الماستير ، في القانون الجنائي تخصص الجرائم المعاصرة و السياسة الجنائية ، 

 .2017جامعة برج باجي مختار عنابة ، 
الماجستير،  مذكرةمحمد بن مشيرح ، حق المتيم في االمتناع عن التصريح، مذكرة لنيل  -

-2008م السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، فرع القانون العام، كمية الحقوق والعمو
2009. 

محمد سيف ، النصر عبد المنعم ،بدائل العقوبة السالبة لمحرية في التشريعات الجنائية  -
  .2004الحديثة ، كمية الحقوق جامعة االسكندرية ، مصر ،
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ناء مصطفى شريك ، نظام السجون في الجزائر نظرة عمى عممية التاىيل كما خيرىا السج -
، تخصص عمم اجتماع ، النحراف و الجريمة ،جامعة عنابة ، لسنة الجامعية 

2010/2011.    
 :مواقع اإللكترونية

استبدال الحبس بحمل السوار االلكتروني سيخفي االعباء الى ما بين النصف و الثمث  -
:   www.radioalgerie.DZ، انظر الموقع االلكتروني  09/01/2018،تاريخ النشر 

. 27/03/2018: تاريخ االطالع 
السعودية تطبيق السوار االلكتروني لمسجناء خارج اإلصالحات المنشور بتاريخ عمى   -

 :الموقع االلكتروني لجريدة العرب القطرية 
http://www.alarab.ca/mobile/details.php?issueld=1408&=156012  تاريخ

 .12:00عمى الساعة 4/04/2019الزيارة 
ديسمبر رسميا في استخدام السوار االلكتروني لمراقبة  25شرعة المحكمة الجزائرية االحد  -

، 26/12/2016المتيمين بقضايا محل التحقيق كبديل عن حبسيم احتياطيا،تاريخ، النشر 
تاريخ االطالع عمى   سرwww.arabic.sputritrnews.comانظر الموقع االلكتروني 

  :وتطوره عمى الموقع مبدأ الشرعية الجنائية -
http //www.maitremahmoudvakoub.blogspot.com   

 15:00 عمى الساعة 20/05/2019تاريخ الزيارة
:  مقاالتال
،موقع العموم القانونية ," بدائل العقوبة السالبة لمحرية ، لمفيوم و الفمسفة " ابراىيم مرابيط  -

.  5االجتماعية ، المغرب ،العدد و كمية العموم القانونية ، و االقتصادية و 
،مجمة النشر و "نظام المراقبة االلكترونية في القانون الفرنسي و المقارن "رامي المتولي ، -

 .63القانون ، كمية القانون جامعة االمارات ، العدد 
ساىر إبراىيم الوليد، مراقبة المتيم إلكترونيا لمحد من مساوئ الحبس االحتياطي دراسة  -

، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات اإلسالمية، المجمد الحادي والعشرون العدد -تحميمية
 .، كمية الحقوق، جامعة األزىر عزة2013األول، يناير 

http://www.radioalgerie.dz/
http://www.alarab.ca/mobile/details.php?issueld=1408&=156012
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في السياسية " السيوار اإلليكتروني " ونية صفاء أوتاني ، الوضع تحت المراقبة اإللكتر -
، العدد  25العاقبية الفرنسية ، مجمة جامعة دمشق لمعموم اإلقتصادية والقانونية، المجمد 

01 ،2009 .
 الفرنسية بالمغة: ثانيا 

Texte législatifs 

1- Code pénale français format PDF, téléchargé du site institut français 

d'information juridique (droit.org)  

2- Code des procédures pénales françaises format PDF, 

téléchargé du site institut français d'information juridique (droit.org) 

 3- Circulaire relative au placement sous surveillance électronique (PSE) NOR 

2005-3060 PMJ/ 23/12/2005 réf : NOR JUSD050103C, bulletin officiel du 

ministère de la justice n° 100 du 1er octobre aux 31 décembre 2005.  

4- circulaire de la DACG6 n° CRIM-08-05/E3 du 28 Janvier2008 relative au 

placement sous surveillance électronique mobile réf : NOR JUSD0802234C, 

bulletin officiel du ministère de la justice du 29 février 2008.  

5- circulaire de la DACG6 n° CRIM-10-09/E8 du 18 mai 2010 relative à la 

présentation des dispositions sur l'assignation à résidence avec surveillance 

électronique résultant de la loi pénitentiaire n° 1436-2009 et du décret des 1 ères 

avril 2010 réf : NOR JUSD1013203C, bulletin officiel du ministère de la justice 

du 31 mai 2010. 

 6- circulaire de 3 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions de 

l'article 723-28 de la loi pénitentiaire no 1436-2009 et du décret n° 1278-2010 

relatif aux modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement dans 

l'absence de tous aménagement de peine réf : NOR JUSD10131152C, bulletin 

officiel du ministère de la justicedu 31 décembre 2010. 

 7- Circulaire inter directionnelle du 28 Juin 2013 relative au 

guide méthodologique sur le placement sous surveillance électronique, réf NOR: 

JUSD1317006C Bulletin officiel de ministère de la justice 
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مــلخص المذكرة   

تبنت معظم األنظمٌ العقابيٌ المعاصرة بداُل للعقوبات السالبٌ للحريٌ 

قصيرة المدة َ ومنوا الوضع تحت المراقبٌ اِليكترونيٌ بالسوار اِليكترونً  َ 

وهو البديل المستحدث فً السياسٌ العقابيٌ َ ويعد احد أهم وابرز تطبيقات التطور 

الذي اظور ضرورة إيجاد بداُل لوذه العقوبات بػير األساليب العلمً العقابً 

. العقابيٌ التقليديٌ 

فان الزيادة فً عدد المساجين وارتفاع تكلفٌ إدارة السجون َ وما ترتب 

عنوا من آثار سلبيٌ نتيجٌ اختّط  السجناء علٍ اختّف خطورتوم َ فالسوار 

بات السالبٌ للحريٌ قصيرة المدة َ اِليكترونً هو البديل لتقليص من مساوئ العقو

.  والتخفيف من اِكتظاظ فً المؤسسات العقابيٌ 

يقوم الوضع تحت المراقبٌ اِليكترونيٌ علٍ تنفيذ العقوبٌ بطريقٌ مبتكرة 

" . السجن فً البيت"بصورة ما يسمٍ  -فً الوسط الحر–خارج أسوار السجن 

عن بعد َ بموجبى يمكن التأكد من يتضمن هذا األسلوب نظاما الكترونيا للمراقبٌ 

وجود أو غياب الشخص عن المكان المخصص إلقامتى بموجب حكم قضاًُ َ 

حيث يسمح للمحكوم عليى بالبقاء فً منزلى َ لكن تحركاتى محدودة ومراقبٌ 

 .  (السوار اِليكترونً  )بمساعدة جواز مثبت فً معصمى أو فً أسفل قدمى 

ضوء علٍ الوضع تحت المراقبٌ اِليكترونيٌ موضوع هذه الدراسٌ تسليط ال

. فً مختلف التشريعات من خّل تحليل شروط تطبيقى وآليٌ إجراءه 

 بداُل العقوبٌ /2  السوار اإلليكترونً   / 1 :الكلمات المفتاحية

المراقبٌ اإلليكترونيٌ  / 3                

             


