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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 

   َن َن ْر َن   َّ َن اُع  مَّن  َن َن َن اٍت   َن ْر َن ُع  "
 "   َن    ٌم     ْر ٍت  ذ ي  ُع ِّل  
 

 .آل  ف    ر  76 اآلي  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الحم    حم   ك      ي  مي       ي  

    الصر    الصا   ل      ,  اصقي ا   الحم    أ منِّل    ي   بإح ا  ه   ايلح   ذا  اي   الص ا  
    حص  ق اي ص ل      ي      ,     م      احيص و   ال      اي   ا    ل  

 (آل ك   اي س ال آل ك    من ال) 

 : إقما  ل اص  ا ك     زآل   اص    أ إال

  ا  آليل     ي   يل الي  ,   اهي   أ   س ذ   ف إ   يي    إ ر      " ل آلن" ا س ذ  اح  ر  
 اق ِّلحي   ك    زآلص  

 ح    ا  إهر  اهآلن    م    س   يي    ل مم    الي  ا  ال  قي     ص  ل ح   ايف   ا ك   ا      
  احسك  ر      أ  اا  إف     ئ ي اهي ا  آلك  من  إل الا"      ري ا   "  اه    ا س ذ

اف  ف  قق  اكست   ك    ؤ ا   ف  اهي      اف  اط آلل  لق     ت   س ذ  مك اف   إلسلل  أ ا
 زآلص  

   إقما   ا ك  إال   ع ا  ا ليي  احي   ي اقي اي  مي   ي  ه   ايلح     ل م   ها و من  يم  
   ت  ف إل آلت  هو  احي   ي  

 ح صي    أ  "    ي  الق      اص  ا  ال    ي  "    إ  ي  ب حل  ي   ا  اسقمآل  إال  ح ل مكسيي  
 .  سكي ا

    من   ف مصي  من   آلت     ص م      م     ل   ل ا  لكي   ه      ال   م    رك   ف  الس ا
 ص ي  اح   ص ي  اي  اأ    ي  

مي   زآلص  ا ك   

 



 

 

 

 

 

 

 

 الحم    اهي   قي  ايه    ا   كن ايل  إا ي ا ال  ع       ي   

 م   صم  

:   مي  ه   اصح   احس  ض  إال

من   حيف  ايل ا    الي  إال من   سقمو  ف م   يي  الص ا   ا  إحي ي  ام    ا إ ي من  ي  ي  
  ف   حي    .....

إال  من إسل  ل  اك ح ا اسل ر مصي ر  ن مكي أ ذ إي  من   حسيف     ت  الص ا اص  إال م   
  سيلت     ا      سل إ ص يف إال     ام أ    يمم   ,      ت  اا    اا    ال  ت  ,      ي  

 خفي      رخ         ل  ف  ح     , إكل  ف  ايح ا   يب  ف  ل   ي  ي  اسلخف من  امف  مف  
   ص ي  اف  يم  م     ت  

 "  كح   ي  "   "   خ  أ  " إال إ  إف  

إال  مإف  خفي      رخ          ل  ف  ح     

 2018/2019إال  ح    ازمصا    ازم صا   يي  اك   ي م  س  إللص      أ  ي اف    ا  ي ا ي  

إال     إهإف  اك  ا        ق  ا  ام   ي  

 آللص   ح ف  ه   خص  آللسخ م ميي  اط يي  احم   ن  احقي  ن   أ   ف  ا          من   إص ال  
  ل  اسل ر  
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تعتبر العقكبة السالبة لمحرية عقكبة أساسية في أغمب األنظمة العقابية،كما جعميا 

 أك اإلعداـ كالحد مف عقكبة نية لمعقكبات البدإلغائياتكتسب ىذه األىمية بصفة خاصة ىك 

 في بعض التشريعات فأصبحت بذلؾ كسيمة المعكؿ عمييا في مكاجية األفعاؿ إلغائيا

. اإلجرامية كالسمككيات الخارجة عف القانكف 

كبالرغـ مف أف العقكبة السالبة لمحرية أصبحت األكثر استعماال في الكقت الحاضر إال 

كالتي  أف الكاقع العممي في ضكء اإلحصائيات التي أثبتت تزايد معدالت الجريمة في المجتمع

حتمت عمى الباحثيف كالعمماء إجراء المزيد مف األبحاث كالدراسات حكؿ مدػ فعالية العقكبة 

السالبة لمحرية في الحد مف الجريمة، أظيرت أف تنفيذىا ينطكؼ عمى العديد مف السمبيات 

 .التي جعمت العديد منيـ يشكؾ في الكظيفة اإلصبلحية كالكقائية ليذا النمط مف العقكبة

مع العمـ أف ظيكر العقكبات السالبة لمحرية لـ يكف يراد بيا تحقيق أغراض اجتماعية أك 

نما اقتصرت كظيفتيا عمى مجرد منع المساجيف  أؼ أغراض أخرػ ترتبط بأىداؼ العقكبة، كا 

مف اليرب باإلضافة إلى تعذيبيـ بمختمف أصناؼ العذاب باعتبارىـ مجرميف خطريف،ككاف 

عدـ انتشار تطبيق ىذه العقكبات في البداية سببا في عدـ كجكد سجكف بالمعنى الحقيقي فمـ 

تنشأ أبنية مخصصة لمسجكف، بل كاف المساجيف يكضعكف في أبنية لـ تعد صالحة الغرض 

الذيف مف أجمو كجدت، كبذلؾ أصبح السجف كسيمة لتنفيذ عقكبة اإلعداـ ببطء ككذا تنفيذ 

 .العقكبات البدنية المختمفة كليس كسيمة لمعقاب بحد ذاتو

كنظرا لما يترتب عمى تنفيذ ىذه العقكبة مف أثار سمبية عمى المحكـك عميو كعمى 

المجتمع، ناىيؾ عما يتطمبو تنفيذ ىذه العقكبة مف مكارد مالية تثقل كاىل الدكلة بأعباء مالية 



 

 

 

تستنزؼ في مشاريع غير إنتاجية بناء السجكف، تكفير التأطير البشرؼ، متطمبات المساجيف 

مف غذاء كلباس، بل كال تحقق الغرض المنشكد منيا أال كىك اإلصبلح كالتأىيل كا عادة 

 .اإلدماج االجتماعي لممحكـك عمييـ

في ضكء ىذا برزت اتجاىات حديثة تدعك إلى تبني أنظمة عقابية أكثر فعالية، في 

تحقيق األغراض العقابية المعاصرة ، كالتي تركز عمى أساسا عمى اإلصبلح كا عادة اإلدماج 

االجتماعي لممحكـك عمييـ بعيدا عف محيط السجف، األمر الذؼ دفع العديد مف التشريعات 

 .الجنائية إلى إقرار نظاـ العقكبات البديمة

لذا تعد بدائل العقكبات مف المسائل المستحدثة التي حرصت التشريعات المقارنة عمى 

تبنييا كجعميا قابمة لمتطبيق، يمجأ إلييا في مكاجية الجانحيف المبتدئيف أك غير الخطريف 

. كتيدؼ أساسا إلى السماح لمقاضي باستبداؿ العقكبات السالبة لمحرية لمحرية قصيرة المدة

التي قد ينطق بيا جزاء لمجنح كالمخمفات بعقكبات سالبة لبعض الحقكؽ أك المقيدة ليا 

 .كأىميا العمل لمنفع العاـ

كنظرا لحداثة عقكبة العمل لمنفع العاـ اعتمدتو بعض الدكؿ عمى سبيل التجربة األكلية 

إال أف النجاح الذؼ حققو ىذا النظاـ كبديل عف العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة جعمو 

ينتشر عمى نحك كاسع بيف التشريعات العقابية المعاصرة، حيث لفت ىذا النظاـ انتباه المشرع 

 09/10، كذلؾ بإدخاؿ عقكبة العمل لمنفع العاـ مف خبلؿ القانكف 2009الجزائرؼ سنة 

 المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات الجزائرؼ كإضافة جديدة في 2009 فبراير 25المؤرخ في 

 . السياسية الجنائية الجزائرية



 

 

 

كلذلؾ فإف المشرع الجزائرؼ مف أجل تفادؼ مساكغ الحبس الناتج عف العقكبة السالبة 

لمحرية، كمف أجل معاصرة التشريعات المكازية، فإنو حدا حذكىا في سف العقكبات البديمة 

 2005 فبراير 06 المؤرخ في 05/04 مف القانكف 05كذلؾ بالنص عمييا في المادة 

تتكلى إدارة :"المتضمف قانكف تنظيـ السجكف كا عادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف عمى أنو

السجكف لضماف تنظيـ العقكبات السالبة لمحرية كالتدابير األمنية، كالعقكبات البديمة طبقا 

 ".لمقانكف 

 المتضمف قانكف العقكبات باإلضافة 09/01كتبعا لذلؾ جاء القانكف سالف الذكر رقـ 

، 06 مكرر 05 إلى 01 مكرر 05 كما يمييا كبالخصكص المادة 01 مكرر 05إلى المادة 

 .كالتي تخص العقكبة البديمة لعقكبة العمل لمنفع العاـ

لذا سنحاكؿ مف خبلؿ دراستنا ليذا المكضكع تسميط الضكء عمى الجيكد المبذكلة في 

مجاؿ طرح عقكبة العمل النفع العاـ كبديل لعقكبة الحبس لئلسياـ في ىذا المكضكع، كالذؼ 

نرػ أنو مشكمة يجب أف تتضافر الجيكد  لدراستيا بعمق محاكليف تقديـ تكصيات لممشرع 

الجزائرؼ في مجاؿ السياسة العقابية، فالعمل لمنفع العاـ يشغل اىتماـ كاسع النطاؽ مف 

 الكسط العقابي، لذلؾ فإف دراسة ىذا المكضكع ضركرية مف أجل لفت القائميف بو

 كالمسؤكلييف عف تطبيقو نظرا لممميزات التي يتمتع بيا كالتي تفيد النظاـ العقابي 

 . الجزائرؼ 

 

 



 

 

 

 : ىنا قاإلشكالية المطرقحة

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدػ فعالية عقكبة العمل لمنفع العاـ في تحقيق إعادة التأىيل 

صبلح المحكـك عميو؟ كما ىي اإلجراءات الحكـ بيذه العقكبة كآليات تنفيذىا؟  كا 

 : فيما يميأسواب اختيار المقضقعكتتمثل 

 .بسبب حداثة دراسة المكضكع العمل النفع العاـ كقمة المراجع كالبحكث -

مف أجل تسميط الضكء عمى العمل النفع العاـ، كالذؼ يعتبر مف األىـ بدائل العقكبة  -

 .السالبة لمحرية في التشريعات المقارنة

باعتباره مكضكع نمكذجيا لؤلنظمة العقابية المعاصرة لما لو مف خصكصية كاضحة  -

 .كأىمية بالغة في النظـ العقابية

إلثراء المكتبة الجامعية بدراسات أصمية كجادة نظرا لمنقص الذؼ تعاني منو في ىذا  -

 .المجاؿ

التعرؼ عمى عقكبة العمل لمنفع العاـ في التشريع الجزائرؼ كمعرفة ما ىي المراحل  -

 .كاإلجراءات التي أخذ بيا كتبناىا المشرع الجزائرؼ 

 : العمل النفع العاـ فإنيا تتمثل فيما يميأىداف دراسة مقضقعأما عف 

 .التعرؼ عمى عقكبة العمل لمنفع العاـ في التشريع الجزائرؼ  -

تحديد اآلثار السمبية لعقكبة الحبس عمى المحكـك عميو كعمى المجتمع عامة كالتي  -

 .تؤدؼ إلى حتمية األخذ بنظـ عقابية أخرػ بديمة عنيا أىميا العمل لمنفع العاـ

 .تسميط الضكء عمى إجراءات كاليات تطبيق العمل لمنفع العاـ -



 

 

 

البحث أكثر في عقكبة العمل لمنفع العاـ باعتباره مكضكع جديد يثير العديد مف  -

 .اإلشكاليات

 في نقص المراجع المتخصصة في ىذا صعقوات دراسة ىذا المقضقعكتبرز 

المجالكذلؾ يعكد لحداثة المكضكع، لذا اعتمدت عمى العديد مف المراجع المتنكعة بيف 

المتخصص كالعاـ، كما أف ىذا المكضكع يطرح لنا أشكاال في صعكبة االتصاؿ بالجيات 

الرسمية كالمحاكـ كالسجكف حتى نتمكف مف الحصكؿ عمى إحصائيات دقيقة تمكنني مف 

تقييـ ىذه التجربة الحديثة في الجزائر لكف كاجيتنا صعكبات إدارية التي تتطمب كقتا ال يكفي 

 .مع كقت انجاز البحث

كلقد اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي كالكصفي، كذلؾ مف خبلؿ تحميل 

 .بعض النصكص القانكنية لممشرع الجزائرؼ كمحاكلة فيـ مضمكنيا

كقد تـ دراسة مكضكع عقكبة العمل لمنفع العاـ كفق خطة، حيث قمنا بتقسيـ ىذا 

 :المكضكع إلى فصميف

حيث خصص الفصل األكؿ لئلحاطة بما يتعمق بماىية العقكبات السالبة لمحرية 

كبدائميا، أما الفصل الثاني فقد تـ التطرؽ فيو إلى األصل التاريخي لمعقكبة العمل لمنفع العاـ 

جراءات الحكـ بيذه العقكبة كاليات تنفيذىا كانتيت ىذه الدراسة بخاتمة تضمنت النتائج  كا 

 . المتكصل إلييا باإلضافة إلى بعض التكصيات التي تـ التكصل إلييا في ىذا البحث



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

أكلت التشريعات الحديثة عناية كأىمية بالغة لدراسة العقكبة مف كل نكاحييا 

جكانبيا،كما عممت الدراسات جاىدة إلى الحد مف العقكبة بأشكاليا المختمفة،خاصة ما يتعمق 

كما يحمك لمبعض تسميتيا كالتي تككف خطكرتيا أقل كقعا  (القميمة الخطكة)منيا بالجرائـ 

كشدة عمى المجتمع،كالمقررة ليا عقكبات بسيطة كقصيرة المدة ،مقارنة بنظيراتيا كذلؾ عف 

طريق إحداثيا مف خبلؿ البدائل التي يمكنيا أف تحل محل العقكبة األصمية كىذا مادفع 

بالمختصيف في السياسة العقابية إلى إدراج بعض األنشطة البديمة ليذه العقكبات خاصة 

 .القصيرة المدة

كتختمف العقكبات السالبة لمحرية مف حيث مفيكميا ك طبيعتيا القانكنية،كمف حيث 

خصائصيا ككيفية تطبيقيا،كمف بينيا عقكبة العمل لمنفع العاـ كالتي ىي مكضكع 

دراستنا،غير أنو قبل الخكض فييا بصفة خاصة كاف لزاما عمينا تناكؿ  العقكبة كالعقكبات 

السالبة لمحرية بصفة عامةّ ،فقد ارتأينا إلى تقسيـ ىذا الفصل إلى مبحثيف،حيث يتضمف كل 

مبحث مطمبيف،يحتكؼ كل مطمب عمى فركع،تطرقنا فييا إلى مػػػػػػػػػػػاىية العقكبة السالبة لمحرية 

عرفنا العقكبة بشقييا الفقيي كالقانكني ،ثـ عرضنا خصائصيا كصكرىا المتنكعة  باإلضافة 

 .إلى أنكاعيا

 

 

 

 



 

 

 

: ماىية الععقوات السالوة لمحررة: الموحث األقل

تعد العقكبات السالبة لمحرية أكثر أنكاع العقكبات تطبيقا في العصر الحديث،كليذا 

 .يجب دراستيا لمتعرؼ عمى أبرز مميزاتيا كخصائصيا ككذا اإلشكاالت التي تثير تطبيقاتيا

لمحديث عف تقسيـ ىذا النكع مف العقكبات يجب التطرؽ إلى كل ما يتعمق بسياستيا 

كيقصد بماىية ىذه العقكبات دراسة مفيكميا كعناصرىا كخصائصيا كأنكاعيا كذلؾ مف أجل 

اكتشاؼ ما إذا كانت ىناؾ فركؽ بيف خصائص كمميزات العقكبات السالبة لمحرية كالعقكبات 

 .األخرػ 

كذلؾ البد مف التطرؽ إلى أنكاع العقكبات السالبة لمحرية لمتعرؼ عمى أؼ منيا أكثر 

  1.إحداثا لسمبيات ىذه العقكبات

 .مفيقم الععقوات السالوة: المطمب األقل

 كجكىرىا العقكبةحدىما مادؼ مممكس كىك يعبر عف مضمكف لمعقكبة،أ افىناؾ جانب

  العقكبة تحكـ تحديد أف يجب المتعارؼ عمييا التيمبادغ اؿ يتمثل في األخركالجانب 

 العقكبات أكثركىي ، النظاـ العقابيركيزة لمحرية السالبة كما تعتبر العقكبات ،ك تطبيقيا

ىا بالتحميل كتطبيقا كليذا كانت محل اىتماـ الفقياء مف خبلؿ العديد مف الدراسات التي تناكؿ

                                                           
، 2016سارة معاش، العقوبات السالبة للحرٌة فً التشرٌع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونً،إسكندرٌة مصر،الطبعة األولى،سنة  1
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 كذلؾ لمحرية السالبة يجب تحديد مفيـك العقكبات البداية كفي ، تطبيقياكأسس ماىيتيالتحديد 

 1. تعريفياإلىمف خبلؿ التطرؽ 

 :تعررف الععقوة: الفرع األقل

ف  معظـ فقياء القانكف الجنائي يرد في مؤلفاتيـ تعريفات متعددة لمعقكبة حتى كا 

اإليبلـ :" اختمفت في األلفاظ فيي تتفق في الجكىر إلى حد كبير، فمنيـ مف عرفيا بأنيا

األثر الذؼ يتصل عميو القانكف :" ،كقيل بأنيا"مقصكد يكقع مف أجل الجريمة يتناسب معيا

جزاء جنائي يستثني إيبلما مقصكدا " ، كما قيل بأنيا"يمحق المجـر بسبب ارتكاب الجريمة

 ".يقرره القانكف كيكقعو القاضي عمى كل مف تبث مسؤكليتو عف الجريمة

 كفي ىذه التعريفات ينتج أف العقكبة في جكرىا الـ يعيب تنزؿ بو العقكبة كذلؾ كأثر 

 ، كما تعرؼ أيضا عمى أنيا إيبلـ قسرؼ مقصكد يحمل معنى المـك 2"بسبب ارتكابو الجريمة

تكقفو . األخبلقي كاالجتماعي يستيدؼ أغراضا أخبلقية كنفسية محدد سمفا بناء عمى قانكف 

السمطة العادية في مكاجية الجميع بحكـ قضائي عمى كل مف تثبيت مسؤكليتو عف الجريمة 

                         3.محققة بذلؾ الردع الخاص كالردع العاـ

                                                           
 18.سارة معاش، مرجع سابق، ص 1
.  60-59، ص2009دار كائل لمنشر، عماف الطبعة األكلى، .  العقابـدمحم عبد هللا الكريكات، مبادغ عل 2
البدائل العقابية لمحبس كا عادة إصبلح المحككـ عمييـ، الطبعة األكلى، مكتبة الكفاء القانكنية،  محفكظ عمي عمي،  3

 .50-49، ص ص 2016االسكندرية، 



 

 

 

كما يقصد بالعقكبات السالبة لمحرية بأنيا حرماف المحبكس مف حريتو عف طريق إيداعو 

 1.مؤسسة عقابية بناءا عمى حكـ قضائي نيائي صادر بإدانتو

 .خصااص الععقوة السالوة لمحررة: الفرع الثانف

كمف التعريفات السابقة يمكف استخبلص أبرز الخصائص التي ميزت العقكبات السالبة 

 .لمحرية كتعتبر بمثابة ضمانات لمتطبيق األمثل لمعقكبة

 .شرعية الععقوة: أقال

 .تعتبر العقكبة في الشرائع الحديثة شأنيا شأف الجريمة ال تككف إال  بنص يقررىا

كيقصد بمبدأ شرعية العقكبة إسنادىا إلى قانكف يقررىا أؼ أنو ال يمكف فرض عقكبة ما 

لـ يرد عمييا نص قانكني صريح، فكما أنو ال جريمة إال بنص في القانكف يضفي عمى الفعل 

بصفة عدـ المشركعية،  كبناءا عمى ىذا المبدأ المتفق عميو فإنو ال يجكز تكقيع عقكبة ما لـ 

الحكـ بما يقرره :" تكف مقررة بنص قانكني كأثر الرتكاب الجريمة كىذا طبقا لممبدأ القائل

 2.القانكف ال بما ينطق بو القاضي

كليذا يقرر المشرع بتحديدىا بيف حديف أدنى كأقصى كيترؾ القاضي حرية التقدير 

كما أنو ال يجكز لمقاضي الخركج عف ىذيف الحديف 3كالنطق بالعقكبة فيما بيف ىذيف الحديف،

                                                           
 المجمة الجزائرية لمعمكـ ، المؤسسات العقابية في الجزائراكتظاظ خكرؼ عمر، العقكبات السالبة لمحرية كظاىرة  1
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إال إذا نص القانكف عمى كجكد أعذار أك ظرؼ مخففة لمعقاب، كما ال يجكز عمى القاضي 

 1.تطبيق العقكبة إال إذا كرد في ذلؾ نص عقابي

 كما أف مبدأ الشرعية لمعقكبات يعتبر ذك قيمة دستكرية في النظاـ القانكني الجزائرؼ 

 كبناءا عمى ىذا ال يجكز أف تككف ىناؾ إدانة إال بنص قانكني صادر قبل ارتكاب 

. 3"، كما أف العقكبات الجزائية يجب أف تككف خاضعة إلى مبدأ الشرعية كالشخصية2الجريمة

 .4كأكدت ىذا المادة األكلى مف قانكف العقكبات

تخضع العقكبات الجزائية إلى مبدأ :"  مف الدستكر أيضا عمى أنو142كتنص المادة 

ال جريمة كال :" ، كأكدت ىذا المبدأ المادة األكلى مف قانكف العقكبات"الشرعية كالشخصية

 .، كىذا ما تبنتو أغمب التشريعات الحديثة"عقكبة كال تدبير أمف إلى بنص

 كفي األخير يمكف القكؿ أف مبدأ الشرعية يعد إحدػ الضمانات األساسية يحرص عمى 

جميع الحقكؽ األساسية لؤلفراد حتى ال تصبح ىذه العقكبات سبلحا يمارسكف بو جميع أنكاع 

 .5االستبداد كقمع الشعكب فإنو إذا تعمق األمر بالعقكبات السالبة لمحرية
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 .22-21 سارة معاش، مرجع سابق ذكره، ص5



 

 

 

 .شخصية الععقوات: ثانيا

إف تبعات الجريمة كالمتمثمة في الجزاء الجنائي ال يمكف أف يتحمميا شخص أخر غير 

، كيعتبر ىذا المبدأ مكرسا لممسؤكلية الجنائية لؤلفراد، كىك أحد أىـ المبادغ األساسية "المتيـ

 1.في التشريعات الحديثة

كيقصد بشخصية العقكبة بأنيا ألـ العقكبة كأذاىا ال يحاؿ إال شخص المحكـك عميو سكاء 

كاف فاعبل أك شريكا أك متدخبل أك محرضا، فبل يتجاكزه بآثاره المباشرة إلى الغير ميما قربت 

صمتو بالمحكـك عميو، كال يمكف ليذه العقكبة أف تقع عمى شخص أخر غير محكـك 

،كميما يترتب عمى ىذا المبدأ فإف الدعكػ العمكمية تنقضي بكفاة المتيـ، فإذا تكفي 2عميو

ىذا األخير قبل تحريؾ الدعكػ العمكمية فبل يجكز لمنيابة كال لممجني عميو تحريكيا فإذا 

كانت الدعكػ العمكمية قد حركت ثـ تكفي المتيـ أك المحكـك عميو في أؼ مرحمة مف مراحل 

المحاكمة كجب الحكـ بانقضاء الدعكػ العمكمية، إما إذا تكفي أثناء نظر الطعف، ففي ىذه 

  3.الحالة يعتبر الحكـ الصادر ضده كأف لـ يكف كال يصمح سندا لتنفيذ العقكبات المالية

 4.كيجب أف تككف العقكبة شخصية تصيب الجاني كقد تقدـ الكبلـ بو
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فالجرائـ ال يؤخذ بجريرتيا غير جناتيا كالعقكبات شخصية محضة ال تنفذ إال في نفس 

مف أكقعيا القضاء عميو، كحكـ ىذا المبدأ أف اإلجراـ ال يحتمل اإلستنابة في المحاكمة كأف 

 .العقاب ال يحتمل االستتابة في التنفيذ

كيعد مبدأ شخصية العقكبة بأنو نتيجة منطقية كمبدأ شخصية المسؤكلية الجنائية 

 .1كشخصية الدعكػ الجنائية

كما أف ىناؾ استثناءات ترد عمى مبدأ الشخصية كمف بينيا أف أضرار العقكبة قد تمتد 

بأثر غير مباشر إلى أفراد أسرة المحكـك عميو  فتسيء إلى بعضيـ ماديا أك معنكيا، كمثاؿ 

عمى ذلؾ األثر المادؼ لمعقكبات المالية  التي تمحق بالمحكـك عميو سكاء كانت عقكبات 

أصمية أك تبعية لعقكبة السجف، فاألثر الذؼ يترتب مف ىذه العقكبة ال يؤثر عمى الجاني فقط 

بل حتى عمى أسرتو، ككذلؾ العقكبات المبنية عمى أساس الخطأ المفترض  كالتي تعد مف 

بيف االستثناءات الكاردة عمى مبدأ  شخصية العقكبة كذلؾ العتبارات يرػ المشرع أنيا 

ضركرية كبالتالي يرتب المسؤكلية الجنائية عمى تخمي  ليس ىك  مرتكب الجريمة  مفترضا 

كجكد خطأ منو فيؤاخذه بو كما ىك الحاؿ في مسؤكلية مف يتسمـ الحدث الجانح إذا ارتكب 

 .جريمة بعد التسميـ

                                                           
، ص 2010ـ العاـ دار الجامعة الجديدة ، مصر ، اإلسكندرية، قس عمي عبد القادر القيكجي، شرح قانكف العقكبات اؿ 1

168-169. 



 

 

 

غير أف ىذا االستثناء إنتقذ عمى أساس أف متكلي رقابة الحدث يككف مسئكال عف 

تصرفاتو كعف أؼ ضرر يسببو باعتباره ناقص األىمية، كىذه المسؤكلية يتحمميا بنص قانكني 

 1.كذلؾ بسبب تقصيره في رعايتو، كبالتالي فالعقكبة تتعمق بو شخصيا كليس بالحدث

 .قضااية الععقوات: ثالثا

يقصد بقضائية العقكبة أف السمطة القضائية ىي الكحيدة التي صبلحيات تكقيع العقكبات 

الجنائية كما يعد مبدأ قضائية العقكبة مكمبل لشرعيتيا،كما يجب عمى القاضي الذؼ يكقعيا 

يختص بتكقيع العقكبة أف يتحمى بقدر كاؼ مف العمـ القانكني، كيتمتع باالستقبلؿ في 

 2.مكاجية كافة السمطات األخرػ التي يمكف مف إصدار الحكـ بالعقكبة في حياد تاـ

كمف المبادغ األساسية لمعدالة االجتماعية أنو ال يمكف ألؼ جية مختصة في الدكلة 

 .ميما كانت صبلحياتيا كمدػ اتساع نفكذىا أف تصدر حكـ بالعقكبة عمى مرتكب الجريمة

كذلؾ يعيد النطق بالعقكبة إلى ىيئة يكثق في نزاىتيا كاستدالليتيا،كليذا أصبحت 

 .3السمطة القضائية في العصر الحديث ىي صاحبة االختصاص بتكقيعيا

 .كما يقتضي تطبيق ىذا المبدأ أف ينطق القاضي المختص بالعقكبة نكعا كقدرا
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كتأسيسا عمى ذلؾ ال يجكز تكقيع عقكبة بدكف حكـ قضائي كلك كانت الجريمة المرتكبة 

في حالة تمبس أك باالعتراؼ الصريح مف الجاني، أك برفقتو في تكقيع العقكبة عميو دكف 

 .الرجكع إلى المحكمة المختصة بذلؾ

كتكقيع العقكبة مف جية قضائية، يحيط المتيـ بضمانات أساسية محافظة عمى حقكقو 

 .1كحريتو

 .عناصر الععقوات السالوة لمحررة: الفرع الثالث

يتبيف مف خبلؿ التعريفات السابقة لمعقكبة أف جكىرىا اإليبلـ لمف تنزؿ بو، كىك إيبلـ 

مقصكد، ينبغي أف تقـك بينو كبيف العقكبة صمة معينة ،ىذه العناصر تحدد خصائص اإليبلـ 

الذؼ يشكل جكىر فكرة العقكبة، كيستبعد بالتالي كل إيبلـ يمكف أف يحس لو الجاني كأثر 

 .لجريمتو دكف أف يصدؽ عميو كصف العقكبة

 يعتبر اإليبلـ جكىر العقكبة، كىذا أمر بدييي إذ ال عقاب بدكف ألـ :عنصر اإليالم: أقال

كيقصد باإليبلـ ىك المساس بحق لمف تنزؿ بو العقكبة ،  فاإلنساف يألـ حيف يصاب في حق 

مف حقكقو، كقد يككف ىذا المساس بالحق عف طريق حرماف المرء منو أك مف بعضو، نيائيا 

 . 2أك ألجل معمـك

أك سمب الحرية أك جزء  (اإلعداـ )كقد يتخذ اإليبلـ عدة صكر كسمب الحق في الحياة 

كغيرىا مف الصكر، فإف تنفيذ العقكبة ال  (كالغرامة )منيا، أك االنتقاص مف الحقكؽ المالية 
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يترؾ لمشيئة  المحكـك عميو بل السمطة العامة ىي مف تتكلى إكراه المحكـك عميو عمى تنفيذ 

    1.العقكبة بإعتبارىا ممثمة لممجتمع الذؼ أسند إلييا ميمة تكقيع العقكبة نيابة عنو كلمصمحتو

كحقكؽ اإلنساف التي يتصكر المساس بيا كثيرة،منيا الحقكؽ المالية كالحقكؽ الشخصية 

كيعتبر الحق في الحياة ىك مف أىـ الحقكؽ الشخصية لمفرد كىي تمؾ المتعمقة بكيانو المادؼ 

 .كالذؼ يتـ المساس بيا عف طريق عقكبة اإلعداـ

كمثاؿ عمى ذلؾ األشغاؿ الشاقة ك الجمد كالبتر كغيرىا، باإلضافة إلى الحق في الحرية 

 .كالذؼ قد يحـر منو المحكـك عميو كمية أك بصفة مؤقتة عف طريق العقكبات السالبة لمحرية

كما يتميز اإليبلـ بككنو مقصكدا،كمعنى ذلؾ أف ألـ العقكبة ال ينزؿ بالجاني عرضا 

نما يككف أثرا مقصكدا إلنزاؿ العقكبة،كليذا ال يمكف اعتبار إجراءات التحقيق كالقبض  كا 

ف كجد فإنو ال يككف  كالحبس المؤقت مف قبيل العقكبات ألنيا ال تنطكؼ عمى اإليبلـ كحتى كا 

 .مقصكدا بل عرضيا

كيتضح مما سبق أنو بالرغـ مف اعتبار أف اإليبلـ ىك عنصر مف عناصر العقكبة منذ 

أمد بعيد إال أف التطكر الذؼ حصل في النظاـ العقابي عمى مر العصكر، جعل مف اإليبلـ 

كعنصر مقصكد لذاتو أمر بجانب الصكاب، كىذا يتناقض كثيرا مع المبادغ األساسية التي 

لغاء فكرة  ببلغ المحكـك عميو، كا  تنادؼ بيا النظـ العقابية الحديثة، كالتي مف بينيا تأىيل كا 

االنتقاـ مف الجاني باعتباره شخصا منبكذا في المجتمع كىك ما أدػ إلى تزايد اآلراء التي 

نسانيتو ال سيما إذا كاف ىذا اإليبلـ جسديا  .تعتبر إيبلـ الجاني ىك انتقاما مف كرامتو كا 
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كىذا ال يعني أف تطكر العقكبات كأعراضيا أدػ إلى زكاؿ اإليبلـ نيائيا مف العقكبات 

  1.السالبة لمحرية، فاف بمجرد حرماف المحكـك عميو مف حريتو يشكل إيبلما لو

 .عنصر تناسب اإليالم مي الجررمة: ثانيا

يتبيف أف يككف ثمة تناسب بيف الجريمة كالعقكبة، أؼ بيف الفعل أك النشاط غير المشركع 

الذؼ ارتكبو الجاني كبيف عذر اإليبلـ الذؼ ينزؿ بو نتيجة ىذا الفعل الذؼ يدخل في دائرة 

التجريـ، كيعد ىذا التناسب أحد المبادغ األساسية في عمـ العقاب كالتي زادت أىميتو في 

الدراسات العقابية المعاصرة كتعاظمت، فالقيمة االقناعية لمقاعدة الجنائية بما يحقق أىدافيا 

في الردع إنما تناسب العقكبة التي يكقع عمى الجاني مع الجريمة التي ارتكبيا ىك الذؼ 

يعززىا، كما أف ىذه القاعدة الجنائية تفتقد قكتيا اإلقناعية أؼ أثرىا في منع الجريمة، إذا كاف 

 .األلـ الذؼ ييدد الجاني مف العقكبة أقل مف المنفعة التي يحتمل أف يجنييا مف الجريمة

كمبدأ التناسب يقتضي مقابمة الشر بالشر مثمو، فعند ارتكاب الجاني لمجريمة أنزؿ 

بالمجتمع كالمجني عميو شرا كيتعيف أف يقابل ىذا الشر بمثمو بإنزاؿ العقكبة  عميو لقاء 

جرمو، كىذا التماثل أك التعادؿ بيف الجريمة كالعقكبة يرضي العدالة كال يككف جزاء الجاني 

 .عادال يغير ذلؾ

كيجب تحقيق ىذا التناسب كالبد مف تحقيق ىذا التناسب في المرحمتيف التشريعية 

كالقضائية، إذ في المرحمة التشريعية كىك ما يطمق عميو التفريد التشريعي لمعقكبة ال بد مف 

 .مراعاة جسامة الفعل مف الناحية المادية
                                                           

 .29،28،27سارة معاش المرجع السابق، ص  1



 

 

 

أما تحقيق التناسب بيف إيبلـ العقكبة كالجريمة في المرحمة القضائية، كىك ما يعرؼ 

بالتفريد القضائي لمعقكبة، فالقاضي الجنائي ىك الذؼ يتكلى ىذه المياـ إذ يختار مف بيف 

العقكبات التي حددىا المشرع ،نكع العقكبة كمقدارىا مراعيا جسامة ماديات الجريمة باإلضافة 

 .1إلى شخصية الجاني كىذا إليجاد تناسب حقيقي بيف إيبلـ العقكبة كالجريمة

 .أنقاع الععقوات السالوة لمحررة: المطمب الثانف

مف بيف األنكاع المختمفة التي اتخذتيا العقكبات السالبة لمحرية كالتي ترتكز باألساس 

عمى مدة العقكبة كنكع الجريمة المرتكبة، كفي ىذا الصدد نجد أف المشرع الجزائرؼ نص 

 مف 5عمى ثبلثة أنكاع مف العقكبات السالبة لمحرية ،فأدرج مف خبلؿ المادة عميو المادة 

 .قانكف العقكبات الجزائرؼ  عمى أف تككف العقكبات األصمية

 20 إلى 5اإلعداـ، السجف المؤبد، السجف المحدد المدة مف : والنسوة لممقاد الجنايات

  2.سنة سجف

 . الحبس مف شيريف إلى خمسة سنكات:قوالنسوة لممقاد الجنح

 .دج20000الغرامة التي تتجاكز 

 .الحبس مف يـك إلى شيريف: قوالنسوة لممخالفات

 .3دج20000 إلى 2000الغرامة مف 

                                                           
 .305-304، دمحم عبد هللا الكريكات، مرجع السابق، ص  1
 . مف قانكف العقكبات الجزائرؼ 05 المادة 2

 . المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23 -06 مف القانكف رقـ 05 المادة  3



 

 

 

كمف خبلؿ ىذا النص يتبيف لنا أف في التشريع الجزائرؼ تعددت العقكبات السالبة لمحرية 

السجف المؤبد، السجف المؤقت، كعقكبة الحبس كتتمثل في ككنيا عقكبات : كىي كما يمي

تقـك عمى سمب حرية المحكـك عميو، إال أنيا تختمف في ككف أف عقكبة السجف مقررة 

كقد عرفت التشريعات . لمجنايات، كفي حيف أف الحبس ىك عقكبة مقررة لمجنح أك المخالفات

المقارنة أنكاع مف العقكبات السالبة لمحرية تندرج فييا بينما تبعا لقدر اإليبلـ الذؼ يتضمنو 

 1.كالذؼ يمكف حصرىا في عقكبة األشغاؿ الشاقة

 السجن: أقال

 مف قانكف العقكبات الجزائرؼ 05تقسـ ىذه العقكبة في التشريع الجزائرؼ حسب المادة 

  2(سجف مؤقت )إلى سجف مؤبد ك سجف محدد المدة 

كما تعتبر عقكبة السجف كثاني عقكبة سالبة لمحرية بالنسبة لمتشريعات التي تأخذ بعقكبة 

األشغاؿ الشاقة،كىي تعادؿ عقكبة االعتقاؿ المعمكؿ بيا في بعض القكانيف كالقانكف المبناني 

كضع المحكـك عميو : "  مف قانكف العقكبات المصرؼ السجف بأنو 160، كقد عرفت المادة 

في أحد السجكف العمكمية كتشغيمو داخميا أك خارجيا في األعماؿ التي تعينيا الحككمة طكؿ 

 .المدة المحكـك بيا عميو

 

 

                                                           
 .23. ياسيف بكىتالة أحمد، المرجع السابق، ص 1
.  المعدؿ ك المتمـ لقانكف العقكبات2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 مف القانكف رقـ 05المادة  2



 

 

 

 :السجن المؤبد-1

يقصد بالسجف المؤبد، كضع المحكـك عميو في السجف لما تبقى مف حياتو، ميما كاف 

،حيث 1سنة، كقد اعتمد المشرع الجزائرؼ عمى ىذه العقكبة، كعقكبة أصمية في مكاد الجنايات

يقضي المحكـك عميو ما تبقى مف حياتو داخل المؤسسة العقابية، كال تطبق ىذه العقكبة إال 

 .عمى األشخاص الذيف يرتكبكف جرائـ خطيرة، تؤكد بأنيـ يشكمكف خطكرة عمى المجتمع

كما يمكف قكلو عف السجف المؤبد أنو بالرغـ مف ككنو مف أقصى العقكبات بالنظر إلى 

المحكـك عميو يقضي بقية حياتو في السجف، إال أنو يمكف أف يتحكؿ إلى مؤقت إذا استفاد 

المحكـك عميو مف بعض األنظمة بعد انتياء الفترة األمنية المحددة قانكنا كىك ما يعتبره 

البعض تناقضا قد يؤدؼ إلى زكاؿ الرىبة مف العقكبة لدػ أفراد المجتمع كافتقادىـ لمشعكر 

 .2بالعدالة

عقكبة تقـك عمى سمب حرية المحكـك عميو طيمة :" كما يعرؼ السجف المؤبد عمى أنو

حياتو كىي عقكبة تتصف بأنيا قاسية ذات حد كاحد، فيي غير متدرجة، تفرض            

 .في أخطر الجرائـ التي  تفمت  مف عقكبة اإلعداـ

 :كيعاقب القانكف الجزائرؼ بعقكبة السجف المؤبد عمى العديد مف الجنايات نذكر منيا

جريمة التجسس التي مف شأنيا أف يؤدؼ إلى اإلضرار بمصالح الدفاع الكطني أك 

المادة ) ، كتقميد أختاـ الدكلة كاستعماليا ( مف قانكف العقكبات65 ) االقتصادؼ الكطني

                                                           
 40 سارة معاش، مرجع السابق، ص 1

2 K.garraud- droit penal, 3edition paris,(sans date) n 499.p149. 



 

 

 

،  كالتزكير في المحررات العمكمية أك الرسمية كىذا بالنسبة ( مف قانكف العقكبات205

 مف 03 فقرة 263المادة ) ، كالقتل العمدؼ (ع. مف ؽ214المادة )لمجاني إذا كاف مكظفا 

 مف قانكف 351المادة )، السرقة إذا كاف الجناة أك أحدىـ يحمل سبلحا (قانكف العقكبات

 مف قانكف 197المادة ) تزكير النقكد أك السندات التي تصدرىا الخزينة العامة  (العقكبات

 .(العقكبات

 كمف خبلؿ ىذه النصكص التي تضمنت السجف المؤبد نبلحع أف قانكف العقكبات 

الجزائرؼ تعامل مع ىذه العقكبة بصكرة تتناسب كاألفكار التقدمية في مجاؿ الجزء الجنائي 

، حيث 1الداعية إلى كجكب قصر اإليبلـ عقكبة السجف المؤبد عمى مجرد سمب الحرية

يخضع المحكـك عميو بالسجف المؤبد لنظاـ إنفرادؼ يعزؿ فيو ليبل كنيارا لمدة ال تتجاكز 

 2.ثبلثة سنكات

 المتعمق بمكافحة التيريب بالسجف 2005 جكيمية 23كما يعاقب األمر المؤرخ في 

 مف 1-14المكاد )المؤبد عمى تيريب األسمحة، ككذا التيريب الذؼ يشكل تيديدا خطيرا 

 .(قانكف العقكبات

 

 

 
                                                           

 .52-14 ياسيف بكىتالة أحمد، مرجع السابق، ص  1
، المتضمف 2005 فبراير 6 المكافق 1425 ذؼ الحجة عاـ 27 المؤرخ في 04-05 الفقرة الثانية، القانكف رقـ 46المادة  2

 (.2005-13 مؤرخة في 12،ر.ج ) االجتماعي لممحبكسيفاإلدماجقانكف تنظيـ السجكف كا عادة 



 

 

 

 :السجن المؤقت-2

 سنكات كحد 05السجف المؤقت ىك سمب حرية المحكـك عميو لمدة تتراكح بيف خمس 

 1.( مف قانكف العقكبات3 بند 5المادة  )سنة كحد أقصى 20أدنى كعشريف 

كتعتبر عقكبة السجف المؤقت عمى أنيا متدرجة كذات حديف مما يجعل القاضي 

استعماؿ سمطة التقديرية في تحديدىا، ككذلؾ فإف مدة ىذه العقكبة تستغل مف أجل تكجيو 

  2.العقاب كتكجييا يساعد عمى إصبلح المحكـك عميو

 : أقساـ فئات أساسية كىي3كلعقكبة السجف المؤقت في التشريع الجزائرؼ 

 : سنة20 إلى 10السجن المؤقت من  - أ

الجنايات المتعمقة :   قانكف العقكبات الجزائرؼ يعاقب بيا العديد مف الجرائـ، نذكر منيا

أك اختراؽ أمف الدفاع الكطني مف طرؼ شخص يعمل بأمف الدكلة كتسميـ المعمكمات، 

النشاط أك االنخراط في الخارج  (ج.ع. ؽ68المادة  ) أجنبية أك مؤسسة أجنبية لصالح دكلة

حيازة  (ج.ع. ؽ6 مكرر 87المادة  )في جية أك جماعة أك منظمة إرىابية أك تخريبية 

 (ج.ع. مكرر ؽ87المادة )أسمحة ممنكعة أك ذخائر أك االتجار بيا أك استيرادىا أك تقديرىا 

 كىتؾ المياه، اإلخبلؿ ب(ج.ع. ، ؽ3 53المادة )السرقة المكصكفة بتكافر ظرفيف مشدديف 

                                                           
. 84ر عدد .، ج2006 ديسمبر 20 المكافق 1427 ذؼ القعدة عاـ 29 المؤرخ في 23-06 قانكف رقـ 02المادة  1

، المتضمف قانكف العقكبات، 156-06 األمر رقـ 5، المعدلة كالمتممة لممادة 12.، ص2006 ديسمبر 24الصادر بتاريخ 
 .702.ص

، 4، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، الطبعة 2 عبد هللا سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرؼ، القسـ العاـ، الجزء 2
 .446، ص2005



 

 

 

، 2-335المادتاف  ) سنة مع استعماؿ العنف 16العرض المرتكب عمى قاضي لـ يكمل 

 .(ج.ع. ؽ336-2

 : سنقات10 إلى 05السجن المؤقت من -ب 

: قانكف العقكبات نص عمى ىذه العقكبة في طائفة كبيرة مف الجنايات نذكر منيا ما يمي

الجنايات اإلرىابية مثل اإلشادة باألعماؿ اإلرىابية حيث يعاقب عمى ارتكاب ىذه األعماؿ 

سنكات كبغرامة مالية مف  (10)سنكات إلى عشر  (5)بالسجف المؤقت مف خمس 

 كبيع األسمحة البيضاء كشرائيا كاستيرادىا كاستعماليا 1دج500.000 دج إلى 100.000

، 2سنة (20) سنكات إلى عشريف 10ألغراض مخالفة لمقانكف يعاقب بالسجف المؤقت مف 

جرائـ االعتداء عمى الحريات المرتكبة مف قبل المكظفيف كىذا ما جاء بو قانكف العقكبات 

بنص صريح بحيث يعاقب المكظف بالسجف المؤقت مف خمس إلى عشرة سنكات إذا أمر 

بعمل تحكمي أك مساس سكاء بالحرية الشخصية لمفرد أك بالحقكؽ الكطنية كمكاطف أك أكثر، 

ككذلؾ المكظفكف كرجاؿ القكة العمكمية كمندكبك السمطة العمكمية كالمكمفكف بالشرطة اإلدارية 

أك بالضبط القضائي الذيف يرفضكف أك ييممكف االستجابة إلى طمب يرمي إلى ضبط كاقعو 

حجز غير قانكني كتحكمي إما في المؤسسات أك في األماكف المخصصة لحجز المقبكض 

                                                           
.  مف قانكف العقكبات الجزائرؼ 4 مكرر 87 المادة  1
 . مف نفس القانكف 3 مكرر 87 المادة  2



 

 

 

عمييـ أك في مكاف أخر كال يثبتكف أنيـ أطمعكا السمطة الرئاسية عف ذلؾ يعاقبكا بالسجف 

   1.سنكات إلى عشر سنكات (5)المؤقت مف 

 : سنة20 إلى 05السجن المؤقت من - ج

 نص قانكف العقكبات عمى ىذه العقكبة في حاالت معدكدة نذكر منيا، جنايات تقميد 

 أك تزكير طابع كطني أك دمغة مستعممة في الذىب أك الفضة أك استعمل طكابع

( 5) أك أكراؽ، أك مطارؽ  أك دمغات مزكرة أك مقمدة، يعاقب بالسجف مف خمس 

 . 2دج1000.000دج إلى 500.000سنكات كبغرامة مف  (10)سنكات إلى 

كاستعماؿ طكابع أك مطارؽ أك دمغات صحيحة خاصة بالدكلة ككضعيا أك استعماليا 

 .3استعماال ضارا بحقكؽ كمصالح الدكلة

عقكبة السجف المؤقت متدرجة كذات حديف، مما يسمح لمقاضي باستعماؿ سمطتو 

التقديرية عند تحديدىا حسب حالة كل مجـر كبالظركؼ التي أحاطت بارتكاب الجريمة 

 .4كدكافع ارتكابيا مف أجل تكجيو العقاب تكجييا يساعد عمى إصبلح المحكـك عميو

 

 

 

                                                           
.  مف نفس القانكف 109-107 المادتاف  1
 . مف قانكف العقكبات الجزائرؼ 206 المادة  2
 . مف قانكف العقكبات الجزائرؼ 207 المادة  3
 ..28،27 ، ص ياسيف بكىتالة، مرجع السابق 4



 

 

 

 :الحوس: ثانيا

  عقكبة الحبس في جكىرىا تيدؼ إلى حجز حرية المحكـك عميو بيا طكاؿ المدة 

، فالحبس عقكبة مقررة في مكاد الجنح 1الزمنية التي يقررىا الحكـ القاضي الصادرة بإدانتو

كالمخالفات كعقكبة سالبة لمحرية ، كتتراكح مدتيا بيف شيريف كحد أدنى كخمس سنكات كحد 

أقصى في مكاد الجنح ما لـ يقرر القانكف حدكد أخرػ، أما في مكاد المخالفات مدة تتراكح 

 . 2بيف يـك كاحد عمى األقل إلى شيريف عمى األكثر

 :  الحوس  ف مقاد الجنح-1

  األصل أف عقكبة الحبس المقررة لمجنح تتراكح بيف شيريف كخمس سنكات كتحتل ىذه 

 3.العقكبات أكبر مساحة في قانكف العقكبات

ستة أشير  (6)أياـ ك (5)الحبس الذؼ تتراكح مدتو مابيف خمسة : نذكر أمثمة عمى ذلؾ

لجنحة السب المكجو إلى شخص كالذؼ يعكد بسبب السبب إلى انتماء الشخص إلى مجمكعة 

( 01)، الحبس مف سنة (ج.ع. مكرر ؽ2 ك8المادة  )عرقية أك مذىبية أك إلى ديف معيف 

 .(ج.ع. ؽ64المادة ) نتيجة الضرب كالجرح العمدؼ  (05)إلى خمس سنكات 

 مف قانكف العقكبات في فقرتيا الثانية في الحاالت االستثنائية 05كما نصت المادة 

عندما حددت الحد األقصى لمحبس بخمس سنكات ماعدا في الحاالت التي يقررىا فييا 

 . سنكات نذكر منيا ما يمي10القانكف كيمكف أف تصل في ىذه األخيرة عقكبة الحبس إلى 
                                                           

 .327 دمحم محسف عبد هللا الكريكات، مرجع السابق، ص  1
.  مف قانكف العقكبات الجزائرؼ 2 فقرة5المادة   2
. 204، ص2009الجزائر، –  ، دار ىكمو 8أحسف بكسقيعة الكجيز في القانكف الجزائرؼ العاـ، ط  3



 

 

 

 عقكبة الحبس مف سنة كاحدة إلى عشر سنكات لجنحة تزكير شيؾ كقبكؿ شيؾ مزكر 

ككذا بالنسبة لخيانة األمانة بالمجكء إلى الجميكر أك إذا كاف . (ج.ع. ؽ375)المادة  )

 .1(ج.ع. ؽ375المادة  )الجاني محترفا 

:   سنكات كىي عديدة نذكر منيا 10أما بالنسبة لمحبس بيف خمس سنكات كعشر 

المكاد  )تدنيس كتخريب المصحف الشريف أك العمـ الكطني أك مقابر الشيداء أك رفاتيـ 

( 2-295المادة )، انتياؾ جريمة منزؿ بالتيديد أك العنف (6 مكرر، مكرر160، 160

الفاحشة بيف ذكؼ  (1-334المادة  ) سنة 16اإلخبلؿ بالحياء بدكف عنف عمى قاصر دكف 

إخكة األشقاء |المحاـر في غير الحاالت التي تككف بيف األصكؿ كالفركع، أك بيف اإلخكة كاؿ

، تحريض الفسق مع الفسق كالدعارة ( مكرر الفقرة الثانية727المادة  )مف األب كاألـ 

 2(.348-343)، كبعض أعماؿ الدعارة، المادتاف (324المادة )

 :الحوس  ف مقاد المخالفات-2

في المخالفات تتراكح مدة الحبس مف يـك كاحد إلى شيريف كحد أفصي كىذا ما نصت 

 مف قانكف العقكبات في فقرتيا الثانية كتختمف مدة الحبس بسبب الفئة التي 5عميو المادة 

فإف  (ج.ع. مكرر ؽ444 إلى 440المكاد مف  )تنتمي إلييا، غير أنو بالنسبة لمفئة األكلى 

 أياـ  كال يتجاكز حدىا األدنى شيريف، أما بالنسبة 10عقكبتيا تككف عمكما ال تقل عف 

لممخالفات مف الدرجة الثانية ىنا تختمف مدة الحبس باختبلؼ درجة المخالفة حيث يككف 
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 (ج.ع. ؽ450-449المكاد  ) أياـ عمى األكثر في مخالفات الدرجة األكلى 10الحبس 

. (ج.ع. ؽ458 إلى 451المكاد )كخمسة أياـ عمى األكثر في مخالفات الدرجة الثانية 

 .(ج.ع. ؽ464 إلى 459المكاد  )كثبلثة أياـ عمى األكثر في مخالفات الدرجة الثالثة 

    كفي األخير يمكف القكؿ مما سبق بأف العقكبات السالبة لمحرية المعمكؿ بيا عمى 

 .1التشريع الجزائرؼ ىي السجف بأنكاعو المؤبد كالمؤقت كالحبس

 .ماىية  داائ الععقوات السالوة لمحررة: الموحث الثانف

 إف مجرد الحديث عف ماىية بدائل العقكبات فيك يعد الركيزة األساسية إليجاد مفيـ 

متكامل كنظاـ قانكني فعاؿ ليا، إال أف إشكالية عدـ كجكد اتفاؽ بيف الباحثيف كالميتميف 

تعرضنا عند بدائل العقكبة السالبة " البدائل" بدراستيا حكؿ المصطمح الذؼ يتناسب مع ىذه 

حفاظا بذلؾ عمى الجانب العادؼ ليا مع " العقكبات البديمة" لمحرية، فمنيـ مف استعمل مقكلة

إحداث بعض التغييرات في نكعيتيا كطبيعتيا،مّشكمة بذلؾ بدائل العقكبة السالبة لمحرية 

" التدابير البديمة" امتدادا طبيعيا لنظاـ العقكبات الجانبية، كىناؾ مف فضل استعماؿ مقكلة 

 2.ينفي بدلؾ الطابع العقابي لمبدائل المخرجة، كيككف بذلؾ امتداد لمتدابير االحترازية
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 .مفيقم  داائ الععقوات السالوة لمحررة: المطمب األقل

ال يختمف مفيـك بدائل العقكبات عف العقكبة األصمية فكبلىما جزاء يقرره المشرع 

،كتبعا لذلؾ سنتناكؿ في ىذا المطمب المفيـك المغكؼ 1كيطبقو القاضي عمى مرتكب الجريمة

 .كالفقيي، ثـ القانكني لبدائل عقكبة الحبس

 .المفيقم المغقر ل داائ الحوس: أقال

البديل في المغة بمعنى البدؿ، كبّدؿ الشيء غيره كالخمف منو، كجمعو أبداؿ، كاستبداؿ 

كاألصل في التبديل تغييره الشيء :" الشيء كتبدلو بو إذا أخذه مكانو، جاء في لساف العرب

 ". عف حالو، كاألصل في اإلبداؿ جعل الشيء مكاف شيء أخر

 .المفيقم الفعيف ل داائ الحوس: ثانيا

 ".اتخاذ عقكبات غير سجينة ضد المدنييف:"عرؼ بعض الباحثيف بدائل الحبس بأنيا

 ".استخداـ عقكبات غير سجينة بدال مف العقكبات البديمة السجينة" أك ىي 

كيشير أحمد الحكيتي إلى أف االتجاه العاـ سكاء عمى المستكػ الدكلي أك اإلقميمي يتجو 

نحك استخداـ بدائل عقكبة الحبس،خاصة في الجرائـ البسيطة التي ال تشكل خطكرة عمى 

المجتمع كال ينطكؼ أصحابيا عمى خطكرة إجرامية كبيرة إال أف ىذا التكجو ال يزاؿ محدكد 

 .مف الناحية العممية

 

                                                           
 فيد يكسف كساسة، الحمكؿ التشريعية المقترحة لتبني العقكبات البديمة في النظاـ الجزائرؼ األردني، مجمة دراسات عمكـ  1

. 731. ص2013 مادة البحث العممي الجامعة األردنية األردف،يكليك 02.، ع40شرعية كالقانكف، مج 



 

 

 

 .المفيقم العانقنف ل داائ ععقوة الحوس: ثالثا

ال يكجد تعريف كاحد لمعنى بدائل عقكبة الحبس شأنيا في ذلؾ شأف كافة المصطمحات 

قياـ المحكـك " اإلنسانية التي تتشعب فييا التعاريف كمصطمحاتيا،حيث يعرفيا البعض بأنيا

عميو بعمل دكف أجر مكجو لفائدة عامة الشعب بدال مف كضعو في المؤسسة العقابية إذا 

 .تكفرت شركط معينة حددىا القانكف 

الجزاءات األخرػ التي يصنعيا المشرع أماـ القاضي لكي تحل بصيغة ذاتية " أك ىي 

فيي تفترض إذا اتخاذ اإلجراءات " أك مكازية محل العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة

الجنائية، كصدكر حكـ مف القضاء، كلكف بدال مف صدكر ىذا الحكـ بعقكبة سالبة لمحرية 

 .فإنو يصدر بعقكبة أك تدبير ال ينطكؼ عمى سمب حرية المحكـك عميو

كل ىذا االختبلؼ في تعاريف لبدائل العقكبة الحبس إال أنيا في النياية تتفق في 

مضمكنيا كجكىرىا عمى معنى كاحد يتمثل في اإلحبلؿ العقكبة البديمة أيا كاف نكعيا محل 

 .1عقكبة الحبس األصمية، كفي كل الحاالت يككف اليدؼ منيا تحقيق أغراض العقكبة

كتعد بدائل العقكبات السالبة لمحرية مجمكعة مف اإلجراءات التي تيدؼ إلى تكفير 

معاممة عقابية التي تنطكؼ عمى التيذيب أك العبلج كتقكد بذلؾ إلى التأىيل  دكف أف تنطكؼ 

عمى سمب الحرية، ككاف اليدؼ األساسي مف استخداـ البدائل ىك إيجاد حمكؿ أقل تكمفة مف 
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العقكبات السالبة لمحرية مف حيث أثارىا السمبية عمى المحكـك عميو أكثر جدكػ مف حيث 

صبلحو في الكقت نفسو   1.تحقيق ردعو كا 

 .تعررف  داائ الععقوات السالوة لمحررة: الفرع األقل

استخداـ :" تعتبر بدائل العقكبات ىي نكع خاص مف العقكبات كيمكف تعريفيا بأنيا

،كبعض أخر ذىب إلى اعتبار ىذه البدائل "عقكبات غير سجنية بدال مف العقكبات السجنية

قادرة عمى منح المحكـك عميو فرصة لئلصبلح كالتأقمـ مف جديد مع النظاـ       

كىناؾ اتجاه أخر يعتبر أف بدائل العقكبات ىي قائمة بذاتيا كيمكف الحكـ بيا ".االجتماعي

 .مف دكف أف تكتسي صكرة عقكبات إضافية

البدائل في مجاؿ العقكبات كالمناظرة الجنائية تعني بكضكح كضع :" كعرفت كذلؾ بأنيا

 ".الحمكؿ المسطرة كالعقابية كبديل لممساطر كالعقكبات التقميدية

تمؾ العقكبات التي تفرض عمى المحكـك عميو بدال مف العقكبات ":كما عرفت بأنيا

السالبة لمحرية القصيرة المدة كبمكافقتو،كاالبتعاد عف مساكغ العقكبات السالبة لمحرية كأف 

صبلح كتأىيل المحكـك عميو  2".تخرج عف ىذه العقكبة كىي الردع العاـ كالخاص كا 

عقكبة مقررة قانكنا تنطق بيا الجيات القضائية المختصة، لتككف بديل :" كما تعرؼ بأنيا

عف العقكبات الحبس األصمية، فيي جزاء يكقع عمى مفترؽ سمكؾ يجرمو القانكف كيجب 

 ".معاقبة مقترفو
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البديل الكامل أك الجزئي عف العقكبات السالبة لمحرية، حيث ": كما يمكف تعريفيا بأنيا

يتـ إخضاع مرتكب الجريمة لمجمكعة مف االلتزامات السمبية كاإليجابية، كالتي ال تستيدؼ 

إيبلـ المحكـك عمي، بل الغرض منيا ىك التأىيل كا عادة اإلدماج االجتماعي، كبالتالي تحقيق 

 ".األغراض العقابية التي تقتضييا مصمحة المجتمع

 .خصااص ال داائ الععقوات: الفرع الثانف

العقكبات البديمة تتكافر عمى مجمكعة مف الخصائص كالتي تميزىا عف العقكبة السالبة 

لمحرية غير أف ىناؾ تشابو في بعض النقاط  إال أف لمعقكبات البديمة ما يميزىا، كنذكر أىـ 

 :ىذه الخصائص في ما يمي

 .شرعية  داائ الععقوة: أقال

 يقصد بذلؾ أف القاضي ىك مقيد بما فرضو المشرع مف جزاء عمى الجريمة المرتكبة  

أؼ انو ليس حرا مختارا، كليس مف صبلحيات القاضي أف ينشأ عقكبة خاصة كليس لو أف 

يتعدػ المقدار المحدد، بحيث يتـ تحديد سمكؾ المجـر كالنص عمى عقكبة محددة لمقترؼ 

 في ذلؾ أف مفيـك الشرعية في العقكبات أيمن رمضان الزرنفكيرػ الدكتكر "، "ىذا الجـر

البديمة يجب أف يصبح أكثر مركنة، بحيث يتـ النص عمى السمكؾ المجّرـ في النص 

التشريعي عمى كجو الجـز كاليقيف دكف النص عمى عقكبة محددة لكل نمط سمككي، بل يتـ 

النفي عمى عدد مف العقكبات البديمة كجزاء القتراؼ السمكؾ المجـر كيمنح المشرع القاضي 

، فإف تحديد نمط "سمطة تقديرية لتحديد نمط كمقدار العقكبة البديمة التي تناسب كل حالة



 

 

 

العقكبة كمقدارىا كمدتيا يخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي كذلؾ مف خبلؿ دراستو لممف حالة 

 . 1الجاني كالعقكبة البديمة المناسبة

 .قضااية  داائ الععقوات: ثانيا

فبلبد ليا أف تصدر بمكجب حكـ قضائي، بعد خضكع الجاني لمحاكمة عادلة متكفرة 

صبلحو ، فقضاة 2عمى شركط التقاضي، محترمة لحقكؽ الدفاع، ىادفة إلنقاذ الجاني كا 

السمطة القضائية ىـ المختصكف قانكنا بالنطق بالعقكبة، كىك ما ينطبق عمى العقكبات 

 .البديمة كفقا لئلجراءات كالشركط التي ينص عمييا التشريع

أما بالنسبة لمضمانات فالعقكبة البديمة يتكفر ليا ما يتكفر لعقكبة السجف كىك عدـ الحكـ 

بيا إال بمكجب حكـ قضائي كبمكجب محاكمة عادلة ، يمكف مف خبلليا لمجاني إبداء أكجو 

دفاعو أك إثبات براءتو، ككذا تحديد األسباب كالدكافع التي كانت سبب الرتكابو لمجريمة، كل 

ذلؾ يمكف أف يككف محل اعتبار سكاء عند تحديد القاضي لنمط العقكبة البديمة أك لمدتيا إال 

أنيا تتميز عف العقكبة السالبة لمحرية بعدالتيا كفاعميتيا في اإلصبلح كالتأىيل كتحقيق 

 .الردع، بمفيكمو العاـ كالخاص ، كتجنب اآلثار السمبية لمعقكبة السالبة لمحرية

 .شخصية  داائ الععقوات: ثالثا

  ال يتـ الحكـ بالعقكبة البديمة إال عمى مف ارتكب الفعل المجـر دكف غيره، فمبدأ 

شخصية العقكبة يتجسد في العقكبات البديمة عنو في العقكبة السالبة لمحرية، كالتي يعتبر 
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البعض أف تحقيقيا  ليذا المبدأ محل الشؾ، كذلؾ نظرا لآلثار السمبية العديدة لتمؾ العقكبة 

كالتي ال يقتصر مداىا كنطاقيا عمى المحكـك عميو بل تتعداه لتحل إلى أفراد أسرتو كاالقتصاد 

القكمي،كىذه اآلثار السمبية التي تتكافر في العقكبات البديمة كأف كجدت فإنيا تبقى في نطاؽ 

 1.ضيق

 .م ررات األخذ   داائ ععقوة الحوس: الفرع الثالث

 يجب أف يككف اإلصبلح ىك اليدؼ األكؿ مف العقاب، كىنا ظيرت أساليب التعميـ 

المدرسي كالتأىيل الميني كالعبلج النفسي الفردؼ كالجماعي كغيرىا مف األساليب العبلجية 

األخرػ، المطبقة في المؤسسات العقابية، غير أف كل ىذه األساليب لـ تعد قادرة عمى 

تحقيق اإلصبلح كتأىيل المحكـك عميو  كذلؾ نظرا لكثرة اآلثار السمبية الناتجة عف إيداع 

 .المحكـك عميو بالمؤسسة العقابية

 .اآلثار االقتصادية لععقوة الحوس: أقال

 إف إنشاء السجكف بأنكاعيا المختمفة كالسير عمى إدارتيا :إرىاق ميزانية الدقلة -1

كحراستيا يكمف الدكلة أمكاال طائمة، كقد خمف ىذا آثار سمبية متعددة يمكف ذكرىا 

 :فيما يمي

 .انتشار األمراض لصعكبة عزؿ المصابيف عف غيرىـ -

 .ظاىرة االكتظاظ بالسجكف تعيق تطبيق البرامج التأىيمية بالمؤسسات العقابية -
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أك ما يصطمح عميو التعريف العقابي عمى  ) فشل عممية التحسيس داخل السجكف  -

 .(مستكػ التنفيذؼ

يؤدؼ االكتظاظ بالسجكف إلى عرقمة القائميف عمى إدارتيا مف أداء مياميـ عمى  -

أحسف كجو، كيعكد السبب األساسي في تكدس المؤسسات العقابية إلى ازدياد 

 .المحكـك عميو بعقكبات جنحية ال ينطكؼ أصحابيا عمى خطكرة إجرامية كبيرة

 إف المحكـك عمييـ المكدعيف بالمؤسسات العقابية ىـ في الغالب مف :تعطيئ اإلنتاج -2

األشخاص األصحاء القادريف عمى العمل، كبذلؾ فكضعيـ في السجكف ىك تعطيل 

ضافة الكثير مف الطاقات التي يمكف االستفادة منيا لك أمكف  لقدرتيـ عمى العمل كا 

 .1عقابيـ بصكرة أخرػ غير سمب لمحرية

 .اآلثار االجتماعية لععقوة الحوس: ثالثا

بعد دراستنا لآلثار السمبية االقتصادية لعقكبة الحبس فإف ىناؾ أثار سمبية اجتماعية 

 :تمس بالمحبكس كأسرتو كبالمجتمع كىذا ما سنكضحو في النقاط التالية

 إف انسبلخ المحكـك عميو عف المجتمع يؤدؼ إلى :انسالخ السجين عن المجتمي -1

تشبعو بثقافة السجف كقيمو، كبرغـ مف أف المحكـك عميو  يرفض مف البداية ثقافة 

السجف كلكف بعد مركر الكقت يعتاد عمى ىاتو الثقافة كتصبح محكرا أساسيا في 
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تكجيو سمككياتو كتصرفاتو داخل المؤسسة العقابية كخارجيا، كبذلؾ تصبح ثقافة 

 .1السجف بديبل لثقافتو األساسية

 تتأثر أسرة المحبكس بدخكؿ أحد أفرادىا إلى السجف سكاء كاف :انييار أسرة السجين -2

ذلؾ الفرد ىك  عائل أك أحد أفرادىا، كىذا التأثر يعكد عمى األسرة حسب الدكر الذؼ 

 :يؤديو المحبكس داخل األسرة قبل دخكلو الحبس كتتمخص ىذه اآلثار في 

أف السجف عار يصدـ جميع أفراد األسرة في نظر المجتمع كخاصة المجتمعات  -

العربية كيؤثر ىذا العار عمى األسرة كيؤدؼ إلى انزكاء أفرادىا كجرح كرامتيـ 

حساسيـ بمركب النقص  .كا 

عندما يحبس رب األسرة أك عائميا فإف ذلؾ يؤدؼ إلى انعداـ أك انخفاض سعر رزقيا  -

 .كما يؤدؼ إلى انحراؼ األبناء كانضماميـ لؤلحداث المنحرفيف

الكاقع يثبت أف المؤسسة العقابية تجمع بيف المجـر الذؼ ألف : إ ساد المح قسين -

اإلجراـ كتمّرس بأساليبو كبيف المجـر المتخصص في نكع مف اإلجراـ كبيف المجـر 

نما جعميـ  العادؼ كما تضـ المؤسسة العقابية أشخاصا ليسك مجرميف حقيقييف كا 

دارية  القانكف مجرميف اعتبارا، كالمحكـك عمييـ لعدـ احتراميـ لتدابير تنظيمية كا 

بسيطة فالمجـر الخبير بأساليب اإلجراـ يمقف ما يعممو بمف ىـ أقل منو خبرة  

كالمتخصص في نكع مف الجرائـ ال يبخل بما يعممو عف زمبلئو كيجد المجرمكف 
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الحقيقيكف في نفكس زمبلئيـ السذج أرضا خصبة يحسنكف استغبلليا دائما ، فبل 

  1.يخرجكف مف السجف إال كقد شبعت نفكسيـ إجراما

 .اآلثار النفسية لععقوة الحوس: ثالثا

نما تشمل    إف اآلثار النفسية لمعقكبة قصيرة المدة ال تقتصر عمى نزالء السجف فقط كا 

أسر كعائبلت النزالء كذلؾ نتيجة التداعيات النفسية الناتجة عف سمب الفرد مف بينيـ كجعمو 

كراء القضباف كتزداد حدة ىذه التداعيات إذا كاف المحكـك عميو عائل األسرة الذؼ يكتسب 

تـ يعكد لينقل ىذه السمككيات داخل أسرتو الذيف - السجف- سمككيات سمبية مف مجتمع

يتخذكنو قدكة ليـ، كما يتكلد الحقد الشديد مف قبل أفراد أسر نزالء السجف اتجاه المجتمع 

الذؼ حرميـ مف الشخص الذؼ كاف يكفر ليـ المصدر المعيشي، كما أف غياب أحد الكالديف 

بسبب السجف يؤدؼ إلى التفكؾ األسرؼ مما يجعل األسرة متشردة، كيدفع إلى انحراؼ 

 2.األطفاؿ كيحرميـ مف تمقي التربية المبلئمة

كما أف عقكبة الحبس تؤدؼ إلى قتل الشعكر بالمسؤكلية في نفس المجرميف كتحبب ليـ 

التعطل ، فالكثير مف المحبكسيف يقضكف في المؤسسة العقابية مدادا طكيمة نكعا ما ينعمكف 

فييا بالتعطل عف العمل كيكفكف فييا مئكنة أنفسيـ مف مطعـ كممبس كعبلج ليـ كألفراد 

عائمتيـ، كالمشاىد أف ىؤالء يكرىكف أف يمقى بيـ خارج المؤسسة العقابية حتى ال يكاجو حياة 

العمل كالكد مف جديد ، كىذا ما يؤدؼ إلى قتل كل الشعكر بالمسؤكلية كاف فييـ نحك أسرىـ 

                                                           
. 97-96-95محفكظ عمي عمي، المرجع السابق، ص   1
. 66-65 ، صزعيش حناف، مرجع السابق 2



 

 

 

بل نحك أنفسيـ فبل يكادكف يخرجكف حتى يخططكف لمعكدة إليو كذلؾ ليس حبا في الجريمة 

نما حبا في العكدة إلى السجف كحرصا عمى حياة البطالة كالبلمسؤكلية  كال حرصا عمييا كا 

كتفاديا ليذه المساكغ الناتجة عف إيداع المحكـك عمييـ بالمؤسسات العقابية سكاء لفترات 

طكيمة أك متكسطة أك قصيرة مدة فقد اتجيت السياسة العقابية الحديثة إلى البحث عف بدائل 

عقابية أخرػ كىذا ما لجأت إليو مختمف التشريعات العقابية في العالـ كمنيا التشريع العقابي 

 1.الجزائرؼ الذؼ أخد ىك األخر مجمكعة مف البدائل العقابية لعقكبة الحبس

 .أنقاع  داائ الععقوات السالوة لمحررة: المطمب الثانف

إف قانكف العقكبات الجزائرؼ قد نص عمى إمكانية المجكء إلى عقكبات بديمة  لمعقكبات 

السالبة لمحرية، كبصفة خاصة بالنسبة لمعقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة، فالمشرع الجزائرؼ 

قد انتيج ىذا النظاـ  اقتداء بالعدد مف التشريعات المقارنة كذلؾ مف أجل التقميص مف نظاـ 

العقكبات السالبة لمحرية لما تخمفو مف أثار سمبية، تقف عائقا أماـ البرامج التأىيمية كاألمنية 

 ، كعميو سكؼ تككف دراستنا ليذا 2ىذا مف جية، كتكمف الدكلة نفقات كبيرة مف جية أخرػ 

المطمب مقسمة إلى ثبلثة فركع في الفرع األكؿ سنتطرؽ إلى بدائل العقكبات السالبة لمحرية 

المعتمدة في القانكف الجزائرؼ أما في الفرع الثاني فسنتطرؽ إلى بدائل العقكبات السالبة 

لمحرية الغير معتمدة في القانكف الجزائرؼ ك نتناكؿ في الفرع الثالث مدػ تحقيق البدائل لغاية 

 .العقكبة
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 . داائ الععقوة السالوة لمحررة المعتمدة  ف العانقن الجزاارر : الفرع األقل

 1.نظام ق ق التنفيذ: أقال

ثر  لقد أخذ المشرع الجزائرؼ بيذا النظاـ كطبقو عمى الحبس كالغرامة عمى حد سكاء، كا 

تعديل قانكف اإلجراءات الجزائية تبنى المشرع نظاـ كقف تنفيذ جزء مف العقكبة األصمية 

سكاء كانت حبسا أك غرامة، كبمقتضى ىذا التعديل يجكز لمقاضي القضاء باإليقاؼ الجزئي 

أك الكمي لمعقكبة األصمية كمثاؿ ذلؾ أف يحكـ القاضي عمى المداف بالسرقة بالحبس لمدة 

 2سنة كاحدة عمى أف تككف ستة أشير منيا نافذة كستة أشير األخرػ مكقكفة التنفيذ

 قاـ المشرع 2004 نكفمبر 10 المؤرخ في 04/14مع اإلشارة بأنو بمكجب القانكف رقـ 

 أعبله، بأف جعل باستطاعتو القاضي القضاء باإليقاؼ الجزائرؼ أك الكمي 592بتعديل المادة 

لمعقكبة األصمية، مثاؿ ذلؾ أف يحكـ القاضي عمى المداف بسرقة بالحبس لمدة سنة كاحدة 

 3.عمى أف تككف ستة أشير منيا نافدة كستة أشير أخرػ مكقكفة التنفيذ

ىك تعميق تنفيذ العقكبة فكر صدكر حكـ بيا عمى شرط :"كيقصد بكقف التنفيذ العقكبة

مكقف خبلؿ الفترة التي يحددىا القانكف،كيطمق عمييا فترة االختبار فيك يفترض أكال صدكر 

حكـ باإلدانة عمى الجاني،كثانيا عدـ اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتنفيذ العقكبة المحكـك بيا 
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بحيث يترؾ المحكـك عميو حرا طميقا بناءا عمى شرط مكقف خبلؿ فترة االختبار فإذا لـ 

يتحقق شرط إلغاء اإليقاؼ المحدد في القانكف يصبح الحكـ باإلدانة كأف لـ يكف،أما إذا 

 1.تحقق أحد شركط اإللغاء فإنو يترتب عميو تنفيذ العقكبة المحكـك عميو

ىك ذلؾ النظاـ الذؼ يرمي إلى إصبلح المجـر بإدانتو كعقابو عف :"كيقصد بيا أيضا

طريق مجرد تيديده بالحكـ الصادر بالعقكبة فترة مف الزمف تككف بمثابة فترة لمتجربة بحيث 

يعتبر ىذا الحكـ كأف لـ يكف إذا مضت ىذه الفترة دكف أف يثبت ارتكاب المحكـك عميو 

 .2"لجريمة أخرػ 

كفي تعريف أخر يقصد بكقف التنفيذ العقكبة السماح لمقاضي بأف يصدر حكـ بالعقكبة 

مع تعميق تنفيذىا لمدة معينة، كذلؾ في حاؿ تكافر ظركؼ معينة مف حيث نكع الجريمة 

 3.كشخصية الجاني كمدة العقكبة المحكـك عميو

كيعرؼ الفقو الفرنسي كقف التنفيذ بأنو سمطة مخكلة لمقاضي، بمكجبيا يأمر ضمف 

شركط معينة، بعدـ تنفيذ العقكبة لمدة محدكدة بانقضائيا دكف ارتكاب جريمة أخرػ تستكجب 

الرجكع عف ىذا األمر،تنقضي العقكبة نيائيا،كالمبلحع أف ىذا النظاـ كاف منصكص عميو 

في قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي إلى غاية صدكر قانكف العقكبات الجديد السارؼ منذ 

 أصبحت األحكاـ المتعمقة بكقف التنفيذ منظمة في ىذا القانكف عمى 1994أكؿ مارس 
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خبلؼ المشرع الجزائرؼ الذؼ أبقى عمى ىذا النظاـ في قانكف اإلجراءات الجزائية مف المكاد 

 . بالرغـ مف أنيا قكاعد مكضكعية تتعمق باستبداؿ العقكبة السالبة لمحرية592-594

إذف فالعقكبة المشمكلة بإيقاؼ التنفيذ ىي عقكبة يتعمق تنفيذىا عمى شرط مكقف، ىك 

ذا  ارتكاب جريمة جديدة خبلؿ فترة اإليقاؼ،فإذا تحقق الشرط الغي اإليقاؼ،كنفذت العقكبة كا 

  1.تخمف اعتبر الحكـ كأنو لـ يكف

 .ععقوة العمئ لمنفي العام: ثانيا

 لقد أخد المشرع الجزائرؼ بنظاـ العمل لمنفع العاـ،كذلؾ مف أجل تفادؼ عيكب العقكبات 

 مف 06 مكرر 05 إلى المادة 01 مكرر 05السالبة لمحرية قصيرة المدة مف خبلؿ المادة 

 156-66 كالمعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ 25/02/2009 المؤرخ في 09/01القانكف رقـ 

كالمتضمف قانكف العقكبات الجزائرؼ،كيشترط لتطبيق ىذا النظاـ مجمكعة مف الشركط 

 :كاإلجراءات نذكر منيا ما يمي

 .إذا كاف المتمـ غير مسبكؽ قضائيا -1

 . سنة عمى األقل كقت ارتكاب الكقائع المجرمة16إذا كاف المتمـ يبمغ مف العمر  -2

 .سنكات حبسا (3)إذا كانت عقكبة الجريمة المرتكبة ال تتجاكز ثبلث  -3

  2.إذا كانت العقكبة المنطكؽ بيا ال تتجاكز سنة حبسا -4
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 .(السقار االلكترقنف )القضي تحت الرقاوة االلكترقنية : ثالثا

في ظل التطكر العممي الذؼ شيدتو المجتمعات البشرية في مختمف المياديف برزت فكرة 

استخداـ ىذا التطكر في مجاؿ مكافحة الجريمة، ككاف مف صكر ىذا االستخداـ ظيكر نظاـ 

 .الرقابة االلكتركنية كبديل مف البدائل التي تحل محل الحبس في تنفيذ العقكبة

كما يعد نظاـ المراقبة االلكتركنية مف أبرز النظـ الحديثة التي اىتدت إلييا بعض 

نما كبديل لمعقكبة السالبة لمحرية  ، 1التشريعات كذلؾ الستخداميا ليس كعقكبة في حد ذاتيا كا 

فالمشرع الجزائرؼ أخذ بيذا النظاـ كخاض خطكة ميمة بتكسيع مجاؿ الرقابة االلكتركنية 

 المؤرخ في 01-18لتشمل األشخاص المحكـك عمييـ مف خبلؿ إقرار القانكف  رقـ 

 المعدؿ لقانكف تنظيـ السجكف كا عادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف، 30/01/2018

فبمكجب ىذا القانكف تـ إدخاؿ نظاـ تكييف العقكبة بتمكيف المحكـك عميو بقضاء كل عقكبة 

 .أك جزء منيا خارج المؤسسة العقابية

إف ىذا اإلجراء يقـك مع تعيد الشخص بالبقاء في مقر إقامتو أك في مقر مف يأكيو 

خبلؿ الساعات التي يحددىا القاضي ، كما يمكف لممستفيد منو أف يمارس نشاط كمزاكلة 

دراسة أك تككيف أك الخضكع لمعبلج، أما مف الناحية التطبيقية تتـ الرقابة االلكتركنية لحسف 

تنفيذ العقكبة كذلؾ عف طريق كضع السكار االلكتركني كتتبيثو في رجل المتيـ خبلؿ المدة 

التي تحددىا العقكبة، أما بالنسبة لنظاـ تسيير الرقابة االلكتركنية تتكفل بو مصالح مختصة 

في الضبطية القضائية كالتي تتكلى المتابعة لمتحقق مف كجكد المتيـ في األماكف المحددة 
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في الرقابة االلكتركنية ، كفي حالة مخالفة المتيـ الحامل لمسكار االلكتركني لبللتزامات 

المفركضة عميو تتدخل مباشرة كما يخضع السكار االلكتركني لجممة مف المكاصفات باعتباره 

يصدر ذبذبات الكتركنية متصمة بمراكز االستقباؿ التي تتكلى الرقابة عف بعد ، كما تـ كضع 

 كيشترط 1تطبيق يضـ قاعدة بيانات مركزية خاصة باألشخاص المعنييف بيذا التدبير

لبلستفادة مف ىذا النظاـ أال تككف مدة العقكبة المطمكب تنفيذىا أك  المتبقية أكثر مف عاـ، 

كيجرؼ تطبيقو بعد مكافقة المحكـك عميو بناء عمى أمر مف قاضي التنفيذ أك بناء عمى أمر 

مف النائب العاـ أك طمب مف المحكـك عميو ذاتو، كالخاضع ليذا النظاـ يمـز بعدـ التغيب 

عف محل إقامتو، كأؼ مكاف أخر يحدده القرار الصادر عف قاضي التنفيذ خبلؿ ساعات 

معينة بما يتفق مع الكضع األسرؼ كالميني لممحكـك عميو كيراقب تنفيذ تمؾ االلتزامات 

 كفي baracelet ematteurالكتركنيا عف طرؽ ارتداء المحكـك عميو أسكرة الكتركنية 

كاحمو تقـك  بإرساؿ إشارات كتستقبل تمؾ اإلشارات عمى جياز مثبت في مكاف يحدده قاضي 

تطبيق العقكبات كيتصل بمركز المتابعة المكجكد في المؤسسة العقابية عف طريق خط 

تيميفكف، كما قد يجرؼ التحقق مف احتراـ االلتزامات المفركضة عف طريق زيارات تجرييا 

ذا حدث كعطل المحكـك عميو أجيزة المراقبة االلكتركنية فإنو  اإلدارة العقابية لممحكـك عميو كا 

 2.يعد مرتكبا لمجريمة كيككف ذلؾ سببا إللغاء قرار الكضع تحت المراقبة االلكتركنية

 
                                                           

  كالعمكـ الجنائيةاإلجراـ بف حامد شييناز ، عقكبة العمل لمنفع العـ، مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر ، تخصص عمى  1
. 20-19، ص2017/2018 مستغانـ، جامعة عبد الحميد ابف باديس، 

 .77-76، ص2013ط، . سعداكؼ دمحم صغير، عقكبة العمل لمنفع العاـ، دار الخمدكنية ، الجزائر، ف 2



 

 

 

 .اإل راج المشرقط: راوعا

المشرع الجزائرؼ أخذ بيذا النظاـ ألكؿ مرة كقاـ بتنظيـ أحكامو مف خبلؿ األمر رقـ 

 المتضمف تنظيـ السجكف كا عادة اإلدماج 05/04 كالذؼ تـ تعديمو بالقانكف رقـ 72/02

االجتماعي لممحبكسيف، فإف ىذا النظاـ يسمح مف خبللو بإطبلؽ سراح المحكـك عميو 

المكقف قبل انتياء مدة العقكبة المحكـك بيا عميو مقابل المكافقة عمى الشركط، كقد ظير ىذا 

النظاـ قديما حيث عرؼ في اإلمبراطكرية النمساكية ثـ انتشر ليشمل معظـ التشريعات في 

 .العالـ

كأخذ بو المشرع الجزائرؼ مف خبلؿ قانكف تنظيـ السجكف كا عادة اإلدماج لممحبكسيف في 

 كبالتالي فيك يعد منحة أجازىا 150 إلى 134الفصل الثالث مف الباب السادس في المكاد 

  1.المشرع، كجعميا مكافأة يجازؼ بيا المحبكس الذؼ تتكفر فيو الشركط القانكنية

إف المشرع الجزائرؼ لـ يضع تعريفا لنظاـ اإلفراج المشركط رغـ تعدد كجيات النظر 

 :حكلو كاختبلؼ أراء الفقياء في تحديد مفيكمو، كسنحاكؿ إدراج بعض التعريفات

ىك تعميق الجزاء الجنائي قبل انقضاء كل مدتو المحكـك " يقصد بنظاـ اإلفراج المشركط

بيا متى تحققت بعض الشركط، كالتـز المحكـك عميو باحتراـ ما يفرض عميو مف إجراءات 

 ".خبلؿ المدة المتبقية مف ذلؾ الجزاء

فيجكز إخبلء سبيل المحكـك عميو في السجف قبل انتياء مدة عقكبتو إذ أثبت أف ما 

انقضى مف مدة العقكبة كاف مجديا في إصبلح  نفسو،بشرط أف يقضي المدة الباقية خارج 
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السجف تحت االختبار، فبل يعتبر مخرجا إال إذا ظل عند حسف الظف فيو كىذا ىك معنى 

 .اإلفراج

نظاـ يسمح باإلفراج عف المحكـك عميو قبل استكماؿ مدة :" كما يعرؼ كذلؾ عمى أنو

عقكبتو تحت شرط الكفاء بالكاجبات التي يفرضيا ىذا النظاـ الذؼ يعد مكافأة عمى حسف 

السمكؾ كأداة لمتفريد العقابي أثناء مرحمة تنفيذ العقكبة،بحيث تككف متبلئمة مع حالة المحكـك 

 .1"عميو كمدػ استعداده لتكيفو االجتماعي

كىك كذلؾ نظاـ يككف بعد قضاء فترة مف تنفيذ المحكـك عميو لمعقكبة، يمكف أف يمنح لو 

اإلفراج المشركط إذا ما قدـ أثناء التنفيذ أدلة جدية عف حسف سيرتو تحمل عمى االعتقاد بأنو 

 2.قادر عمى إصبلح نفسو

 . داائ الععقوات السالوة لمحررة الغير معتمدة  ف العانقن الجزاارر : الفرع الثانف

بعدما تطرقنا فيما سبق إلى البدائل التي اعتمدىا المشرع الجزائرؼ ىناؾ بدائل بدائل 

أخرػ لـ يعتمدىا ىذا األخير، كعميو سنتناكؿ في ىذا الفرع إلى بعض البدائل غير معتمدة 

في القانكف الجزائرؼ، كبالرغـ مف صعكبة حصرىا سنتطرؽ إلى أكثرىا شيكعا في القكانيف 

المقارنة كالمتمثمة في إيقاؼ التنفيذ مع الكضع تحت االختبار، تأجيل النطق بالعقكبة، 

 .كالغرامة اليكمية

                                                           
 أماؿ اناؿ،أنظمة تكييف العقكبة كاليات تجسيدىا في التشريع الجزائرؼ،مكتبة الكفاء القانكنية مص،اإلسكندرية،الطبعة  1
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 .ققف التنفيذ مي القضي تحت االختيار: أقال

االختبار نظاـ عقابي، أساسو المعاممة العقابية التي تستيدؼ التأىيل كتفترض تقييد 

الحرية عف طريق فرض التزامات كالخضكع إلشراؼ جية معينة فإذا ثبت فشل ىذا النظاـ 

 .استبدؿ بسمب الحرية

عدـ تطبيق الحكـ بالعقكبة عمى المتيـ مع تقرير كضعو لمدة محددة :"كيعرؼ أيضا بأنو

شراؼ جيات معينة، فإذا مرت تمؾ المدة كأكفى المحكـك عميو بااللتزامات  تحت رقابة كا 

المفركضة عميو يعتبر الحكـ الصادر باإلدانة كأف لـ يكف أما إذا أخل بيا تنفذ عميو 

 ."العقكبة

ثبكت إدانة المحكـك عميو كالنطق بالعقكبة كلكف مع ":أما المشرع الفرنسي فقد عرفو بأنو

شمكليا بكقف التنفيذ كالتزاـ المحكـك عميو بمجمكعة مف االلتزامات الخاصة خبلؿ فترة 

 سنكات كحد 3 شيرا كحد أدنى ك18اإليقاؼ كعميو تنفيذىا خبلؿ مدة زمنية تتراكح بيف 

 .أقصى

 نجد أف المشرع الفرنسي قد حصر تطبيق ىذا النظاـ في 41-132كبالرجكع إلى المادة 

الجنايات كالجنح المنصكص عمييا في قانكف العقكبات،كاشترط أال تزيد عقكبة الحبس 

 سنكات كبمفيـك المخالفة قد استبعد المخالفات كلك كانت مف الدرجة الخامسة 5المحكـك بيا 



 

 

 

كالجنايات كالجنح المنصكص عمييا في قكانيف أخرػ،كقد حصر ىذا النظاـ عمى األشخاص 

 .401-132الطبيعييف سكاء كانكا مبتدئيف أك عائديف المادة 

 .تأجيئ النطق والععقوة: ثانيا

تأجيل النطق بالعقكبة ىك بمثابة استثناء يرد عمى مبدأ كحدة الدعكػ الجنائية فبمكجب 

ثبات المسؤكلية عمى عاتق المتيـ كالنطق  ىذا المبدأ ال يجكز الفصل بيف تقرير اإلذناب كا 

بالعقكبة، بل يجب أف يككف ذلؾ في إطار مكحد، كلكف المشرع الفرنسي عمى غرار 

التشريعات نص عمى جكاز تأجيل النطق بالعقكبة بعد إثبات المسؤكلية المتيـ كذلؾ إلى 

 .غاية حمكؿ األجل المسمى

إرجاء النطق بالنطق بيا بعد إثبات ارتكاب الجريمة ": كيقصد بتأجيل النطق بالعقكبة

كنسبتيا إلى المتيـ، بحيث ال يقـك القاضي بالنطق بالعقكبة أك العفك عنيا بل يقـك بتأجيل 

 .النطق بيا متى تكافرت شركط معينة

 .الغرامة اليقمية: ثالثا

يقصد بالغرامة اليكمية استبداؿ أياـ الحبس الصادرة في العقكبة بغرامة يحكـ بيا عمى 

الجاني كيككف ممزما بأدائيا يكميا بقيمة محددة كلفترة زمنية معينة، كليذا سميت بالغرامة 

ألجل، بمعنى أف الغرامة التقميدية تقتضي إلزاـ المحكـك عميو بدفع مبمغ الغرامة الذؼ حددتو 

المحكمة في ضكء النص القانكني الذؼ يعاقب عمى الجريمة إلى الخزانة العامة في التاريخ 

                                                           
رة المدػ، مذكرة لنيل شيادة الماستر تخصص القانكف ؼ عبلؽ نسيـ، عمكاش كليد، أزمة العقكبة السالبة لمحرية قص 1
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الذؼ يككف فيو الحكـ باإلدانة نافذا، في حيف أف عقكبة الغرامة اليكمية تعني أف يفرض 

القاضي غرامة يكمية خبلؿ عدد معيف مف األياـ ، كقد اعتمد المشرع الفرنسي عقكبة الغرامة 

متأثرا في ذلؾ بالتجارب التي 1983 جكاف 10اليكمية بمكجب قانكف العقكبات الصادر في 

  1.ألمانيا كالنمسا: شيدتيا دكؿ أخرػ طبقت ىذه العقكبة مثل

 .مدى تحعيق  داائ الععقوات لغاية الععقوة: الفرع الثالث

 تطرقنا فيما سبق أف كظائف العقكبة السالبة لمحرية ىي تحقيق العدالة كالردع العاـ 

ذا كاف تحقيق بدائل العقكبات  صبلحو، كا  كالردع الخاص عف طريق تأىيل المحكـك عميو كا 

لكظيفة اإلصبلح كالتأىيل ليس محل شؾ، إال أف ىناؾ جانب أخر مف الفقو يميل إلى 

التشكيؾ في فاعمية العقكبات البديمة لتحقيق الردع كيرػ الدكتكر أيمف رمضاني الزيني أف 

تحقيق بدائل العقكبة لمردع يأتي مف خبلؿ غرس يقيف راسخ في نفس الجاني بأف العقكبة 

ستطكلو ال محاؿ إذا ما ارتكب فعبل مجرما،فعمى الرغـ مف أف العقكبة التي سكؼ تكقع عميو 

ال تحدد قبل اقترافو لمجريمة،إال أنو يجب أف يدرؾ إدراكا يقينيا كيترسخ في نفسو حقيقة ىامة 

كيعي أنو لف يفمت بجريمة العقاب، كاف كاف تحديد نمط العقكبة سيخضع لمعايير أخرػ 

ستحدد بناء عمى دراسة حالتو، كتحقق بدائل العقكبات الغرض األساسي لمعقكبة المتمثمة 

أساسا في اإلصبلح كالتأىيل ، كذلؾ مف خبلؿ االىتماـ بشخص الجاني كظركؼ ارتكاب 

جريمتو،كا عداد ممف لحالتو بكاسطة مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف يقكمكف بإعداد دراسة 

دقيقة لظركفو االجتماعية كاالقتصادية كالنفسية ككذا ظركؼ ارتكاب الجريمة كفي األخير 
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إعداد تقرير مف قبل ىذه المجنة حكؿ أنسب الطرؽ لمعالجة ىذه الحالة، مما يساعد القاضي 

 1.عمى اختيار العقكبة المناسبة لكل جاني

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .134-133 ص، ياسيف بكىتالة أحمد، مرجع السابق 1



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

بفضل التطكر الذؼ أحرزتو العمـك النفسانية كاالجتماعية تطكر مفيـك ككظيفة العقكبة 

الجزائية،فمـ تعد أداة زجر كردع كاقتصاص فقط بل أصبحت كسيمة إصبلح كعبلج،فأصبح 

العمل مف أىـ الكسائل التي تحرص عمييا األنظمة العقابية الحديثة لتجنب سمب حرية 

المحكـك عمييـ كالحد مف استعماؿ عقكبة الحبس قصير المدة،كذلؾ بإدراج عقكبة بديمة 

متمثمة في عقكبة العمل لمنفع العاـ الذؼ يعد أحد األنظمة البديمة لمعقاب،كالذؼ أخذت بو 

 25/02/2009 الصادر في 09/01بعض التشريعات كمنيا المشرع الجزائرؼ بالقانكف رقـ 

نقطة " عقكبة"المعدؿ لقانكف العقكبات،كيشكل ىذا النظاـ كالذؼ أطمق عميو المشرع الجزائرؼ 

 .ميمة في السياسة العقابية

 حيث أثبتت الدراسات أف عقكبة العمل لمنفع العاـ ليا أىمية خاصة مف بيف جممة 

البدائل الحديثة لمعقكبة السالبة لمحرية،كلمكقكؼ عمى ىذه الحقيقة سنتناكؿ بالتحميل في ىذا 

الفصل بدراسة الجانب المكضكعي لعقكبة العمل لمنفع العاـ،حيث يحتكؼ ىذا الجانب عمى 

جممة مف التعاريف كالتطكر،كاألغراض كالخصائص ككذا الصكر،أما الجانب اإلجرائي ليذا 

جراءات تتعمق بالمكضكع قيد الدراسة،كىذا ما سيتـ التطرؽ إليو مف  النظاـ فيك يشمل طرؽ كا 

خبلؿ ىذا الفصل الذؼ تـ تقسيمو إلى مبحثيف،أما المبحث األكؿ فستناكؿ فيو ماىية العمل 

لمنفع العاـ،ثـ المبحث الثاني الذؼ سنحاكؿ فيو دراسة إجراءات العمل لمنفع العاـ كاآلثار 

 .المترتبة عميو

  

 



 

 

 

 .ماىية العمئ لمنفي العام: الموحث األقل

ىناؾ أكثر مف حاجة لبياف المراد بالعمل لمنفع العاـ ال لككنو مف المكضكعات 

المتجددة أك لندرة ما كتب عنو كحسب،بل لككنو كذلؾ مرتبطا بمفاىيـ مختمفة تساىـ في 

تشكيمو بالصكرة التي عمييا،كما أف العمل لمنفع العاـ يحتاج إلى أف يصب في إطار تعريف 

جامع مانع يسيل الرجكع إليو كفيمو،كاستكماؿ لبياف المراد العمل المذككر ينبغي تأصيمو 

كذلؾ بكضعو في إطار األفكار كالطركحات التي ميدت لؤلخذ بو بكصفو بديبل عقابيا ك 

ينتمي العمل النفع العاـ لعمـك المجيكدات التي تؤدييا المحكـك عميو،كلكنو يبقى البديل 

 .األكثر تميزا عف أصناؼ العمل األخرػ 

كلقد أثبتت الدراسات أف عقكبة العمل لمنفع العاـ ليا أىمية خاصة مف بيف جممة مف 

البدائل الحديثة لمعقكبة السالبة لمحرية،كلمكقكؼ عمى ىذه الحقيقة سنتناكؿ في المبحث مفيـك 

عقكبة العمل لمنفع العاـ كمطمب أكؿ،ثـ نتطرؽ إلى التطكر التاريخي كتجسيد الطبيعة 

 .القانكنية لمعمل لمنفع العاـ في المطمب الثاني 

 .مفيقم العمئ لمنفي العام" المطمب األقل 

عبارة اختارىا المشرع الجزائرؼ "  le travail d’interit  général"  العمل لمنفع العاـ 

كعنكاف لمفصل الذؼ خصصو لمعمل المذككر،كيتطمب األمر ىنا بياف الصمة بيف كل مف 

المصمحة كالمنفعة،أما العمل فبل نحتاج إلى التكسع في بياف مراد منو بالنظر لكضكحو،فيك 

كل جيد إنساني بدني أك فكرؼ يقـك بو إنساف بقدراتو الذاتية أك باالستعانة بكسائط أخرػ،ك 

فنقيض المفسدة كيقاؿ  " intertet"النفع كما ىك معركؼ نقيض الضرر،أما المصمحة 



 

 

 

الصبلح،كالنفع، الصمح صبلحا كصمكحا زاؿ عنو الفساد،كالصمح الشيء كاف : المصمحة):

نافعا أك مناسبا،أصمح في عممو أك أمره أتى بما ىك نافع،أصمح الشيء أزاؿ فساده 

 1.(،كاستصمح الشيء تييأ لمصبلح

كما يعد العمل لمنفع العاـ مف أىـ بدائل العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة في السياسة 

العقابية المعاصرة،كذلؾ ألنو تقـك عمى أىـ أسس لمعقكبة كىك إصبلح كتأىيل الجاني كا عادة 

 .2إدماجو بالمجتمع،كجعمو فردا صالحا فيو

 .تعررف ععقوة العمئ لمنفي العام: الفرع األقل

 :التعررف الفعيف: أقال

     يرػ الدكتكر دمحم سيف النصر المنعـ أف العمل لمنفع العاـ ىك إلزاـ المحكـك عميو 

بأف يؤدؼ أعماال معينة لمصالح العاـ في خبلؿ أكقات محددة يعينيا الحكـ،كذلؾ لتجنبو 

 .الحكـ عميو بعقكبة الحبس الذؼ قد يككف قصير المدة في أغمب األحياف

 كما يقصد بالعمل لممنفعة العامة إلزاـ المحكـك عميو بإتماـ عمل دكف مقابل المصمحة 

المجتمع بدال مف دخكلو السجف،كذلؾ خبلؿ مدة معينة تحددىا المحكمة في قرارىا بفرض 

 .3ىذا النظاـ
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إلزاـ المحكـك عميو بالقياـ بأعماؿ معينة لخدمة :"   كعرؼ العمل لمنفع العاـ بأنو

المجتمع بدكف مقابل خبلؿ المدة التي تقررىا المحكمة،كذلؾ في الحدكد المنصكص عمييا 

 ."قانكنا

ذا ما أردنا تعريف العمل لمنفع العاـ انطبلقا مف التشريع الجزائرؼ،فسنقكؿ عنو بأنو :"  كا 

الجيد المشركط كالبديل لعقكبة الحبس،كالمقدـ مف المحكـك عميو شخصيا لدػ مؤسسة عامة 

 .1"لحساب المنفعة العامة غايتو إصبلح المكمف بو كتأىيمو كا عادة إدماجو في المجتمع

كيعرؼ كذلؾ عمى أنو نظاـ عقابي يطبق عمى الجناة خارج المؤسسات العقابية،يتضمف 

إلزاـ المحكـك عميو بالقياـ بأعماؿ معينة لخدمة المجتمع دكف الحصكؿ عمى مقابل مادؼ 

 . خبلؿ مدة تقررىا المحكمة كذلؾ ضمف الحدكد المنصكص عمييا قانكنا

كتعرؼ ىذه العقكبة أيضا بأنيا أداء عمل دكف أجر،كىذا العمل يؤدؼ لفائدة شخص 

 .معنكؼ مف القانكف العاـ أك لفائدة شركة أك جمعيات مؤىمة قانكنا لممارسة نشاطيا

 كبناءا عمى ما سبق يمكف القكؿ أف العمل لمنفع العاـ ىك عقكبة كضعيا المشرع أماـ 

القاضي ليطبقيا متى تكافرت شركط معينة،كتعتبر بديبل عف عقكبة الحبس قصيرة المدة، فإذا 

تكافرت شركطيا كارتأػ القاضي تطبيقيا فإنو يقـك بتبميغ المحكـك عميو بذلؾ،كىي تيدؼ في 

 .2الغالب إلى تجنيب المحكـك عميو مساكغ سمب الحرية

 

                                                           
. 92 باسـ شياب،المرجع السابق،ص1

 .231-230 سارة معاش، مرجع سابق،ص 2



 

 

 

 :التعررف العانقنف: ثانيا 

كما أنو -العمل لمنفع العاـ–   إف المشرع الجزائرؼ لـ يعطي تعريفا معينا ليذه العقكبة 

لـ يبيف طبيعتيا ىل ىي عقكبة أصمية أك بديمة مكتفيا فقط بذكر شركطيا تاركا أمر تعريفيا 

 .1لمفقو

 1 مكرر5   كما يمكف تعريف عقكبة العمل لمنفع العاـ حسب ما جاء في نص المادة 

عقكبة تقضي بقياـ المحكـك عميو بعمل لمنفع العاـ بدكف أجر :"مف قانكف العقكبات،عمى أنيا

 .2"خبلؿ المدة التي تحددىا المحكمة،كفقا لمشركط المحددة قانكنا

ساعة  (600)ساعة كستمائة (40)  كتتراكح مدة عقكبة العمل لمنفع العاـ ما بيف 

شيرا إذا كاف المحكـك  (18)بحساب ساعتيف في كل يـك حبس كفي أجل أقصاه ثمانية عشر

 .عميو بالغا

،فيجب أف ال تقل مدة العقكبة أعبله عف ( سنة عمى األقل16)  أما إذا كاف قاصرا 

 .   ساعة (300)ساعة كأف ال تزيد عف ثبلثمائة (20)عشريف

حكمت المحكمة عمنيا ابتدائيا :"كيتـ النطق بعقكبة العمل لمنفع العاـ عمى النمط التالي

كمعاقبة بشيريف حبسا نافذا مع استبداؿ عقكبة .... (مخالفة)حضكريا بإدانة المتيـ بجنحة 

ساعة،مع تنبيو المحكـك عميو إلى (120)الحبس بعقكبة العمل لمنفع العاـ لمدة مائة كعشركف 

                                                           
 .26 بف حامد شييناز، مرجع سابق،ص 1
 .207 ياسيف بكىتالة أحمد،مرجع سابق،ص 2



 

 

 

أنو في حالة إخبللو بااللتزامات المترتبة عمى تنفيذ عقكبة  العمل لمنفع العاـ، تنفذ عميو 

 1..."العقكبة التي استبدلت بالعمل لمنفع العاـ

 .خصااص قصقر ععقوة عمئ لمنفي العام: الفرع الثانف

 .خصااص ععقوة العمئ لمنفي العام: أقال

    يتميز العمل لمنفع العاـ بخصائص ىامة،تحرص التشريعات العقابية عمى مراعاتيا 

 .كتعكد ىذه الخصائص بالفائدة عمى المحكـك عميو كالمجتمع عمى حد سكاء

تنص المادة األكلى مف قانكف : خضقع ععقوة العمئ لمنفي العام لم دأ الشرعية -1

 2".ال جريمة كال عقكبة كال تدابير أمف إال بنص:" العقكبات الجزائرؼ عمى أنو

    كيقصد بشرعية العقكبة ىك أال تكقع ىذه األخيرة مف جانب القاضي بناءا عمى نص 

تشريعي صريح يقررىا كما ال يجكز الحكـ بعقكبة تختمف في طبيعتيا أك تتجاكز مقدار ما 

،كما يمتـز القاضي بأال ينطق بعقكبة غير منصكص عمييا في 3ىك منصكص عميو قانكنا

القانكف،إذ يعد مبدأ الشرعية قيدا عمى القضاء حيث أنو يقيد القاضي كال يمكنو تغيير مف 

طريقة تنفيذ الحكـ الصادر باإلدانة،باإلضافة إلى أف  مبدأ الشرعية  يعد قيدا عمى اإلدارة 

العقابية فيذه األخيرة ال تستطيع تنفيذ عقكبة عمى المحكـك عميو غير تمؾ التي أصدرىا 

                                                           
 .385 لحسيف بف شيخ آث ممكيا،المرجع السابق،ص 1
 . مف قانكف العقكبات الجزائرؼ 01 المادة  2
بكصكار صميحة، عقكبة العمل لمنفع العاـ، دراسة مقارنة، مذكرة مكممة مف مقتضيات نيل شيادة الماستر في الحقكؽ  3

 5تخصص قانكف جنائي، جامعة عبد الحميد ابف باديس، كمية الحقكؽ، الجزائر، ص



 

 

 

القضاء،كما ال يجكز ليا أثناء تنفيذ العقكبة أف تعدؿ طبيعتيا أك مدتيا،فمبررات مبدأ 

 :1الشرعية عديدة نذكر منيا ما يمي

 .حماية حرية األفراد،فبل يحكـ عمى الشخص بعقكبة لـ يكف يعمـ بيا سمفا -

تقرير مبدأ الفصل بيف السمطات التشريعية،التنفيذية كالقضائية،فمكل سمطة  -

اختصاصيا الذؼ يحدد نطاؽ الدستكر،كبالتالي ليس مف حق السمطة القضائية 

 .2التدخل في اختصاص السمطة التشريعية،فاألكلى تحكـ كالثانية تصدر القكانيف

 :خضقع العمئ لمنفي العام لم دأ المساقاة-2

     بناءا عمى ىذا المبدأ يفرض العمل لمنفع العاـ دكف أف يميز بيف فرد مف األفراد 

ممف تنطبق عمييـ شركط غرضو،فيذا المبدأ ال يتعارض مع ما يترؾ المشرع لممحكمة 

السمطة التقديرية في تحديد  طبيعة العمل المفركض عمى المحكـك عميو طبقا لمؤىبلتو ككذا 

الحرية في تحديد عدد ساعات العمل ماداـ المشرع يترؾ الحرية لممحكمة لفرض سمطتيا 

التقديرية في تحديد عدد ساعات العمل بيف الحد األدنى كاألقصى،كذلؾ حسب جسامة الفعل 

مكانية تأىيل في شخصية الفاعل كظركفو  .3المرتكب كا 

 

 
                                                           

ديكاف المطبكعات -  عبد هللا سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرؼ القسـ العاـ الجزء الثاني، الجزاء الجنائي 1
 .420،ص2005، 4الجامعية،الجزائر، ط

. 113-112، ص2005 سميماف عبد المنعـ ،عمـ اإلجراـ كالجزاء،منشكرات الحمبي الحقكقية،بيركت ،لبناف،  2
 عبد الرحماف دمحم الطريماف، التعزيز بالعمل لمنفع العمل،أطركحة مكممة مقتضات الحصكؿ عمى درجة الدكتكراه في  3

 .114،ص2013العمكـ األمنية، جامعة نايف لمعمكـ األمنية، الرياض،



 

 

 

 :صدقر العمئ لمنفي العام وحكم قضااف-3

    ال يجكز فرض ىذا النظاـ إال مف قبل محكمة جزائية مختصة كفقا لمقانكف الذؼ 

ينظـ أحكاـ ىذا النظاـ،كال يجكز فرضو مف قبل سمطات الدكلة اإلدارية،كال مف قبل الييئات 

 .1العامة التي سيتـ تنفيذ العمل لصالحيا

 :خضقع العمئ لمنفي العام لم دأ الشخصية-4

     فبل تكقع ىذه العقكبة إال عمى شخص مرتكب الجريمة أؼ ال تمتد العقكبة إال الغير 

ميما كانت صمتو بالجاني كاألقرباء مثبل،فعقكبة العمل لمنقع العاـ تطبق عمى مف ىك 

المسئكؿ عف الجريمة،كمف قكاعد المسؤكلية الجزائية أنو ال يجكز أف يمتد العقاب ليشمل آخر 

  .  2غير مسئكؿ عف الجريمة كأفراد أسرتو أك كرثتو

 .صقر ععقوة العمئ لمنفي العام: ثانيا

 :العمئ لمنفي العام كععقوة أصمية -1

     العقكبة األصمية تعتبر بمثل العقاب األصمي عف الجريمة،كيحكـ بيا القاضي دكف 

أف يككف ذلؾ معمقا عمى الحكـ بعقكبة أخرػ جديدة،كما ال يجكز أف تنفذ في المحكـك عميو 

 .3إال إذا نص عمييا كحكـ جزائي كتـ بياف مقدارىا

         كما تقرر بعض التشريعات بأف العمل لمنفع العاـ ىك عقكبة أصمية مثبل في القانكف 

االنجميزؼ نجد أف القاضي لو الحق في إنزاؿ ىذه عقكبة بصفتيا أصمية في الجنح المعاقب 
                                                           

 .98-97سعداكؼ دمحم صغير، مرجع سابق،ص 1
 .147، ص2002ط،. لحسف بف شيخ اث ممكيا، مبادغ القانكف الجزائي العاـ،دار ىكمة الجزائر، د 2
 230،ص2007فكزية عبد الستار، مبادغ عمـ اإلجراـ كعمـ العقاب،دار المطبكعات الجامعية،مصر  3



 

 

 

عمييا بالحبس إذ لـ يكف المحكـك عميو مسبكقا قضائيا بحكـ الحبس عميو كذلؾ خبلؿ 

سنكات السابقة عف ىذا الحكـ،كما أدرج المشرع التكنسي العمل لمنفع العاـ (05)الخمس

 .1،كأطمق عمييا مصطمح العمل لفائدة المصمحة العامة1999كعقكبة أصمية عاـ 

 حيث 2009 أما بالنسبة لممشرع الجزائرؼ فقد استحدث في تعديمو لقانكف العقكبات لعاـ 

أضاؼ في الباب األكؿ المتعمق بالعقكبات بفصل أكؿ مكرر خاص بعقكبة العمل لمنفع العاـ 

 إلى 01 مكرر05كقد حدد في ذلؾ شركط كضكابط تطبيق عقكبة العمل لمنفع العاـ بالمكاد 

 .062 مكرر05

 :العمئ لمنفي العام ك ديئ لععقوة الحوس قصيرة المدة-2

      تعتبر عقكبة العمل لمنفع العاـ أىـ كأفضل البدائل العقكبات السالبة لمحرية،كما  

نصت عمييا بعض التشريعات كعقكبة بديمة لعقكبة الحبس قصيرة المدة كليس كعقكبة أصمية 

،كيعني بذلؾ أف القاضي بعد نطقو بعقكبة الحبس األصمية ثـ يرػ أف شركط العمل 3أك تبعية

لمنفع العاـ متكفرة،يقـك باستطبلع رأؼ المحكـك عميو بقبكؿ العقكبة البديمة مف عدـ، فإذا 

أبدػ ىذا األخير رضاه أؼ القبكؿ بذلؾ نطق القاضي مف جديد بعقكبة العمل لمنفع العاـ 

                                                           
 دمحم لخضر بف سالـ، عقكبة العمل لمنفع العاـ في التشريع الجزائرؼ،مذكرة تخرج لنيل شيادة ماجستر في  1

 .37،ص2010الحقكؽ،تخصص جنائي، كمية الحقكؽ، جامعة قصدؼ مرباح، كرقمة،
 .2009، قانكف العقكبات الجزائرؼ المعدؿ لسنة 06 مكرر05 إلى 1مكرر5 مادة  2
 .234-232 فكزية عبد الستار، المرجع السابق،ص 3



 

 

 

كبديل لمعقكبة السالبة لمحرية،كيعد التشريع الجزائرؼ أحد أىـ  التشريعات التي تأخذ بعقكبة 

 .1العمل لمنفع العاـ كبديل لمعقكبة السالبة لمحرية

 :العمئ لمنفي العام كععقوة تكميمية-3

      يقصد بالعقكبة التكميمية ىي عقكبة قانكنية لمجريمة،حيث ال تكقع كحدىا إنما 

يتطمب تكقيعيا أف تككف مصاحبة لعقكبة أصمية كال يتـ تكقيع ىذه العقكبة إال إذا نطق بيا 

القاضي،كلقد أخذت العديد مف التشريعات بالعمل لمنفع العاـ كعقكبة تكميمية كمف بيف تمؾ 

التشريعات القانكف الفرنسي نص قرر العمل لمنفع العاـ كعقكبة تكميمية لبعض الجنح 

 كما يمييا مف قانكف العقكبات الفرنسي الصادر 131/08 كىذا جاء في المادة 2كالمخالفات

 .19943سنة 

 :العمئ لمنفي العام كععقوة  ديمة لإلكراه ال دنف  ف الغرامة-4

     أخذت معظـ التشريعات في العمل لمنفع العاـ بديبل لئلكراه البدني في الغرامة عند 

عجز المحكـك عميو عمى تسدييا،أك عدـ الكفاء بيا،حيث يقـك في ىذه الحالة القاضي 

باستبداؿ قيمة الغرامة بعدد محدد مف الساعات التي يؤدييا المحكـك عميو لمصالح العاـ 

 .4كذلؾ تعكيضا لعجزه عف تسديد الغرامات عكض ممارسة اإلكراه البدني عميو

 
                                                           

 .39 دمحم لخضر بف سالـ، المرجع السابق، ص 1
 .237 فكزية عبد الستار، المرجع السابق،ص،ص 2
 المعدؿ لقانكف العقكبات الفرنسي،الجريدة الرسمية لمجميكرية الفرنسية، 22/7/1994، المؤرخ في 94/687 قانكف رقـ  3

 .104، العدد 02/07/1994الصادرة في 
 .37 دمحم لخضر بف سالـ، مرجع سابق،ص 4



 

 

 

 :العمئ لمنفي العام كععقوة  ديمة لممالحعة الجنااية قاإلدانة-5

    لقد أخذ المشرع األلماني بالعمل لمنفع العاـ كبديل لممبلحقة الجنائية، كقكاعد نص 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية األلماني، كالذؼ يقرر فييا إيقاؼ 153عميو في المادة 

المبلحقة الجنائية مف جانب النيابة العامة كذلؾ بشكل مؤقت إذا كافقت المحكمة المختصة 

بذلؾ، كابدؼ المحكـك عميو بقبكلو بالعمل لمنفع العاـ المفركض عميو خصكصا في الجرائـ 

 .البسيطة

كما منح القانكف في لككسمبكرغ لممحكمة سمطة إيقاؼ حكـ اإلدانة ككضع المتيـ تحت 

لزامو بأداء العمل لمنفع العاـ، كذلؾ شريطة أف تككف الجريمة بسيطة كليست عمى  االختبار كا 

 .1درجة مف الخطكرة، كال تتطمب أكثر مف سنتيف كعقكبة سالبة لمحرية

 : ععقوة العمئ لمنفي العام مصاحوة إليعاف التنفيذ-6

     ىناؾ بعض التشريعات التي أخذت العمل لمنفع العاـ كعقكبة مصاحبة إليقاؼ 

التنفيذ مف بينيا القانكف األلماني الذؼ أجاز لممحكمة أف تقـك بإيقاؼ التنفيذ الحكـ إذا قبل 

المحكـك عميو بأداء العمل لمنفع العاـ، كقاـ بإصبلح الضرر الغير المشركع تسبب في 

 .2 مف قانكف العقكبات األلماني56حدكثو نتيجة ارتكابو لمجريمة كىك ما تنص عميو المادة 

    أما قانكف العقكبات الفرنسي  فقد أقر بإمكانية مصاحبة كقف التنفيذ لعقكبة العمل 

، كبالتالي يمكف 132/45لمنفع العاـ مع الكضع تحت االختبار كذلؾ في نص المادة 
                                                           

 11/02/2014 أحمد براؾ، عقكبة العمل لممصمحة العامة بيف اعتبارات السياسية العقابية المعاصرة كالكاقع العربي في  1 
  www.ahmdbarak.com          :                                                       :مف المكقع 

 .39 دمحم لخضر بف سالـ، مرجع سابق،ص 2

http://www.ahmdbarak.com/


 

 

 

لمقاضي الحكـ عمى المذنب بالعمل لمنفع العاـ أثناء خضكعو العتبار القضائي، كىذا يككف 

 .1في حالة الحكـ بكقف التنفيذ

 .أغراض ععقوة العمئ لنفي العام: الفرع الثالث

 : يحقق العمل لمنفع العاـ أغراض متنكعة ال يمكف حصرىا، نذكر منيا ما يمي

 :األغراض الععا ية قالتأىيمية لععقوة العمئ لمنفي العام: أقال

 :تعزرز مجمقعة التدا ير ال ديمة  لمععقوة السالوة لمحررة-1

   ينفذ ىذا العمل في إطار مؤسسات الدكلة كالمجتمع ألف تنفيذه يعتمد باألساس عمى 

، كما يعتبر العمل لمنفع العاـ مف أىـ العقكبات 2كجكد مساىمة مف األفراد لتحقيق أغراضو

الحديثة كالبديمة لمعقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة لككنو يعزز مف مساىمة المجتمع في 

مجاؿ العدالة الجنائية، ك يضمف التعكيض عف الضرر الذؼ تسبب نتيجة الجريمة المرتكبة 

لكل مف أمف المجتمع كاستقراره، كذلؾ لككف العمل لمنفع العاـ يؤدؼ بصفة مجانية أؼ دكف 

 .3مقابل

 :الحد من اكتظاا السجقن -2

     إف العمل بالنفع العاـ يخفف األعباء عف المحاكـ كالسجكف، بأف الغاية مف االتجاه 

نحك اعتماد البدائل ىي التخفيف مف اكتظاظ السجكف، بحكـ أف العقكبة السالبة لمحرية 
                                                           

 المعدؿ لقانكف العقكبات الفرنسي،الجريدة الرسمية لمجميكرية الفرنسية، 22/7/1994، المؤرخ في 94/684 قانكف رقـ  1
 .04، العدد 02/07/1994الصادرة في 

 .98 سعداكؼ دمحم صغير، مرجع سابق،ص 2
،مجمة دمشق لمعمكـ االقتصادية (دارسة مقارنة) صفاء أكتاني، العمل لمنفع العاـ في السياسة العقابية المعاصرة 3

 .432،ص2009، العدد الثاني،25كالقانكنية،سكريا، مجمد



 

 

 

قصيرة المدة تمثل الغالبية مف األحكاـ التي تصدرىا المحاكـ في معظـ الدكؿ فالمحكـك 

عمييـ بيا يشكمكف النسبة الكبيرة مف نزالء السجكف ،كبالتالي خمق صعكبات حقيقة في التزاـ 

، 1اإلدارة العقابية بقكاعد نمكذجية لمعاممة السجناء كاعتماد أساليب التيذيب كنجاحيا في ذلؾ

فاالكتظاظ ينعكس بصكرة سمبية عمى دكر المؤسسة العقابية،بما جعل العديد مف الدكؿ تتبع 

 .نظاـ العقكبات البديمة مف أىميا العمل لمنفع العاـ

 فإحبلؿ نظاـ العمل لمنفع العاـ مكاف عقكبة الحبس يؤدؼ حتما بضركرة إلى الحد مف 

ازدحاـ السجكف كيساىـ في تفعيل دكرىا،حيث يتكفر بذلؾ مناخ مناسب يساعد اإلدارة 

العقابية عمى تطبيق برامجيا التأىيمية كاإلصبلحية المكجية لمجاني  لعبلجو كعكدتو لممجتمع 

 .2مف جديد

 :إعادة إصالح قتأىيئ المجرمين-3

  يعتبر ىذا العمل الطريقة اإلنسانية األمثل لتسييل جيكد التأىيل االجتماعي لممحكـك 

 حيث يحقق 3عمييـ، كذلؾ ألنو يبقى فردا مف مجتمعو الطبيعي الذؼ سيعكد إليو حتما،

العمل لمنفع العاـ  إلى تنمية شعكر المحكـك عميو بإمكانيتو كقدراتو عمى القياـ بعمل نافع 

كيعكد بالفائدة عمى المجتمع الذؼ لـ يحتـر قكانينو مف جية، أما مف جية أخرػ يساعد 

الشخص المحكـك عميو الذؼ ال يزاكؿ أؼ عمل عمى تعمـ مينة أك حرفة تفتح لو أبكاب 
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 عبد هللا بف عبد العزيز اليكسف، التدابير المجتمعية كبدائل لمعقكبات السالبة لمحرية، أكاديمية نايف العربية لمعمكـ  2

 .70،ص2003األمنية، الرياض، 
 .440 صفاء أكثاني، مرجع سابق،ص 3



 

 

 

الشغل يكتسب منيا قكة حياتو مستقببل كىذا يساعده في إعادة إدماج داخل المجتمع مف 

 .1جديد

 :الحد من العقد اإلجرامف-4

     يقصد بالعكد عند عمماء اإلجراـ ىك قياـ نفس المجـر الذؼ ارتكب جريمة مف قبل 

كحكـ عميو بارتكاب جريمة أخرػ،قد يبدكا ىذا المفيـك أقرب إلى تكحيد بيف العناصر 

المختمفة لمعكد لمجريمة،كالعكد لمجريمة أحد أبرز المشاكل التي تعاني منيا السياسات العقابية 

التي حاكلت عبر التشريعات المقارنة إيجاد حمكؿ ليا ك التي تبقى نسبية، كمف بيف ىذه 

الحمكؿ تـ اقتراح عقكبة لمنفع العاـ طالما أف ىذه العقكبة تنفذ خارج السجف، أؼ يمنع 

اختبلط المحكـك عميو األقل خطكرة مع مساجيف متعكدؼ اإلجراـ،كما أف المحكـك عميو 

بعقكبة العمل لمنفع العاـ ال يخشى منو أف يتعكد عمى بيئة المؤسسات العقابية طالما لـ 

 .يدخميا

   كأثبتت الدراسات أف نسبة العكد إلى الجريمة تقل عند المحكـك عمييـ بعقكبة العمل 

 .2لمنفع العاـ بالمقارنة مع المحكـك عمييـ بعقكبة الحبس القصير المدة

ف كاف السجف ييدؼ إلى إصبلح المجـر كردعو حتى ال يعاكدا اإلجراـ مرة أخرػ فإف  كا 

العديد مف الدراسات أثبتت عكس ذلؾ كبينت فشل السجكف في تحقيق الردع ك الكقاية مف 

بالمائة مف السجناء المفرج عنيـ يعكدف 45اإلجراـ، حيث بينت دراسة في الجزائر أف 
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، عمى عكس المحكـك عمييـ بعقكبة العمل لمنفع العاـ 1لئلجراـ ك يعكدكف لمسجكف الجزائرية

أثبتت الدراسات أف نسبة العكد إلى الجريمة قميمة جدا، كمف بينيا دراسة أجريت في ىكلندا 

 ك التي أشارت إلى عدـ كجكد حاالت عكد إلى 1988 إلى 1981خبلؿ السنكات مف 

الجريمة بيف مف حكـ عمييـ بعقكبة العمل لمنفع العاـ بالنسبة لؤلشخاص الذيف تراكحت 

 دكر ىذه العقكبة في التقميل 2 سنة كىذا ما يكضح كلك بشكل نسبي24 ك18أعمارىـ بيف 

 .مف العكد إلى الجريمة

 :تنمية الشعقر والمسؤقلية-5

    لعقكبة العمل لمنفع العاـ أىداؼ مف بينيا تنمية الشعكر بالمسؤكلية لدػ المحكـك 

عمييـ ،ألف تحقيق ىذا الشعكر في نفس المحكـك عميو سيدفعو إلى تأدية  عممو بشكل يفيد 

المجتمع الذؼ قاـ بالتعدؼ عمى قكانينو مف خبلؿ الجـر المرتكب كما يساىـ في عكدتو إلى 

حالتو الطبيعية كعضك فعاؿ كمنتج في المجتمع كىذا ما تسعى لو النظـ السياسية الجنائية 

المعاصرة، إما إبقائو داخل السجف فسيؤدؼ إلى قتل الدافع بالمسؤكلية بالنسبة لو، كينجب 

 .3حب البطالة لديو
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التنفيذ العقابي يركف في العائد السجيف الذؼ سبق إيداعو في السجف مف قبل بسبب إرتكابو جريمة كالحكـ عميو بعقكبة، 
 .كىك مفيكـ يتميز عف تعريف عمماء اإلجراـ

 .449 صفاء أكثاني، مرجع سابق،ص 3



 

 

 

 :األغراض االقتصادية لععقوة العمئ لمنفي العام: ثانيا

 :المردقدية االقتصادية لمدقلة-1

    يحقق العمل لمنفع العاـ أغراضا اقتصادية ىامة، فظاىرة اكتظاظ السجكف تكبد 

الدكلة نفقات باىظة مف جية،كاعتماد عقكبة العمل لمنفع العاـ تحقق مكاسب مالية لمدكلة مف 

 .1جية أخرػ ألنيا كسيمة لتكفير يد عاممة مجانية

   فالعقكبة السالبة لمحرية تكمف خزينة الدكلة نفقات كثيرة يتـ صرفيا عمى السجناء فيما 

يتعمق باإلطعاـ كاإليكاء كالعبلج، كعمى القائميف في السجف الذيف يتقاضكف مرتبات 

 .كعبلكات،ك عمى السجكف في حد ذاتيا التي تحتاج إلى تكاليف كيرباء كصيانة كغيرىا

 في المقابل قد تشكل عقكبة العمل لمنفع العـ مداخيل إضافية لمدكلة، ألف المحكـك عميو 

سيقدـ عمل مجاني لمدكلة خاصة عند تكظيفو في المشاريع الكبرػ التي تحتاج إما إلى يد 

 . 2عاممة كثيرة أك يد عاممة مؤىمة تساىـ في اإلنتاج دكف أف تعطل االستفادة مف خبراتيا

 :تق ير الشغئ قاليد العاممة-2

       مف أىـ العكامل المؤدية لئلجراـ ىي البطالة كالفقر كالفراغ، فقياـ المحكـك عميو 

بالعمل لمنفع العاـ يعتبر قضاء عمى ىذه المشاكل، ألف إذا ألـز المذنب بالقياـ بعمل معيف 

لفترة زمنية محددة يرجع عميو باإليجاب عمى شخصيتو كسمككو، كىذا يتحقق مف خبلؿ كجكد 

رقابة كمتابعة مف طرؼ جية رسمية تحثو عمى المثابرة كاالجتياد في عممو ىذا، حتى 
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يكتسب بذلؾ خبرة كجكدة في األداء كاإلتقاف، كتعكده عمى االتزاف كالصبر كلجدية في 

 .1العمل، فيككف ذلؾ حافزا لو لبلستمرار بعد انتياء العقكبة، كيتجنب بذلؾ السجف

 :األغراض االجتماعية قالنفسية لععقوة العمئ لمنفي العام: ثالثا

 :تفادر انسالخ المحكقم عميو من المجتمي-1

    انسبلخ المحكـك عميو عف المجتمع يؤدؼ إلى تشبعو بثقافة السجف كقيمو فرغـ مف 

أف المحكـك عميو يفرض منذ البداية ثقافة السجف كلكنو بعد مركر الكقت يعتاد عمى ىذه 

الثقافة كيجعميا المحكر األساسي الذؼ يكجو سمككياتو كتصرفاتو حتى بعد خركجو مف 

، لذا يعد العمل لمنفع العاـ 2السجف، كبذلؾ تصبح ثقافة السجف بديبل لثقافتو األساسية

 .3ضركريا لتجنب المحكـك عميو مساكغ السجف كآثاره السمبية

 :تفادر الفتقر  ف العالقة  ين المحكقم عميو قأسرتو-2

       أىـ األضرار الذؼ يتجنبيا العمل لمنفع العاـ بالنسبة لممحكـك عميو كأسرتو تشمل 

 :ما يأتي

  تعرض أسرة المحكـك عميو لمكصـ كشعكرىا بالخزؼ كالعار الذؼ يترتب عميو

 .امتناع بعض أفرادىا عف زيارة المحكـك عميو
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 .74ص



 

 

 

 1كقد يترتب عمى ذلؾ طمب الطبلؽ كاالنفصاؿ بيف الزكجيف. 

 عدـ استقرار أكالد المحكـك عميو في دراستيـ كتربيتيـ. 

  تعرض كذلؾ األكالد إلى الضياع كاالنحراؼ إذا قضى المعيل الكحيد لؤلسرة

 .2العقكبة داخل المؤسسة العقابية

 :تفادر احتعار المجتمي-3

 :أىـ األغراض التي يمكف أف تحققيا عقكبة العمل لمنفع العاـ نذكر منيا

 تفادؼ احتقار المجتمع لممحكـك عميو. 

 تجنب النظرة السمبية لممجتمع اتجاه المحكـك عميو. 

 نظرة احتقار كنقص اتجاه أفراد أسرة المحكـك عميو. 

  حساسيـ بمركب النقص مما يترتب عمى ىذا جرح كرامة أسرة المحكـك عميو كا 

 . 3النقص مجمكعة مف المشكبلت البلمتناىية

 األصئ التاررخف قشرقط ععقوة العمئ لمنفي العام : المطمب الثانف

    يعتبر العمل لمنفع العاـ أحد مكضكعات قانكف العقكبات كىك مف صنف العقكبات 

البديمة، كيكتسب أىمية مف حداثة عيده، عمى األقل بالنسبة لمجزائر حيث تبناه المشرع 

الجزائرؼ ، كلـ يكف قبل ىذا التأريخ مف أثر يذكر، كما تزاؿ دكؿ عديدة مترددة حتى اليـك 
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في قبكلو، رغـ ككنو يعكس الكجو اإليجابي لفمسفة اإلصبلح كالتأىيل، كمف خبلؿ ذلؾ سنرػ 

 :إلى بكادر ظيكرىا ككذا شركط تطبيقيا كىك ما سيككف قيد الدراسة في الفرعيف التالييف

 .األصئ التاررخف لععقوة العمئ لمنفي العام: الفرع األقل

   لقد برزت فكرة العمل لمنفع العاـ في القرف الثامف، فيي تعكد إلى الفقيو اإليطالي 

 1974الذؼ رأػ في كتابو الشيير الجرائـ ك العقكبات عاـ  (1794-1738)الكبير بيكاريا

أف العقكبة األكثر مبلئمة ستككف شكبل كحيدا لمرؽ العادؿ، أؼ الرؽ المؤقت حيث يككف :"

المتيـ كعممو بمكجب نظاـ الرؽ ىذا في خدمة الجماعة كبذلؾ يككف في ىذه الحالة مف 

التبعية التامة كتعكيض عف الطغياف الذؼ تسبب بو الشخص مف خبلؿ إخبللو بالعقد 

 .االجتماعي

إال " 1883"بيذه الفكرة أماـ الجمعية العامة لمسجكف عاـ" ميشك"   كما طالب السناتكر

ليعيد جذكر العمل "  Jean Prade"أف ىذه الفكرة ظمت طي النسياف، حتى جاء البركفسكر

" األعماؿ اإلصبلحية دكف سمب الحرية"لممنفعة العامة في التشريعات العقابية إلى ما يسمى 

 1920.1التي أبدعيا المشرع السكفيتي منذ عاـ 

بيذا النظاـ لمتقميل ما أمكف مف " Lisz"  أما في بدايات القرف العشريف نادػ الفقيو 

مساكغ كسمبيات العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة، ىذا ما دفع التشريعات العقابية 

المعاصرة لتبني عقكبة العمل لمنفع العاـ، حيث أدخل العمل لممنفعة العامة إلى التشريعات 
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 كقد أدخل بمكجب قانكف العدالة 1972العقابية ألكؿ مرة في الكاليات المتحدة األمريكية 

 .1الجزائية الذؼ أقر نتيجة لتقرير المجمس االستشارؼ حكؿ النظاـ الجنائي

 أدخمت كالية كيبؾ الكندية نظاـ العمل لممنفعة العامة كتجربة أكلية 1976  كفي عاـ 

في بعض المقاطعات،إال أف نجاح التجربة دفع بالكالية إلى تصميـ النظاـ عمى كامل الكالية 

 .1980عاـ 

  أما في فرنسا فقد أكصى بالعمل لممنفعة العامة لممرة األكلى النائب في 

 لكف ىذه التكصية مرت دكف أف ينتبو إلييا أحد، ككاف 1883في "  Michaud"البرلماف

، كادخل ىذا النظاـ 2عمى أنصار ىذا النظاـ االنتظار قرنا كامبل ليركا تكصياتيـ قيد التطبيق

، ىذا القانكف الذؼ استقرت أحكامو في 1983 الصادر بتاريخ 83/466مف خبلؿ القانكف 

قانكف :" مف قانكف العقكبات الفرنسي حيث يدعى ىذا األخير بػ131/32، 131/8المكاد 

 .3ألنو يمثل تضامنا مع المحكـك عميو مف خبلؿ فرض العمل لمنفع العاـ"التضامف

شمل ىذا النظاـ مختمف أنحاء أكركبا ثـ انتقل إلى بعض الدكؿ اإلفريقية كجميكرية 

 .2004سنة" بكركينافاسك"
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    أما التجربة العربية فبقيت خجكلة إذا ما قكرنت بالتجارب الغربية، كمف القكانيف 

، الككيت كقد أخذ المشرع الككيتي بعقكبة العمل 1العربية التي تبنت العمل لممنفعة العامة

لمنفع العاـ في صكرتيف أحدىما تطبيق ىذه العقكبة كثانييما تطبيقيا عمى مف أصدر أمر 

 مف قانكف 235بتنفيذ الغرامة غير مدفكعة باإلكراه البدني،كىك ما نصت عميو المادة 

 .2اإلجراءات  كالمحاكمات الجزائية الككيتي

  أما المشرع الجزائرؼ فمـ يستحدثيا إال عبر تعديل لقانكف العقكبات بمكجب القانكف رقـ 

دراجو ضمف العقكبات األصمية المقررة لمجنح25/02/2009 المؤرخ في 09/01  .3 كا 

  أما الشريعة اإلسبلمية تعتبر عقكبة العمل لمنفع العاـ إحدػ صكر تطكر العقكبة 

ككظيفتيا،فقد مرت العقكبة بعدة مراحل كالتعذيب كاالنتقاـ كالتفكير حتى كصمت إلى ما 

 كصمت إليو اليـك مف ناحية االىتماـ بالجناة كتيذيب سمككيـ بتطبيق أساليب عقابية ىدفيا

مساعدة الجناة عمى إصبلح أنفسيـ كا عادة الثقة إلييـ كالجزاء باألعماؿ النافعة التي تعكد 

عمى المجتمع بالخير كالفائدة ليس أمر جديدا عرفتو المجتمعات منذ القدـ كلو جذكر دينية 

كأقـ الصبلة طرفي النيار كزلفا مف :" كقكلو تعالى4تتضح مف خبلؿ نصكص القرآف الكريـ

 .5"الميل، كأف الحسنات يذىبف السيئات
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 .21 دمحم لخضر بف سالـ، مرجع سابق،ص 2
 .93 سعداكؼ دمحم صغير، مرجع سابق،ص 3
 .100 صفاء أكثاني، مرجع سابق،ص 4
 .114سكرة ىكد، اآلية  5



 

 

 

فسرىا  فقد دلت اآلية عمى أف الحسنات  كعمل فيو تفكير لمخطايا كالذنكب،كقد

الصمكات الخمس كما ألحق بيا مف التطكعات مف :"في مسند األياـ أحمد بأف" السعدني"

أكبر الحسنات ،كىي مع أنيا حسنات تقترب إلى هللا كتكجب الثكاب فإنيا تذىب السيئات 

الحسنة " كبيذا فإف العمل لمنفع العاـ يتفق مع المبدأ الشرعي"كتمحكىا، كالمراد بذلؾ الصغائر

 .1"تمحك السيئة

 .شرقط ععقوة العمئ لمنفي العام: الفرع الثانف

  يعد العمل لمنفع العاـ عقكبة بديمة مف األعماؿ المشركطة ال الحرة أك العادية،فإضافة 

إلى ما لمعمل العادؼ مف شركط كمتطمبات نجد أف العمل لمنفع العاـ يخضع لمحددات 

قانكنية تتعمق بالجية التي تتكفل بفرضو كبكيفياتو كمدده كآجالو كمكاف أدائو،كما أف لو جممة 

 05مف شركط تتعمق بالمحكـك عميو كبالجريمة كعقكبتيا،كىنا ما جاءت بو نص المادة 

 02، كجاء المنشكر الكزارؼ رقـشركط إصدارهمكرر مف قانكف العقكبات التي تبنت معظـ 

 أفريل لتكضيح كيفية تطبيق ىذا العقكبة كشركطيا كيمكف تقسيـ ىذه الشركط 21المؤرخ في 

 .2إلى شركط تتعمق بالمحكـك عميو،شركط تتعمق بالعقكبة

 : كىذا ما سندرسو في الفرعيف عمى النحك التالي

 

 

                                                           
 .100 صفاء أكثاني،مرجع سابق،ص 1
 138 باسـ شياب،مرجع سابق،ص 2



 

 

 

 .الشرقط الذاتية المتعمعة والمحكقم عميو: أقال

 :أن يكقن المحكقم عميو غير مس قق قضاايا -

يعد :"    حيث يجب شرح المراد بالمسبكؽ، كىذا ما تكفل بو المشرع الجزائرؼ،حيث قاؿ

مسبكقا  كل شخص طبيعي محكـك عميو بحكـ نيائي بعقكبة سالبة لمحرية مشمكلة أك غير 

مشمكلة بكقف التنفيذ،مف أجل جناية أك جنحة مف القانكف العاـ،دكف المساس بالقكاعد 

 .1"المقررة لحالة العكد

  فمف خبلؿ ىذا النص نجد أنو يستبعد المخالفة مف مفيـك المسبكؽ قضائيا، كيطبق 

في حدكد القانكف العاـ دكف القكانيف الخاصة،حيث يتـ التأكد مف صفيحة السكابق القضائية 

 .  2الخاصة بالمحكـك عميو إذا كاف غير مسبكؽ قضائيا

  إف اشتراط أف يككف المحكـك عميو غير مسبكؽ قضائيا يعني أف المشركع ال يريد أف 

، فإف ثبت أنو غير مسبكؽ قضائيا، 3يفيد بعقكبة العمل لمنفع العاـ إال المجرميف المبتدئيف

مكنو القاضي مف فرضو استبداؿ عقكبة الحبس بعقكبة العمل لمنفع العاـ أما إذا ثبت غير 

 .4ذلؾ ففرضتو في ذلؾ تسقط كيككف القاضي مجبرا عمى تنفيذ حكـ بعقكبة الحبس األصمية

   كقد خالف المشرع الجزائرؼ نظيره الفرنسي في ىذه المسألة كأخذ بما بشبو القيد الذؼ 

،حيث كاف يشترط لئلفادة بعقكبة 1983 جكاف 10كاف يأخذ بو األخير بالقانكف الصادر في 
                                                           

.  مف قانكف العقكبات الجزائرؼ 05 مكرر53 المادة  1
 .138 باسـ شياب،مرجع سابق،ص 2
 .342 عبد الرحماف خمفي، مرجع سابق،ص 3
 المعدؿ كالمتمـ لقانكف إجراءات جزائية الجريدة الرسمية لمجميكرية 2006 ديسمبر 20 الصادر في 06/22 القانكف رقـ  4

 .84،العدد 2006 ديسمبر 24الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الصادرة في 



 

 

 

العمل لمنفع العاـ أال يككف قد سبق الحكـ عمى المعني خبلؿ الخمس سنكات السابقة عمى 

 أشير بدكف كقف 4كقكع الجريمة التالية بعقكبة عف جناية أك جنحة بالحبس الذؼ يتجاكز 

 .1التنفيذ

 : سنة16أال يعئ سن المحكقم عميو ققت ارتكاب الجررمة عن  -

    كما أضاؼ  المشرع شرط السف كاعتبره ضركريا لحكـ القاضي بعقكبة العمل لمنفع 

العاـ حتى يستفيد المحكـك عميو مف ىذه العقكبة البديمة لمعقكبات السالبة لمحرية كىذا السف 

المتعمق بعبلقات العمل 90/11ىك الحد األدنى لسف العمل في الجزائر بمكجب القانكف رقـ 

 16ال يمكف في أؼ حاؿ مف األحكاؿ أف يقل العمر األدنى لمتكظيف عف ):كمما جاء فيو

 . 2(سنة إال في الحاالت التي تدخل في عقكد التمييف

  كلـ يضع المشرع حدا أعمى لسف المحكـك عميو المراد شمكلو بعقكبة العمل لمنفع العاـ، 

كقد يككف المعني متقاعدا لبمكغو السف القانكني أك لسبب آخر،كال يستبعد أف يككف السف 

كمانع مف إفادة المحكـك عميو بالعمل لمنفع العاـ،كقد يستعاف عنو بكقف تنفيذ 

إذا ما تكافرت شركطو عمى أف تمنع المعني التقاعدؼ سيجعمو في كضع "sursis"العقكبة

 .3مريح عند تنفيذ العمل لمنفع العاـ بحقو

                                                           
1 Gabriel Roujou de Boubee, Bernard .Bouloc. jacques frncillon , yves, Mayaud : code 
pénal, commenté, livres 1 à5, Dalloz,1996 ;p43 

 . مف القانكف المذككر10المادة  2
 .139 باسـ شياب،مرجع سابق،ص 3



 

 

 

 سنة يعني إمكانية تطبيق عقكبة العمل لمنفع العاـ حتى في 16   كما أف تحديد سف 

 .حق القاصر الذؼ لـ يكتمل أىميتو الجنائية المحددة في القكاعد العامة بثمانية عشر سنة

 سنة ليذه العقكبة كلكف بنكع مف 18 كبيف 16  لذا يمكف أف يخضع القاصر بيف 

،كاعتبار العمل لمنفع العاـ عقكبة ال يجكز تطبيقو في مكاد المخالفات ضد الحدث 1التخفيف

 .2 سنة18 سنة كلـ يكتمل 16الذؼ بمغ 

 :المقا عة الصررحة لممحكقم عميو -

ك يتعيف عمى الجية :"   ىذا ما نص عميو المشرع الجزائرؼ في قانكف العقكبات عمى أنو

القضائية قبل النطق بيذه العقكبة،إعبلمو بحقو في قبكليا أك رفضيا كالتنكيو بذلؾ في 

، بما يعني أف عقكبة العمل لمنفع العاـ ال تتعمق باألحكاـ التي تصدر غيابية أك 3"الحكـ

حضكرية اعتبارية إذا لـ ينسجـ أؼ منيا مع لزـك إبداء المحكـك عميو لرأيو في قبكؿ أك 

رفض العقكبة البديمة لمحبس، كما أف األخيرة تبدك مف جانب آخر كامتياز لممحكـك عميو ال 

يستحقو مف لـ يحتـر القضاء بتعمد الغياب عف الجمسات أما عف صحة قبكؿ النائب عف 

المحكـك عميو فنعتقد بعدـ إمكانية العمل بحكـ القكاعد اإلجرائية المتعمقة بيذا الشأف، لككف 

النص المنظـ لعقكبة العمل لمنفع العاـ يعد مف النصكص الخاصة كالصريحة التي ال تقبل 

 .4خبلؼ الحضكر، كاألمر في النياية يتعمق بشخص المحكـك عميو ال بسكاه

                                                           
 .343 عبد الرحماف خمفي، مرجع سابق،ص 1
 . مف قانكف العقكبات الجزائرؼ 30 المادة  2
 . مف قانكف العقكبات الجزائرؼ 3 الفقرة 01 مكرر05 المادة  3
  .141-140 باسـ شياب،مرجع سابق، ص4 



 

 

 

   كما يعتبر ىذا القبكؿ الذؼ تقرر احتراما لممبادغ الدكلية،كىذا يعني أنو ال يجبر أحد 

عمى العمل قيرا كبدكف مقابل،كىذا القبكؿ يعني إشراؾ المحكـك عميو في اختيار العقاب 

قرار عدالة مبنية عمى الحكار بيف  المناسب لو بقصد إنجاح ىذا اإلجراء اإلصبلحي كا 

القاضي كالمحكـك عميو،كما قد يككف ليذا الحكار صيغة اتفاقية أك صبغة تعاقدية بيف 

 .1المحكمة كالجاني

 .الشرقط المقضقعية المتعمعة والععقوة: ثانيا

 :أال تتجاقز الععقوة المعررة مدة ثالث سنقات حوس -

   يعني أف ىذا األمر يتعمق بالمخالفات كالجنح التي يحكـ فييا بثبلث سنكات أك أقل 

ف نزؿ القاضي بعقكبة  مف ذلؾ،أؼ أف ىذه العقكبة اليمكف تطبيقيا في الجنايات حتى كا 

، فضبل عف استبعاد الجنح المعاقب عمييا بالحبس لمدة 2الجنائية عف الحد األدنى المقرر ليا

أزيد مف ثبلث سنكات، كلعل الحكمة مف ذلؾ ككف ىذه الجرائـ خطيرة كتمس عادة بنظاـ  

، كبالتالي فإف اليدؼ مف إليجاد عقكبة العمل لمنفع العاـ ىك كقاية المجرميف المبتدئيف 3العاـ

 .مف كلكج السجكف كذلؾ عند ارتكابيـ جرائـ ذات خطكرة بسيطة

 

 

                                                           
 .440-439 صفاء أكثاني،مرجع سابق،ص 1
 .236 سارة معاش،مرجع سابق،ص 2
بكسرؼ عبد المطيف،النظـ المستحدثة بمكاجية الحبس القصيرة المدة،مذكرة تخرج شيادة ماجستر في عمكـ القانكنية   3

 .101،ص2011تخصص عمكـ جنائية،منشكر ،كمية الحقكؽ ، جامعة باتنة



 

 

 

 :أال تتجاقز الععقوة المنطقق  يا سنة حوس نا د -

ضافة لمشركط السابقة ال بد أف  ينطق القاضي بالحكـ الحبس عمنا مدتو التي ال        كا 

تتجاكز سنة حبس معناه ينطق القاضي بالعقكبة األصمية أكال ثـ يأخذ مكافقة المحكـك عميو 

برضاه بالعقكبة البديمة كبعد ذلؾ يحكـ باستبداؿ عقكبة الحبس بالعمل لمنفع العاـ،كعادة ما 

تكزع ساعات العمل  عمى أكبر عدد مف األياـ لدكاعي اإلصبلح كالتأىيل أك لظركؼ 

المحكـك عميو، كما قد تجمع ساعات األسبكع كامل في يـك كاحد أك يكميف لسبب يتعمق  

بظركؼ المؤسسة المستقبمية  كحاجتيا لميد العاممة في أياـ العطل،كننكه إلى ضركرة التقيد 

 .1 شيرا18بالحد األقصى لمدة أداء العمل  كالبالغة

  كما يتضمف حكـ العقكبة المنطكؽ بيا التي ال تتجاكز سنة حبسا ناقدا جزء مكقكؼ 

 المكضح لكيفية تطبيق عقكبة العمل لمنفع العاـ 02النافد، بحيث ففي المنشكر الكزارؼ رقـ 

أنو إذا كانت العقكبة التي نطق بيا القاضي تتضمف جزء مكقكؼ النفاذ جاز لمقاضي أف 

 طبقا لممادة 2يستبدؿ الجزء النافد منيا بعقكبة العمل لمنفع العاـ إذا ما تكافرت جميع الشركط

 .3 مف قانكف إجراءات الجزائية592

 

 
                                                           

. 102 بكسرؼ عبد المطيف،ص 1
 .64 دمحم لخضر بف سالـ، مرجع سابق،ص 2
،عمى أنو ( 2004 نكفمبر سنة 10 المؤرخ في 14-04القانكف رقـ  ) مف قانكف اإلجراءات  الجزائية 592 تنص المادة  3

يجكز  لممجالس القضائية كالمحاكـ، في حالة الحكـ بالحبس أك الغرامة إذا لـ يكف المحكـك عميو قد سبق الحكـ عميو 
 .بالحبس لجناية أك جنحة مف جرائـ القانكف العاـ، أف تأمر بحكـ مسبب باإليقاؼ الكمي أك الجزئي لتنفيذ العقكبة األصمية



 

 

 

 : شيرا18تط يق ععقوة العمئ لمنفي  العام  ف أجئ  -

    لقد نص المشرع الجزائرؼ في التعديل عمى كجكب تنبيو لممحكـك عميو عمى احتراـ 

 كما حدد المشركعشركط تطبيق عقكبة العمل لمنفع العاـ تحت طائمة تنفيذ العقكبة األصمية،

نطاقا زمنيا لعقكبة لمنفع العاـ  بحيث يتـ حساب مدتيا بحجـ ساعي يخضع لمسمطة التقديرية 

 مف قانكف 1مكرر5لمقاضي الجزائي مع مراعاة الحد األدنى كاألقصى المقرر في المادة 

 ساعة بالنسبة 600العقكبات،إذا ال يجكز لمقاضي أف ينزؿ عف مدتيا ساعة كال يزيد عف 

 . ساعة 300 إلى 20 سنة فيك  محدد بيف 18 ك 16لمبالغيف،أما بالنسبة لمقصر ما بيف 

  كقد قدر المشرع أنو في حالة الحكـ بيذه العقكبة أف يمتـز المحكـك عميو بأداء ساعتيف 

 .1مف العمل كقابل ليـك كاحد مف عقكبة الحبس

  فنجد أف ىذا النص جعل مدة ساعات العمل لمقاصر نصف عدد ساعات عمل البالغ 

مرتبطا  شيرا أصبل 18حسب ما نص عميو قانكف العقكبات الجزائرؼ، كأف تنفيذ العقكبة في 

 .2بآجاؿ الطعف كيعاد سيركرتو نيائيا

 

 

                                                           
 .344 عبد الرحماف خمفي، مرجع سابق،ص 1
  لحكـ 18 إلى 13إذا قضي بأف يخضع القاصر الذؼ يبمغ سنة مف :" مف قانكف العقكبات  عمى أنو 50تنص المادة  2

إذا كانت العقكبة التي تفرض عميو ىي اإلعداـ أك السجف  المؤبد فإنو : جزائي فإف العقكبة التي تصدر عميو تككف كاآلتي 
.  سنة20 إلى 10بحكـ عميو بعقكبة الحبس مف 

ذا كانت العقكبة مف السجف أك الحبس المؤقت فإنو بحكـ عميو بالحبس لمدة تساكؼ نصف المدة التي كاف يتعيف الحكـ  كا 
 . "عميو بيا إذا كاف بالغا



 

 

 

 .إجراءات عمئ لمنفي العام قاآلثار المترتوة عميو: الموحث الثانف

     عقكبة العمل لمنفع العاـ مف العقكبات البديمة التي تتطمب كجكد سمسة مف 

اإلجراءات كفيمة لقياميا،كسنحاكؿ في ىذا المبحث استعراض تمؾ اإلجراءات كالمتطمبات 

الكفيمة بتطبيق العقكبة المذككرة، إضافة إلى اآلثار المترتبة عمى عقكبة العمل لمنفع العاـ 

لذلؾ تـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، األكؿ سنتناكؿ فيو إجراءات عمل لمنفع العاـ،أما 

 .الثاني فسنحاكؿ فيو الخركج باآلثار المترتبة عمى ىذه العقكبة

 .إجراءات الحكم وععقوة العمئ لمنفي العام قآليات  تنفيذىا : المطمب األقل

    إف دراسة إجراءات الحكـ بعقكبة العمل لمنفع تقتضي التفصيل في الشركط الكاجب 

تكافرىا لمحكـ بيا كقد سبق لنا التطرؽ إلى ىذه الشركط في المبحث األكؿ كبالتفصيل،كالتي 

قد أعد ليا المشرع الجزائرؼ نظاما قانكنيا حدد فيو اإلطار العاـ لشركط ككيفيات تطبيق 

عقكبة العمل لمنفع العاـ تماشيا مع خصكصية ىذا النظاـ،أما بالنسبة آلليات تطبيق ىذه 

 أفريل 21 المؤرخ في 02األحكاـ  كتفصيميا عمميا فقد أصدرت كزارة العدؿ المنشكر رقـ 

، كالذؼ ييدؼ إلى تبياف دكر كل مف القاضي الحكـ كالنيابة العامة كقاضي تطبيق 2009

 .العقكبات،ككذا مختمف مصالح الجيات القضائية المعنية لمتابعة تنفيذ ىذه العقكبة

 .كىذا ما سيتـ دراستو في ىذا المطمب

 

 

 



 

 

 

 .إجراءات الحكم وععقوة العمئ لمنفي العام: الفرع األقل

 مضمقن الحكم أق العرار المتضمن ععقوة العمئ لمنفي العام: أقال

ضركرة ذكر العقكبة األصمية في منطكؽ الحكـ كأنيا استبدلت بعقكبة  العمل لمنفع العاـ، -1

 عمى القاضي بذكر العقكبة  األصمية المتمثمة في الحبس 02لقد أكجب المنشكر الكزارؼ رقـ 

في منطكؽ حكمو،كبعد ذلؾ يعرض عمى المحكـك عميو بعقكبة العمل لمنفع العاـ إذا ما 

تكفرت شركطو، أك العقكبة المحكـك بيا عميو، فإذا قبل تنفيذ العمل لمنفع العاـ فالقاضي ىنا 

يستبدؿ عدد أياـ الحبس بساعات العمل المقررة أؼ ساعتيف عف كل يـك حبس كتمكف أىمية 

 .ىذا الشرط في حالة إذا أخل المحكـك عميو بااللتزامات المفركضة عميو تطبق عميو األصمية

    أما بالنسبة لممشرع االنجميزؼ فقد ألـز القاضي قبل إصدار الحكـ المتضمف عقكبة 

العمل لمنفع العاـ، كأنيا استبدلت عف عقكبة الحبس أف يقـك بشرح الغرض منيا كاآلثار التي 

 .1ترتب عمى الجاني كالعكاقب التي يستحمميا في حالة عدـ تأدية ىذا العمل بصكرة المرضية

   مع العمـ أف المشرع االنجميزؼ منح لمقاضي السمطة التقديرية في إقرار عقكبة العمل 

لمنفع العاـ مف عدميا فالقاضي ال يسأؿ المحكـك عميو قبكلو أك رفضو لمعقكبة بل أنو إذا 

رأػ أف الحالة المحكـك عمية تسمح بقيامو بأعماؿ لمنفع العاـ حكـ بو،فالحكـ بعقكبة العمل 

 .2لمنفع العاـ جكازؼ لمقاضي
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ذكر حضكر المحكـك عميو في الجمسة مع التنكيو في الحكـ بقبكلو أك رفضو لعقكبة -2

 .العمل لمنفع العاـ

 ال يمكف لمقاضي النطق بالعقكبة العمل لمنفع العاـ مالـ يكف المحكـك عميو حضر 

الجمسة نطق بالحكـ فعبل كجير صراحة بقبكؿ ىذه العقكبة األصمية، بحضكر المتيـ إلزامي 

في جمسة النطق بالحكـ ك ال يمكف االعتداد بمكافقتو أك رفضو عف طريق المحامي كينكه 

 .1بذلؾ في الحكـ الصادر ،كىذا ما يميز عقكبة العمل لمنفع العاـ عف بقية العقكبات

 كىذا ما بينو المنشكر الكزارؼ المحدد لكيفية تطبيق عقكبة العمل لمنفع العاـ ك طريقة 

الحكـ بيذه العقكبة مف خبلؿ إصدار القاضي لحكمو بالعقكبة األصمية كيعرض عمى 

المحكـك عميو إمكانية استبداؿ عقكبة الحبس المنطكؽ بيا بعقكبة العمل لمنفع العاـ كيفرض 

ذا كاف  ىنا أف القاضي قد تكقع مف خبلؿ المداكلة قبكؿ المحكـك عميو بالعقكبة البديمة،كا 

األمر كذلؾ أفاد بيذه العقكبة مع ضركرة اإلشارة في حيثيات حكمة حسب الحالة بقبكؿ أك 

 .رفض المعني ليذه العقكبة

 5041 تـ تسجيل نسبة 2008  أما بالنسبة لتطبيقات عقكبة العمل لمنفع العاـ سنة 

 تراجعت إلى 2010، عمى خبلؼ سنة 2009 عاـ 5042كمعدؿ العكد لمجريمة ليرتفع إلى 

 كيعكد ىذا التراجع إلى تطبيق عقكبة العمل لمنفع العاـ التي تعتبر كعقكبة بديمة عف 2.40

 مف امتيازاتيا، فقد 2010 مف المحكـك عمييـ خبلؿ 867الحبس، أما بالنسبة إلى استفادة 

 أالؼ مف المحكـك عمييـ الذيف استفادكا مف إجراءات عقكبة العمل لمنفع العاـ 4ارتفع إلى 
                                                           

 .84دمحم صغير سعداكؼ، مرجع سابق،ص 1



 

 

 

 ما يعني أف ىذه العقكبة حففت بشكل كبير مف نسبة العكد لمجريمة 2011 إلى 2010مف 

 .1في الجزائر، كىذا ما أشارت إليو أرقاـ كزارة العدؿ

 تنبيو المحكـك عميو إلى أنو في حالة إخبللو بااللتزامات المترتبة عمى عقكبة  -1

 .العمل لمنفع العاـ تطبق عميو العقكبة األصمية

ينبو المحكـك عميو إلى :"  كىذا ما أكده المشرع الجزائرؼ في قانكف العقكبات عمى أنو

أنو في حالة إخبللو بااللتزامات المترتبة عمى تنفيذ عقكبة العمل لمنفع العاـ، تنفذ عميو عقكبة 

 .2"التي استبدلت بالعمل لمنفع العاـ

 le condamne est"  فتأكيد المشرع الجزائرؼ عمى ضركرة تنبيو المحكـك عميو

averti" عمى أف إخبللو بااللتزامات المترتبة عمى تنفيذ عقكبة العمل لمنفع العاـ يعيده إلى

حيث تنفيذ عقكبة الحبس التي استبدلت بالعمل،كذلؾ كدليل عمى أف المشرع يعتبر الحبس 

ال فبل حاجة بنا  أشد مف العمل،كال يمكف مف الكجية المنطقية مساكاة األصل ببديمو،كا 

 .3لمدليل

  فمف بيف أىـ النتائج اإلخبلؿ بااللتزاـ بالعمل لممصمحة العامة في التشريع الفرنسي أف 

المحكـك عميو قد ال يكمل العمل المكمف بو، كقد ال يؤديو طبقا ألصكؿ التي يجب مراعاتيا، 

ففي ىذه الحالة يصدر ضده أمر بالمثكؿ أماـ المحكمة التي أصدرت الحكـ كمف ىنا نفرؽ 

 :بيف حالتيف
                                                           

. 07،ص5620، جريدة المساء اليكمية، العدد"2011 خبلؿ 2040خفضت نسبة العكد اإلجرامي إلى " حناف سياـ، 1
. مف قانكف العقكبات الجزائرؼ 02 مكرر5 المادة  2
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 كفي ىذه الحالة تصدر المحكمة حكما جديدا :إذا كان العمئ لمنفي العام جزاء منفرد - أ

 .بالحبس أك بالغرامة كليا أف تكقف تنفيذ عقكبة الحبس إف ىي أرادت ذلؾ

 أما في ىذه الحالة :إذا كان العمئ لمنفي العام مضاف لمحوس مي ققف التنفيذ- ب 

المحكمة ليست ممزمة بإلغاء كفق التنفيذ بل ليا االختيار بيف التنفيذ الكمي أك الجزئي 

لمحبس الذؼ أكقف تنفيذه أك زيادة فترة لثمانية عشر شيرا كحد أقصى طبقا لممادة 

 .1اإلجراءات الجزائية الفرنسي متمـ لقانكف 02/742

ذكر الحجـ الساعي ليذه : ضرقرة ذكر الحجم الساعف لععقوة العمئ لمنفي العام

العقكبة يعد مف الشركط الجكىرية في إصدار أحكاميا، كبمقتضى ىذا الشرط أنو عمى 

المحكمة أف تحدد عدد الساعات العمل التي يتكجب عمى المحكـك عميو أف يؤدييا كذلؾ 

سكاء بالنسبة لمقصر أك البالغيف كىذا بحساب ساعتيف عمل مف كل يـك حبس المحكـك بيا 

ضمف العقكبة األصمية المنطكؽ بيا  كال بد مف استكماؿ العمل خبلؿ المدة المحددة مف 

 .2 شيرا18طرؼ المحكمة بشرط أال يزيد عف ثمانية عشر 

 :تعدير مدة ععقوة العمئ لمنفي العام: ثانيا

    بالنسبة لممشرع الجزائرؼ فقد حدد مدة العمل لمنفع العاـ، فمف حيث عدد ساعات 

العمل التي ينفذ خبلليا العقكبة حرصا منو عمى صيانة الحرية الفردية،كتفاديا تعسف القضاة 

أك المؤسسات المستقبمة،كيككف تحديد المدة بكضع حد أدنى كأقصى لعدد ساعات العمل، 
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بحيث يككف لممحكمة سمطة تقديرية ضمف ىذه الحدكد كفقا لما تراه مناسبا لظركؼ 

 بالنسبة 2005كاحتياجات المتيـ ففي فرنسا أصبح العمل لمنفع العاـ مند أكؿ جانفي 

 في مكاد 240 إلى 40 ساعة في مكاد الجنح، كبيف 120 إلى 20لمبالغيف محصكر ما بيف 

 شيرا كىذه المدة ال تمثل الكقت المستغرؽ في الطريق أك 18المخالفات كذلؾ خبلؿ ميمة 

 .أكقات األكل

 مف قانكف العقكبات،حدكدا 1 مكرر5    أما في ظل القانكف الجزائرؼ حددت المادة 

 :دنيا كقصكػ لممدة التي يقضييا المحكـك عميو في العمل،فقاـ بتحديدىا عمى النحك التالي

 . ساعة عمل600 إلى 40فالنسبة لمبالغيف حددىا بيف 

 1 ساعة أؼ بنصف ساعة عمل لمشخص البالغ300 إللى 20أما القصر فحددىا بيف 

 .2 مف القانكف المذككر50حسب المادة 

    أما مف الناحية العممية فإف القاضي يككف قد تكقع خبلؿ المداكلة فرضية قبكؿ 

 :المحكـك عميو بالعقكبة البديمة كذلؾ مع مراعاة ما يمي

 

 

                                                           

 . مكرر مف القانكف العقكبات الجزائرؼ 05 المادة  1 
 لحكـ جزائي فإف 18 إلى 13إذا قضي بأف يخضع القاصر الذؼ يبمغ سنة :"ع عمى أنو . مف ؽ50 تنص المادة  2

العقكبة التي تصدر  عميو تككف كاآلتي إذا كانت العقكبة التي تفرض عميو ىي اإلعداـ أك السجف المؤبد فإنو يحكـ عميو 
. سنة 20 إلى 10بعقكبة الحبس مف 

إذا كانت العقكبة ىي السجف أك الحبس المؤقت فإنو يحكـ عميو بالحبس لمدة تساكؼ نصف المدة التي كاف يتعيف الحكـ  
 ".عميو إذا كاف بالغا



 

 

 

  ساعة كحد 600 ساعة كحد أدنى ك40 أف تتراكح مدة العمل لمنفع العاـ بيف 

 .1أقصى لمبالغ

  شير كىنا تجدر 18تطبق المدة بمكجب ساعتيف عف كل يـك حبس في حدكد 

 18اإلشارة إلى أف المحكـك عميو يجب أف يستكفي مدة العمل لمنفع العاـ خبلؿ 

 .شير كىك قيد إضافي حتى ال تصبح العقكبة مجاال لمتراخي في تحقيق العدالة

  2 ساعة300 ك20تتراكح مدة العمل لمنفع العاـ بالنسبة لقصر بيف. 

 .جيات إصدار ععقوة العمئ لمنفي العام: ثالثا

يمكف لمجية القضائية أف :"     لقد نص المشرع الجزائرؼ في قانكف العقكبات عمى أنو

 ".تستبدؿ عقكبة الحبس المنطكؽ بيا بقياف المحكـك عميو بالعمل لمنفع العاـ

مف خبلؿ ىذا النص يتضح أف المشرع الجزائرؼ قد أعطى لجيات الحكـ سكاء عمى 

السمطة التقديرية في  (المجمس)أك عمى مستكػ االستئناؼ (المحكمة)مستكػ أكؿ درجة 

استبداؿ عقكبة الحبي بعقكبة العمل لمنفع العاـ، إذا رأػ القاضي جدكػ في إقرار ىذه العقكبة 

 .3البديمة
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 المتضمف كيفيات تطبيق عقكبة العمل لمنفع العاـ في القانكف 2009 افريل 21 مؤرخ في 02المنشكر الكزارؼ رقـ  2
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 : أطراف ععقوة العمئ لمنفي العام

   ىناؾ العديد مف األطراؼ التي ليا دكرا ىاـ في تطبيق عقكبة العمل لمنفع العاـ كىذا 

 .ما سيتـ تكضيحو في ىذه النقطة

قضاة الحكـ ىـ مف يصدركف غالبية األحكاـ الخاصة بعقكبة العمل : قاضف الحكم/ أ

لمنفع العاـ أك كقف التنفيذ مع اإللزاـ بالعمل لمنفع العاـ كذلؾ في محاكـ المخالفات كمحاكـ 

الجنح أك محاكـ األحداث، كيخضع قضاة الحكـ بسمطة تقدير تكقع عقكبة العمل لمنفع العاـ 

 .1أـ ال،كمدػ مبلئمتيا إلعادة إدماج المحكـك عميو في المجتمع

إف فكرة اإلشراؼ القضائي عمى التنفيذ العقابي مف خبلؿ : قاضف تط يق الععقوات/ ب

تخصيص قضاة معينيف لئلشراؼ عمى تنفيذ العقكبات الجنائية،أخذ بيا العديد مف التشريعات 

المقارنة كمف بينيا التشريع الجزائرؼ، ككذا الفرنسي، كما يتـ اختيار قضاة تطبيق العقكبات 

ضمف قضاة المجالس القضائية الذيف يكلكف اىتماما خاصا بمعالـ السجكف،ككفقا لمقانكف 

 .2الجزائرؼ يتـ تعيف قاضي تطبيق العقكبات بقرار مف كزير العدؿ حافع األختاـ

   أما تحديد كيفية تنفيذ العمل لمنفع العاـ مف خبلؿ إصدار أمر التنفيذ الذؼ يجب أف 

يخطر بو المحكـك عميو ىك كذلؾ  ىك مف اختصاص قاضي تطبيق العقكبات، كيحدد ىذا 

األمر الجية التي سيتـ إنجاز العمل لصالحيا، كالعمل الذؼ سيقـك بو المحكـك عميو 
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كالجدكؿ الزمني المكضكع لتنفيذه،كيجكز لقاضي تطبيق العقكبات تعديل أمر التنفيذ في أؼ 

 .1كقت بالنظر إلى سمكؾ كمكقف المحكـك عميو

أغمب التشريعات الجنائية تقرر معاممة خاصة بالنسبة :قاضف محكمة األحداث/ ج

لؤلحداث تتمثل ىذه المعاممة في تخصيص قضاة متخصصيف في الفصل في القضايا المتيـ 

فييا ىؤالء األحداث، كمف بيف ىذه التشريعات القانكف الجزائرؼ كالفرنسي،فبالنسبة لمتابعة 

 سنة في 18 ك16تنفيذ عقكبة العمل لمنفع العاـ لممحكـك عمييـ الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 

 . ىذه الحالة يحل قاضي األحداث محل قاضي تطبيق العقكبات

كالعبرة في تحديد اختصاص قاضي األحداث ىك بكقت صدكر حكـ المحكمة فإذا كاف 

 2.المحكـك عميو حدثا، خضع الختصاص قاضي األحداث

مف المياـ التي تختص بيا النيابة العامة مباشرة الدعكػ العمكمية،ك : النياوة العام/ د

تحريكيا أماـ القضاء كىي تعد خصـ أصيل في الدعكػ العمكمية، كما أف القانكف يطمب 

حضكر ممثل عنيا في جمسات المحاكمة كتباشر النيابة العامة كظيفة االتياـ،كما ليا أف 

تقترح عمى المحكمة تكقيع العقكبة المناسبة التي تعبر عف مصمحة المجتمع،كخطكرة 

 3.الجريمة، كليا أيضا أف تطمب تكقيع عقكبة العمل لمنفع العاـ

 تتبايف الجيات :الجيات اإلداررة المشر ة عمى تنفيذ ععقوة العمئ لمنفي العام/ ق

اإلدارية التي تشرؼ عمى تنفيذ عقكبة العمل لمنفع العاـ بحسب ما إذا كاف المحكـك عميو مف 
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المجرميف البالغيف أـ مف األحداث، بالنسبة لمطائفة األكلى تختص مصمحة السجكف لئلدماج 

 .1كاالختبار باإلشراؼ عمى التنفيذ العقابي، بالنسبة لؤلحداث ىذا بالنسبة لمقانكف الفرنسي

  أما القانكف الجزائرؼ نجد أف مف يساىـ في إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف في 

المصالح الخارجية إلدارة السجكف، إذ تكجد مصمحة في دائرة اختصاص كل مجمس قضائي 

 .2تكمف بتطبيق البرامج المعتمدة في مجاؿ إعادة اإلدماج بما في ذلؾ العمل لمنفع العاـ

ىذا ما جاء بو القانكف الجزائرؼ عمى أنو يتـ تنفيذ عقكبة  : المؤسسات المستع مة/ ك

العمل لمنفع العاـ لدػ األشخاص المعنكية ذات طابع العاـ، لكف بالرجكع لمكاقع العممي نجد 

أف أغمب المحكـك عمييـ بيذه العقكبة يتـ إلحاقيـ لدػ الييئات التابعة لكزارة العدؿ مف 

محاكـ ، مجالس قضائية مؤسسة إعادة التربية كغيرىا، ىذا بسبب رفض بعض المؤسسات 

 .3العمكمية استقباليـ بمبرر أنيـ محكـك عمييـ الرتكاب جريمة

 قد يككف المحكـك عميو بعقكبة العمل لمنفع العاـ شخصا بالغا أك :المحكقم عميو/ ح

 سنة،كتككف العبرة في تحديد سف المحكـك عميو بكقف 18 ك16حدثا يتراكح سنو ما بيف 

ارتكاب الجريمة ال بكقت النطق بالحكـ،كيتطمب القانكف كما سبق الذكر الحصكؿ عمى 

مكافقة المحكـك عميو عمى أداء العمل لمنفع العاـ،كما يتـ إخطاره في جميع االلتزامات المقررة 

 .4عميو في جمسة النطق بالحكـ
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 .إجراءات تنفيذ ععقوة العمئ لمنفي العام: الفرع الثانف

    إف تطبيق عقكبة العمل لمنفع العاـ يتطمب سمسة مف اإلجراءات تمتد منذ صدكر 

الحكـ كصيركرتو كحتى انتياء تنفيذ العقكبة ألؼ سبب مف األسباب كتتقاسـ األدكار عدة 

جيات،كسنحاكؿ في ىذا الفرع استعراض تمؾ األدكار كاإلجراءات كالمتطمبات الكفيمة بتطبيق 

العقكبة المذككرة كالتي أنيطت بكل مف النيابة العاـ كقاضي تطبيق العقكبات إضافة إلى 

 .المصالح الخارجية إلدارة السجكف 

 :دقر النياوة العام  ف تنفيذ ععقوة العمئ لمنفي العام: أقال

   تتمتع النيابة العاـ بدكر محكرؼ في تنفيذ عقكبة العمل لمنفع العاـ،حيث أككل المشرع 

لمنائب العاـ المساعد إضافة إلى ميامو األصمية المعتادة القياـ بإجراءات تنفيذ كل ما يتصل 

بيذه العقكبة مف أحكاـ كقرارات،فحيث يصبح الحكـ أك القرار القضائي المتضمف عقكبة 

العمل لمنفع العاـ نيائيا ترسل نسخ  منو مع المستخرج بمعرفة النائب العاـ المساعد إلى 

 .1قاضي تطبيق العقكبات ليتمكػ تنفيذ العقكبة

   كيرتكز دكر النيابة العامة بشكل أساسي عمى تسجيل العقكبة في صحيفة السكابق 

 .القضائية باإلضافة إلى التكفل باإلجراءات تطبيق عقكبة العمل لمنفع العاـ

تقـك النيابة العامة بتسجيل كتنفيذ العمل :  التسجيل في صحفية السكابق القضائية  -1

 :لمنفع العاـ عمى النحك التالي
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 جميع أحكاـ اإلدانة كالقرارات سكاء كانت 01تتضمف القسيمة رقـ  : 01الوطاقة رقم / أ

ىذه األحكاـ حضكرية أك غيابية أك حكما مطعكنا فييا ككذا المشمكلة بكقف التنفيذ باإلضافة 

إلى األحكاـ الصادرة تطبيقا لمنصكص الخاصة باألحداث المجرميف ،باإلضافة إلى القرارات 

 .التأديبية

 فيقـك كاتب المصمحة محل ميبلد أك رجل القضاء المنكط بو صحفية السكابق القضائية 

المركزية بمجرد استبلمو قسيمة التعديل،قيد أف عقكبة الحبس استبدلت بعقكبة العمل لمنفع 

 .1العاـ كىذا ما نص عميو قانكف اإلجراءات الجزائية

تتضمف العقكبة األصمية كعقكبة العمل لمنفع العاـ : 02الوطاقة رقم / ب

 كالخاصة 01المستبدلة،كتككف ىذه القسيمة بمثابة بياف كامل بكل القسائـ الحاممة لرقـ 

لى كزير الداخمية  بالشخص نفسو كتسمـ ىذه القسيمة إلى أعضاء النيابة كقضاة التحقيق كا 

 تسمـ 02كرؤساء المحاكـ الستخداميا في الحاالت التي تتطمب ذلؾ بمعنى أف القسيمة رقـ 

 .2لئلدارات كالمصالح العامة

 فيي بياف لؤلحكاـ القضائية بعقكبة مقيدة لمحرية صادرة مف 03البطاقة رقـ / ج

إحدػ الجيات القضائية في جناية أك جنحة كال تسمـ ىذه النسخة إال لمشخص الذؼ 

 .3تخصو
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 :إرسال الممف المتضمن ععقوة العمئ لمنفي العام إلى قاضف تط يق الععقوات-2

    بعد صيركرة الحكـ أك القرار القاضي بعقكبة العمل لمنفع العاـ نيائيا، يتـ إرساؿ 

نسخة مف الحكـ أك القرار باإلضافة إلى مستخرج منيا إلى النائب العاـ المساعد عمى 

 .1مستكػ المجمس القضائي المختص لمتنفيذ

   ىذا إذا كاف الحكـ سينفذ خارج دائرة االختصاص لممجمس القضائي، أما إذا كاف 

الحكـ سينفذ داخل دائرة االختصاص فإف النيابة العامة ىي التي تتكلى إخطار الحكـ أك 

 .2القرار النيائي عف طريق مصمحة مختصة تحت إشرافيا تقـك بإعداد الممف الخاص بذلؾ

بعد ذلؾ تقـك النيابة العامة عف طريق النائب العاـ المساعد المكمف بذلؾ بإرساؿ نسخة 

 .3 تنفيذ العقكبة  متابعةمف ممف اإلجراءات إلى قاضي تطبيق العقكبات ليتكلى

  أما إذا كاف الحكـ بعقكبة العمل لمنفع العاـ نيائيا صادرا مف جية الحكـ لممحكمة يقـك 

 النائب العاـ المكمف بذلؾ كعميو فإف السيدككيل الجميكرية بإرساؿ نسخة مف الحكـ إلى 

 :لمنائب العاـ المساعد لو خياريف

إرساؿ الممف المتضمف نسخة مف القرار أك الحكـ مع مستخرج منو إلى قاضي تطبيق 

العقكبات ليتكلى تطبيق العقكبة،كىذا في حالة ما إذا كاف المحكـك عميو بيذه العقكبة يقطف 

 .بدائرة اختصاص قاضي تطبيق العقكبات بالمجمس 

                                                           
 المتضمف كيفيات تطبيق عقكبة العمل لمنفع العاـ في القانكف 2009 افريل 21 مؤرخ في 02 المنشكر الكزارؼ رقـ  1

 03الجزائرؼ،ص
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 لتطبيقياإرساؿ الكثائق إلى النائب العاـ بمجمس اختصاص مكاف مسكف المحكـك عميو 

 .1مف طرؼ قاضي تطبيق العقكبات في مكاف سكف المحكـك عميو

 .دقر قاضف تط يق الععقوات  ف تنفيذ العمئ لمنفي العام: ثانيا

     أما بالنسبة لقاضي تطبيق العقكبات فيبدأ دكره مف المحظة التي يستمـ فييا الممف 

المحكـك عميو مف النيابة العامة، كيشرع بجممة مف إجراءات تتناسب مع دكره المحكرؼ في 

تنفيذ عقكبة العمل لمنفع العاـ، حيث يقـك باستدعاء المعني بكاسطة محضر قضائي في 

عنكانو المدكف في الممف، عمى أف ينكه في االستدعاء إلى أنو في حالة عدـ حضكره في 

التاريخ المحدد تطبق عميو عقكبة الحبس األصمية مع لزـك أف يحتكؼ االستدعاء عمى تاريخ 

كساعة الحضكر، كيككف مكضع االستدعاء تطبيق حكـ قضائي يتعمق بعقكبة العمل لمنفع 

ذا لـ يقدـ مبررا جديا يترؾ تقديره لقاضي تطبيق  العاـ، كعند عدـ حضكر المعني بالفعل كا 

 .العقكبات 

    يحرر األخير محضر عدـ المثكؿ يتضمف عرض اإلجراءات التبميغ مع اإلشارة إلى 

عدـ تقديـ المعني لعذر جدؼ، كيتـ إرساؿ المحضر لمنائب العاـ المساعد الذؼ يقـك بتحكيمو 

إلى الجية المعنية بتنفيذ العقكبات لتتكلى تنفيذ عقكبة الحبس بحقو حسب األصكؿ،كقد يككف 

مف الضركرؼ كألسباب في مقدمتيا بعد المسافة قياـ قاضي تطبيق العقكبات كفقا لرزمانة 

 معدة سمفا بالتنقل لمقرات المحاكـ التي يقيـ بدائرتيا األشخاص المحكـك عمييـ 
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 .لمقياـ باإلجراءات الضركرية التي سبق الشركع في تطبيق عقكبة العمل لمنفع العاـ

  كعمى أية حاؿ فإذا ما امتثل المعني لبلستدعاء يقـك قاضي تطبيق العقكبات باستقبالو 

لمتأكد مف ىكيتو كما ىي مدكنة في الحكـ أك القرار الصادر باإلدانة، كالتعرؼ عمى كضعو 

االجتماعي كالميني كالصحي كالعائمي،كبإمكاف القاضي االستعانة بالنيابة العامة لمتأكد مف 

 .1صحة المعمكمات التي يدلي بيا المعني باألمر

  كما يتكلى قاضي تطبيق العقكبات عرض المعني عمى طبيب المؤسسة العقابية 

لفحصو كتحرير تقرير عف كضعو الصحي ليتمكف المذككر مف اختيار العمل الذؼ يناسب 

حالتو البدنية، كبناءا عمى ما تقدـ يحرر قاضي تطبيق العقكبات بطاقة معمكمات شخصية 

تضـ إلى ممف المعني،كبعد أف يككف القاضي  فكرة عف شخصيتو كمؤىبلتو يختار لو عمبل 

مف بيف ماىك معركض مف مناصب بما يتبلءـ مع قدراتو ،ك الذؼ يساىـ في إدماجو 

 .2االجتماعي دكف التأثير عمى السير العادؼ لحياتو المينية كالعائمية

 سنة،يجب 18 ك16   أما بالنسبة لفئات النساء كالقصر الذؼ يتراكح أعمارىـ ما بيف 

مراعاة ىذه الفئات، بذلؾ بعدـ إبعاد القصر عف محيطيـ كتمكينيـ مف مكاصمة مشكارىـ 

 .3الدراسي عند االقتضاء
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  ثـ يصدر قاضي تطبيق العقكبات مقررا يعيف فيو المؤسسة المستقبمة،كيفيات أداء 

 :العمل ،كينبغي شمكؿ المقرر لممعطيات التالية

 .اليكية الكاممة لممعني -

 طبيعة العمل المسند إليو -

 . التزامات المعني -

العدد اإلجمالي لساعات العمل كتكزيعيا كفقا لمبرامج الزمني المتفق عميو مع  -

 .المؤسسة

 .الضماف االجتماعي -

    كينكه في مقرر الكضع إلى أنو في حالة اإلخبلؿ بااللتزامات كالشركط المدكنة فيو 

ستنفذ عقكبة الحبس األصمية المحكـك بيا،كيذكر عمى ىامش المقرر تنبيو لممؤسسة 

المستقبمة إلى ضركرة مكافاة القاضي ببطاقة مراقبة أداء عقكبة العمل لمنفع العاـ،كفقا 

لمبرنامج المتفق عميو كتبميغو عند نياية تنفيذىا،كا عبلمو عمى الفكر عف كل إخبلؿ مف طرؼ 

المعني بتنفيذه ىذه االلتزامات،كيبمغ مقرر الكضع لممعني كالنيابة العامة كالمؤسسة المستقبمة 

 1.كالمصمحة الخارجية إلدارة السجكف المكمفة بإعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف

 

 

 .المصالح الخارجية إلدارة السجقن قععقوة العمئ لمنفي العام: ثالثا
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   تساىـ مصالح الخارجية إلدارة السجكف في إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف إذا 

مصمحة في كل دائرة اختصاص  مجمس قضائي تكمف بتطبيق برنامج المعتمد في مجاؿ 

 الصادر في 07/67إعادة اإلدماج، بما في ذلؾ العمل لمنفع العاـ، رغـ أف المرسـك رقـ 

 المتعمق بتنظيـ كسير تمؾ المصالح لـ يشر إلى عقكبة العمل لمنفع العاـ 19/02/2007

متابعة :"صراحة، لككنو سابقا عمى إقرارىا،إال أنو مع ذلؾ قد حدد مياـ المصمحة بما يمي

،ثـ ذكر كاضعو أمثمة سمف تتمثل باإلفراج "كضعية األشخاص التابعيف لمختمف األنظمة

المشركط كالحرية النصفية كالتكقيف المؤقت لتطبيق العقكبة، كجعل مف طمب مياـ المصمحة 

اتخاذ اإلجراءات الخاصة لتسييل عممية اإلدماج االجتماعي لؤلشخاص الذيف :" المذككرة

تتكلى التكفل بيـ ،كتزكيد القاضي المختص بناء عمى طمبو أك تمقائيا بكل المعمكمات التي 

  1".تمكنو مف اتخاذ التدابير المبلئمة لكضعية كل شخص

   كما يتنقل منتسبكا المصمحة المعنييف بالمراقبة إلى المؤسسة المستقبمة لمتحقق مف 

مدػ التزاـ المشمكؿ بعقكبة العمل لمنفع العاـ بما ىك ممقى عميو مف االلتزامات كتتكلى 

مصمحة إشعار قاضي تطبيق العقكبات بأؼ إخبلؿ يظير عند عممية المراقبة أك المتابعة 

 ما يشير إلى تمؾ األدكار كسبيل  قياـ مكظفي المصمحة 07/67،كلـ يتضمف المرسـك 

بمياـ أك بمناسبتيا عمى الكجو األكمل كألـز المشرع كل اإلدارات كالييئات العمكمية بتقديـ 
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المساعدة كالتعاكف كالمساىمة معيا، كلممصمحة االستعانة بكل شخص طبيعي أك معنكؼ 

 .1إلنجاز مياميا

   كتمسؾ المصمحة ممفا لكل محكـك عميو معنية بأمره يحكؼ عمى الكثائق ذات طابع 

قضائي المتعمق بالمتابعة كالكثائق ذات صمة بكضعية المحكـك عميو الشخصية كالعائمية 

كاالجتماعية، كالعناصر المتعمقة بمراقبة االلتزامات كالشركط المفركضة عميو كنسخة مف 

التقارير التي تعدىا المصمحة بشأف كضعيتو كالمكجية إلى القاضي اآلمر،أك مديرية إدارة 

السجف كما تتمتع الممفات بالسرية حيث ال يصح أف يطمع عمييا سكػ القاضي كمكظف 

 .2المصمحة المؤىل

آثار ععقوة العمئ لمنفي العام قجدل الفعيف حقل ضرقرة إقرار ىذه :المطمب الثانف

 .الععقوة

    يترتب عمى تنفيذ عقكبة العمل لمنفع العاـ عدة آثار فقد يكاجو تنفيذىا عدة عراقيل 

شكاالت، كيمكف أف تنقضي بنجاح كما يمكف أف تمغى بسبب ما أدػ إلى فشميا  .3كا 

   حيث شكمت ىذه العقكبة كفكرة محكر جدؿ كاسع عند الفقو المقارف مف خبلؿ أشغاؿ 

العديد مف المؤتمرات الكطنية كالدكلية التي تناكلت المكضع مف عدة زكايا،ككانت اآلراء 

                                                           
 المحدد لكيفيات تنظيـ كسير المصالح 2007 فبراير 19 المؤرخ في 07/67 مف المرسكـ التنفيذؼ رقـ 9-4المادتاف 1

الخارجية إلدارة السجكف المكمفة بإعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف، الجريدة الرسمية لمجميكرية الديمقراطية الشعبية  
 .13 ،العدد2007 فبراير21الصادرة في 

 .07/67 مف المرسكـ التنفيذؼ رقـ 12-11 المادتاف  2
 .133 زعميش حناف،مرجع سابق،ص 3



 

 

 

متباينة بيف المحاسف كالمساكغ التي يمكف أف تعترض تطبيق العقكبة أك حتى عند اقترانيا 

 .بالتزامات معينة أك تعميق تنفيذىا عمى شرط معيف

   كما بينت النصكص التشريعية كالممارسة القضائية عف كجكد فجكة كتعارض بيف 

المؤيديف كالمعارضيف لتطبيق العمل لمنفع العاـ بيف مؤيد يرػ أف ىذه العقكبة تحقق إصبلح 

 . 1لمنظاـ العقابي،كمعارض يرػ أنيا تضعف النظاـ العقابي

 .آثار ععقوة العمئ لمنفي العام:  الفرع األقل

 .ققف تنفيذ ععقوة العمئ لمنفي العام: أقال

 المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات 09/01 مف قانكف 3 مكرر05    لقد نصت المادة

بإمكاف قاضي تطبيق العقكبات مف تمقاء نفسو أك بناءا عمى طمب المعني أك مف :"عمى أنو

ينكب عنو أف يصدر مقررا بكقف تطبيق العقكبة حيف زكاؿ السبب الجدؼ الذؼ أدػ إلى 

 .2"كقف التطبيق،كقد يككف سبب ىذا الكقف ظركؼ صحية أك اجتماعية أك عائمية

كيجب إببلغ كل مف النيابة العامة كالمعني كالمؤسسة المستقبمة كالمصمحة الخارجية 

 .3إلدارة السجكف المكمفة بإعادة إدماج المحبكسيف بنسخة مف ىذا القرار

    كما تجدر اإلشارة أف مدة كقف التنفيذ ال تحتسب ضمف مدة أداء العمل

 .4كعمى المحكـك عميو إكماؿ ما تبقى لو مف ساعات بعد زكاؿ العذر (ساعات العمل)

                                                           
 .319 عبد الرحماف خمفي،مرجع سابق،ص  1
 . مف قانكف العقكبات الجزائرؼ 03 مكرر05 المادة  2
 .02 المنشكر الكزارؼ رقـ 3
 .473 صفاء أكثاني، مرجع سابق،ص  4



 

 

 

    أما فيما يخص اإلشكاالت المطركحة حكؿ المدة التي يمكف أف يستغرقيا كقف تنفيذ 

عقكبة العمل لمنفع العاـ كذلؾ أف كقف التنفيذ يظل قائما إلى غاية زكاؿ العذر أك السبب، 

ذلؾ كينتج عف ىذا إشكاؿ آخر مفاده أنو في غياب الحل في حالة ما إذا تبيف الحقا 

لمقاضي تطبيق العقكبات أف المحكـك عميو ال يمكف لو االستمرار في أداء ىذا العمل ،نظرا 

 .1لككف سبب كقف التنفيذ دائـ

 انعضاء مدة ععقوة العمئ لمنفي العام:ثانيا

    بعد تنفيذ المحكـك عميو لمعقكبة بنجاح، يتمقى قاضي تطبيق العقكبات إخطار مف 

المؤسسة المستقبمة بنياية تنفيذ المحكـك عميو لبللتزامات التي حددىا مقرر الكضع ليقـك 

القاضي بتحرير إشعار بانتياء تنفيذ عقكبة العمل لمنفع العاـ ك يرسمو إلى النيابة العامة التي 

 01تقـك بدكرىا بإرساؿ نسخة منو إلى مصمحة السكابق القضائية لمتأشير  عمى القسيمة رقـ

 .2كعمى ىامش الحكـ أك القرار

  كلعل أبرز ما يترتب عمى انتياء فترة العقكبة بنجاح ىك اعتبار الحكـ بالحبس كأف لـ 

ف كاف ىذا األثر ال يمتد إلى العقكبات التكميمية  .3يكف كا 

 .إلغاء ععقوة العمئ لمنفي العام: ثالثا

في حاؿ إخبلؿ المحكـك عميو بالعمل الذؼ أسند إليو لتنفيذه، كذلؾ ألسباب تمنعو عمى 

أداء العمل كفقا لمضكابط المطمكبة بسبب التقصير أك لعدـ احترامو ساعات العمل أك إذا 
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أبدػ تصرفات مشينة،ففي ىذه الحالة تقـك الجية المستقبمة بإخطار قاضي تطبيق العقكبات 

فكرا، أما في الكاقع العممي في غالب األحياف إذا لـ يقدـ المحكـك عميو بااللتزامات 

 .المفركضة عميو كلـ تكف مف الجسامة فعادة ما يتـ تحذيره فقط كتنبييو لذلؾ

   كما قد يستبدؿ قاضي تطبيق العقكبات العمل المسند إلى المحكـك عميو بعمل آخر 

لتفادؼ تطبيق عقكبة الحبس النافذ إال أنو إذا تمادػ في تجاكزاتو ففي ىذه الحالة يتعرض 

إللغاء عقكبة العمل لمنفع العاـ، فيخطر قاضي تطبيق العقكبات النيابة العامة التخاذ 

اإلجراءات البلزمة لتنفيذ عقكبة الحبس المحكـك بيا عميو،كيؤشر بذلؾ عمى مضمكف الحكـ 

 .1أك القرار القضائي بعقكبة العمل لمنفع العاـ

   كتجدر اإلشارة أف المحكـك عميو الذؼ يخل بااللتزامات عقكبة العمل لمنفع العاـ كتنفذ 

 2.في حقو عقكبة الحبس ال يستفيد مف العفك

 .الجدل الفعيف حقل ضرقرة إقرار ععقوة العمئ لمنفي العام: الفرع الثانف

 االتجاه المؤرد لععقوة العمئ لمنفي العام: أقال

    احتمت عقكبة العمل لمنفع العاـ مكانتيا في السياسة العقابية الحديثة ككاحدة مف أىـ 

البدائل التي حققت كال تزاؿ تحقق مكاسب لممحكـك عميو لما ليا مف آثار إيجابية عمى التفريد 

العقابي كتعزيز السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي،كما تساعده عمى التأىيل كاإلصبلح طالما 

 .لف يحتؾ بالمساجيف داخل المؤسسة العقابية
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كما تستفيد الدكلة مف تطبيقو في التقميل مف النفقات بل عمى العكس مف ذلؾ ستكفر ليا 

عقكبة العمل لمنفع العاـ عمل مجاني كاألىـ مف ذلؾ تجنبيا مساكغ عقكبة الحبس قصير 

 .المدة

 :الصقرة المثمى لمتفررد قاإلدماج/ 1

    تعتبر عقكبة العمل لمنفع العاـ شكل جديد  كنمكذج مغاير لمعقكبة التقميدية، بحيث 

يستدعي تطبيقيا خارج أسكار المؤسسات العقابية المتابعة الفردية لممحكـك عميو بعيدا عف 

سمبيات الحبس،كما ليا الدكر المتميز في تحقيق مبدأ التفريد العقابي ،ىذا المبدأ الذؼ 

 .1يقتضي اختبلؼ العقكبة باختبلؼ ظركؼ الجاني كمبلبسات القضية

 :غاية العمئ لمنفي العام  ف تحعيق م دأ تفررد الععقوة - أ

     يدخل مبدأ التفريد العقابي ضمف أىـ األساليب العقابية التي تكصل إلييا الفكر 

العقابي متجاكزا بذلؾ االستعماؿ المفرط لمبدأ المساكاة في معاممة كل الجناة ،كعقكبة العمل 

لمنفع العاـ شكل جديد مف أشكاؿ العقكبة تكصل إلييا الفقو الجنائي بفرض نمكذج جديد مف 

العقكبة عمى فئة معينة مف المجرميف تحقيقا لغاية أسمى كىي العدالة العقابية التي تسعى 

 . 2إلييا الدكلة في ضماف أمف المجتمع
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 : تأثير العمئ لمنفي العام  ف تفررد الععقوة1/أ

     تعتبر عقكبة العمل لمنفع العاـ في أغمب التشريعات بما فييا المشرع الجزائرؼ 

عقكبة بديمة لعقكبة الحبس قصير المدة،كىك ما يعطي لمقاضي الجزائي كفقا لسمطتو التقديرية 

إمكانية إحبلؿ عقكبة العمل لمنفع العاـ بدؿ عقكبة الحبس،كىذا ما يجعل خاصية تفريد 

العقكبة تميل إلى كفة التفريد القضائي،فالقاضي في ىذه الحالة ينحاز اعتقاده إلى مبلئمة 

 .عقكبة العمل لمنفع العاـ كعقكبة بديمة أكثر مف عقكبة الحبس كىي عقكبة أصمية

 :الدقر النفعف لمعمئ لمنفي العام/ ب

     تسعى السياسة العقابية الحديثة إلى إعطاء فعالية لمعقكبة المسمطة عمى المحكـك 

عميو حتى تككف نافعة لو كتؤدؼ دكرىا في مكاجية الفرد مرتكب الجريمة كفي مكاجية 

مجتمعو كفي مكاجية الدكلة التي تراعي تطبيق العقكبة، فأما في مكاجية المحكـك عميو فيي 

تنفعو في إصبلح كالتأىيل،كأما في مكاجية المجتمع فيقـك المذنب بالقياـ بعمل نافو كمفيد 

لممجتمع دكف مقابل ،كفي مكاجية الدكلة التي تستفيد مف تقميص النفقات في المؤسسات 

 1.العقابية، ككذا التقميل مف العكد إلى الجريمة

 : إعادة التأىيئ قاإلدماج1/ب

    مما تسعى إليو عقكبة العمل لمنفع العاـ ىك تحقيق التأديب مف خبلؿ أثر العقكبة 

عمى المحكـك عميو، كما يمكف أف يسبب لو مف إبراـ عضكؼ كنفسي،خاصة بعد أف يفرض 

عميو العمل دكف أجر مما يعزز لديو الشعكر بالذنب، كالتفكير في اإلقبلع عف ارتكاب 
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الجريمة مرة أخرػ، بل يساىـ ذلؾ في تعزيز قدراتو في القياـ بعمل نافع كمفيد لممصمحة 

الذؼ اعتدػ عمى قكانينيا كأنو بصدد التعكيض عف الضرر الذؼ ألحقو بو،مما تجعمو يقـك 

بيذا العمل عف رضا كقناعة، بل كيساعد ذلؾ عمى التألق مف جديد مع أفراد المجتمع الذؼ 

 .1لـ تنقطع في الحقيقة صمتو بيـ، ككل ذلؾ يزيد مف فرص إصبلحو كتأىيمو

 : التعميئ من العقد إلى الجررمة2/ب

    العكد إلى الجريمة أحد أبرز المشاكل التي تعاني منيا السياسات العقابية التي 

تحاكؿ عبر التشريعات المقارنة إيجاد حمكؿ ليا كلكف تبقى نسبية،كمف بيف ىذه الحمكؿ تـ 

اقتراح عقكبة العمل لمنفع العاـ طالما أف ىذه العقكبة تنفد خارج السجف أؼ يمنع اختبلط 

المحكـك عميو األقل خطكرة مع المساجيف متعكدؼ اإلجراـ،كما أف المحكـك عميو بعقكبة 

العمل لمنفع العاـ ال يخشى مف أف يتعكد عمى بيئة المؤسسات العقابية طالما لـ يدخميا 

كأثبتت الدراسات أف نسبة العكد إلى الجريمة تقل عند المحكـك عمييـ بعقكبة العمل لمنفع 

العاـ بالمقارنة مع المحكـك عمييـ بعقكبة الحبس قصير المدة ،كمف بينيا دراسة أجريت في 

 كالتي أشارت إلى عدـ كجكد حاالت عكد إلى 1988-1981ىكلندا خبلؿ سنكات مف 

الجريمة بيف مف حكـ عمييـ بعقكبة العمل لمنفع العاـ بالنسبة لؤلشخاص الذيف تتراكح 

،كىذا ما يكضح كلك بشكل نسبي دكر ىذه العقكبة في التقميل 2 سنة24ك 18أعمارىـ بيف 

 .مف العكد إلى الجريمة
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 : التعميص من النفعات3/ب

      يعمل نظاـ العمل لمنفع العاـ عمى تخفيض تكاليف مكافحة اإلجراـ بالمقارنة مع 

تكاليف الحبس داخل المؤسسة العقابية،فالعقكبة السالبة لمحرية تكمف خزينة الدكلة نفقات 

كثيرة يتـ صرفيا عمى السجناء فيما يتعمق باإلطعاـ كاإليكاء كالعبلج، كعمى القائميف في 

السجف الذيف يتقاضكف مرتبات كعبلكات، كعمى السجكف  في حد ذاتيا التي تحتاج إلى 

 .1تكاليف الكيرباء كصيانة كغيرىا

   فعقكبة العمل لمنفع العاـ تقمل عدد نزالء المؤسسات العقابية،كبالتالي تقمل نفقات 

 .2التنفيذ العقابي بكل صكرة المذككرة أعبله أؼ تحقق فائدة لمدكلة في ترشيد نفقات السجف

في المقابل قد تشكل عقكبة العمل لمنفع العاـ مداخيل إضافية لمدكلة ألف المحكـك عميو 

سيقدـ عمل مجاني لمدكلة خاصة عند تكظيفو في المشاريع الكبرػ التي تحتاج إما إلى يد 

 .3عاممة كثيرة أك يد عاممة مؤىمة تساىـ في اإلنتاج دكف أف تعطل االستفادة مف خبراتيا

 االتجاه المعارض لععقوة العمئ لمنفي العام: ثانيا

   تجتمع أغراض العقكبة في تحقيق ثبلث غايات عمى األقل،الردع كاإلصبلح كالعدالة، 

ذا كانت الغاية األكلى كالثانية تنصرؼ إلى جبر الضرر الذؼ كقع عمى المجتمع ألنيا  كا 

تنطكؼ عمى تأديب كتأنيب المحكـك عميو، فإف العدالة تتضمف تفعيل الشعكر بالطمأنينة عند 

 .أفراد المجتمع كما يؤسس ذلؾ لقكة الدكلة كحزميا كفعاليتيا في تاميف المكاطف
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  تصطدـ عقكبة العمل لمنفع العاـ تحقيق أغراض العقكبة نظرا لعدـ شيادتيا في تعامميا 

مع الجناة رغـ األضرار التي كبدكىا لمضحايا كلممجتمع ىذا مف جية كمف جية أخرػ فيي 

جراءات تطبيقيا مع عدـ تيمة  البيركقراطية ألف القائميف عمى تنفيذىا أتعبتيـ شكميات كا 

 .تجاكب باقي األطراؼ في المساىمة في تنفيذىا عمى الكجو األكمل

 :تعارض ععقوة العمئ لمنفي العام مي أغراض الععقوة / 1

      تعمل العقكبة عمى شدتيا عمى ترىيب الناس كتخكيفيـ ارتكاب أؼ سمكؾ يتعارض 

مع القيـ كأخبلقيات المجتمع، كمع سياسة الدكلة في كل مجاالتيا اإلقتصاية كاالجتماعية 

كغيرىا، كمف أىـ كسائميا تكقيع أحكاـ عقكبة الحبس السالبة لمحرية،لما فييا مف تقييد 

لحريات الناس كما يترتب عف ذلؾ مف آثار عمى المحكـك عميو كعمى أسرتو كما تعمل 

الدكلة عمى إعداد برامج إصبلحية تسير عمى تنفيذىا المؤسسات العقابية كفي المقابل تحقق 

 .التكازف االجتماعي بيف جبر الضرر كالشعكر بالعدالة

  لكف تأتي عقكبة العمل لمنفع العاـ لتيدـ كل ذلؾ فتنزع الرىبة مف العقكبةػ كتعيق برامج 

إصبلح المحكـك عمييـ كما يشعر الضحية أف العدالة لـ تتحقق طالما أف الشخص المعتدؼ 

 1.الزاؿ يراه كل يـك حرا طميقا
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 :تؤدر إلى تراجي العيمة الردعية لمععقوة/ أ

    لمعقكبة أثر رادع في تخكيف كتيديد كل مف يسعى إلى ارتكاب جـر معيف بالجزاء 

المناسب كأكثر الكسائل لتحقيق الردع ىك قياـ القاضي باختيار عقكبة شديدة عمى المحكـك 

، لتحقيق عنصر اإليبلـ ككذا إضعاؼ العكامل اإلجرامية الكامنة لدييـ كعدـ التفكير 1عميو

في مخالفة قانكف العقكبات ، فيتشكل عند المجتمع فكرة الردع العاـ،كما أف ىذه العقكبة 

ستقضي عمى الخطكرة اإلجرامية لممحكـك عميو كتحكؿ دكف تكرار فعمو المعادؼ لممجتمع 

فيتحقق الردع الخاص، ليس ىذا فحسب بل يتحقق الردع بنكعيو البد أف تحمل العقكبة 

عنصر اإليبلـ أؼ األلـ الذؼ يشعر بو المحكـك عميو، كعمى عنصر اإلكراه ألنو مجبر عمى 

 .2تطبيق العقكبة دكف انتظار قبكليا منو

 : عدم كفاءتيا  ف التأىيئ قاإلصالح/ ب

    انتقل التفكير العقابي الحديث أك ما يعرؼ باالتجاه الفني الحديث إلى أف الدفاع 

االجتماعي ضد المجـر بكصفو مصدرا محتمبل إلجراـ مستقبمي يجب أف ينصب في تجنيب 

المجتمع تكرار ىذه األخيرة لمجريمة، كال يمكف الكصكؿ إلى ذلؾ إال عف طريق استعماؿ 

أفضل كسائل الممكنة في التيذيب كالتعميـ كالتككيف، كال يتـ ىذا األمر إال عبر التأىيل 

ذا ما تـ تنفيذىا داخل المؤسسة العقابية ألف 3كاإلصبلح، كىك دكر العقكبة بعد انقضائيا ،كا 
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التأىيل يككف كفق برنامج معيف كمسطر مسبقا يخضع لو المحكـك عميو بمجرد نزكلو إلى 

،كيستفيد مف نتائجو 1السجف كفقا ألطر عممية مدركسة تتمخص في العمل كالتعميـ كالتيذيب

زعاج  .عند خركجو مكاطنا صالحا ينتفع بو المجتمع بعدما كاف مصدر ضرر كا 

  كما أف البرامج اإلصبلحية تقـك عمى دراسة الجكانب المختمفة كشخصية المحكـك عميو 

كما فييا مف أكجو انحراؼ أخبلقي أك نفسي كالتي عمى أساىا يتـ تحديد النمكذج األمثل 

 .2لئلصبلح كالتأىيل

 :ال تؤدر إلى تحعيق التقازن االجتماعف/ ج

     فكرة العقكبة ال تكتفي بإحداث التخكيف االجتماعي كالفردؼ في إطار ما يعرؼ 

صبلحو ليعكد إلى مجتمعو مكاطنا صالحا في إطار ما  بالردع، كال بتأىيل المحكـك عميو كا 

يعرؼ باإلصبلح كالتأىيل، بل يساىـ كذلؾ في التئاـ جرح العدالة كالتعكيض النفسي لممجني 

 .عميو في إطار ما يعرؼ كذلؾ بتحقيق التكازف االجتماعي كالعدالة

  فتحقيق العدالة تقتضي محاسبة الجاني عف سكء فعمو،بتطبيق العقكبة المناسبة عميو 

ف عكدة  التكازف  التي تشمل عمى القسر،ألنيا تسببت في إحداث اختبلالت داخل المجتمع،كا 

يقتضي القسكة حتى يشعر المجني عميو بأف الدكلة قد اقتصت لو مف الجاني عف طريق 

 .معاقبتو بالحبس كجبر الضرر بالتعكيض فيطمئف المكاطف إلى عدالة ببلده

                                                           
 335،ص1995ط ،دار النيضة العربية، القاىرة،.محمكد كبيس، مبادغ عمـ العقاب،د 1
 .335 عبد الرحماف خمفي، مرجع سابق،ص 2



 

 

 

  فإذا ما قبمنا بفكرة العمل لمنفع العاـ فإنيا حتما ستعارض مع غاية ذات  أىمية كبيرة 

مف غايات العقكبة كىك الشعكر بالعدالة ،فالمحكـك عميو سينفد العقكبة خارج أسكار السجف 

مما يجعمو معرض لمقاء المجني عميو في أؼ كقت،كمف ثـ يحدث االنزالؽ فقد ينتقـ ىذا 

األخير لنفسو طالما يشعر بأف العدالة لـ تتحقق عف طريق الدكلة فيسعى لتحقيقيا ألف 

 .1الشعكر بالظمـ يعني حتما كجكد خمل في العدالة القائمة
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 التي تبنتيا عقكبة العمل لمنفع العاـ ىي إحدػ البدائل العقابية لمعقكبة السالبة لمحرية

السياسة الجنائية الحديثة، كالتي أثارت كمازالت الكثير مف االىتماـ لككنيا تمثل استثناء مف 

 .المكركث العقابي، ككذلؾ أحرزت قدرا كبيرا مف األىمية االقتصادية كاالجتماعية

حيث أف عقكبة العمل لمنفع العاـ تبدك مف أكثر مف زاكية المحكر الذؼ تدكر حكلو 

بدائل العقكبة كىي في النياية حصيمة سنيف طكيمة مف تطكر الفمسفة العقابية باتجاه نظرة 

نسانية كتتصف بالتحدؼ كالتكازف بيف مصمحة الفرد  أقل ما يمكف القكؿ عنيا بأنيا متفائمة كا 

 .كمصمحة المجتمع

 :كلقد تكصمنا مف خبلؿ ىذا البحث إلى مجمكعة مف النتائج تتمخص أىميا فيما يمي

كتتجمى ذلؾ  إف العمل لمنفع العاـ لو ميزات خاصة بو يتميز بيا عف باقي البدائل األخرػ -

في إصبلح المجـر كا عادة تأىميو في المجتمع كذلؾ تفاديا لمساكغ الحبس كخاصة في 

الجرائـ قميمة الخطكرة، فإف تيذيب المحكـك عميو كغرس حب العمل االجتماعي في نفسو، 

 .يجعل منو عنصرا فعاال يستغل قدراتو في خدمات نافعة يستفيد منيا المجتمع

إف ليذا النظاـ أىمية بالغة مف الناحية العممية كاالقتصادية كاالجتماعية حيث أف معاممة -

السجناء تغير مف أسمكب الردع كالزجر إلى أسمكب اإلنسانية، كما أف ىذا النظاـ كمف خبلؿ 

الغرض الذؼ يسعى إلى تحقيقو عف طريق إعادة إدماج المحكـك عمييـ في المجتمع كذلؾ 

 مف خبلؿ العمل لمنفع العاـ يقمل مف خطر العكد 

 .إلى الجريمة (التكرار )-



 

 

 

كتكمف األىمية االقتصادية في تخفيض أعباء المالية التي تثقل كاىل الدكلة بأعباء مالية -

تستنزؼ في مشاريع غير إنتاجية، بينما أف االعتماد عمى العمل النفع العاـ يحقق مف خبللو 

 .مكاسب مالية لمدكلة تتمثل في تكفير يد عاممة ال تتقاضى أجرا أك مقاببل

إبقاء المحكـك عميو خارج المؤسسة العقابية حتى ال يفقد عممو، كذلؾ يمكنو مف مزاكلة -

عممو كاإلشراؼ عمى أسرتو كالقياـ بكاجباتو نحكىا كىذه الميزة الذؼ يتمتع بيا ىذا النظاـ 

ييدؼ مف خبلليا التقميل مف ارتفاع ظاىرة اكتظاظ السجكف كالمشاكل كاألمراض الناجمة 

 .عنيا

إال أنو تكجد معكقات تعترض تطبيق العمل لمنفع العاـ، فقد يبدك ىذا النظاـ لمرأؼ العاـ أنو -

تراخ في ردة الفعل االجتماعي عمى الجريمة، كأنو ال يمكف االستغناء عف العقكبة أك تعديميا 

ببساطة، ألنو مف الصعب التغيير في المفاىيـ كاألفكار المتعمقة بالجزاء الذؼ يحقق الردع 

كالجزر ألنيا جزء مف ثقافة الشعكب كمرافقة لتربيتيا األساسية، كما يركف أف ىذا النظاـ ال 

 .يحقق المساكاة ما بيف المحكـك عمييـ، كما يكسع رقعة اإلجراـ في ذلؾ 

كمف أجل أف يتحقق نجاح ىذا البديل ال بد مف بدؿ جيد أكثر في االىتماـ ينشر مفاىيـ 

كأفكار السياسة الجنائية الحديثة، ذلؾ مف أجل تييئة المجتمع الحتضاف ىذا النظاـ 

المستحدث كذلؾ مف خبلؿ بياف قدرتو عمى تحقيق اإلصبلح كالكقاية، كبمساكغ عقكبة 

الحبس التي تنعكس عمى السجيف كعمى المجتمع نفسو، فالمجتمع يبقى القكة الساندة لعمل 

 .السمطة القضائية



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

  العرآن الكررم  -

. 114سكرة ىكد،اآلية  -

 النصقص العانقنية : أقال

، الجريدة 2016 ممارس سنة 06 المؤرخ في 01-16الدستكر الجزائرؼ، القانكف رقـ  -

. 2016 مارس 07 المؤرخة في 14الرسمية رقـ 

 المتضمف كيفيات تطبيق عقكبة 2009 افريل 21 مؤرخ في 02منشكر الكزارؼ رقـ  -

. العمل لمنفع العاـ في القانكف الجزائرؼ 

  قانكف  المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات2016 يكنيك 19 المؤرخ في 02-16قانكف رقـ  -

 . المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23 -06قانكف رقـ  -

 2005 فبراير 6 المكافق 1425 ذؼ الحجة عاـ 27 المؤرخ في 04-05رقـ قانكف  -

 . االجتماعي لممحبكسيفاإلدماجالمتضمف قانكف تنظيـ السجكف كا عادة 

 المحدد لكيفيات تنظيـ كسير 2007 فبراير 19 المؤرخ في 07/67المرسـك التنفيذؼ رقـ  -

 لممحبكسيف، الجريدة االجتماعي اإلدماج بإعادةالمصالح الخارجية إلدارة السجكف المكمفة 

 .13 ،العدد2007 فبراير21الرسمية لمجميكرية الديمقراطية الشعبية  الصادرة في 

 المعدؿ كالمتمـ لقانكف إجراءات 2006 ديسمبر 20 الصادر في 06/22القانكف رقـ  -

 24جزائية الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الصادرة في 

. 84،العدد 2006ديسمبر 



 

 

 

 المعدؿ لقانكف العقكبات الفرنسي،الجريدة 22/7/1994، المؤرخ في 94/687قانكف رقـ  -

 .104، العدد 02/07/1994الصادرة في  الرسمية لمجميكرية الفرنسية

 الكـــتـــب:ثـــــــــــــــــــانيا

 :الكتب العامة .1

. 2009الجزائر، –  ،دار ىكمو 8أحسف بكسقيعة الكجيز في القانكف الجزائرؼ العاـ، ط-

. ديكاف المطبكعات الجامعية،عمـ اإلجراـ كعمـ العقاب، منصكرإبراىيـاسحق 

.  2006الجزائر، 03.ط

 تجسيدىا في التشريع الجزائرؼ،مكتبة الكفاء كآلياتناؿ،أنظمة تكييف العقكبة إأماؿ -

. 2016القانكنية مصر،اإلسكندرية، الطبعة األكلى 

النيضة  ؼ،العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة كبدائميا،دارفأيمف رمضاف الزؼ -

 .2003،2العربية،مصر،ط

كالعقكبة،مكتبة الكفاء القانكنية،مصر،اإلسكندرية،طبعة  حسف النمر،الجريمة-

01،2016.  

دراسة مقارنة في القانكف )خالد سعكد بشير الجبكر،التفريد العقابي في القانكف األردني-

 .2009،طبعة أكلى، دار كائل لمنشر،عماف،(المصرؼ كالقانكف الفرنسي

سارة معاش،العقكبات السالبة لمحرية في التشريع الجزائرؼ، مكتبة الكفاء القانكني -

 .2016إسكندرية مصر، الطبعة األكلى،

. 2005سميماف عبد المنعـ،عمـ اإلجراـ كالجزاء،منشكرات الحمبي الحقكقية،بيركت،لبناف،  - 



 

 

 

،دار 3كالمقارف،الطبعة عبد الرحماف خمفي،اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرؼ -

  .2016بمقيس الجزائر،

عبد هللا بف عبد العزيز اليكسف،التدابير المجتمعية كبدائل لمعقكبات السالبة لمحرية -

 .2003أكاديمية نايف العربية لمعمـك األمنية، الرياض، 

عبد هللا سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرؼ،القسـ العاـ،الجزء الثاني،ديكاف -

 .2005، 04،الطبعة رالمطبكعات الجامعية،الجزاغ

دار الجامعة الجديدة،مصر  ،ـ العاـسعمي عبد القادر القيكجي،شرح قانكف العقكبات الق-

 . 2010اإلسكندرية، 

عمر خكرؼ،السياسة العقابية في القانكف الجزائرؼ،دار الكتاب الحديث،الطبعة األكلى  -

 .2010الجزائر، 

مبلمح جديدة لنظاـ كقف التنفيذ في القانكف الجنائي،الطبعة الثانية،دار  عمر سالـ،-

 .2006النيضة العربية،القاىرة،

منشكرات الحمبي الحقكقية،الطبعة ،فتكح عبد هللا الشادلي،أساسيات عمـ اإلجراـ كالعقاب-

1 ،2017. 

دار (دراسة مقارنة)فيد يكسف الكساسبة،كظيفية العقكبة كدكرىا في إصبلح كالتأىيل-

 .2010، 1كائل األردف، طبعة

،مصر دار المطبكعات الجامعيةفكزية عبد الستار،مبادغ عمـ اإلجراـ كعمـ العقاب،-

2007. 



 

 

 

،د ط.لحسف يف الشيخ أث ممكيا،دركس في القانكف الجزائرؼ العاـ،دار ىكمو،الجزائر د-

 .س ف

 .2007،دار اليكمة،الجزائر،(دراسة مقارنة)مبركؾ مقدـ،العقكبة مكقكفة التنفيذ،-

، 2دار كائل لمنشر،عماف،طبعة ،أصكؿ عممي اإلجراـ كالعقاب دمحم عبد هللا الكريكات،-

2015. 

دار كائل لمنشر،عماف الطبعة األكلى ،مبادغ عمى العقاب دمحم عبد هللا الكريكات،-

2009  .

 .1995ط القاىرة،.دار النيضة العربية،،د، مبادغ عمـ العقاب محمكد كبيس،-

 .منصكر رحماني، عمـ اإلجراـ كالسياسة الجنائية،دار العمـك لمنشر،الجزائر-

ياسيف بكىتالة أحمد،القيمة العقابية لمعقكبة السالبة،مكتبة الكفاء القانكنية،مصر -

 .2015، 1اإلسكندرية الطبعة 

 :الكتب المتخصصة
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 :األطرقحات قالمذكرات-1
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 .2017 كالعمـك الجنائية،جامعة عبد الحميد ابف باديس، اإلجراـعمى 
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 الحصكؿ عمى درجة الدكتكراه في العمـك األمنية، جامعة نايف لمعمـك األمنية

 .2013الرياض،

رة المدػ،مذكرة لنيل شيادة ؼعبلؽ نسيـ،عمكاش كليد،أزمة العقكبة السالبة لمحرية قص-

الماستر تخصص القانكف الخاص كالعمـك الجنائية، جامعة عبد الرحماف ميرة، 
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. 2010كرقمة،

 : المجالت قالجرااد

أحمد العيف المقدـ،نظاـ كقف تنفيذ العقكبة، مجمة البحكث العممية في التشريعات -

 288، 2014البيئية، مخبر البحث في تشريعات سياسة النظاـ البيئي،العدد الثاني، 
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 .56،2013 العربية المتحدة، العدد اإلماراتالقانكف،جامعة 

،جريدة المساء "2011 خبلؿ 2040خفضت نسبة العكد اإلجرامي إلى "حناف سياـ،-
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.  المؤسسات العقابية في الجزائراكتظاظخكرؼ عمر،العقكبات السالبة لمحرية كظاىرة -

المؤسسة الكطنية الفنكف المطبعية ( كالسياسيةاالقتصاديةالمجمة الجزائرية لمعمـك 

04/2008. 
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 .2013الجامعة األردنية األردف،يكليك 



 

 

 

 : الكتب والمغة األجن ية

-Gabriel Roujou de Boubee, Bernard .Bouloc. jacques frncillon , yves, - 

-Mayaud : code pénal, commenté, livres 1 à5, Dalloz,1996. 

-K.garraud- droit penal, 3edition paris,(sans date)  

 :المقاقي اإللكترقنية

  www.ahmadbarak.com  

  

 

 

 
 
 
 

http://www.ahmadbarak.com/


 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 الفيــرس

 الصفحة العنكاف
  شكر كعرفاف

  اإلىداء 
 ك- أ مقدمة 

  العقكبات السالبة لمحرية كبدائميا: الفصل األكؿ
 9 ماىية العقكبات السالبة لمحرية : المبحث األكؿ
 9 مفيـك العقكبات السالبة: المطمب األكؿ
 10 تعريف العقكبة : الفرع األكؿ
 11 خصائص العقكبة السالبة الحرية: الفرع الثاني
 16 عناصر العقكبات السالبة لمحرية: الفرع الثالث

 19 أنكاع العقكبات السالبة لمحرية: المطمب الثاني
 28 ماىية بدائل العقكبات السالبة لمحرية : المبحث الثاني
 29 مفيـك بدائل العقكبات السالبة لمحرية: المطمب األكؿ
 31 تعريف بدائل العقكبات السالبة لمحرية  : الفرع األكؿ
 32 خصائص البدائل العقكبات : الفرع الثاني
 34 مبررات األخذ ببدائل عقكبة الحبس: الفرع الثالث

 38 أنكاع بدائل العقكبات السالبة لمحرية : المطمب الثاني
 39 بدائل العقكبة السالبة لمحرية المعتمدة في القانكف الجزائرؼ : الفرع األكؿ
 40 بدائل العقكبات السالبة لمحرية الغير معتمدة في القانكف التجارؼ : الفرع الثاني
 49 مدػ تحقيق بدئل العقكبات لغاية العقكبة: الفرع الثالث

  عمل لمنفع العاـ كبديل لمعقكبة السالبة لمحرية: الفصل الثاني



 

 

 

 52 ماىية العمل لمنفع العاـ: المبحث األكؿ
 53 مفيـك العمل لمنفع العاـ : المطمب األكؿ
 54 تعريف عقكبة العمل لمنفع العاـ: الفرع األكؿ
 57 خصائص كصكر عقكبة عمل لمنفع العاـ: الفرع الثاني
 63 أغراض عقكبة العمل العمل لنفع العاـ: الفرع الثالث

 69 األصل التاريخي كشركط عقكبة العمل لمنفع العاـ: المطمب الثاني
 70 األصل التاريخي لعقكبة العمل لمنفع العاـ: الفرع األكؿ
 73 شركط عقكبة العمل لمنفع العاـ: الفرع الثاني

 80 إجراءات عمل لمنفع العاـ كاآلثار المترتبة عميو: المبحث الثاني
 80 إجراءات الحكـ بعقكبة العمل لمنفع العاـ كآليات تنفيذىا: المطمب األكؿ
 81 إجراءات الحكـ بعقكبة العمل لمنفع العاـ: الفرع األكؿ
 90 إجراءات تنفيذ عقكبة العمل لمنفع العاـ: الفرع الثاني

آثار عقكبة العمل لمنفع العاـ كجدؿ القفيي حكؿ ضركرة إقرار : المطمب الثاني
 ىذه العقكبة

 
97 

 98 آثار عقكبة العمل لمنفع العاـ: الفرع األكؿ
 100 الجدؿ الفقيي حكؿ ضركرة إقرار عقكبة العمل لمنفع العاـ: الفرع الثاني

 110 الخاتمة 
  قائمة المصادر كالمراجع

 

 

 



 

 

 

         

 

 

 

 مــلخص المذكرة

 

العقكبة ىي الجزاء المقرر لمجريمة، كبدخكؿ أنظمة عقابية بديمة ليا إلى ساحة 
القضاء الجزائرؼ، أصبح لمعقكبة مسار آخر مف حيث طريقة تنفيذىا، كمف بينيا نظاـ العمل 

لمنفع العاـ، الذؼ يستفيد منو المحكـك عميو بعد النطق بالحكـ عميو بالعقكبة التي يقررىا 
القاضي كفق المعطيات كاألدلة كمجريات التحقيق المتعارؼ عمييا، غير أف ىذه العقكبة 

تباعيمكف أف تستبدؿ بنظاـ العمل لمنفع العاـ في حالة تكافر الشركط   اإلجراءات كا 
، مف قانكف العقكبات الجزائرؼ، كفي 7 مكرر5 مكرر إلى 5المنصكص عمييا في المكاد مف 

حالة اإلخبلؿ بيذه الشركط يعاد المحكـك عميو إلى المؤسسة العقابية كتطبق عميو العقكبة 
 .األصمية المحكـك بيا عميو قبل استفادتو مف نظاـ العمل لمنفع العاـ

 

–العمل لمنفع العاـ – بدائل العقكبات السالبة لمحرية – العقكبة : -الكممات المفتاحية
اكتظاظ –إعادة التأىيل –الضرر –مبدأ شرعية –المحكـك عميو – المؤسسة العقابية -اإليبلـ
 .السجكف 

 
 

 

 


