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 لٕ يف احلٔاٗ ّ صاحبا الفضل يف إننالإىل مً ناىا عْىا ّ ضيدا 

 مشْازٖ الدزاضٕ ّالداٖ العصٓصاٌ حفظَنا اهلل ّ زعاٍنا

...  ّ ناٌ دعنا لٕ إىل مً شازنين يف مشْازٖ إلجناش ٍرا العنل

 صٓصٗشّجيت الع

 إىل مً ٓيتظس جناحٕ بشغف ّ حب ... أخٕ ّ أخْاتٕ .

 .... ابين أميًقسٗ عٔين إىل 

 ٍرِ املسحل٘ مً التعلٔه ّ البحث إىل مجٔع الصمالء الرًٓ اجتصت معَه
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 ةػػػػػػمقدمػػػػػػػ

عرفت المجتمعات ظاىرة الجريمة و عرفت معيا فكرة العقاب منذ القدـ، و بمرور الزمف 
ففي القديـ ، ىي األخرىطور معيا فكرة العقوبة تتتطور المجتمعات تطورت الجريمة لو مع  

كانت العقوبة الجسدية ىي الجزاء الذي يقرر عمى مف ارتكب الجريمة، حيث كانت تتمثؿ في 
أحد األعضاء مف الجسـ أو التشويو، حيث لـ يكف لمسجف أىمية كبيرة نظرا  اإلعداـ أو بتر

لعدـ احتجاز المتيميف فيو لفترة طويمة، و مع تطور المجتمعات و التشريعات ظيرت فكرة 
 العقوبة السالبة لمحرية.

و قد حققت العقوبة في أعقاب الثورة الفرنسية و بتأثير فالسفة القرف الثامف عشر و 
عشر الكثير مف مظاىر التطور حيث أصبحت طرؽ تنفيذىا مختمفة تماما عما كاف  التاسع

عميو الحاؿ مف قبؿ، و يرجع الباحثوف في عمـ العقاب ىذا التطور إلى جممة مف العوامؿ تتمثؿ 
 في نضوج القيـ و العقائد االجتماعية التي ساىمت في تغيير النظرة إلى المحكـو عميو .

ير و االىتماـ حينيا بالسجوف و التخفيؼ مف التعنيؼ و أشكاؿ و فبدأ عندىا التفك  
مظاىر العنؼ التي يتعرض ليا المتيميف داخؿ أماكف االحتباس، حيث لـ تعد عقوبة سمب 
الحرية بمثابة العقوبة كما كانت في السابؽ بؿ أصبحت وسيمة لتحقيؽ أىداؼ مف أىميا 

ليصبحوا أفرادا فعاليف فيو، و لتحقيؽ ىذه إصالح و إعادة إدماج المحبوسيف في المجتمع 
األىداؼ كاف لزاما عمى مختمؼ التشريعات إعادة النظر في السياسات العقابية المنتيجة، و 
ضرورة القياـ بإصالحات تشمؿ أنظمة العمؿ و نمط عيش و رعاية المحبوسيف، و لـ تكف 

المتعمؽ  02-72األمر  الجزائر في منأى عف ىذه اإلصالحات و تجمى ذلؾ مف خالؿ صدور
بقانوف تنظيـ السجوف و تربية المحبوسيف الذي لـ يعد قادرا عمى التجاوب مع ما تتطمبو 

المتضمف قانوف تنظيـ السجوف  04-05المعاممة العقابية الحديثة، ليمغى بعدىا بالقانوف رقـ 
 حقوقييف .الذي جاء ليواكب المستجدات و التطورات التي نادى بيا أغمب المفكريف و ال
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و لما كاف ألساليب و أنظمة إعادة اإلدماج أىمية كبيرة في إعادة تربية و تأىيؿ 
المحبوسيف ارتأينا أف يكوف موضوع بحثنا تحت عنواف : أساليب سياسة إعادة اإلدماج 
االجتماعي لممحبوسيف في الجزائر، و الذي سنحاوؿ مف خاللو تسميط الضوء عمى مختمؼ 

 التي أوجدىا المشرع الجزائري لتحقيؽ أىداؼ السياسة العقابية. اآلليات و األنظمة

و تبرز لنا أىمية الموضوع في كونو يعالج مشكمة واقعية تتفشى داخؿ كؿ مجتمع أال و 
لمحبوسيف المرتكبيف ليذه ىي الجريمة و ذلؾ مف خالؿ دراسة أىـ أساليب إعادة إدماج ا

 .الجرائـ

ار الموضوع أنو يعتبر مف المواضيع الحساسة و الحيوية و مف األسباب التي دفعتنا الختي
في المجتمع خاصة المجتمعات العربية و اإلسالمية و التي يتوجب عمينا أكثر مف غيرنا أف 
نكثؼ و نقوـ ببذؿ المزيد مف الجيد و البحث و التعمؽ أكثر في دراسة ىذا المجاؿ نظرا لما 

معتقدانا لمحاربة ظاىرة الجريمة، باإلضافة إلى الرغبة يفرضو عمينا ديننا اإلسالمي و مبادئنا و 
 في التعرؼ أكثر عمى أساليب إعادة اإلدماج المنتيجة في الجزائر.

و تيدؼ دراستنا ليذا الموضوع إلى إظيار نوع مف االىتماـ لفئة المحبوسيف و التي وجب 
بيا غيرىا مف باقي فئات  ، و وجب االعتناءتبارىا جزءا ال يتجزأ مف المجتمعاالعتناء بيا باع

 المجتمع حتى تعود إلى كنفو.

نقص المراجع في ظؿ   ا بعض الصعوبات مف أبرزىاو أثناء تناولنا لمموضوع واجيتن
توقؼ الدراسة و غمؽ الجامعات و المكتبات نظرا لمظرؼ الذي تعرفو البالد و العالـ بأسره 

تمكننا و لألسؼ  باإلضافة إلى عدـعو عنا ، ورفنتيجة انتشار الوباء عافانا اهلل و إياكـ منو، 
رخصة لمقياـ بدراسة ميدانية و التي كانت ستعطي لمبحث أكثر حيوية و الحصوؿ عمى مف 

عدـ توفر المراجع الحديثة و خاصة الجزائرية  ، و كذاالميتميف بيذا المجاؿإفادة لمباحثيف و 
يعتبر مف أىـ العناصر التي تساعد  القميمة جدا أف لـ نقؿ تكاد تنعدـ، و ضيؽ الوقت الذي

 عمى إعداد بحث ناجح.
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مف خالؿ وصؼ  عمى المنيج الوصفي التحميمي  و بالتالي فقد اعتمدنا في موضوع بحثنا
و تحميؿ ألساليب إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف و كذا اآلليات التي تقـو عمى تنفيذ ىذه 

 ابية بصفة عامة .األنظمة بصفة خاصة و إنجاح السياسة العق

 و بناءا عمى ذلؾ ارتأينا أف نطرح اإلشكالية التالية :

ما ىي اآلليات و األنظمة المعتمدة في الجزائر مف أجؿ إعادة إدماج المحبوسيف في 
 المجتمع ؟ و ما مدى نجاعتيا ؟ 

و لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية اعتمدنا عمى خطة مف فصميف تناولنا في الفصؿ األوؿ 
، و في الفصؿ الثاني تحدثنا االجتماعي لممحبوسيف اعادة االدماج  سات العقابية و آلياتالمؤس

 عف أساليب إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف في الجزائر. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
و آليبث أنظمت إعبدة اإلدمبج االجتمبعي  المؤسسبث العقببيت

 للمحبوسين
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ر المترتب عمى اكتماؿ أركاف الجريمة مجتمعة و ىي وسيمة المجتمع في تمثؿ العقوبة األث
مكافحة تمؾ الظاىرة، و مف ثـ فإف نجاح أي سياسة جزائية مرىوف بنجاح السياسة العقابية، 
ىذه األخيرة التي تيدؼ تحقيؽ الردع العاـ مف ناحية، و تأىيؿ الجاني و إعادة تكييفو في 

 جرامي الحقا مف ناحية أخرى.المجتمع و تجنيبو السموؾ اإل

و يفترض األخذ بنظاـ العقوبات السالبة لمحرية تخصيص أماكف لتنفيذ ىذا النوع مف 
العقوبات الجزائية، تطبؽ فييا أساليب المعاممة العقابية أثناء مدة تنفيذ الجاني لعقوبتو المحكـو 

 المؤسسات العقابية ''.بيا عميو، و يطمؽ عمى ىذه األماكف مصطمح '' السجوف ''، أو '' 

و تقتضي دراسة موضوعنا التطرؽ إلى ماىية المؤسسات العقابية في المبحث األوؿ و 
 آليات أنظمة إعادة اإلدماج في المبحث الثاني.
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أىدافيا  نستعرض مف خالؿ ىذا المبحث مفيوـ المؤسسات العقابية في المطمب األوؿ و
 في المطمب الثاني .

سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى تعريؼ المؤسسات العقابية في الفرع األوؿ و أنواع 
المؤسسات العقابية في الفرع الثاني لما ليذيف العنصريف مف أىمية بالغة في توضيح الصورة 

 وع الدراسة.عف المؤسسة العقابية و كمدخؿ لموض

، و نظرا 1العقوبة ىي الجزاء جنائي يقرره المشرع لمف يثبت مسؤوليتو عف الجريمة
لممخاطر التي تحوييا ىذه العممية بالنسبة لمسجيف أو المجتمع، فقد عممت التشريعات عمى 

قوبة و يحقؽ األىداؼ المرجوة منيا استحداث نظاـ مؤسساتي يضمف السير الحسف لتنفيذ الع
 يطمؽ عميو اصطالحا  اسـ '' المؤسسة العقابية '' أو '' السجف ''.

ىذه المؤسسة االجتماعية التي شيدت تطورا في الفكر العقابي، حيث أصبحت العقوبة 
وسيمة إصالح ال إيالـ ىدفيا إعادة تقويـ الجاني و تصحيح سموكياتو حتى ال يقع ضحية 

مرة أخرى، و ألف مفيـو السجف يرتبط بالعزلة، فإنو يكوف مف الضروري البحث عف  اإلجراـ
 تعريؼ السجف في االصطالح المغوي و الشرعي.

 

 

 

                                                 
 .219، ص.1985ت، ، دار النيضة العربية، بيرو 05. فوزية عبد الستار، مبادئ عمـ اإلجراـ و عمـ العقاب، ط. 1
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1

 .1السجف ىو المكاف الذي يسجف فيو اإلنساف

 تعالى في قصة يوسؼ عميو السالـ '' قاؿ رب السجف أحب إلي مما يدعونني قاؿ اهلل 
 .2إليو و إال تصرؼ عني كيدىف أصب إلييف و أكف مف الجاىميف ''

 : 3و يطمؽ عميو أيضا مصطمح الحبس و الذي لو معاف عدة منيا

المنع و اإلمساؾ، و ىو ضد التخمية، قاؿ اهلل تعالى '' و لئف أخرنا عنيـ   -
اؽ بو العذاب إلى أمة معدودة ليقولف ما يحبسو أال يوـ يأتييـ ليس مصروؼ عنيـ و ح

 .4ما كاف بو يستيزئوف ''

 –و يراد منو الوقؼ، قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ لعمر بف الخطاب   -
في نخؿ لو أراد أف يتقرب بو إلى اهلل تعالى '' و لئف شئت حبست  –رضي اهلل عنو 

 أصميا و تصدقت بيا ''. 

 و يراد منو السجف، حبس الحاكـ المجـر إذا سجنو.  -

 المكاف الذي تـ فيو الحبس. و يراد منو  -

 و يراد منو المصنعة، و ىو الحوض الذي يجمع فيو الماء. -

                                                 
. محمد بف عبد اهلل الجريوي، السجف و موجباتو في الشريعة اإلسالمية مقارنا بنظاـ السجف و التوقيؼ و موجباتيا في 1

، إدارة الثقافة و النشر، جامعة اإلماـ محمد بف السعود اإلسالمية، المممكة العربية السعودية، 01المممكة العربية السعودية، ج
 .33، ص.1990

 .33. سورة يوسؼ، اآلية  2
 .35-34. محمد بف عبد اهلل الجريوي، المرجع السابؽ، ص. 3
 .08. سورة ىود، اآلية  4
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و ىذه اإليضاحات األخيرة كميا ترجع إلى المعنى األوؿ و ىو '' المنع ''، ألف   -
حبس الماؿ فيو منع لألصؿ مف البيع و نحوه، و حبس المجـر في السجف فيو سجف 

 1ر سجنو.بتقييد حريتو و منعو مف مغادرة مق

 / االصطالح الشرعي :2

فقد عرفو ابف تيمية بقولو '' إف الحبس الشرعي : ليس ىو السجف في مكاف ضيؽ، و إنما 
ىو تعويؽ الشخص و منعو مف التصرؼ بنفسو، سواء كاف في بيت أو مسجد، أو كاف بتوكيؿ 

 2.نفس الخصـ، أو وكيؿ الخصـ عميو ''

وصؼ عاـ لحالة المحبوس بكونو مالزما أو  و ىذا التعريؼ ال يخرج عف كوف الحبس
منفيا أو ممنوعا مف التصرؼ بحريتو أو وصفا لممكاف الذي ىو فيو و ممنوع مف مغادرتو أو 
ممزما بالبقاء فيو، كأف يكوف في مسجد أو بيت أو مرافقة غريمو أو منفيا بمنطقة ما إضافة إلى 

ة الغريـ لغريمو، الميـ إال متابعة الغريـ أف الحبس في المسجد اليـو غير وارد، و كذلؾ مالزم
 3لمدينو المعسر و ىذا ال يقاؿ لو سجيف في حقيقة األمر.

 / التعريف الفقيي و القانوني : 3

 أ/ التعريف الفقيي :

تصدى بعض الفقياء لتعريؼ المؤسسة العقابية، و قد تباينت تعريفاتيـ، فيناؾ مف يعرفيا 
السجف، و مف ذلؾ تعريؼ الفقيو إسحاؽ إبراىيـ منصور الذي باعتبارىا مكانا لتنفيذ عقوبة 

بات مقيدة لمحرية كالسجف المؤبد عرفيا بأنيا '' ذلؾ المكاف المعد الستقباؿ المحكـو عمييـ بعقو 
و المؤقت و الحبس و االعتقاؿ و غير ذلؾ، و تسمى تمؾ األماكف بالسجوف أو اإلصالحيات أ

                                                 
، لساف العرب، دار الكتب العممية، بيروت،  1 -44، ص.06، ج.2003. ابف منظور أبو فضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر
55. 
خ اإلسالـ أحمد بف تيمية، جمع و ترتيب عبد الرحماف بف محمد بف قاسـ . أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية، مجموع فتاوى شي 2

 . 398، ص.200، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة المنورة، 35العاصي، ج.
 .37. محمد بف عبد اهلل الجريوي، المرجع السابؽ، ص. 3
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أو التيذيب أو التقويـ أو مؤسسات إعادة التربية أو غير  أو مراكز التأديب أو دور اإلصالح
 .1ذلؾ مف التسميات ''

و منيـ مف عنى في تعريفيا باليدؼ مف رسالة السجف فعرفيا الفقيو بيفار بأنيا '' مؤسسة 
  2زجرية ووقائية تقوـ بميمة عزؿ األشرار عف األخيار لضماف حماية ىؤالء ووقايتيـ ''.

 ي : ب/ التعريف القانون

بأنيا ''  04-05مف القانوف  25فقد عرؼ المشرع الجزائري المؤسسة العقابية في المادة 
مكاف لمحبس تنفذ فيو وفقا لمقانوف العقوبات السالبة لمحرية، و األوامر الصادرة مف الجيات 

أي . و يالحظ عمى ىذا التعريؼ تعرؼ المشرع بالر 3القضائية، و اإلكراه البدني عند االقتضاء ''
 الفقيي األوؿ الذي يرى باف السجف ما ىو إال مكاف تنفذ فيو العقوبة.

فالمؤسسة العقابية وفقا ليذا المفيـو ىي مؤسسة اجتماعية ليا أىداؼ ووظائؼ محددة 
قانونا، و ال يمكف اعتبارىا بأي حاؿ مف األحواؿ مكانا لعزؿ المحكوـ عمييـ عف بقية المجرميف 

اـ الصادرة عف المحاكـ فقط، بؿ يجب النظر إلييا كمؤسسة تعمؿ عمى و ال مكانا لتنفيذ األحك
حماية المجتمع و كذا المحبوس مف العودة إلى الجريمة بتوفير ظروؼ مالئمة داخؿ المؤسسة 

 العقابية و خارجيا ليكوف مواطنا صالحا بعد اإلفراج عنو.

 

 

                                                 
 .175، ص.2006اف المطبوعات الجامعية، الجزائر،،ديو 03. إسحاؽ إبراىيـ منصور، عمـ اإلجراـ و عمـ العقاب، ط. 1
 . 41. محمد بف عبد اهلل الجريوي المرجع السابؽ، ص. 2
االجتماعي لممحبوسيف،  ، المتضمف قانوف تنظيـ السجوف و إعادة االدماج2005فبراير  06، المؤرخ في 04-05. القانوف  3

 .2005فيفري  13، الصادر بتاريخ 12 ج.ر، ع
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ييدؼ ىذا القانوف إلى  عمى '' 04-05و في ىذا الشأف تنص المادة األولى مف القانوف 
تكريس مبادئ و قواعد سياسة عقابية قائمة عمى فكرة الدفاع االجتماعي التي تجعؿ مف تطبيؽ 

 1العقوبة وسيمة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية و اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف ''.

ي يوضع و مف خصائص التعريؼ الذي أورده المشرع الجزائري ىو حصره لمحاالت الت
ة سالبة لمحرية )السجف أو فييا المحبوس في المؤسسة العقابية و ىي : حالة تنفيذ عقوب

( بسبب ارتكاب جريمة ما، حالة أمر صادر مف جيات قضائية و مثالو األمر بوضع الحبس
 المتيـ رىف الحبس المؤقت، حالة تنفيذ اإلكراه البدني.

د أف المشرع عرؼ المؤسسة العقابية في ، فنج02-72بينما إذا رجعنا إلى األمر رقـ 
بأنيا '' مركز لالعتقاؿ تابع لوزارة العدؿ، و يوضع فيو األشخاص المعتقموف طبقا  04المادة 

 2لمقانوف ''.

فيتضح لنا أف ىذا التعريؼ الذي أورده المشرع يمتاز بنوع مف الغموض كوف انو لـ يبيف 
ة، لذلؾ فقد تدارؾ المشرع ىذا النقص عند تعديمو لنا حاالت أو دواعي الوضع بالمؤسسة العقابي

 كما ىو مبيف أعاله. 25و ذلؾ في المادة  02-72لألمر 

أنو  02-72و يالحظ أيضا عمى ىذا التعريؼ الذي أورده المشرع الجزائري في األمر 
ذية احتوى عمى عبارة '' اعتقاؿ '' و التي يمكف أف تغبر عف اإلجراء الذي تمارسو السمطة التنفي

عندما تعمف حالة الطوارئ في ظرؼ ما كحالة الحرب مثال أو األزمات الداخمية كالمظاىرات و 
 حاالت الشغب و اإلضراب.

 

 

 

                                                 
 ، المرجع السابؽ.04-05ادة األولى مف القانوف . أنظر الم 1
، المتضمف قانوف 1972فبراير  10الموافؽ لػ  1391ذي الحجة  25، المؤرخ في 02-72مف األمر  04. أنظر المادة  2

 . 1972، 15 إعادة تربية المساجيف، ج.ر، عتنظيـ السجوف و 
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تتنوع و تتعدد المؤسسات العقابية وفقا لمفمسفة العقابية السائدة في مجتمع ما، و ثمة 
لمؤسسات العقابية يستند إلى الطبيعة القانونية لمجريمة و مدى جسامة معيار تقميدي لتقسيـ ا

العقوبة المحكوـ بيا و ىذا المعيار ىو انعكاس لمقانوف الجنائي التقميدي الذي جعؿ محور 
، وتطبيقا ليذا  1اىتمامو الجريمة و العقوبة قبؿ النظر إلى شخص المجـر و دوافعو لإلجراـ

ة نوع مف المؤسسة العقابية التي تنفذ فييا، و يرتبط نوع العقوبة المعيار فقد جعؿ لكؿ عقوب
 بدرجة جسامة الجريمة المرتكبة.

و تقسيـ المؤسسات تبعا لنوع العقوبة المحكـو بيا، لـ يعد لو محؿ في ضوء السياسة 
ة العقابية الحديثة و ذلؾ العتباريف، األوؿ اتجاه الفقو و التشريع إلى توحيد العقوبات السالب

لمحرية في عقوبة واحدة عمى نحو ال يتماشى معو فكرة التقسيـ التقميدي لممؤسسات العقابية، و 
االعتبار الثاني يرجع إلى أف السياسة العقابية الحالية اليادفة إلى إصالح الجاني و تأىيمو و 
دا تصنيؼ المجرميف وفقا لطبيعة خطورتيـ اإلجرامية تضع تصنيفا لممؤسسات العقابية مستم

مف ىذه االعتبارات مما ترتب عميو ىجر التقسيـ التقميدي لصالح األنواع الحديثة مف 
  2المؤسسات العقابية.

و تعددت المعايير الحديثة لتقسيـ المؤسسات العقابية، و التي تقـو في مجمميا عمى 
أساس النظر إلى الظروؼ الشخصية لممحكوـ عميو و اعتبارات إصالحو و إعادة تأىيمو 

جتماعيا، و تطبيقا لذلؾ تنقسـ المؤسسات بالنظر إلى سف المحكوـ عميو، تنقسـ المؤسسات ا
العقابية إلى مؤسسات عقابية خاصة بالرجاؿ و أخرى خاصة بالنساء، و بالنظر إلى مدة 
العقوبة المحكوـ بيا، تنقسـ المؤسسات العقابية إلى مؤسسات عقابية تخصص لتنفيذ العقوبات 

 ة طويمة المدة، و أخرى تخصص لتنفيذ العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة.السالبة لمحري
                                                 

المؤتمر األوؿ لألمـ المتحدة بشأف مكافحة الجريمة و معاممة . مجموعة قواعد الحد األدنى لمعاممة المسجونيف، أقرىا  1
 .1955المذنبيف، جنيؼ 

. أبو العال عقيدة، أصوؿ عمـ العقاب، دراسة تحميمية تأصمية لمنظاـ العقابي المعاصر مقارنا بالنظاـ العقابي اإلسالمي، دار  2
 .256، ص.1997الفكر العربي، بدوف مكاف النشر، 
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و لقد حرصت مجموعة قواعد الحد األدنى لمعاممة المسجونيف عمى أىمية المعايير 
الحديثة في تقسيـ المؤسسات العقابية، حيث نصت القاعدة الثامنة عمى أنو، يجب أف توضع 

ؤسسات مستقمة أو في أجزاء مستقمة داخؿ تمؾ المؤسسات، الطوائؼ المختمفة لممسجونيف في م
و أف يراعى في ذلؾ السف و السجؿ اإلجرامي و السبب القانوني لمحبس و ما تحتاجو كؿ 

 طائفة مف طرؽ العالج المناسب ليا و عمى ذلؾ :

أ/ يجب قدر المستطاع حبس الرجاؿ بعيدا عف النساء في مؤسسات مستقمة أو في 
تستقبؿ الرجاؿ و النساء معا، فيجب أف تكوف األماكف المخصصة لمنساء  المؤسسات التي

 معزولة تماما عف تمؾ المخصصة لمرجاؿ.

ب/ يجب فصؿ األشخاص المحبوسيف احتياطا تحت التحقيؽ عف المسجونيف المحكـو 
 عمييـ فصال تاما.

ال ج/ يجب فصؿ األشخاص المحبوسيف لديف، و كذا المحبوسيف في قضايا مدنية فص
 1تاما.

و لكف أىـ تقسيـ لممؤسسات العقابية ىو التمييز بيف المؤسسات المفتوحة و شبو المفتوحة 
و المغمقة، و يمكف اعتبارىا التقسيـ األساسي في عمـ العقاب، و ليذا سنتعرض ألنواع 

 المؤسسات العقابية في الجزائر.

 

 

 

 

                                                 
 د الحد األدنى لمعاممة المسجونيف، المرجع السابؽ.. مجموعة قواع 1
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 المؤسسات المغمقة : – 

ة النموذج التقميدي لمسجوف، و تقـو ىذه المؤسسات عمى تمثؿ المؤسسات العقابية المغمق
فكرة مفادىا أف المجـر ىو شخص يمثؿ خطورة عمى المجتمع، و ليذا يتعيف عزلو تماما عف 

  1العالـ الخارجي طواؿ مدة العقوبة السالبة لمحرية.

لذلؾ ال تزاؿ معظـ الدوؿ تحرص عمى وجودىا لما تمثمو مف ردع عاـ و ردع خاص، 
ردع فالعاـ بالنسبة لمف لـ يرتكب جريمة بعد فيي تجعمو يفكر في االبتعاد عف طريؽ فال

اإلجراـ، أما بالنسبة لمردع الخاص فيي تنفذ العقوبة عمى المحكـو عميو بصرامة، لتخيفو مف 
 2العودة مف الجريمة حتى ال يعود إلى السجف مرة أخرى.

لية األسوار حتى ال يسيؿ الفرار منيا، و و تمتاز ىذه المؤسسات العقابية بأبنيتيا العا
الحراسة المشددة عمييا، كما يتميز النظاـ داخميا بالصرامة و الحـز في توقيع الجزاءات 
التأديبية عمى كؿ مخالؼ، و نجدىا غالبا تقع في المدف الكبرى، و لكنيا تكوف دائما خارج تمؾ 

 3المدف و بعيدة عف مناطؽ العمراف.

يتيا إال أنو ذىب جانب مف الفقو إلى القوؿ أنيا تحقؽ فقط عنصر و بالرغـ مف أىم
اإليالـ أو الردع دوف االلتفاتة إلى إصالح السجيف أو إعادة تأىيمو أو إدماجو، بما يشكؿ 
العائؽ لعممية تقويمو نتيجة االضطرابات النفسية و العقمية التي قد تصيبو مف جراء المعاممة 

كما يعاب عمييا أنيا تؤدي حتما إلى إفقاد الثقة في النفس عند  القاسية الممارسة بداخميا،
السجيف و ىو ما مف شأنو أف يحوؿ دوف تكيفو مع المجتمع عند اإلفراج عنو، عالوة عمى ىذا 

                                                 
 .209، ص.2005، دار النيضة العربية، القاىرة، 1مبادئ عمـ العقاب، ط  . عادؿ يحيى، 1
 . 306. محمد بف عبد اهلل الجريوي، المرجع السابؽ، ص. 2
 .305، ص.2013الحقوقية، لبناف، ، منشورات الحمبي 01. محمد محمد مصباح القاضي، عمـ اإلجراـ و عمـ العقاب، ط. 3
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فإف ىذا النوع مف السجوف يكمؼ خزينة الدولة نفقات باىظة بسبب طبيعة عمرانيا و األعداد 
  1ا.الكبيرة لمحراس و المشرفيف عميي

وقد أخد أخذ المشرع الجزائري بيذا النوع مف المؤسسات العقابية نظرا ألىميتيا في تحقيؽ 
عمى '' تأخذ المؤسسة  04-05مف القانوف  25/02فكرة الردع بنوعيو، حيث نص في المادة 

لية العقابية شكؿ البيئة المغمقة أو شكؿ البيئة المفتوحة ''، كما جعميا المشرع خالؿ الفقرة الموا
 تمتاز بفرض االنضباط و بإخضاع المحبوسيف لمحضور و المراقبة الدائمة.

إلى مؤسسات، و مراكز  04-05مف القانوف  28و قد صنفيا المشرع في المادة 
 متخصصة.

 المؤسسات : أوال 

 السابقة الذكر، تشمؿ ىذه المؤسسات :  28طبقا لممادة 

، و ىي مخصصة الستقباؿ تقع بدائرة اختصاص كؿ محكمة:  مؤسسات وقاية  -
المحبوسيف مؤقتا و المحكـو عمييـ نيائيا بعقوبة سالبة لمحرية لمدة تساوي أو تقؿ عف 
  2سنتيف، و مف بقي عمى انقضاء مدة عقوبتيـ سنتاف أو أقؿ و المحبوسيف إلكراه بدني.

و ىي  تقع بدائرة اختصاص كؿ مجمس قضائي،:  مؤسسات إعادة التربية  -
 ؿ المحبوسيف مؤقتا، و المحكوـ عمييـ نيائيا بعقوبة سالبة لمحريةمخصصة الستقبا

تساوي أو تقؿ عف خمس سنوات، و مف بقي عمى انقضاء عقوبتو خمس سنوات أو اقؿ 
 3و المحبوسيف إلكراه بدني.

                                                 
 .306محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابؽ، ص..  1
. كانت مخصصة الستقباؿ المتيموف و أولئؾ المحكـو عمييـ المطبؽ عمييـ إجراء اإلكراه البدني و المحكـو عميو بعقوبة  2

 .02-72مف األمر  26/01قؿ، أنظر المادة أشير أو ا 03أشير، و كذا الذيف لـ يبقى عمى قضاء عقوبتيـ  03أقصاىا 
. كانت مخصصة الستقباؿ المتيموف و أولئؾ المحكـو عمييـ المطبؽ عمييـ إجراء اإلكراه البدني و المحكـو عميو بعقوبة  3

 .02-72مف األمر  26/02سنة، و كذا الذيف لـ يبقى عمى قضاء عقوبتيـ سنة  أو اقؿ، أنظر المادة  01أقصاىا 
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و ىي المخصصة الستقباؿ المحكـو عمييـ نيائيا  : مؤسسات إعادة التأىيل  -
نوات و بعقوبة السجف، و المحكوـ عمييـ معتادي بعقوبة الحبس لمدة تفوؽ الخمس س

اإلجراـ و الخطريف، ميما تكف مدة العقوبة المحكوـ بيا عمييـ، و المحكـو عمييـ 
 1باإلعداـ.

إمكانية تخصيص أجنحة مدعمة  28ىذا و قد أضاؼ المشرع الجزائري بموجب المادة 
بغرض استقباؿ المحبوسيف امنيا في كؿ مؤسسة إعادة التربية و مؤسسة إعادة التأىيؿ 

 الخطريف الذيف لـ تجد معيـ طرؽ إعادة التربية المعتادة ووسائؿ األمف العادية.

 المراكز المتخصصة : ثانيا 

 و ىي تضـ :

مخصصة الستقباؿ النساء المحبوسات مؤقتا، و :  مراكز المتخصصة لمنساءال  -
 يا، و المحبوسات إلكراه بدني.المحكـو عمييـ نيائيا بعقوبة سالبة لمحرية ميما تكف مدت

األحداث الذيف تقؿ أعمارىـ عف  الستقباؿ مخصصة:  مراكز متخصصة لألحداثال  -
المحبوسيف مؤقتا، و المحكوـ عمييـ نيائيا بعقوبة سالبة لمحرية ميما تكف ، سنة 18

 مدتيا.

مف  02-72ىذا و تجدر اإلشارة إلى أنو تداركا لمنقصاف الذيف كاف يشوب األمر رقـ 
حيث كيفية تحديد و تخصيص المؤسسات العقابية ذات البيئة المغمقة و إقرار أنظمتيا الداخمية 
و السمطة المخولة ليا ىذه الميمة، فمقد جعؿ ىذا األمر مف اختصاص وزير العدؿ بموجب 

 2قرار صادر عنو، بناءا عمى اقتراح صادر مف إدارة السجوف.

 
                                                 

سابقا الستقباؿ المحكـو عمييـ بعقوبة سالبة لمحرية لمدة سنة أو أكثر، و كذا المحكـو ىذا النوع مف المؤسسات . خصص  1
 .72/02مف األمر  26/03عمييـ بالسجف و الجانحيف المعتاديف ميما كانت عقوبتيـ، أنظر المادة 

 .السالؼ الذكر 04-05مف القانوف  31،32. المواد  2
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 مؤسسات البيئة المفتوحة :  – 2

تبر المؤسسات العقابية ذات البيئة المفتوحة أىـ خطوة في تطور السياسة العقابية تع
 الحديثة لما تحققو مف نجاعة في إعادة إدماج المحكوـ عمييـ في الحياة االجتماعية و المينية.

المؤسسة  1950عرؼ المؤتمر الجزائي و العقابي الثاني عشر الذي عقد في لياي سنة 
مؤسسة تتميز بعدـ وجود عوائؽ مادية تحوؿ دوف ىروب المحكوـ عميو مثؿ  المفتوحة بأنيا ''

القضباف و األقفاؿ و زيادة الحراسة، و يتجو النزالء فييا إلى احتراـ النظاـ مف تمقاء أنفسيـ فال 
يحاولوف اليرب نظرا القتناعيـ بالبرامج اإلصالحية التي تنمي فييـ الثقة في أنفسيـ و في مف 

  1عيـ، كما تنمي فييـ الشعور بالمسؤولية الذاتية.يتعامموف م

يتضح مف التعريؼ السابؽ أف طابع المؤسسة المفتوحة ال يرد فحسب إلى خصائص 
مادية كزواؿ األسوار و القضباف و عدـ وجود الحراس المسمحيف، و لكف طابعيا األساسي ىو 

ي ال تفيد في التأىيؿ بقدر ما سيادة روح جديدة أساسيا استبعاد أساليب العنؼ و القسوة الت
 تمثؿ رواسب قديمة منبثقة مف عداء الرأي العاـ لممسجونيف . 

و لقد نص المشرع الجزائري عمى ىذا النوع مف المؤسسات في القسـ الثالث مف الفصؿ 
الثاني مف الباب الرابع مف قانوف تنظيـ السجوف و إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف و قد 

 .111-109المواد مف  حصرىا في

تتخذ مؤسسات البيئة المفتوحة شكؿ مراكز ذات طابع فالحي أو حرفي أو خدماتي، أو 
 2ذات منفعة عامة، و تتميز بتشغيؿ و إيواء المحبوسيف بعيف المكاف.

و يتـ الوضع في مؤسسة البيئة المفتوحة بموجب أمر صادر مف قاضي تطبيؽ العقوبات 
العقوبات التابعة لممؤسسة و إشعار المصالح المختصة بوزارة العدؿ بعد أخذ رأي لجنة تطبيؽ 

 مف قانوف تنظيـ السجوف. 111/01و ذلؾ طبقا لممادة 
                                                 

 .309-308ح القاضي، المرجع السابؽ، ص.. محمد محمد مصبا 1
 .السالؼ الذكر 04-05مف القانوف رقـ  109. المادة  2
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كاف السجف في ظؿ السياسة العقابية التقميدية مرادفا لمعقاب و اإليالـ، وكؿ ما لو عالقة 
ظؿ المفاىيـ التي كانت سائدة آنذاؾ و التي طاؿ أمدىا و المتجسدة في  باإلذالؿ و الميانة في

الوسائؿ المستخدمة فيو المعبرة عف العزلة و الوحشة  الرىبة، إال أف ىذا المفيـو عرؼ بعد فترة 
طريقو إلى الزواؿ في إطار السياسة العقابية الحديثة، فأصبح السجف بمثابة مؤسسة اجتماعية 

ؼ محددة ال يمكف اعتبارىا مكاف لتنفيذ العقوبات السالبة لمحرية الصادرة عف ليا أىداؼ ووظائ
المحاكـ فحسب، بؿ تعتبر مؤسسة اجتماعية و مرفؽ عمومي تؤدي وظيفة و مياـ منوطة بيا 

 مثميا مثؿ بقية المرافؽ و المؤسسات االجتماعية األخرى. 

تنفيذ العقوبات المحكـو بيا مف ىنا يتضح أف ميمة المؤسسات العقابية ال تقتصر عمى 
فحسب، و عزؿ األشخاص طوؿ فترة العقوبة المحكـو بيا، و إنما يتعدى ذلؾ لمعمؿ عمى 
إصالح الشخص المنحرؼ عف طريؽ برامج عالجية، عممية و متكاممة، تيدؼ باألساس إلى 

جديد  تعديؿ سموؾ المحكوـ عمييـ و تيذيبيـ و إصالحيـ، و إرجاعيـ إلى دائرة المجتمع مف
 كأشخاص عادييف، و لف يتأتى ذلؾ إال وفؽ برامج عالج متكاممة توضع مف قبؿ مختصيف.

و عميو قمنا بتقسيـ ىذا المطمب إلى ثالث فروع، تناولنا في الفرع األوؿ تنفيذ العقوبة، و 
 تحقيؽ العدالة في الفرع الثاني، و تأىيؿ الجاني في الفرع الثالث.

، حافظت  عندما أصبحت العقوبة جزاء عمى ارتكاب الجريمة و لـ تعد انتقاما مف المجـر
بعض الشيء عمى طابعيا إليالمي باعتبارىا جزاء لسموؾ منبوذ اجتماعيا، و ميدد لمصالح 
األفراد و الجماعة و يضر بيا، و لمنع الفرد مف تكرار سموؾ المجـر و منع باقي أفراد المجتمع 

ذو حذوه في السموؾ الضار، لـ يعد االنتقاـ مف المجـر غاية في حد ذاتو و إنما حماية مف الح
 لممجتمع مف تكرار الجريمة و استمرارىا.
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فيقصد بتنفيذ العقوبة وضع الحكـ القاضي بيا موقع التنفيذ فإذا كانت عقوبة سالبة لمحرية 
جب مستخرج لحكـ أو لقرار جزائي فيعني تنفيذىا إيداع المحكوـ عميو بالمؤسسة العقابية بمو 

معد حسب الحالة مف طرؼ السيد وكيؿ الجميورية أو السيد النائب العاـ، أما إذا كانت العقوبة 
 1المحكـو بيا غرامة مالية فيعني تنفيذىا تحصيؿ مقدارىا.

فحتى نتمكف مف الوصوؿ إلى اليدؼ الحقيقي لممؤسسة العقابية في تنفيذ العقوبة ال بد 
اء تعريؼ و مفيـو و لو موجز ليذه العقوبة التي تنفذ داخميا و يقصد بالعقوبات مف إعط

السالبة لمحرية تمؾ التي يتحقؽ إيالميا عف طريؽ حرماف المحكـو عميو مف حقو في التمتع 
بحريتو، و تعتبر قديمة و لكنيا في العصر الحديث عرفت تطورا كبيرا مع تطور أغراضيا سواء 

يا أو في طرؽ تنفيذىا، و تشمؿ العقوبة السالبة لمحرية عقوبة السجف و كعقوبة في حد ذات
 عقوبة الحبس.

بالرجوع ألحكاـ نصوص قانوف العقوبات في مادتو األولى : '' ال جريمة و ال عقوبة أو 
، تعرؼ العقوبة السالبة لمحرية بأنيا جزاء يقرره المشرع و يوقعو 2تدابير أمف بغير قانوف ''

كؿ شخص منحرؼ يرتكب فعال مجـر و منيي عنو، أو يمتنع عمدا عف إتياف القاضي عمى 
  3فعؿ أمر بو المشرع و اعتبر عدـ القياـ بو جريمة.

فالعقوبة السالبة لمحرية إذا ىي حرماف لممحبوس مف حريتو بإيداعو مؤسسة عقابية بناءا 
 عمى حكـ قضائي صادر بإدانتو.

رية في مؤسسات خاصة أعدت ليذا الغرض تعرؼ يتـ تنفيذ ىذه العقوبات السالبة لمح
بالسجوف أو المؤسسات العقابية و التي ال تعبر بأي حاؿ مف األحواؿ عمى عزؿ المجرميف 
المحكـو عمييـ بعقوبات سالبة لمحرية بموجب أحكاـ قضائية عف باقي المجتمع، و إنما ييدؼ 

                                                 
 .13، ص.2009، الجزائر،  09. الطاىر بريؾ، فمسفة النظاـ في الجزائر و حقوؽ السجيف، دار اليدى، عيف مميمة، ط  1
المتضمف قانوف العقوبات، المعدؿ  1966نيو يو  08ىجري الموافؽ لػ  1386صفر  18المؤرخ في  156-66. األمر رقـ  2

 و المتمـ.
 .27، ص 2004، القاىرة، 01. عصاـ عفيفي عبد البصيرة، تجزئة العقوبة، دار النيضة العربية، ط  3
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لعمؿ عمى تحضيرىـ مف جديد إلى باألساس إلى استقباليـ مف أجؿ معالجة أسباب اإلجراـ و ا
 1أحضاف المجتمع كأشخاص ايجابييف.

و مف ىنا غمب عمى تنفيذ العقوبات السالبة لمحرية في العصر الحديث الطابع اإلنساني 
المتمثؿ أساسا في اإلصالح و التأىيؿ بعد أف كاف وسيمة مف وسائؿ التعذيب و اإليالـ بيدؼ 

السجوف التي تنفذ فييا العقوبات السالبة لمحرية مف حيث  االنتقاـ مف الجاني، كما شمؿ تطور
تييئتيا و توفير ظروؼ الحياة الطبيعية لممحبوس عمى أساس تغذية معتدلة لمحفاظ عميو و 
عمى نموه الطبيعي، و ضماف الرعاية الصحية في حالة المرض، و تاميف التيوية الضرورية 

تأىيمي، بؿ و أف األنظمة ذىبت إلى حد في أماكف االحتباس، باإلضافة إلى ضماف وسط 
 2ضماف المقاء عمى انفراد لممحبوس مع زوجتو في أماكف معدة لذلؾ حفاظا عمى األسرة.

أما فيما يتعمؽ بالعقوبات المالية فيتـ تنفيذىا لممحكـو عمييـ بإشراؾ المصالح المتخصصة 
ذر تحصيؿ الغرامات إلى إتباع لفائدة الخزينة العمومية إال أف بعض األنظمة تمجأ في حالة تع

طريؽ اإلكراه البدنيف و منيا النظاـ الجزائري، أي حبس المحكـو عميو لمدة زمنية بغرض 
الضغط عميو الستيفاء مبمغ الغرامة و ىو ما يرى فيو الرجوع إلى العقوبات البدنية في 

 المجتمعات القديمة في أمور ترتبط أساسا بالذمة المالية.

بة اإلعداـ فقط عرؼ تطورا كبيرا في إطار األنظمة التي تأخذ بو، فبعضيا أما تنفيذ عقو 
ينفذ عقوبة اإلعداـ رميا بالرصاص، و بعضيا عف طريؽ الكرسي الكيربائي، و البعض اآلخر 
بالحؽ و كميا تعد طرقا أكثر إنسانية مقارنة مع ما عرفتو المجتمعات القديمة، رغـ أف ىناؾ 

 يـو تنفذ عقوبات الشنؽ.أنظمة الزالت إلى حد ال

ووصمت بعض األنظمة في تطورىا إلى حذؼ عقوبة اإلعداـ أصال مف قوانينيا، فميما 
كاف خطأ الشخص فإف إعدامو اعتبر عمال وحشيا و مف مخمفات المجتمعات القديمة، إذ أف 

                                                 
 . 13. أحسف طالب، المرجع السابؽ، ص. 1
، 01المطبوعات الجامعية، ط  . عبد القادر القيوجي و فتوح عبد السالـ الشاذلي، عمـ اإلجراـ و عمـ العقاب، دار 2

 .93، ص.2003اإلسكندرية، 
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إعداـ الشخص يتنافى مع اليدؼ األساسي لمسياسة العقابية، و ىو اإلصالح و التيذيب مف 
  1أجؿ إعادة اإلدماج االجتماعي بؿ ىو وجو آخر لالنتقاـ مف شخص بوضع حد لحياتو.

لـ يضع معظـ شراح القانوف تعريفا ليا، فقد تناوؿ بعضيـ العدالة كقيمة اجتماعية تستمد 
س بشأنيا في قيمتيا مف الجريمة كونيا تشكؿ عدوانا عمى العدالة، و عمى الشعور المحسو 

نفوس اإلفراد و ضمائرىـ و ما تحممو الجريمة في طياتيا مف ظمـ و جور، باعتبارىا تحـر 
المجني عميو مف حقوقو التي كفميا و حماىا لو القانوف، و يروف أف ىذه العقوبة تمحو ىذا 

  2العدواف و تزيؿ الشعور بالظمـ مع إعادة التوازف القانوني الذي أخمت بو الجريمة.

يبدو جميا أف العدالة ىي وسيمة لتحقيؽ التوازف بيف المصالح المتعارضة، فيي تساعد ف
عمى تحقيؽ النظاـ الالـز لبقاء المجتمعات و تقدميا و ال يمكف ألي نظاـ أف يكوف موجودا 

 دوف عدالة.

فيقصد بعدالة العقوبة االتصاؼ بقدر مف اإليالـ يصيب الجاني سواء في شخصو، أو 
في مالو و بالقدر الذي يتناسب مع الجـر الذي ارتكبو، دوف مبالغة أو تساىؿ في حريتو، أو 

 3مقدار العقوبة.

و تعقيبا عمى ما تقدـ، فإف ىدؼ عدالة العقوبة ىو تناسبيا مع جسامة الجريمة، و مع 
درجة خطورة الجـر لمجاني، و ىي بيذا المعنى ال يبتغي أف تكوف شديدة إلى رجة إلحاؽ 

بير لمجاني و غير متناسب مع الضرر الذي ألحقو بالغير، و مف جية أخرى، ال الضرر الك
ينبغي أف تكوف خفيفة و بسيطة ال تحقؽ التوازف المطموب، بينما األثر السمبي الذي تتركو 

                                                 
، مصر، 01. محمد زكي أبو عامر و فتوح عبد اهلل الشاذلي، مبادئ عمـ اإلجراـ و العقاب، منشأة المعارؼ اإلسكندرية، ط  1

 .89، ص.2000
 .98، ص.1982. محمد نجيب حسني، دروس في عمـ اإلجراـ و العقاب، دار النيضة العربية، القاىرة،  2
. محمد وريكات، أثر الردع في الوقاية مف الجريمة في القانوف اإلداري، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عماف العربية  3

 .43، ص.2007لمدراسات العميا، عماف، 



 

 

21 

الجريمة بسبب ما اقترفو الجاني مف جـر و ما لحؽ بالغير مف ضرر يتطمب عقوبة مناسبة و 
خفيؼ مف آثارىا عمى المجتمع، و لف يأتي ىذا إال إذا ألحقت بالجاني مالئمة تكفؿ الحد و الت

 قدرا معينا مف اإليالـ، يصيبو في جسده أو مالو.

و في ىذا الصدد يشير بعض الفقياء إلى أف عدالة العقوبة تقـو عمى أساس أخالقي و 
ئة المتعمقة اجتماعي قوامو التوازف بيف اإلضرار التي أصابت المجتمع، و بيف درجة الخطي

بالفاعؿ، و يروف وفقا ليذه الوظيفة األخالقية، أف الغرض مف العقوبة ىو إشعار الجاني 
 1بجسامة خطئو، و بالتالي التأثير عمى دوافع اإلجراـ لديو مستقبال.

و بدأت فكرة عدالة العقوبة تأخذ طابعا خاصا بعد ظيور األفكار و المبادئ التي قامت 
دية الحديثة، فعدالة العقوبة في العصر الحديث، تقـو عمى أساس قياس عمييا المدرسة التقمي

شدة العقوبة المعتمد عمى مقدار جسامة الخطأ الذي أتاه الجاني، و العدالة بيذا المفيـو تعني 
أف تقدير و تنفيذ العقوبة يجب أف يتيح لمجاني إدراؾ مدى جسامة الفعؿ الذي ارتكبو، و بشكؿ 

عمو في المستقبؿ، و تعتبر العدالة مف ىذه الناحية أحد أىـ عوامؿ الوقاية يحوؿ دوف تكراره لف
مف الجريمة، ذلؾ أف إيقاع العقوبة بحؽ الجاني يعتبر أىـ عوامؿ الوقاية مف الجريمة مع 
إرضاء المجني عميو، األمر الذي يحوؿ دوف وقوع جرائـ جديدة كما أف اعتبارات العدالة تميد 

 2يؿ تأىيؿ و إصالح الجناة.لتقدير العقوبة و تس

إف ىذا الرأي كسائر اآلراء األخرى محؿ انتقاد و تنقصو الدقة بسبب عدـ اختيار 
األسموب األمثؿ و األنسب إلصالح الجاني و تأىيمو عمى ضوء الدراسات العممية، التي ينبغي 
ف إجرائيا مف طرؼ المؤسسات العقابية عمى كؿ محكـو عيو، و مف جية أخرى فإف تمك

المؤسسة العقابية مف تحقيؽ العدالة كغرض مف أغراض العقوبة قد يؤدي إلى تعزيز ثقة الجاني 
بالجية المعنية التي تقرر العقوبة، و انتقاؿ الجاني، و إف كاف مجرما في وقت و مكاف ما، إلى 

                                                 
اه غير منشورة، . عمار عباس الحسيني، وظائؼ العقوبة، دراسة بيف الشريعة اإلسالمية و القانوف الوضعي، أطروحة دكتور  1

 .508-507جامعة النيريف، كمية الحقوؽ، بغداد، ص.
 .146، ص.1984، مصر، 01. أحمد عوض بالؿ، عمـ العقاب، النظرية العامة و التطبيقات، دار الثقافة العربية، ط  2



 

 

21 

لجـر مجني عميو في وقت آخر، فإذا تعززت لديو القناعة بعدالة العقوبة المفروضة عميو جزاء ا
الذي ارتكبو، فإنو يتعزز بذلؾ شعوره بخطئو و مسؤوليتو عف فعمو، و العكس صحيح إذا ما 
شعر بأف العقوبة ال تحمؿ صفة العدالة كغرض مف أغراضيا فإنو سيمضي حتما في دوافعو و 
ميولو اإلجرامي النعداـ ثقتو بالمؤسسة العقابية، و المؤسسات األخرى المعنية بالعقوبة و 

 ا.تطبيقي

بالرغـ مما قيؿ، يتضح مما تقدـ أف تحقيؽ العدالة كغرض مف أغراض العقوبة يعكس 
االنتقادات التي استند عمييا البعض، ال يمكف بحاؿ مف األحواؿ أف تنفي العدالة كغرض مف 
أغراض العقوبة، فالعدالة مف أسمى القيـ االجتماعية، و ىي وصؼ تحرص جميع األنظمة 

و عمى كؿ شأف مف شؤوف الحياة إذ تكفؿ عدالة العقوبة إرضاء الشعور التشريعية عمى إصباغ
العاـ مف خالؿ مقابمة الشر بالشر مف جية، و تضمف وضع الحدود الالزمة لحدوث مقاصة 
بيف شر الجريمة و شر العقوبة، كما نرى أف مف حسف السياسة الجنائية أف يأتي القانوف 

التي أساء إلييا وقوع الجريمة و تولد لدييا إحساس  مستمدا مف المشارع العامة لممجتمع، و
 غريزي بالعدالة و رفع تمؾ اإلساءة، و السبيؿ الوحيد إلى ذلؾ ىو إيقاع العقوبة.

إف ميمة المؤسسة العقابية ال تقتصر عمى تنفيذ العقوبات المحكـو بيا قضائيا و عزؿ 
المحكوـ بيا فحسب، و إنما يتعدى ذلؾ إلى إصالح الشخص الشخص طواؿ فترة العقوبة 

المنحرؼ عف طريؽ برامج عممية عالجية متكاممة، تيدؼ باألساس إلى تعديؿ سموؾ المحكـو 
 1عمييـ و تيذيبيـ و إصالحيـ و إرجاعيـ لممجتمع مف جديد كأشخاص عادييف.

مالئـ مف طرؼ و لف تكمؿ ىذه الميمة بالنجاح إال إذا تـ وضع برنامج عالجي 
مختصيف، و يخضع لو المحكوـ عميو أثناء تنفيذ عقوبتو، و يتغير حسب تطور حالتو التجاوبية 

                                                 
، الرياض، 256 ، عيؼ العربية لمعمـو األمنية. أحسف طالب، العمؿ الطوعي لسجناء المؤسسات اإلصالحية، أكاديمية نا 1

 .47، ص.2000
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مع أساليب العالج و في نفس الوقت تعديؿ العقوبة و مراجعتيا حسب مقتضيات العالج تماشيا 
 مع المرحمة الجديدة.

الجاني و تأديبو و إيالمو  ال تيدؼ المؤسسة العقابية في إطار تنفيذ العقوبات، إلى زجر
فقط، بؿ تيدؼ إلى توبتو و إصالحو، حيث شرع سبحانو و تعالي العقوبات بمختمؼ أنواعيا 
رحمة بعباده و إحسانا ليـ، و قد أوصى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ بالرفؽ بالجاني عند 

لت تنظر لمجاني عمى أنو فكانت الشريعة اإلسالمية بيذا و الزا 1تنفيذ العقوبة عميو فال يياف،
 شخص ظؿ الطريؽ تحاوؿ ىدايتو و إرشاده إلى الطريؽ السميـ.

و تنفيذ العقوبة في الشريعة اإلسالمية تطيير لمجاني، و عميو يجب أف يشجع الجاني بعد 
معاقبتو عمى التوبة حتى يطير مف الذنب، و فيو إصالح لو بالنسبة لمعاممة المحكـ عمييـ في 

 السجف.

و يمكف القوؿ بأف سياسة التجريـ و العقاب في الشريعة اإلسالمية تقـو عمى نظاـ و عمي
يجمع بيف الحـز و المرونة، فيستوجب الحـز بشاف الجرائـ و العقوبات الحدية التي تعتبر 
جنايات ال تتغير بتغير الزماف و المكاف، و قد أوجبيا الشرع لعدوانيا عمى حؽ مف حقوؽ اهلل 

ى و لصيانة المجتمع ككؿ، أما المرونة فتتمثؿ في الجرائـ و العقوبات التعزيرية سبحانو و تعال
الموكؿ أمر تحديدىا إلى ولي األمر وفقا لما يراه صالحا لألمة و وفقا لما قد يطرأ مف تغيرات 

 عمى المجتمع اإلسالمي نتيجة لتغيير الظروؼ االجتماعية و االقتصادية.

واع المختمفة مف العقوبات الشرعية يحقؽ النظاـ الجنائي و نشير إلى أنو مف خالؿ األن
اإلسالمي أىداؼ العقوبة مجتمعة كما حددتيا النظريات الوضعية في العقاب و ىي الردع 

 الخاص و الردع العاـ و العدالة.
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إف عدؿ اإلسالـ ال يعموه عدؿ، فالعقوبة في اإلسالـ تنشد العدالة عف طريؽ إقرار 
 اء شعور المجني عميو و إطفاء نار الثأر و االنتقاـ بداخمو.القصاص مف أجؿ إرض

فبعد أف كاف اليدؼ مف تنفيذ العقوبة ىو القصاص و االنتقاـ مف الجاني لما ألحقو مف 
ضرر بالمصالح الفردية و الجماعية بسبب سموكو اإلجرامي المقترؼ، فإف أىدافيا قد تأثرت 

 :يثة و التي يمكف حصرىا فيما يميبية الحدباألفكار التي سادت في ظؿ السياسة العقا

عزؿ الشخص المنحرؼ المرتكب لسموؾ إجرامي ضار بالمصالح الجوىرية  -1
لمجماعة مف أجؿ إخضاعو لمعالج العقابي و القضاء عمى األسباب و الدوافع التي قادتو إلى 

بيؽ ىذا الخروج عف كنؼ المجتمع و اختيار طريؽ الجريمة، و توفير الظروؼ المناسبة لتط
البرنامج و إجبار المحكـو عميو بالخضوع لو، عف طريؽ سمب حريتو و تنظيـ أساليب العالج 

 1بشكؿ تتحقؽ معو عمميو إعادة التأىيؿ و اإلدماج.

أصبح ىدؼ العقوبة معالجة المحكـو عميو حتى ال يكرر مف جديد سموكو   -2
ح الفردية و الجماعية و ال سبيؿ اإلجرامي الذي ارتكبو و انتيى احدث بو آثارا ضارة بالمصال

 لتداركو، و العقوبة تيدؼ أساسا لمنع تكرار الجريمة.

اليدؼ مف العقوبة ىو إخضاع الشخص المنحرؼ لمعالج مف أجؿ القضاء  -3
تدريجيا عمى أسباب انحرافو، و القضاء عمى الخطورة اإلجرامية لديو، و إعادة تأىيمو مف جديد 

لمقوانيف و األنظمة المعموؿ بيا، و بالتالي فإف المحكـو عميو قد لمعودة إلى المجتمع، محترما 
تظير استقامتو قبؿ انتياء فترة العقوبة لذلؾ توجب مراجعة العقوبة المقررة في حقو تماشيا مع 

  2وضعو الجديد.

و عمى ضوء ذلؾ يتـ وضع برنامج مفصؿ لمعالج العقابي يتماشى و حالة المسجوف، 
جب وضعو فييا و المستجيبة لشروط العالج و طبيعة نظاميا، باإلضافة يشمؿ المؤسسة التي ي

                                                 
 .228. عبد القادر القيوجي و فتوح عبد السالـ الشاذلي، المرجع السابؽ، ص. 1
 .118، ص.2003، عماف، 01مية الدولية لمنشر و التوزيع، ط . نبيو صالح، دراسة في عممي اإلجراـ و العقاب، الدار العم 2
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إلى طرؽ المعاممة الواجب إتباعيا معو لمقضاء عمى دوافع اإلجراـ لديو، و النشاط الذي يوجو 
إليو سواء كاف تعميمي أو ميني، و في نفس الوقت إخضاعو لممراقبة المباشرة طواؿ فترة 

التي قد تثور في تمؾ المرحمة و الصعوبات التي قد تواجيو، و العالج، لموقوؼ عمى المشاكؿ 
في نفس الوقت متابعة مدى تجاوبو مع برنامج العالج و مدى تحسف حالتو و استقامة سموكو 

 مف أجؿ إدخاؿ التعديالت الضرورية و الالزمة لحالتو.

ستند عمى و بطبيعة الحاؿ فإف التعديالت التي يتـ إدخاليا عمى البرنامج العالجي ت
مستوى ما وصمت إليو حالة المحبوس، و مدى تقدـ العالج بالنسبة لحالتو و ىو ما يعد بمثابة 
انتقاؿ مف مرحمة إلى أخرى، و ربما أف لكؿ مرحمة خصائصيا و متطمباتيا وجب أف يراعى 
تعديؿ البرنامج العقابي كؿ ىذه الظروؼ و يمس باألساس الجوانب الموضوعية في البرنامج 

تي تساىـ و تساعد عمى نجاح العالج في تمؾ المرحمة، و ىذا التعديؿ يمس ال محالة العقوبة ال
في حد ذاتيا مف حيث طريقة تنفيذىا في تمؾ المرحمة مف حيث طبيعة المعاممة العقابية 
الواجبة، و التي تستجيب لمتطمبات تمؾ المرحة مف جميع جوانبيا مما يجعؿ مبدأ مراجعة 

 يميا ضرورة حتمية تقتضييا طبيعة العالج العقابي المتبع في كؿ حالة.العقوبة و تعد

فإذا كانت حالة المحبوس في المرحمة الثانية تقتضي إعطاءه ىامشا مف الحرية في حركتو 
داخؿ المؤسسة، و توسيع عالقاتو مع أمثالو مف المحبوسيف مف أجؿ اختباره بشأف ممارستو 

اإلحساس بالمسؤولية لديو، فإف تطبيؽ ىذا البرنامج و لتمؾ الحرية و الوقوؼ عمى درجة 
استكماؿ العالج بما يحقؽ اليدؼ منو يقتضي إعادة النظر في نظاـ تنفيذ العقوبة بشكؿ 
يتماشى مع برنامج العالج فيتحوؿ إلى مؤسسة مفتوحة تحقيقا لشرط الحرية النسبية، و في 

عة أخرى مف في مثؿ حالتو و السماح إطار المعاممة العقابية وجب وضع المحبوس مع مجمو 
لو بالمقاء معيـ مف حيف آلخر، و قد يستدعي برنامج العالج تكميؼ المحبوس ببعض األعماؿ 
المبنية عمى نوع مف الثقة مف أجؿ اختبار درجة استقامتو و كذا احترامو لقواعد النظاـ بمحض 

جعة العقوبة و تعديميا ىو ضماف إرادتو و مف ىنا يمكف القوؿ أف اليدؼ األساسي مف مبدأ مرا
التطبيؽ السميـ لبرنامج اإلصالح و إعادة التأىيؿ المسطر لفائدة المحكـو عميو بالنظر إلى 
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التطور الذي حصؿ في شخصيتو بعد إخضاعو لمرحمة شاممة مف العالج، و ال يمثؿ مراجعة 
كثر حرية، بؿ قد تيدؼ العقوبة أو تعديميا بالضرورة االنتقاؿ إلى نمط عقابي أكثر خفة و أ

المراجعة إلى إخضاع المحكوـ عميو إلى وضع أكثر شدة و أكثر تقييدا متى ثبت عدـ تجاوبو 
مع برنامج العالج المسطر لو، و عدـ استقامة سموكو، و أكد األخصائيوف أف حالتو تستدعي 

 1دة التأىيؿ.تقييدا أكبر في المعاممة العقابية حتى يتعامؿ بصورة إيجابية مع برنامج إعا

و بالتالي يمكف القوؿ أف مراجعة العقوبة و تعديميا ىو نوع مف مسايرة الوسيمة التي ىي 
العقوبة مع برنامج العالج المحدد لممحكـو عميو، مف أجؿ ضماف أكثر فعالية لمبرنامج و توفير 

لقضاء عمى الظروؼ المناسبة لتنفيذه بيدؼ تحقيؽ نتيجة ايجابية في إصالح المحكوـ عميو و ا
 دوافع اإلجراـ. 

و إعادة إدماجو اجتماعيا كفرد صالح في المجتمع، انطالقا مف داخؿ المؤسسة العقابية  
 2لينتقؿ إلى خارجيا أي مرحمة ما بعد اإلفراج عنو.

سياسة العقابية، عدة آليات تبنى المشرع الجزائري في إطار تنفيذ المشروع اإلصالحي لم
بعد بغرض تقوية فرص اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف و تربيتيـ سواء أثناء تنفيذ العقوبة أو 

  اإلفراج عنيـ، و تتجسد ىذه اآلليات في مختمؼ المؤسسات، المجاف، الييئات، التي

طرؽ إلى تمعب دورا ىاما و فعاال في عممية العالج العقابي،  و في ىذا المبحث سنت 
، حيث قسمنا ىذا المبحث 04-05مختمؼ ىذه اآلليات التي أوجدىا المشرع  في ظؿ القانوف 

إلى مطمبيف، تناولنا في المطمب األوؿ لجاف تطبيؽ أنظمة تكييؼ العقوبة، أما في المطمب 
 الثاني فتطرقنا لقاضي تطبيؽ العقوبات كنظاـ مف أنظمة إعادة اإلدماج.

                                                 
. رفاس حفيظة، دور المؤسسة العقابية في إصالح السجيف،  مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو القانونية و اإلدارية،  1

 .54، ص. 2014/2015تخصص مؤسسات و نظـ عقابية، جامعة سعيدة، 
 .54لمرجع نفسو، ص.. رفاس حفيظة، ا 2
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تأثر المشرع الجزائري مف خالؿ فكرة إحداث منصب قاضي تطبيؽ العقوبات بالمشرع 
الفرنسي، و يعود سبب ىذا التأثر إلى عدة عوامؿ، مف أىميا االرتباط التاريخي لمتشريع 

، أما بالنسبة 1952الذي أنشأ نظاـ قاضي تطبيؽ العقوبات عاـ  1الجزائري بنظيره الفرنسي،
مقدمتو  ، الذي جاء في02-72ائر فمـ تطبقو إال بعد االستقالؿ، و ذلؾ بصدور األمر رقـ لمجز 

أف العقوبة السالبة لمحرية ال تيدؼ إلى الردع و االنتقاـ مف المحبوس و إنما إصالحو و إعادة 
تربيتو و تأىيمو، لذا يتوجب عمى المصالح المعنية أف تنتيج مخططا يساىـ في تحقيؽ ذلؾ، 

الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى إحداث منصب قاضي تطبيؽ العقوبات بيدؼ حماية  األمر
المحبوسيف و تمكينيـ مف ممارسة حقوقيـ، مع منحو عدة صالحيات و اختصاصات ألداء 

، توسعت مياـ 04-05المياـ المخولة لو عمى أتـ وجو ممكف، و بصدور القانوف الجديد رقـ 
 2ات.و صالحيات قاضي تطبيؽ العقوب

، عمى أف دور قاضي تطبيؽ العقوبات ينحصر 3األمر الممغى مف 07حيث نصت المادة 
 في متابعة تنفيذ األحكاـ الجزائية و تشخيص العقوبات و أنواع العالج و مراقبة كيفية تطبيقيا.

، عمى أف دور قاضي تطبيؽ العقوبات يتمثؿ 04-05مف القانوف  23كما نصت المادة 
قبة مشروعية تطبيؽ العقوبات السالبة لمحرية، و العقوبات البديمة عند في السير عمى مرا

 4االقتضاء، و ضماف التطبيؽ السميـ لتدابير تفريد العقوبة و تكييفيا.

فمف خالؿ المقارنة بيف القانونيف، نالحظ أف المشرع الجزائري لـ يتطرؽ إلى تعريؼ 
نو و السمطات المخولة لو، و التي قاضي تطبيؽ العقوبات، بؿ تعرض فقط إلى كيفية تعيي

 سنتعرض إلييا فيما يمي :

                                                 
 .120، ص.2010. لعرـو أعمر، الوجيز المعيف إلرشاد السجيف، دار ىومة لمطباعة و النشر، الجزائر،  1
 .06. بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. 2
 السالؼ الذكر. 02-72مف األمر  07.أنظر المادة  3
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عمى أنو '' يعيف بموجب قرار مف وزير العدؿ  04-05مف القانوف رقـ  22نصت المادة 
حافظ األختاـ، في دائرة اختصاص كؿ مجمس قضائي، قاض أو أكثر، تسند اليو مياـ قاضي 

 العقوبات .تطبيؽ 

يختار قاضي تطبيؽ العقوبات مف بيف القضاة المصنفيف في رتب المجمس القضائي عمى 
 األقؿ، ممف يولوف عناية خاصة بمجاؿ السجوف ''.

: '' عمى أنو 01الفقرة  07نصت المادة الممغى، فقد  02-72و بالرجوع إلى القانوف رقـ 
و أكثر لتطبيؽ األحكاـ الجزائية يعيف في دائرة اختصاص كؿ مجمس قضائي قاض واحد أ
 بموجب قرار مف وزير العدؿ لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد ''.

و بالنظر لكال المادتيف، نالحظ أف المشرع الجزائري خالؿ القانوف القديـ قد أطمؽ عمى 
قاضي تطبيؽ العقوبات مصطمح قاضي تنفيذ األحكاـ الجزائية، عكس القانوف الجديد الذي 

لـ يحدد مدة  04-05ميو تسمية قاضي تطبيؽ العقوبات، كما أف المشرع خالؿ القانوف أطمؽ ع
تعييف قاضي تطبيؽ العقوبات، عكس القانوف القديـ الذي حددىا بثالث سنوات قابمة لمتجديد، 
كما قاـ بتجريد النائب العاـ مف سمطة التعييف المؤقت و ذلؾ مف أجؿ أف يخفؼ عمى قاضي 

مف مسالة التبعية و يمنحو مصداقية أكثر في أداء ميامو، إذ كاف في ظؿ تطبيؽ العقوبات 
يجوز لمنائب العاـ أف ينتدب قاضي في المجمس القضائي، ليمارس مياـ  02-72األمر 

قاضي تنفيذ األحكاـ الجزائية في الحاالت اإلستعجالية، و ذلؾ وفقا لما ورد في مضموف المادة 
القوؿ أف المشرع الجزائري قاـ بتعزيز االتجاه القائؿ أف قاضي  ، و بالتالي يمكف04الفقرة  47

   1تطبيؽ العقوبات قاضي حكـ و ليس قاضي نيابة.

فموجب قانوف تنظيـ السجوف الجديد يمكف لقاضي تطبيؽ العقوبات أف يباشر ميامو منذ 
وف قد مكف تاريخ تعيينو ما لـ يتعرض لمفصؿ أو النقؿ بنفس كيفية تعيينو و بتعديمو ىذا يك

                                                 
 .09. بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص  1
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قاضي تطبيؽ العقوبات بنوع مف االستقاللية بعيدا عف الطريقة اآللية و في جو مف الطمأنينة 
التي تسمح لو باستمرارية العممية اإلصالحية و بتنويع األساليب العقابية و التعرؼ الكامؿ عمى 

القاضي بشكؿ الشخصية و نزع كؿ خطورة إجرامية و زرع الثقة المتبادلة بيف المحكـو عميو و 
ينمي احتماالت نجاح العالج العقابي يضمف استمرارية متابعتو حتى بعد خروجو مف المؤسسة 

 1العقابية.

شرطيف  22قد اشترط في المادة  04-05و مف خالؿ ذلؾ يتضح لنا أف القانوف رقـ 
 الختيار قاضي تطبيؽ العقوبات و ىما :

و 2دة إلى القانوف األساسي لمقضاءففيما يخص ىذا الشرط، و بالعو   : شرط الرتبة  -
منو، المتاف حددتا الرتب المشكمة لسمؾ القضاة في المحاكـ العادية  47و  46خاصة المادتيف 

و كذلؾ اإلدارية، و مف بينيا رتب المجمس القضائي التي تخص شرط التعييف في منصب 
القاضي برتبة قاضي تطبيؽ العقوبات، نجد أف مف شروط استحقاؽ ىذا المنصب أف يكوف 

 مستشار في مجمس قضائي أو نائب عاـ مساعد عمى األقؿ.

الء أىمية و عناية بقطاع يأما عف الشرط الثاني المتعمؽ بإ:  العناية بقطاع السجون  -
السجوف ، فإف التحقؽ منو أمر صعب كونو شخصي، إال أنو يمكف التوصؿ إليو عف طريؽ 

تضمف التقييـ الذي تحصؿ عميو أثناء سير المينة، و الرجوع إلى الممؼ اإلداري لمقاضي الذي ي
كذا المتحصؿ عميو أثناء التكويف المستمر، و األعماؿ العممية التي أنجزىا كأف يكوف باحثا في 
الماجستير أو في الدكتوراه في ىذا التخصص ) عمـ العقاب بصفة عامة (، و كذا الشيادات 

 ي ىذا يعود لمسمطة التي ليا صالحية التعييف.المتحصؿ عمييا، و عمى العمـو فإف الفصؿ ف
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و ألىمية دور قاضي تطبيؽ العقوبات في النظاـ القضائي الجزائري، فقد اعتبرتو المادة 
مف القانوف األساسي لمقضاء بمثابة منصب نوعي ال يتـ التعييف فيو إال بعد استشارة  50

 المجمس األعمى لمقضاء.

عمقة بقاضي تطبيؽ األحكاـ الجزائية، فنصت في ، و المت05كما أوصت الورشة رقـ 
منيا عمى أنو ينبغي اختيار قضاة تطبيؽ األحكاـ الجزائية بناءا عمى طابعيـ و  04الفقرة 

مؤىالتيـ و أف يكونوا مف بيف الذيف يتوفروف عمى رصيد ىاـ مف التجربة، و كذا ضرورة 
  1ة األخرى.ضماف تكويف مالئـ ليـ و تحريرىـ مف كؿ المياـ القضائي

يتجمى دور قاضي تطبيؽ العقوبات في سياسة إعادة التربية و اإلدماج مف خالؿ الدور 
الذي يقـو بو في العممية العالجية، و يبرز ىذا الدور مف خالؿ ما يممكو ىذا القاضي مف 

 2دة التربية.سمطات إزاء مختمؼ العناصر المكونة لعممية إعا

و بالرجوع إلى قانوف تنظيـ السجوف و إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف، يمكف أف 
نصنؼ سمطات قاضي تطبيؽ العقوبات إلى سمطات إدارية، سمطات رقابية و سمطات في 

 إطار لجنة العقوبات، و سنتطرؽ ليذه السمطات كما يمي:

 / سمطات إدارية: 1

سجوف و إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف سمطات إدارية لقد تضمف قانوف تنظيـ ال
يختص بيا قاضي تطبيؽ العقوبات، و التي تدخؿ في أغمبيا ضمف األعماؿ اإلدارية 

 لممؤسسات العقابية، و اليدؼ منيا تنظيـ الحياة اليومية بداخميا و أىميا : 

                                                 
. الممتقى الدولي حوؿ عصرنة قطاع السجوف في الجزائر، توصيات الورشة الخامسة و المتعمقة بقاضي تطبيؽ األحكاـ  1

، الديواف 2004جانفي  20و  19لمنظـ مف طرؼ وزارة العدؿ بالتنسيؽ مع برنامج األمـ المتحدة االنمائي، يومي الجزائية، ا
 .156، ص.2004الوطني لمتربية، 
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  تمقي الشكاوى و التظممات : -

عمى أنو '' يجوز لممحبوس و ذلؾ عند المساس  04-05مف القانوف  79نصت المادة 
بحقوقو إف يقدـ شكوى لمدير المؤسسة العقابية و ىذا قصد النظر فييا، و التأكد مف صحة ما 
ورد فييا، و اتخاذ أي إجراء قانوني يراه مناسبا، و في حالة عدـ تمقي المحبوس ردا عمى 

جاز لو أف يخطر بيا قاضي تطبيؽ شكواه بعد مرور ميمة عشرة أياـ مف تاريخ تقديميا، 
 العقوبات مباشرة لكي يفصؿ فييا.

و إذا تعرض المحكـو عميو لتدابير تأديبية مف الدرجة الثالثة و المتمثمة في المنع مف 
الزيارة لمدة ال تتجاوز شير واحد، فيما عدا زيارة المحامي، و الوضع في العزلة لمدة ال تتجاوز 

ساعة مف تبميغو المقرر، تقديـ  48عميو المعني بالتدبير خالؿ  ثالثوف يوما، يحؽ لممحكـو
تظممو الذي يحاؿ إلى قاضي تطبيؽ العقوبات دوف تأخير لمنظر فيو وجوبا في أجؿ أقصاه 

 1خمسة يـو مف تاريخ إخطاره.

في حالة ما إذا قاـ المحبوس بتقديـ شكواه مباشرة إلى قاضي تطبيؽ العقوبات و لـ 
و المتمثؿ في تقديـ  79المؤسسة العقابية، فاإلجراء الوارد في مضموف المادة  يقدميا إلى مدير

المحبوس لتظمماتو أماـ مدير المؤسسة العقابية أوؿ، ال يعتبر مف اإلجراءات الممزمة التي 
يترتب عمى مخالفتيا البطالف، بؿ ىو مجرد ترتيب تنظيمي، اليدؼ منو ىو إتباع منيجية 

 ظممات.لتقديـ الشكاوى و الت

و بالتالي فشكاوى المحبوسيف و تظمماتيـ الموجية مباشرة إلى قاضي تطبيؽ العقوبات 
كما يمكف تقديميا إلى الموظفيف المؤىميف، و القضاة  2تقبؿ و ال ترفض و تعتبر صحيحة،

المكمفيف بالتفتيش الدوري لممؤسسات العقابية كؿ واحد بتخصصاتو، و يحؽ ليـ في مقابمتيـ 
مف القانوف  79و بالرجوع إلى الفقرة الرابعة مف المادة  3موظفي المؤسسة العقابية،دوف حضور 
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، فإنو يمنع عمى المحبوسيف تقديـ تظمماتيـ بصفة جماعية و ىذا نظرا لما تشكمو مف 05-04
 تيديد و خطورة عمى أمف المؤسسة العقابية.

حيات قاضي تطبيؽ و المالحظ مف خالؿ القانوف الجديد إف المشرع قاـ بتوسيع صال
العقوبات في تمقي شكاوي و تظممات المحبوسيف بغض النظر عف وضعيتيـ الجزائية، كتمقي 
شكاوي المتيميف، المستأنفيف، الطاعنيف، و المحكـو عمييـ نيائيا، و ىذا خالفا لمقانوف القديـ 

  1.الذي كاف يحصر تدخؿ قاضي تطبيؽ العقوبات عمى فئة المحكوـ عمييـ نيائيا فقط

 المساىمة في حل النزاعات المتعمقة بتنفيذ األحكام الجزائية:  -

يدخؿ تنفيذ األحكاـ الجزائية ضمف اختصاصات النيابة العامة، إال أف المشرع الجزائري 
قاـ بإضافة قاضي تطبيؽ العقوبات مف أجؿ تدارؾ و تفادي مختمؼ األخطاء التي تشوب 

ممفات االحتباس و احتكاكو بالمحبوسيف، و األخطاء األحكاـ، ىذا نظرا الطالعو الواسع عمى 
المقصودة مف طرؼ المشرع ىي األخطاء المادية مثؿ األخطاء التي ترد عمى ىوية المتيـ، 

 دوف األخطاء التي ترد عمى الموضوع سواء الوقائع أو الحيثيات.

الجزائية  ، ترفع النزاعات المتعمقة باألحكاـ04-05مف القانوف  14و طبقا لنص المادة 
بموجب طمب أماـ الجية القضائية التي أصدرت الحكـ أو القرار، و يقدـ ىذا الطمب إما مف 
النائب العاـ أو وكيؿ الجميورية أو مف قاضي تطبيؽ العقوبات أو المحبوس أو محاميو، و في 

رارا، حالة رفع الطمب مف قاضي تطبيؽ العقوبات أو المحبوس يرسؿ إلى النائب العاـ إذا كاف ق
 و إلى وكيؿ الجميورية إذا كاف حكما صادرا مف المحكمة.

الفقرة األخيرة  14، و تحديدا في المادة 04-05كما يجدر اإلشارة إليو أف القانوف الجديد 
نصت عمى أف طمبات دمج العقوبات أو ضميا ترفع أماـ آخر جية قضائية أصدرت العقوبة 

ينص عمييا، كما أنو لـ يحدد اختصاص الجية  02-72السالبة لمحرية و التي لـ يكف األمر 
 القضائية التي تنظر في ىذه الطمبات.
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و عميو فإنو في ظؿ القانوف الجديد أصبح قاضي تطبيؽ العقوبات يقوـ بتشكيؿ ممؼ 
دمج العقوبات أو ضميا، ثـ يحيمو عمى الجية القضائية المختصة، و يكوف ذلؾ وفقا 

 لإلجراءات المذكورة أعاله.

 ميم الرخص االستثنائية لمزيارة : تس -

عمى أف المحبوس المحكـو عميو، لو الحؽ في أف  04-05لقد نص المشرع في القانوف 
يتمقى زيارة أصولو و فروعو إلى غاية الدرجة الرابعة، و كذا زوجو و مكفولو و أقاربو 

طرؼ مدير  و ذلؾ بموجب رخصة زيارة تسمـ لو مف 1بالمصاىرة إلى غاية الدرجة الثالثة،
 2المؤسسة العقابية.

أما إذا تعمؽ األمر بزيارة الموصى عميو أو المتصرؼ في أموالو أو محاميو أو أي 
موظؼ أو ضابط عمومي، متى كانت أسباب مشروعة فإف المختص بتسميـ رخص الزيارة 

 3لممحبوسيف المحكـو عمييـ ىو قاضي تطبيؽ العقوبات.

دور فيما يتعمؽ بالجانب التنظيمي لممؤسسة العقابية  و عميو فإف لقاضي تطبيؽ العقوبات
و المتمثؿ في تسميـ رخص الزيارة االستثنائية و التي ىي في األصؿ مف اختصاص اإلدارة 

 العقابية.

 / سمطات رقابية : 2

يتمتع قاضي تطبيؽ العقوبات كمسؤوؿ عف عممية إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف 
لعممية و كؿ ما لو عالقة بيا، و ىذا ما يسمى بالسمطة الرقابية، و التي بإمكانية مراقبة ىذه ا

تمكف القاضي مف اإللماـ بكؿ ما يدور حوؿ العممية العالجية، و تسمح لو بالتدخؿ عند 
االقتضاء، و مراقبة مدى احتراـ المقررات التي تتخذ في ىذه المرحمة مف قبمو أو مف قبؿ 
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عممية، لذلؾ فيي تمتد لتشمؿ الرقابة عمى األشخاص و الييئات األعضاء المساىميف في ىذه ال
و الرقابة عمى مدى تطبيؽ طرؽ العالج العقابي بغية الوصوؿ إلى إعادة اإلدماج االجتماعي 

 1لممحبوسيف.

 الرقابة عمى المحكوم عمييم : -

في لقاضي تطبيؽ العقوبات رقابة عمى المحبوسيف المحكوـ عمييـ، و تتجمى ىذه الرقابة 
جعمو جية ترفع أماميا التظممات و الشكاوى عند المساس بحقوقيـ المقررة قانونا، و إف النظر 
في ىذه التظممات و الشكاوى المقدمة مف قبؿ المحكوـ عمييـ يعتبر ىمزة وصؿ بيف قضاة 
تطبيؽ العقوبات و المحبوسيف المحكـو عمييـ، لما يعينو عمى اتخاذ ما قد يكوف مناسبا مف 

  2رات، كتغيير برامج المعاممة داخؿ نفس المؤسسة أو تغيير المؤسسة.القرا

 الرقابة عمى المساىمين في عممية العالج العقابي :  -

عمى أنو '' يعيف في كؿ مؤسسة عقابية مربوف و  04-05لقد نص المشرع في القانوف 
سمطة  أساتذة و مختصوف في عمـ النفس و مساعدات و مساعدوف اجتماعيوف يوضعوف تحت

 3المدير و يباشروف مياميـ تحت رقابة قاضي تطبيؽ العقوبات.

 الرقابة عمى المؤسسات العقابية : -

إف السمطة الرقابية لقاضي تطبيؽ العقوبات تتأكد بتدخمو في رقابة ما يجري داخؿ 
المؤسسة، إذ أف ىذه المؤسسة ىي مكاف لتطبيؽ التدابير العالجية المتخذة في صالح المحكـو 

يـ، فيكوف امتداد القاضي داخميا تكممة لرقابتو عمى المحكـو عمييـ أوضاعيـ داخميا، و عمي
لتسييؿ عمؿ قاضي تطبيؽ العقوبات ثـ تخصيص مكتب خاص لو بالمؤسسة العقابية الواقعة 

 في دائرة اختصاصو و يساعده في أداء ىذه الميمة أميف ضبط يعينو النائب العاـ.
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 العقابي : الرقابة عمى طرق العالج  -

إف السمطة الرقابية لقاضي تطبيؽ العقوبات ال تتوقؼ عند حد االتصاؿ بالمحكـو عميو و 
االطالع عمى ما يجري داخؿ المؤسسة العقابية، بؿ يتعداىا إلى الرقابة إلى الرقابة عمى تطبيؽ 

الجية طرؽ العالج العقابي، و إدارتيا ذلؾ أف عممية العالج العقابي تحتوي عمى عدة طرؽ ع
يتـ إخضاع المحكـو عميو ليا، فيي بذلؾ تعكس مدى استجابة المحبوس لعممية العالج، و كذا 
مدى مالئمة ىذه الطرؽ العالجية لشخصيتو و قدراتو، و مف خالؿ الرقابة عمى األنظمة 
العالجية تتجمى سمطة قاضي تطبيؽ العقوبات في إدارة عممية إعادة اإلدماج حيث يستطيع 

 1راح أو تقرير كؿ ما يراه مناسبا لموصوؿ بالعالج إلى أغراضو.بفضمو اقت

 / سمطات قاضي تطبيق العقوبات في إطار لجنة تطبيق العقوبات : 3

استحدث المشرع الجزائري عدة سمطات لقاضي تطبيؽ العقوبات و ذلؾ في إطار المجنة 
س ليا، إذ خوؿ لو و بموجب تعيينو كرئي 04-05الجديدة التي أنشأت في ظؿ القانوف رقـ 

سمطة اإلشراؼ عمى لجنة تطبيؽ العقوبات، كما يتمتع بسمطة تحديد تاريخ جمساتيا، كما يقـو 
بالتوقيع عمى محضر االجتماع الذي يحرره أميف ضبط المجنة الذي يتضمف تاريخ االجتماع، 

معروضة، أسماء األعضاء الحاضريف، أسماء األعضاء المعنييف، موضوع االجتماع، الممفات ال
المقررات المتخذة بشأف ممؼ كؿ محبوس، كما لقاضي تطبيؽ العقوبات سمطة التأشير عمى 
السجالت المرقمة التي يمسكيا أميف المجنة و المتمثمة في سجؿ البريد العاـ، سجؿ اجتماعات 
لجنة تطبيؽ العقوبات، سجالف لإلفراج المشروط، األوؿ يتعمؽ بالممفات التي يختص فييا 

تطبيؽ العقوبات، أما الثاني يتعمؽ بالممفات التي يختص فييا وزير العدؿ، سجؿ قاضي 
مقررات منح اإلفراج المشروط، سجؿ الوضع في الورشة الخارجية، سجؿ إجازات الخروج، 
سجؿ التوقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقوبة، سجؿ التبميغات الذي يخص النيابة، سجؿ التبميغات 

طعوف، سجؿ المستفيديف مف اإلفراج المشروط الذي تقيد فيو الخاصة بالمحبوسيف، سجؿ ال
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تقارير قاضي تطبيؽ العقوبات و كذا تقارير المصالح الخارجية، و أخيرا سجؿ إلغاء مقرر 
   1اإلفراج المشروط.

العقابية الحديثة التي و كآليات تعمؿ لتحقيؽ أىداؼ مراجعة العقوبة و أغراض السياسة 
، أدرج المشرع جيات تعمؿ بالمشاركة مع 04-05تبناىا المشرع العقابي الجزائري في القانوف 

السمطة القضائية تحقيقا لسياسة جنائية ىادفة إلى تقويـ المجـر و الحد مف ظاىرة العود إلى 
ستناوليا في الفرع األوؿ، و ذلؾ إلنشائو لعدة لجاف منيا لجنة تطبيؽ العقوبات التي  2الجريمة،

 و لجنة تكييؼ العقوبات التي سنتناوليا في المطمب الثاني. 

لجنة تطبيؽ العقوبات، يرأسيا قاضي  04-05أدرج المشرع الجزائري في ظؿ القانوف 
ا يجعؿ العقوبة وسيمة تطبيؽ العقوبات، حيث تساىـ في تنفيذ السياسة العقابية، و تحقيؽ أىدافي

لحماية المجتمع عف طريؽ إعادة التربية و اإلدماج الجتماعي لممحبوسيف، و التي يتـ إنشاؤىا 
مف القانوف  24/01و ذلؾ وفقا لما جاء في مضموف المادة  3عمى مستوى كؿ مؤسسة عقابية،

التربية، و و التي تنص عمى أنو '' تنشأ لدى كؿ مؤسسة وقاية و كؿ مؤسسة إعادة  05-04
كؿ مؤسسة إعادة التأىيؿ، و في المراكز المخصصة لمنساء، لجنة تطبيؽ العقوبات يرأسيا 

 قاضي تطبيؽ العقوبات ''.
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و المالحظ مف خالؿ المادة أف المشرع أدرج كؿ المؤسسات العقابية باستثناء المراكز 
حيث  02-72المخصصة لألحداث، و ىذا عمى عكس ما كاف عميو في ظؿ األمر رقـ 

و فيما  1اقتصر تواجد لجنة الترتيب و التأديب عمى مستوى مؤسسة إعادة التربية و التأىيؿ،
 يمي سنتطرؽ إلى تعريؼ لجنة تطبيؽ العقوبات، ثـ تشكيميا، و في األخير اختصاصاتيا.

 ال : تعريف لجنة تطبيق العقوباتأو 

ف تنظيـ السجوف الجديد المتضمف قانو  04-05أحدث المشرع الجزائري في ظؿ القانوف 
لجنة تطبيؽ العقوبات في الفصؿ الثالث مف الباب الثاني تحت عنواف مؤسسات الدفاع 

و التي جاءت بديمة  2االجتماعي تسعى لتحقيؽ سياسة إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف،
 . 02-72مف األمر  24ييا المادة لمجنة الترتيب و التأديب التي نصت عم

و المتعمؽ بضبط تشكيمة لجنة  23/02/1972قرار الوزاري المؤرخ في حيث صدر ال
الترتيب و التأديب في مؤسسات السجوف و اختصاصاتيا و تفعيؿ أعماليا كونيا تضـ عدد مف 
المختصيف يكونوف ىيئة نرى فييا تجسيدا لمبدأ التعاوف و المشاركة في عممية إعادة تأىيؿ 

 عي.المحكـو عمييـ و إدماجيـ االجتما

، صدر المرسـو التنفيذي 04-05مف القانوف  24و استمرارا لما نصت عميو المادة 
المتضمف تشكيمية و سير لجنة تطبيؽ العقوبات، تضمف عدة مواد مدرجة لتحقيؽ  05/1803

التأىيؿ االجتماعي لممحكـو عمييـ، و إعادة تكييؼ العقوبة بالشكؿ الذي يضمف فعاليتيا في 
 جرامي و القضاء عمى الحالة االنتكاسية و تحقؽ العقوبة أىدافيا المرجوة.مكافحة السموؾ اإل

 
                                                 

 القانوف. ىشماوي عبد الحفيظ لطرش عمار، أساليب و آليات إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف في ظؿ  1
 .49، ص.2008، الجزائر، 16، مذكرة تخرج لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاة، الدورة 04-05رقـ  

 السالؼ الذكر. 04-05مف القانوف  24. المادة  2
، المتعمؽ بتحديد تشكيمة لجنة 2005ماي  17 الموافؽ لػ 1426ربيع الثاني  08 ، المؤرخ05/180. المرسـو التنفيذي  3

  .2005ماي  18، الصادرة بتاريخ  35، ع ، ج.رلعقوبات و كيفيات سيرىاتطبيؽ ا
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 ثانيا : تشكيمة لجنة تطبيق العقوبات : 

إف أىمية تشكيؿ لجنة تطبيؽ العقوبات و تحديد أعضائيا يرجع إلى أىمية القرارات 
ـ العناصر الحاسمة و المصيرية في حياة المحبوس لذلؾ تعيف العناية بتشكيمتيا حتى شمؿ أى

 1في العممية العالجية.

، في مادتو الثانية عمى تشكيمة لجنة تطبيؽ 05/180حيث نص المرسـو التنفيذي رقـ 
 العقوبات كالتالي : 

 قاضي تطبيؽ العقوبات رئيسا.  -

 أو المركز المتخصص لمنساء، حسب الحالة، عضوا.مدير المؤسسة العقابية،  -

 رئيس االحتباس عضوا.  -

 الضبط القضائية لممؤسسة العقابية عضوا.مسئوؿ كتابة   -

 طبيب المؤسسة العقابية عضوا.  -

 األخصائي في عمـ النفس بالمؤسسة العقابية عضوا.  -

 مربي مف المؤسسة العقابية عضوا.  -

 ية عضوامساعدة اجتماعية مف المؤسسة العقاب  -

 .تسيير أمانة لجنة تطبيؽ العقوباتإضافة إلى أميف ضبط الذي يتولى   -

جدير بالذكر أنو يمكف توسيع تشكيمة المجنة إلى عضوية قاضي األحداث بصفتو و ال
رئيس لجنة إعادة تربية األحداث و كذا مدير مركز إعادة تربية و إدماج األحداث، و ذلؾ 
عندما يتعمؽ األمر بالبت في طمب اإلفراج المشروط لمحبوس حدث، كما أنو يتـ تعييف كؿ مف 

                                                 
 . 260. أماؿ إناؿ، المرجع السابؽ، ص. 1
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و األخصائي في عمـ النفس، و المربي و كذلؾ المساعدة االجتماعية طبيب المؤسسة العقابية 
 1سنوات قابمة لمتجديد. 03بموجب مقرر مف المدير العاـ إلدارة السجوف لمدة 

تتصؿ لجنة تطبيؽ العقوبات بممؼ المحبوس، عف طريؽ قاضي تطبيؽ العقوبات، الذي 
كؿ شير أو كمما دعت الضرورة لذلؾ، يحيؿ إلييا الممؼ مف أجؿ إبداء رأييا، حيث تجتمع مرة 

بناءا عمى استدعاء قاضي تطبيؽ العقوبات باعتباره رئيسا، كما يمكف أف تجتمع بطمب مف 
 مدير المؤسسة العقابية.

و تتخذ مقرراتيا بأغمبية األصوات و في حالة التعادؿ يرجح صوت الرئيس، ووفقا لما 
فإف لجنة تطبيؽ العقوبات  05/180قـ مف المرسـو التنفيذي ر  19/01نصت عميو المادة 

مقيدة بمدة محددة، إلنياء عممية تحقيؽ إذ تقوـ بالفصؿ في الطمبات المعروضة عمييا خالؿ 
مف تاريخ تسجيميا و في حالة تخمؼ وثائؽ أساسية في الممؼ يتوجب تدخؿ  إبتداءامدة شير، 

2ماؿ الممؼ.قاضي تطبيؽ العقوبات، أو مدير المؤسسة العقابية مف اجؿ استك
  

 ثالثا : اختصاصات لجنة تطبيق العقوبات : 

باستحداث المشرع الجزائري لمجنة تطبيؽ العقوبات التي أورد سمطاتيا بموجب نص المادة 
، حتى تتوافؽ نحو إعادة توفيؽ المحبوس و إعادة تحضيره لممجتمع 04-05مف القانوف  24

 ت أىميا ما يمي : فردا صالحا و مؤىؿ إذ تعنى ىذا المجنة بصالحيا

 / ترتيب و توزيع المحبوسين : 1

إف عممية توزيع و ترتيب المحبوسيف تعد مف أىـ المراحؿ األساسية لتصنيؼ و تحديد 
نوع المؤسسة العقابية الكفيمة بموجب مستمزماتيا و إمكانياتيا عمى عالج خطورة المحكـو عميو، 

                                                 
 .180-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  02. أنظر المادة  1
الحقوؽ، . بالغ ظريفة و بدار سميرة، سياسة إصالح السجوف في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في  2

شعبة قانوف خاص/تخصص القانوف الخاص و العمـو الجنائية، جامعة عبد الرحماف ميرة، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، 
 .48-47،ص.2012/2013بجاية، 
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الصحيحة لتحقيؽ أىداؼ سياسة التأىيؿ و نزع عوامؿ إجرامو مما يؤدي إلى وضع القواعد 
 االجتماعي.

و قد اعتمد المشرع الجزائري مبدأ التصنيؼ عف طريؽ ترتيب و توزيع المحبوسيف حسب 
وضعيتيـ الجزائية و خطورة الجريمة و حسب الجنس و السف و الشخصية مع االعتداد بدرجة 

 االستعداد لإلصالح.

ي الوسيمة المثمى لتحديد فئات المحبوسيف حسب و عمى اعتبار أف الترتيب و التوزيع ى
معايير عممية و توزيعيـ عمى أنواع المؤسسات العقابية مف أجؿ تنفيذ برامج العالج التي 
تختمؼ باختالؼ الفئة المخصصة ليا كما يعتبر التصنيؼ أداة لتفريد تنفيذ العقوبة و تكييفيا 

ابية، و بذلؾ ييدؼ إلى رسـ برنامج عالج حتى يتحقؽ التالـؤ بيف الشخصية و المعاممة العق
يستمد مف عناصر ىذه الشخصية انطالقا مف المعطيات التي كشؼ عنيا الفحص النفسي و 

 1الطبي الذي اجري مسبقا عمى المحبوس.

كما أف القوؿ باختصاص لجنة تطبيؽ العقوبات بترتيب و توزيع المحبوسيف عمى مستوى 
تبنى التوجيو بقوة القانوف عمى اعتبار العقوبة المحكوـ بيا المؤسسات يعكس حقيقة أف المشرع 

أو باقي العقوبة و ترؾ ليا مسألة الترتيب داخؿ المؤسسة العقابية في ظؿ غياب توجيو حقيقي 
مبني عمى أساس شخصية المحكوـ عميو و بواعثو اإلجرامية و درجة خطورتو اإلجرامية التي 

 2قد تعكس خطورة الجريمة.
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 بعة تطبيق العقوبات و تكييفيا / متا2

لقد منح المشرع الجزائري لمجنة تطبيؽ العقوبات اختصاص متابعة تطبيؽ العقوبات 
السالبة لمحرية و البديمة عند االقتضاء، مستحدثا ىذه اآللية قصد تمكيف أفضؿ مف مواجية 

خالؿ دراسة سياسة التأىيؿ االجتماعي، كما منح ليا سمطة متابعة و مراجعة العقوبة مف 
 ممفات الوضع في األنظمة العالجية : 

 دراسة طمبات إجازة الخروج.  -

 دراسة طمبات التوقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقوبة.  -

 دراسة طمبات اإلفراج المشروط أو اإلفراج الصحي.  -

 دراسة طمبات الوضع في الو رشات الخارجية.  -

 1دراسة طمبات الوضع في الوسط المفتوح.  -

 بيق برامج إعادة التربية و تفعيل آلياتيا :/ متابعة تط3 

إف عممية متابعة تطبيؽ برامج إعادة تربية المحبوس و تفعيؿ آلياتيا بالشكؿ الذي يسيـ 
في مراقبة حالة المحبوس و تطور درجة عالجو، فإذا استفاد المحبوس مف أحد األنظمة 

دماجو االجتماعي، كمتابعة عممية العالجية يمكف لمجنة متابعتيا حتى تحقؽ أىدافيا في إعادة إ
 تعميمو و تكوينو الميني.

و تجدر اإلشارة إلى إنشاء لجنة تطبيؽ العقوبات في كؿ مؤسسة عقابية سواء مؤسسة 
وقاية أو إعادة التربية أو إعادة التأىيؿ، تعمؿ عمى تسييؿ متابعة فعمية لمبرامج اإلصالحية مما 

اقبة عمى مختمؼ المجاف المتواجدة في مختمؼ يستوجب متابعة حالة المحبوس ألف المر 
 المؤسسات العقابية يعطي حركية أكثر و فعالية لسياسة إعادة اإلدماج.

                                                 
 .04-05مف القانوف  24. انظر المادة  1
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و بيذا المعني قد وسع المشرع مف سمطات لجنة تطبيؽ العقوبات كييئة مستقمة تابعة 
مشورة لقاضي إداريا لوزير العدؿ و اغمب أعضائيا إدارييف، تتولى ميمة أساسية و ىي تقديـ ال

 1تطبيؽ العقوبات.

استحدث المشرع الجزائري ىيئة أطمؽ عمييا تسمية '' لجنة تكييؼ العقوبات '' قصد 
تمكينيا مف مياـ الطعف في إطار تفعيؿ آليات تساند قاضي تطبيؽ العقوبات، و تعمؿ عمى 

ىمية ىذه المجنة سنقـو بتعريفيا أوال ثـ تبياف تحقيؽ أىداؼ تنفيذ و تكييؼ العقوبة، و أل
 2تشكيمتيا التي ليا أىمية في تحديد صالحياتيا.

 أوال : تعريف لجنة تكييف العقوبات 

مف قانوف تنظيـ السجوف و تحدث لدى وزير  143ىي آلية جديدة نصت عمييا المادة 
السجوف و إعادة  إلدارةالعامة العدؿ حافظ األختاـ في حيف يتواجد مقرىا عمى مستوى المديرية 

 . 05/181اإلدماج، أنشأت بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 

 تتشكؿ لجنة تكييؼ العقوبات مف :  ثانيا : تشكيل لجنة تكييف العقوبة 

 قاضي مف قضاة المحكمة العميا، رئيسا.  -

 ممثؿ عف المديرية المكمفة بإدارة السجوف برتبة نائب مدير عمى األقؿ، عضوا.  -

 ممثؿ عف المديرية المكمفة بالشؤوف الجزائية، عضوا.  -

 مدير مؤسسة عقابية عضوا.  -

 طبيب ممارس بإحدى المؤسسات العقابية، عضوا.  -
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عضويف يختارىما وزير العدؿ مف بيف الكفاءات و الشخصيات التي ليا معرفة   -
 بالمياـ المسندة إلى المجنة.

مكف لمجنة أف تستعيف بأي شخص يعيف الرئيس مقرر المجنة مف بيف أعضائيا، ي
 1لمساعدتيا في أداء مياميا.

بتحديد التشكيمة يتضح لنا أف لجنة تكييؼ العقوبات تضـ أىـ المديريات و الييئات 
سنوات قابمة لمتجديد مرة  03المركزية حيث يتـ التعييف بموجي قرار مف وزير العدؿ لمدة 

بؿ انتيائيا، يتـ استخالفو بنفس األشكاؿ و في حالة انقطاع عضوية احد أعضائيا ق، واحدة
  2السابقة.

ما يمفت االنتباه فيما يخص تشكيمة ىذه المجنة، وجود توازف بيف ممثمي اإلدارة العقابية و 
ممثمي السمطة القضائية، و ىذا عكس ما نجده في لجنة تطبيؽ العقوبات التي يغمب عمييا 

 ممثمي اإلدارة العقابية.

ة بالممفات التي ترد إلييا مف قاضي تطبيؽ العقوبات، تشرع بدراستيا بمجرد اتصاؿ المجن
مباشرة بحضور ثمثي أعضائيا عمى األقؿ، و التحقؽ مف توافر الوثائؽ األساسية في الممؼ، 

 3لتصدر المجنة رأيا يشكؿ مقررا بأغمبية األصوات، و في حالة التعادؿ يرجح صوت الرئيس.
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 ييف العقوبات ثالثا : اختصاصات لجنة تك

مف أجؿ أداء مياميا تولى المشرع الجزائري تحديد دورات انعقاد اجتماعات المجنة لتجتمع 
مرة واحدة كؿ شير في دورة عادية أو دورة استثنائية كمما دعت الضرورة لذلؾ، بناءا عمى 

 استدعاء مف رئيسيا.

ت و كيفيات سيرىا و ، المتعمؽ بتشكيمة لجنة تكييؼ العقوبا05/181و قد حدد المرسـو 
تنظيميا االختصاصات الممنوحة لمجنة تكييؼ العقوبات، إذ نجدىا بصفة أساسية جية فاصمة 
في الطعوف المقدمة ضد قرارات قاضي تطبيؽ العقوبات ووزير العدؿ، كما تيتـ بالفصؿ في 

 يمي :اإلخطارات، و إبداء رأييا في طمبات اإلفراج المشروط، و التي سنتطرؽ إلييا فيما 

 04-05، مف القانوف 161 – 141 – 133البت في الطعوف الواردة في المواد  - أ
التي تتعمؽ أساس بالطعف في مقرر التوقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقوبة، كذلؾ مقرر 
اإلفراج المشروط الصادر عف قاضي تطبيؽ العقوبات، الفصؿ في اإلخطارات 

 الصادرة مف وزير العدؿ حافظ األختاـ.

سة طمبات اإلفراج المشروط، التي يعود اختصاص البت فييا لوزير العدؿ و ذلؾ درا -ب   
مف القانوف  143إلبداء رأييا فييا، قبؿ إصدار مقررات بشأنيا، و بالرجوع إلى نص المادة 

 05/181.1مف المرسـو التنفيذي رقـ  10و المادة  04-05رقـ 

قوبات نممس اىتماـ المشرع و مف خالؿ ما تـ عرضو مف مياـ و تشكيمة تكييؼ الع
بسياسة اإلدماج و اإلصالح و ىذا مف خالؿ بث ىذه المجنة في المسائؿ التي يطعف فييا 
المحبوس و التي يولييا ىذا األخير االىتماـ األخير، لما ليا مف تأثير عمى نفسيتو، خاصة إذا 

روج، فمحاولة المشرع تعمؽ األمر برفض طمب توقيؼ العقوبة و اإلفراج المشروط  و إجازة الخ
إيجاد ىذه المجنة عمى مستوى اإلدارة المركزية و تدعيميا بتشكيمة ليا الدراية الكافية في ىذا 

                                                 
، عمى أنو، '' تبدي المجنة رأي في طمبات اإلفراج المشروط التي يؤوؿ 05/181مف المرسـو التنفيذي رقـ  10. تنص المادة  1

 يوما إبتداءا مف تاريخ استالميا''. 30االختصاص فييا إلى وزير العدؿ حافظ األختاـ في اجؿ 
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المجاؿ بغرض البث في ىذه الطمبات الحساسة، ليو دليؿ عمى حرصو في تطوير أساليب 
 إعادة اإلدماج.
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عمى الفرد المنحرؼ ال تشمؿ سوى المساس  انطالقا مف فكرة أف العقوبة المحكـو بيا

بحؽ الفرد في الحرية، لـ يعد تنفيذ العقوبة السالبة لمحرية مجرد إجراء يتـ بواسطتو التحفظ عمى 
ة منيجا يطبؽ وفؽ أصوؿ بؿ أصبح في ظؿ السياسة العقابية الحديث 1المحبوس مدة العقوبة،

عممية فنية، مع األخذ بعيف االعتبار شخصية المحبوس و ظروفو، و نوع و درجة العقوبة و 
المعاممة العقابية األنجع لعالجو، و المقصود بو ىو  أسموبخطورة الجريمة حتى يتـ اختيار 

شريفا نافعا و  إصالح المحبوس و تقويمو، و ىدايتو إلى الطريؽ السوي و جعمو مواطنا صالحا
  2منتجا.

لذلؾ تولي السياسة العقابية القائمة عمى فكرة الدفاع االجتماعي بصفة جوىرية أىمية 
كونو يسمح بالتعرؼ عمى شخصية المجـر و تحديد أسموب المعاممة العقابية  خاصة لمتفريد

ؿ المجـر و المالئـ، فسياسة الدفاع االجتماعي تتطمب مف القاضي عدـ االكتفاء بتكييؼ الفع
، إنما يجب أف يصبح تحديد  تقدير مسؤولية الفاعؿ في ضوء جسامة الجريمة و سوابؽ المجـر
القاضي لمجزاء مرتبطا بشكؿ مباشر بمجموعة مف العناصر الضرورية التي تسمح بالممارسة 

 الرشيدة لمسمطة التقديرية الممنوحة لمقاضي. 

ة اإلدماج االجتماعي التي اعتمدىا سنتناوؿ في ىذا المبحث إلى أساليب إعادحيث 
إلى أنظمة تكييؼ العقوبة في المبحث  ، أيف سنتطرؽ04-05المشرع الجزائري في ظؿ القانوف 

 في المبحث الثاني. الرعاية الالحقة لممحبوسيف المفرج عنيـ األوؿ و

 

                                                 
مجمة الحقوؽ، جامعة اؼ القضاء عمى التنفيذ كضماف لحقوؽ نزالء المؤسسات العقابي، . أرحومة، موسى مسعود، إشر  1

 .206-205، ص.2008، الكويت، 4 الكويت، ع
، 2002، الرياض، 2. أحسف طالب، الجريمة و العقوبة و المؤسسات اإلصالحية، دار الزىراء لمطبع و النشر، ط  2

 .239ص.
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تكييؼ العقوبة، حيث نص عميو المشرع نظاـ جديد يعرؼ ب 04-05لقد استحدث القانوف 
في الباب السادس مف ىذا القانوف، و يضـ ثالثة فصوؿ، الفصؿ األوؿ تطرؽ فيو إلى إجازة 

، و الفصؿ الثاني تطرؽ فيو إلى التوقيؼ المؤقت لتطبيؽ 129الخروج، و ىذا في المادة 
ألخير معروؼ في األمر العقوبة، و الفصؿ الثالث يضـ اإلفراج المشروط، و إف كاف النظاـ ا

أدخؿ عميو عدة مستجدات جعمت منو ينتقؿ مف نظاـ عقوبة  04-05، إال أف القانوف 72-02
 إلى تكييؼ العقوبة، تماشيا مع سياسة اإلصالح و إعادة اإلدماج لممسجونيف .

حيث قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبيف، تناولنا في المطمب األوؿ األنظمة المعتمدة داخؿ 
 .المغمقة، و في المطمب الثاني األنظمة المعتمدة خارج البيئة المغمقة  البيئة

 أقرىا المشرع الجزائري في ىذا المطمب سنتطرؽ إلى مختمؼ أنظمة تكييؼ العقوبة التي
، تناولنا في الفرع ثالث فروع و بدوره ىذا المطمب قسمناه إلى المعتمدة داخؿ البيئة المغمقة

نظاـ  لمعقوبة، و لتطبيؽ نظاـ إجازة الخروج، و في الفرع الثاني نظاـ التوقيؼ المؤقتاألوؿ 
   .في الفرع الثالث اإلفراج المشروط

ة عمى تمنح لممحبوس المحكـو عميو كمكافأالتي  اإلجراءاتتعتبر إجازة الخروج مف بيف 
حسف سيرتو و سموكو داخؿ المؤسسة العقابية، و لمتفصيؿ فييا سنتعرض لتعريفيا، و تبياف 

و في األخير نتطرؽ إلى براز الفرؽ بينيا و بيف رخصة الخروج، جانب إشروطيا، إلى 
 األىداؼ المرجوة مف إجازة الخروج.
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 أوال : تعريف إجازة الخروج :

ماضي ألسباب إنسانية بحتة تقتضييا الضرورة كما ىو لقد كاف ىذا النظاـ مقررا في ال
قريب لو بمرض خطير أو يتوفي ىذا القريب، فيسمح لممحكـو عميو بعيادة لحاؿ عندما يصاب 

 1أو حضور جنازتو. قريبو

الذي عقد في ساف ريمو في و لقد أقر ىذا النظاـ مؤتمر الدفاع االجتماعي الدولي 
أف ال تتضمف تيديدا  لممحكـو عميو بشرط اإلجازاتىذه  ، إذ أوصى بمنح1948نوفمبر سنة 

  2لممجتمع بالخطر، وأف يكوف مف شأنيا تأىيؿ المحكوـ عميو.

، حيث تـ بمقتضاه السماح 04-05رقـ  لقد عرؼ المشرع إجازة الخروج بموجب القانوف
يجوز  عمى أنو '' 129لممحبوس بترؾ السجف خالؿ فترة محددة بعشرة أياـ، و تنص المادة 

ة المحبوس حسف السيرة و مكافألقاضي تطبيؽ العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبيؽ العقوبات، 
بمنحو إجازة سنوات أو أقؿ عنيا،  03السموؾ و المحكـو عميو بعقوبة سالبة لمحرية تساوي 

 خروج مف دوف حراسة لمدة أقصاىا عشرة أياـ ''.

مقابؿ ة تمنح لمسجيف عبارة عف مكافأ و باستقراء نص المادة نالحظ أف إجازة الخروج
 3التي قضاىا إلى حيف منحو اإلجازة. فترة عقوبتو تصرفاتو و حسف سموكو و سيرتو طيمة

يمكف '' و التي تنص عمى أنو ، 02-72مف األمر رقـ  118مادة و تقابؿ ىذه المادة، ال
أف ـ التابعة لممؤسسة لقاضي تطبيؽ األحكاـ الجزائية بع استشارة لجنة الترتيب و حفظ النظا

عمميـ و استقامة  أحسنوالممحكـو عمييـ الذيف  المكافأةيقترح عمى وزير العدؿ منح عطمة 
 سيرتيـ.

                                                 
 .388ؽ، ص.. أبو العال عقيدة، المرجع الساب 1
 .466. محمود نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص 2
 .155. لعرـو أعمر، المرجع السابؽ، ص. 3
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يمكف أف تتجاوز خمسة عشر  ي المقرر الذي منحت بموجبو و التيتحدد ىذه العطمة ف
 .يوما''

تطبيؽ  مف صالحيات قاضي أصبح اإلجازةيظير أف منح مقرر  و بتحميؿ المادتيف
العقوبات بعد إف كاف يمنح مف طرؼ وزير العدؿ، باقتراح مف قاضي تطبيؽ األحكاـ الجزائية، 

مف خمسة عشر يوـ إلى  اإلجازةكما نالحظ أف المشرع في القانوف الجديد قد قمص مف مدة 
و  عشرة أياـ، كما أف إجازة الخروج في ظؿ القانوف القديـ كانت تمنح لمسجناء بمجرد استقامتيـ

، في حيف أنو يقتر منحيا في القانوف الجديد مف طرؼ قاضي تطبيؽ العقوبات حسف سيرتيـ
 1بتوفر مجموعة مف الشروط.

 من نظام إجازة الخروج : االستفادةثانيا : شروط 

فإنو يشترط لالستفادة مف ىذا  04-05مف قانوف تنظيـ السجوف رقـ  129طبقا لممادة 
 النظاـ مؿ يمي : 

 أياـ كحد أقصى . 10الخروج ال تتعدى  مدة إجازة  -

 أف يكوف المحبوس يتمتع حسف السيرة و السموؾ .  -

 أف يكوف المحبوس محكـو عميو نيائيا.  -

 سنوات. 03أف يكوف محكـو عميو بعقوبة سالبة لمحرية أقصاىا   -

و يمكف لمقرر منح إجازة الخروج أف يشتمؿ عمى شروط خاصة، تحدد بموجب قرار مف 
إال أف المشرع لـ يوضح المعيار الذي يحدد مف خاللو وزير العدؿ الشروط  2ؿ،وزير العد

                                                 
 .59. بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. 1
 ،السالؼ الذكر.04-05مف القانوف  129/2. المادة  2
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كما تجدر اإلشارة أف استفادة األحداث مف إجازة الخروج غير  1،الخاصة لمنح إجازة الخروج
 2مقترف بالشروط السالفة الذكر.

ظ كما يمكف أف يتضمف مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة يحددىا وزير العدؿ حاف
مف القانوف نفسو،  161كما نشير إلى أنو يجوز لمجنة تكييؼ العقوبات وفقا لممادة  3األختاـ،

إلغاء مقرر اإلجازة بطمب مف وزير العدؿ، و في حالة إلغاء المقرر يعاد المحكوـ عميو إلى 
 نفس العقوبة لقضاء بقية عقوبتو.

 ثالثا : الفرق بين إجازة الخروج و رخصة الخروج :

رخصة الخروج ضمف األنظمة الخاصة باالحتباس، حيث يجوز لمقاضي  رد المشرعلقد أو 
لمخروج بعد  أف يمنح لممحبوسيف ترخيصاباالستناد إلى أسباب مشروعة و استثنائية، المختص 

وجوىر االختالؼ بينيا و بيف إجازة الخروج، ىو أف رخصة الخروج 4إخطاره لمنائب العاـ،
أف إجازة الخروج تمنح دوف حراسة. و فيما حراسة، في حيف تخضع لرقابة و تكوف تحت ال

تمنح مف طرؼ قاضي تطبيؽ  أقصىفإف مدة ىذه األخيرة ىي عشرة أياـ كحد يتعمؽ بالمدة 
بعد أخذ رأي لجنة تطبيؽ العقوبات، أما رخصة الخروج فتمنح مف طرؼ قاضي  العقوبات
ضي التحقيؽ، وكيؿ الجميورية و و الذي يتواجد عمى مستواه الممؼ بما في ذلؾ قا مختص

 النائب العاـ.

 : أىداف نظام إجازة الخروج و دوره في إعادة اإلدماج : رابعا

لقد تبنى المشرع الجزائري ىذه اآللية و النظاـ في قانوف تنظيـ السجوف عمى غرار 
ئد التشريعات و األنظمة المقارنة في ىذا المجاؿ، و ذلؾ نظرا لما يحققو مف أىداؼ و فوا

 التربية داخؿ المؤسسات العقابية و إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف.
                                                 

 .59. بريؾ الطاىر المرجع السابؽ، ص. 1
 الذكر. ، السالؼ04-05مف القانوف رقـ  125. المادة  2
 ، السالؼ الذكر.04-05مف القانوف  129. المادة  3
 ، السالؼ الذكر.04-05، القانوف 56. المادة  4
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كما أف اتصاؿ المحبوس بالعالـ الخارجي، يسمح لو باالجتماع مع أسرتو و ذلؾ مف شانو 
أف يبعث في المحبوسيف الطمأنينة و الراحة النفسية و اليدوء، مف خالؿ تفقد أحواؿ أىالييـ، و 

 1.ورة في عممية تأىيميـىذا ما يساىـ بالضر 

مف صدمة منيا التخفيؼ  تعود عمى المحبوسأخرى لنظاـ إجازة الخروج آثار ايجابية و 
و   اإلفراج التي تصيب المحبوس الذي افتقد كؿ اتصاؿ بالعالـ الخارجي خالؿ فترة العقوبة، 

نتيجة  فرصة لممحبوس لمتقميؿ مف حدوث المشاكؿ العائمية التي حدثتتعد أيضا بمثابة 
 لمنظاـ الداخمي لممؤسسة العقابية.إجازة الخروج دورا في احتراـ المحبوس كما تمعب ، اعتقالو

ي فظروؼ تقتضي تواجده  قد يحدث عند تنفيذ العقوبة السالبة لمحرية عمى المحكـو عميو
 ألسبابب الحرية خالؿ فترة العقوبة، و يكوف التوقيؼ مما يستوجب رفع قيد سمحالة حرية، 

 إنسانية بالدرجة األولى و أخرى إدماجية.

ضمف األنظمة المستحدثة التي  إجراء التوقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقوبة،يندرج نظاـ 
تعريؼ انتيجيا المشرع في إطار السياسة اإلصالحية المستحدثة، و فيما يمي سنتعرض إلى 

 قت لمعقوبة و كذا شروط و إجراءات االستفادة منو.التوقيؼ المؤ 

 أوال : تعريف التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة 

 يعرؼ التوقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقوبة عمى أنو، تعميؽ لتنفيذ و رفع قيد سمب الحرية
و منيا  و اختمفت التسميات التي عرؼ بيا النظاـخالؿ مدة معينة يحددىا القانوف و قد تعددت 

مف  130و قد عرفيا المشرع الجزائري مف خالؿ المادة التعميؽ المشروط لتنفيذ العقوبة،  :
لجنة  رأيبعد أخذ يجوز لقاضي تطبيؽ العقوبات،  و التي تنص عمى أنو '' 04-05القانوف 

بتوقيؼ تطبيؽ العقوبة السالبة لمحرية لمدة ال تتجاوز تطبيؽ العقوبات، إصدار مقرر مسبب 
                                                 

، 1988، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2. محمد صبحي نجـ، المدخؿ إلى عمـ اإلجراـ و عمـ العقاب، ط 1
 .149ص.
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أو واحدة ( 1المحكوـ بيا عمى المحبوس يقؿ عف سنة ) ا كاف باقي العقوبةأشير، إذ 03
 يساوييا '' 

أف األمر  مادة في القانوف القديـ، ما يعني أيو الجدير بالذكر أف ىذه المادة ال تقابميا 
إلى التأجيؿ المؤقت  باإلشارةاكتفى  إنمالـ يتطرؽ لمتوقيؼ المؤقت لمعقوبة، و  72-02

 1منو. 15/01ائية، و ىو ما ورد في المادة لألحكاـ الجز 

و جوىر االختالؼ بيف التوقيؼ المؤقت لمعقوبة و التأجيؿ المؤقت لتنفيذ األحكاـ الجزائية 
يكمف في أنو في الحمة األولى يكوف الحكـ قد صدر و المحكوـ عميو متواجد داخؿ المؤسسة 

يا المحكوـ عميو داخؿ المؤسسة العقابية و التي ال يتواجد في العقابية، عمى خالؼ الحالة الثانية
 2باتا. أصبحذلؾ عمى الرغـ مف أف الحكـ أو القرار الصادر ضده 

 ثانيا : شروط االستفادة من نظام التوقيف المؤقت لتنفيذ العقوبة 

باقي العقوبة كاف  إذاال يمكف االستفادة مف نظاـ التوقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقوبة إال 
-05مف القانوف  130/1قؿ عف سنة واحدة أو تساوييا  المادة ى المحبوس تالمحكـو بيا عم

 :  متى توافر أحد األسباب التالية، 04

 وفاة أحد أفراد عائمة المحبوس.  -1

الوحيد  المتكفؿإصابة أحد أفراد عائمة المحبوس بمرض خطير، و أثبت المحبوس بأنو   -2
 .بالعائمة

شاف بقائو في الحبس إلحاؽ الضرر باألوالد  كاف زوجو محبوسا أيضا، و كاف مفإذا   -3
 القصر أو بأفراد العائمة اآلخريف المرضى منيـ و العجزة.

                                                 
مكف أف تؤجؿ بكيفية مؤقتة تنفيذ عقوبة الحرماف مف الحرية فيما الممغي : '' ي 02-72مف األمر  15/01. تنص المادة  1

 يخص األشخاص، الذيف لـ يكونوا محبوسيف عندما يصبح المقرر الصادر عمييـ نيائيا ''
 .61. بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. 2
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 التحضير لممشاركة في امتحاف.  -4

 .130/2، المادة خضوع المحبوس لعالج طبي  -5

أف المشرع قد أضفى عمييا  130في الشروط المنصوص عمييا في المادة و المالحظ 
األمور،  فرصة لممحبوس المحكـو عميو لمتدارؾ و تأدية بعضأعطى ال حينما اإلنسانيالطابع 

، حيث ارتكابو لفعؿ مجـرنتيجة  عمى حساب تطبيؽ العقوبة المحكـو بيا عميوالشخصية، 
و يترتب عمى مقرر التوقيؼ فضؿ المشرع مصمحة المحكـو عميو عمى مصمحة المجتمع، 

 فترة التوقيؼ و ال تحسب ىذه الفترةس خالؿ المؤقت لتطبيؽ العقوبة، رفع القيد عف المحبو 
 1.ضمف مدة الحبس التي قضاىا المحبوس فعال

 االستفادة من نظام التوقيف المؤقت لتوقيف العقوبة ثالثا : إجراءات 

يقدـ المحبوس أو ممثمو أو أحد أفراد عائمتو طمب لالستفادة مف ىذا النظاـ يجب إف 
و ىذا الطمب إلى قاضي تطبيؽ العقوبات الذي يفصؿ فيو عميؽ العقوبة، و يوجاالستفادة مف ت

 عشرة أياـ مف تاريخ إخطاره. 10خالؿ 

و يصدر قاضي تطبيؽ العقوبات مقررا مسببا بالتوقيؼ المؤقت بالتوقيؼ المؤقت لتوقيؼ 
التابعة لممؤسسة  لجنة تطبيؽ العقوبات رأي، بعد أخذ أشير 03العقوبة لمدة ال تتجاوز 

أو الرفض لمنائب العاـ و المحبوس حسب الحالة في المؤقت  مقرر التوقيؼ بمغالعقابية، و ي
 أياـ مف تاريخ البت فيو. 03 أقصاهاجؿ 
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 رابعا : آثار مقرر التوقيف المؤقت لمعقوبة 

يجوز لممحبوس و النائب العاـ الطعف في مقرر التوقيؼ المؤقت لتوقيؼ العقوبة أو   -1
ثمانية أياـ مف  08لعقوبات التابعة لوزارة العدؿ خالؿ مقرر الرفض أماـ لجنة تكييؼ ا

تاريخ تبميغ المقرر، و يكوف لمطعف في مقرر التوقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقوبة أثر 
 موقؼ.

 يخمي سبيؿ المحبوس و يرفع القيد عنو خالؿ فترة التوقيؼ.  -2

مف  131ال تحسب فترة التوقيؼ ضمف مدة الحبس التي قضاىا المحبوس فعال، المادة   -3
 .04-05القانوف 

مجمد إف صح التعبير أو غير ىذا النظاـ أف  فإننا نالحظ و مف خالؿ الممارسة الميدانية
العمؿ و ىنا يبقى السؤاؿ مطروح عف سبب عدـ  ات العقابية في الجزائر،في المؤسسمعموؿ بو 

حالة استفادتو  في بالنسبة لممحكـو عميوالذي يعتبر مف األىمية بما كاف خاصة بيذا النظاـ 
و ترتيب أموره العالقة مف أجؿ تسوية أوضاعو و ما يعود عميو مف منفعة  مف ىذا النظاـ، 

 خالؿ فترة توقيؼ العقوبة.

عدـ اعتماد ىذا النظاـ و العمؿ بو يعود إلى عزوؼ سبب أف  و مف وجية نظرنا
طمبات االستفادة مف  يـعف تقد و ممثمو القانوني و حتى أفراد عائمتوأالمحبوس المحكوـ عميو 

 لمجيودلنظاـ مف جية، و مف جية أخرى تجاىؿ قضاة تطبيؽ العقوبات و عدـ بذليـ ىذا ا
 .مف خالؿ تحسيس المساجيف بتقديـ طمبات لالستفادة منو ىذا النظاـلتفعيؿ 

ميو، بعد تنفيذه جزء مف المدة المحكوـ ع عف اإلفراجتتمثؿ المعاممة العقابية في قد 
عمى حسف سموكو داخؿ المؤسسة العقابية، و ينطوي األمر كنوع مف مكافأتو  المحكوـ بيا عميو
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لقيود  إخضاعوحينئذ عمى تدرج المحكـو عميو مف السمب المطمؽ لمحرية إلى اإلفراج عنو و 
 معينة.

وط و إجراءات االستفادة شر و سنتطرؽ فيما يمي إلى تعريؼ نظاـ اإلفراج المشروط، و 
 .منو

 أوال : تعريف نظام اإلفراج المشروط

سبيؿ المحكـو عميو الذي قضى فترة معينة مف العقوبة  إخالءالمشروط  باإلفراجيقصد 
وضعو تحت المراقبة و  أثناءقبؿ انقضاء مدة العقوبة كاممة تحت شرط أف يسمؾ سموكا حسنا 

 1االختبار.

مف أساليب إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف لمسماح  باأسمو و عمى ىذا فيو يعتبر 
مساعدة و مراقبة يحددىا  بإجراءاتعمى أف يكوف ذلؾ مصحوبا  ليـ بالعودة إلى حياة الحرية

لممحكـو  المجدي أف تستمر العقوبة السالبة لمحريةالقانوف، و الفكرة في ىذا النظاـ أنو مف غير 
طالما ثبت لمقائميف عمى المؤسسة العقابية أف سموكو خالؿ المدة التي قضاىا فييا يدعو عميو 

 و قوـ نفسو. و أنو استجاب لبرامج اإلصالح و التأىيؿإلى الثقة، 

فيستتب  مف ازدحاـ السجوف، تظير أىمية ىذا النظاـ في انو يخفؼو مف ناحية أخرى 
 2بصورة أفضؿ. التأىيؿفيذ برامج اإلصالح و تنالعقابية  لإلدارةاألمف داخميا و تتاح 

التعريؼ أعاله، فإف اإلفراج المشروط يتميز بجممة مف الخصائص منيا أنو ال  حسبو 
ع ذىا خارج المؤسسة العقابية مع خضو و إنما ىو مجرد تعديؿ لكيفية تنفيينيي تنفيذ العقوبة، 

  إلى االلتزامات المتفؽ عمييا. المستفيد منو

                                                 
 .212، ص 2006، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 03اإلجراـ و عمـ العقاب، ط  . إسحاؽ إبراىيـ منصور، عمـ 1
 .435. محمد أبو العال عقيدة، المرجع السابؽ، ص. 2
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اقتضاه  تنفيذىا ألسموبنيائيا و إنما ىو تعديؿ  إفراجاال يعد فراج المشروط كما أف اإل
انتيت مدتيا  إذاتطور شخصية المحكوـ عميو، مما يعني أف العقوبة تستمر و ال تنقضي إال 

 1المحددة في الحكـ الجزائي كاممة.

 االستفادة من نظام اإلفراج المشروط : شروط  ثانيا

 أخرىنظاـ اإلفراج المشروط بعضيا يتعمؽ بالمحبوس و  لتطبيؽ روط الالـز توافرىاالش
يتعمؽ  و بعضيا شكميالناشئة عف الجريمة المالية بمدة العقوبة و بضرورة الوفاء بااللتزامات 

 .حتى يستفيد المحبوس ـ اإلفراج المشروط إتباعياالتي يجب  باإلجراءات

 بالمحبوس الشروط المتعمقة  /1

تنفيذ  أثناءميو حسف السموؾ : يعتبر السموؾ الحسف لممحبوس ف يكوف المحكـو عأ -
ذلؾ إف التزاـ بيا عميو شرطا ضروريا لالستفادة مف اإلفراج المشروط،  المحكوـالعقوبة 

و تفاعمو مع أساليب إعادة التربية بصورة ايجابية  المحبوس بالسموؾ الحسف إنما يؤكد استجابتو
اندماجو في  لفعمي بما ال يدعو مجاال لمشؾ عمى سيولة و يعتبر ذلؾ دليال عمى اإلصالح ا

 المجتمع.

العقابية بحكـ موقعيا القريب مف المحكـو عميو أقدر مف غيرىا عمى الوقوؼ  إلدارةف و أل
تقييـ سموكو و طبيعة  طريؽعف و مدى استحقاقو ليذا النظاـ،  لمالحظة تطور شخصيتو

 2و استجابتو لممعاممة العقابية.عالقاتو بزمالئو و مدى حرصو عمى النظاـ 

  تقديـ ضمانات جدية لالستقامة مف طرؼ المحبوس فال يكفي أف يكوف حسف السيرة و  -
ضمانات جدية تثبت استقامتو، و يظير مف ىذا الشرط  مشروط بؿ عميو تقديـ إفراجاالسموؾ لمنحو 

ظير أ عبارة '' و 04-05مف القانوف  134في المادة المشرع الجزائري مف خالؿ استخداـ 
 .ضمانات جدية الستقامتو''

                                                 
 .517. محمد نجيب حسني، المرجع السابؽ،ص. 1
 .424، ص1985، دار النيضة العربية، بيروت، 05. فوزية عبد الستار، مبادئ عمـ اإلجراـ و عمـ العقاب، ط 2
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و مف بيف أىـ الضمانات التي يمكف إف يقدميا المحبوس ىي انجازه عمؿ مفيد خالؿ 
أو عمؿ بالورشات الخارجية، و كؿ نشاط آخر يبرز فترة االختبار مف تعميـ أو تكويف ميني، 

 1.لإلصالحفيو استعاده 

 باإلفراجفينبغي رضاء المحكـو عميو المشروط : اإلفراج الموافقة عمى الخضوع لتدابير 
شروط معينة منيا  المشروط و ما يبرر اشتراط ىذا الرضا كوف إف اإلفراج يقـو عمى توافر

كما إف المشرع ، بإرادتوو ىذا ال يتحقؽ إال حسف سموؾ المحكـو عميو داخؿ المؤسسة، 
تي يتضمنيا مقرر منح اإلفراج الجزائري اقر صراحة ضرورة موافقتو عمى الشروط الخاصة ال

  2المشروط.

 الشروط المتعمقة بمدة العقوبة  /2

تتطمب أغمب التشريعات إف يمضي المحكوـ عميو فترة معينة مف مدة العقوبة المحكـو بيا 
قبؿ أف يتقرر اإلفراج عنو شرطيا، و تدعى بفترة االختبار، ىذه عميو في المؤسسة العقابية، 

الشعور بالعدالة حيث ال يقبؿ أف يفرج  إرضاءفي تحقيؽ الردع العاـ و  األخيرة تجد تفسيرىا
 إىدارعف المحكوـ عمييـ في جرائـ خطيرة بعد فترة وجيزة مف سجنيـ، ففي ذلؾ تيديد لألمف و 

 3لغرض العقوبة في الردع و العدالة.

ؾ بيف ، مميزا في ذل04-05مف القانوف رقـ  134/4،3،2و قد حددىا المشرع في المادة 
و ذلؾ عمى النحو المحبوس المبتدئ و معتاد اإلجراـ، و المحكوـ عميو بعقوبة السجف المؤبد، 

 اآلتي : 

 تحدد فترة االختبار بالنسبة لممحبوس المبتدئ بنصؼ العقوبة المحكوـ بيا عميو. -

                                                 
 .109. بريؾ الطاىر،المرجع السابؽ، ص. 1
 ، يتضمف كيفية البت في ممفات اإلفراج المشروط.2005جواف  05، المؤرخ في 01/2005. المنشور الوزاري رقـ  2
 .439. محمد أبو العال عقيدة، المرجع السابؽ، ص. 3
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 تحدد فترة االختبار بالنسبة لممحبوس المعتاد اإلجراـ بثمثي العقوبة المحكوـ بيا عميو، -
 عمى أف ال تقؿ مدتيا في جميع األحواؿ عف سنة واحدة.

 15تحدد فترة االختبار بالنسبة لممحبوس المحكـو عميو بالسجف المؤبد بخمسة عشر  -
 سنة.

التيف ى شرط فترة االختبار يتعمؽ أساسا بحىذا و قد أورد المشرع الجزائري استثناءا عم
 ىما : 

في ىذه الحالة مف اإلفراج  يستفيدإذ  : بل وقوعوحالة المحبوس المبمغ عن حادث خطير ق أ/
المشروط دوف قيد فترة اختبار المحبوس الذي يبمغ السمطات المختصة عف حادث خطير قبؿ 

، أو يقدـ معمومات ، كحالة تمرد جماعيالمؤسسة العقابية بأمفوقوعو بزمف شأنو المساس 
 1لمتعرؼ عمى مدبريو، أو بصفة عامة يكشؼ عف المجرميف.

مف القانوف رقـ  148حيث استحدث المشرع في المادة  : حالة المحبوس المصاب بمرض ب/
حكما خاصا بالمحبوس الذي يعاني مف مرض خطير أو إعاقة دائمة تتنافي مع بقائو  05-04

في الحبس، و مف شانيا أف تؤثر سمبا و بصفة مستمرة و متزايدة عمى حالتو الصحية البدنية و 
المشروط بموجب مقرر مف وزير  باإلفراجه الحالة يمكف إفادة المحكـو عميو النفسية، ففي ىذ

 العدؿ.

 الوفاء بااللتزامات المالية الناشئة عن الجريمة /3

إذ لـ ، 04-05مف القانوف  136ىذا الشرط بموجب المادة استحدث المشرع الجزائري 
ج المشروط، و عميو فال مف آثار اإلفرا كأثرإال  02-72يكف لو وجود في ظؿ األمر رقـ 

يمكف لممحبوس أف يستفيد مف اإلفراج المشروط، إال بعد أدائو المصاريؼ القضائية و مبالغ 

                                                 
 السالؼ الذكر. 04-05، مف القانوف رقـ 135. المادة  1
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الغرامات المحكوـ بيا عميو، و كذا التعويضات المدنية التي ال يعفى منيا إال بتقديـ ما يثبت 
 تنازؿ الطرؼ المدني عنيا.

ليس مف العدؿ تمتع المفرج عنو  بأنورط نبرر استحداث المشرع ليذا الش أفو يمكف 
المجني عميو المتضرر مف الجريمة قبؿ أف يعوض الضرر الذي  مرأىشرطيا بالحرية عمى 

 . أحدثو

 الشروط الشكمية  /4

اإلفراج المشروط بموجب مقرر مف قاضي تطبيؽ العقوبات أو وزير العدؿ، يكوف منح 
حبوس مباشرة، أو باقتراح مف قاضي تطبيؽ بحسب مدة العقوبة المتبقية إما بطمب مف الم

، و 04-05مف القانوف رقـ  138و  137 أو مدير المؤسسة العقابية طبقا لممادة العقوبات
 37.1-72ف المرسـو رقـ مالمادة األولى 

 أ/ تقديم الطمب من المحبوس أو ممثمو القانوني :

القانوني، في طمب قانوف تنظيـ السجوف بالنص عمى حؽ المحبوس أو ممثمو  اكتفى
''  04-05مف القانوف رقـ  137اإلفراج المشروط دوف ذكر إجراءات تقديمو و ىذا في المادة 

 يقدـ طمب اإلفراج المشروط مف المحبوس شخصيا أو ممثمو القانوني ... ''

في إجراءات اإلفراج  و يالحظ في ىذه المادة أف المشرع عندما أشرؾ المحبوس
و االمتثاؿ لاللتزامات و الشروط  ف ذلؾ معرفة رغبتو في االستفادة منوالمشروط، إنما قصد م

 التي تفرض عميو.

و عادة ما يكوف طمب اإلفراج المشروط عمى شكؿ عريضة مكتوبة متضمنة اسـ و لقب 
إلى  باإلضافةفي المؤسسة العقابية التي ينفذ فييا عقوبتو، و تاريخ ميالد الطالب و رقـ تسجيمو 

                                                 
 اإلفراج المشروط، ج.رالمتعمؽ بإجراءات تنفيذ المقررات الخاصة ب 1972فبراير  10المؤرخ في  37-72رقـ  . المرسـو 1

 .15 ، ع22/02/1972الصادرة بتاريخ 
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عرض وجيز لوقائع حالتو العقابية و المؤشرات التي تؤىمو لالستفادة مف اإلفراج  ذلؾ يجب ذكر
ذكر موضوع الطمب، و يتقدـ بيذه العريضة المحبوس شخصيا، حيث  إغفاؿالمشروط دوف 

العقابية طمب اإلفراج إلى لجنة تطبيؽ العقوبات التابعة لممؤسسة  يحيؿ قاضي تطبيؽ العقوبات
 .04-05مف القانوف  138اء في نص المادة ، و ىذا ما جلمبت فيو

 من مدير المؤسسة العقابية أو قاضي تطبيق العقوباتتقديم اقتراح اإلفراج المشروط  ب/

يكوف منح اإلفراج المشروط باقتراح مف مدير المؤسسة العقابية أو قاضي تطبيؽ 
تكوف اقتراحات اإلفراج التابعة لممؤسسة و العقوبات، و ىذا بعد أخذ رأي لجنة تطبيؽ العقوبات 

، و المشروط مصحوبة بتقرير مسبب مف مدير المؤسسة العقابية أو قاضي تطبيؽ العقوبات
تفصؿ لجنة تطبيؽ العقوبات في طمبات اإلفراج المشروط المعروضة عمييا في أجؿ شير مف 

 2إلى النائب العاـ فور صدوره.و يبمغ قرار اإلفراج المشروط 1،تاريخ تسجيؿ الطمب

  إجراءات اإلفراج المشروط : الثاث

، يقدـ طمب اإلفراج المشروط مف المحبوس شخصيا أو ممثمو 138و  137حسب المادة 
ثـ يقـو القانوني، أو في شكؿ اقتراح مف قاضي تطبيؽ العقوبات، أو مدير المؤسسة العقابية، 

 قاضي تطبيؽ العقوبات بتحويؿ الطمب عمى لجنة تطبيؽ العقوبات لمبت فيو.

عمى وضعيتو تقـو ىذه المجنة بإجراء تحقيؽ عمى المحكـو عميو، و ذلؾ بغية الوقوؼ 
و حالتو الصحية، و محؿ إقامتو و مينتو المعتادة، و كذا مستوى التعميـ  الجزائية و العائمية

الذي حصؿ عميو في المؤسسة العقابية، و مدى تسديده لممصاريؼ القضائية و الغرامات، و 
 مدنية.التعويضات ال

                                                 
العقوبات و  ، يحدد تشكيمة لجنة تطبيؽ2005ماي  17، المؤرخ في 180-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  09. المادة  1

 .  35 ، ع2005ماي  18درة في كيفيات سيرىا، ج.ر، الصا
. 11. المادة  2  مف نفس المرسـو
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عند االنتياء مف إجراء التحقيؽ، تحيؿ المجنة الممؼ إلى قاضي تطبيؽ العقوبات الذي 
ذا أما إ 1شيرا، 24يصدر مقرر اإلفراج المشروط، إذا كاف باقي العقوبة يساوي أو يقؿ عف 

شيرا فيكوف مف اختصاص وزير العدؿ إصدار مقرر االستفادة  24ىذه المدة تزيد عف  كانت
 135.2المشروط في الحاالت المنصوص عمييا في المادة  مف اإلفراج

و يمكف لقاضي تطبيؽ العقوبات أو وزير العدؿ أف يضمف مقرر اإلفراج المشروط 
 3التزامات خاصة و تدابير مراقبة و مساعدة.

و بما أف اإلفراج المشروط معمؽ عمى احتراـ المحبوس لمشروط التي يتـ االتفاؽ عمييا، 
تطبيؽ العقوبات، أو وزير العدؿ حسب الحالة، إلغاء مقرر اإلفراج المشروط  فإنو يجوز لقاي

، أو لـ تحتـر الشروط، كما يمكف لمجنة تكييؼ العقوبات أف تمغي باإلدانةإذا صدر حكـ جديد 
مقرر اإلفراج المشروط الذي يصدره قاضي تطبيؽ العقوبات حتى بعد تنفيذه، و ذلؾ بناءا عمى 

يؤثر سمبا عمى النظاـ العاـ أو  اإلجراء، إذا وصؿ إلى عممو أف ىذا طمب مف وزير العدؿ
 4األمف داخؿ المجتمع.

و في ىذه الحالة يمتحؽ المحكوـ عميو بالمؤسسة العقابية التي كاف يقضي فييا عقوبتو 
مف طرؼ قاضي تطبيؽ العقوبات، ويمكف لمنيابة العامة أف تسخر  اإللغاءبمجرد تبميغو بمقرر 

 5عمومية لتنفيذ ىذا المقرر في حالة تعنت المفرج عف اللتحاؽ بالمؤسسة.القوة ال

و يترتب عمى إلغاء مقرر اإلفراج المشروط بالنسبة لممحكـو عميو قضاء ما تبقى مف 
 6العقوبة المحكـو بيا عميو، و تعد المدة التي قضاىا في نظاـ اإلفراج المشروط عقوبة مقضية.
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برنامج إصالح العدالة و عصرنة القطاع، مف خالؿ إدراج التكنولوجيات في إطار تنفيذ 
القضائية، تبنت وزارة العدؿ نظاـ الوضع  اإلجراءاتو االتصاؿ في مجاؿ  لإلعالـالحديثة 

الطابع  ف و تدعيـتحت المراقبة االلكترونية كجزء مف الرقابة القضائية، لتعزيز دولة القانو 
 االستثنائي لمحبس المؤقت.

تعريؼ نظاـ الوضع تحت المراقبة االلكترونية، ثـ إلى  حيث سنتطرؽ في ىذا الفرع إلى
 بيذا النظاـ. شروط االستفادة منو، و كيفية العمؿ

 أوال : تعريف نظام الوضع تحت المراقبة االلكترونية  

ظاـ جديد لتكييؼ العقوبة، ييدؼ إلى ينص عمى إحداث ن 01،1-18أف القانوف رقـ 
 2الوقاية مف العود إلى الجريمة و إدماج المفرج عنيـ اجتماعيا.

مف المالحظ أف المشرع الجزائري لـ يعطي تعريفا لنظاـ الوضع تحت المراقبة 
 االلكترونية، لكننا سنحاوؿ إيجاد بعض تعريفات الفقياء ليذا النظاـ. 

عف فكرة المراقبة االلكترونية كوسيمة حديثة لتنفيذ العقوبة تعددت المصطمحات التي تعبر 
 تشير إلى مضموف واحد. أنياالسالبة لمحرية و ىي إف كانت متباينة في عباراتيا إال 

 أوقاتخالؿ  إقامتوالمحكـو عميو بالتواجد في محؿ  إلزاـو ينطوي ىذا النظاـ عمى '' 
 يشبو السوار يتـ تثبيتو في معصمو، ومف ىنامحددة و يتـ مراقبتو عف طريؽ جياز الكتروني 

                                                 
، المعدؿ لقانوف تنظيـ السجوف و إعادة االجتماعي لممحبوسيف رقـ 2018يناير  30، المؤرخ في 01-18. القانوف رقـ  1
 .2005فبراير  06، المؤرخ في 05-04
المديرية العامة إلدارة السجوف و إعادة اإلدماج االجتماعي  وزارة العدؿ،  ، الصادر عف6189. المنشور الوزاري رقـ  2

 .1،ص.، المتضمف كيفيات تطبيؽ إجراءات الوضع تحت نظاـ المراقبة االلكترونية2018وسيف،ب.ت.ف،لممحب
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جاءت تسمية ىذا النظاـ بالسوار االلكتروني، و ىو المصطمح الذي يعتمده بعض مفكري عمـ 
 1العقاب.

نو '' نظاـ يقـو عمى ترؾ المحكـو عميو بعقوبة سالبة قصيرة حيث عرؼ أيضا عمى أ
  2مراقبتو الكترونيا عف بعد. طميقا في الوسط الحر مع إخضاعو لعدد مف االلتزامات، و

 ثانيا : شروط االستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة االلكترونية

، فإنو ال يمكف اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة 02مكرر  150عمال بأحكاـ المادة و 
 اـأمااللكترونية إال بموافقة المحكوـ عميو أو ممثمو القانوني إف كاف قاصرا وفقا لتصريح كتابي 

 3قاضي تطبيؽ العقوبات.

 تالي :لشروط االستفادة مف ىذا النظاـ و ىي كا 3مكرر  150و بذلؾ حددت المادة 

 ثابتا. إقامةأف يثبت المعني مقر سكف أو   -

 ال يضر حمؿ السوار االلكتروني بصحة المعني.أف   -

 أف يكوف قد سدد مبالغ الغرامات المحكـو بيا عميو و المصاريؼ القضائية.  -

بعيف االعتبار عند الوضع تحت المراقبة االلكترونية، الوضعية العائمية  أخذي  -
لممعني أو متابعتو لعالج طبي أو نشاط ميني أو دراسي أو تكويني أو إذا اظير 

 4ضمانات جدية لالستقامة.

                                                 
. عزمو محمد رضا، مذكرة نياية الدراسة لنيؿ شيادة الماستر، الحقوؽ و العمـو السياسية ، قانوف قضائي، جامعة عبد  1

 .85-84، ص.2019-2018الحميد ابف باديس، 
مجمة الجامعة  -دراسة تحميمية -د، مرافيو المتيـ الكترونيا كوسيمة لمحد مف مساوئ الحبس االحتياطي. ساىر إبراىيـ الولي 2

 .664، ص 2013، غزة، جانفي األزىر، كمية الحقوؽ جامعة 1 ، عاإلسالميةلمدراسات  اإلسالمية
 السابؽ الذكر. 01-18، مف القانوف 02مكرر  150. أنظر المادة  3
 .2، السالؼ الذكر،ص.6189رقـ  زاري. المنشور الو 4
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يتعيف أف يكوف المعني قد سدد مبالغ الغرامات كميا و أف ال يقتصر ىذا الدفع عمى 
 ـو بيا موضوع الحكـ و إنما يمتد إلى الغرامات األخرى المحكوـ بيا نيائيا.الغرامة المحك

 الوضع تحت المراقبة االلكترونية نظامب ثالثا : إجراءات العمل

ىذا النظاـ كباقي أنظمة إعادة اإلدماج يخضع إلى سمطة قضائية معينة تختص بتقريره، 
 1و ىنا يعود االختصاص إلى قاضي تطبيؽ العقوبات.

 يكوف ذلؾ إما :و 

غير أنو ال يمكف تقرير الوضع تحت  2مف تمقاء نفسو،قاضي تطبيؽ العقوبات   -
 . المراقبة االلكترونية إال بموافقة المحكوـ عميو أو محاميو أو وليو إذا كاف قاصرا

و الذي يقدـ إلى قاضي  3بناءا عمى طمب المحكـو عميو أو عف طريؽ محاميو،  -
مة المحكوـ عميو، أو مكاف تواجد المؤسسة العقابية المحبوس تطبيؽ العقوبات مكاف إقا

 4بيا المعني.

 و ىنا وجب عمينا التمييز بيف حالتيف :

المحبوسيف : عند تمقي الطمب مف طرؼ المحكـو  فيما يخص غير األولى/ الحالة 1
فورا عمييـ شخصيا أو عف طريؽ محاميو، يقـو قاضي تطبيؽ العقوبات بإخطار النيابة العامة 

 إلبداء رأييا حوؿ الطمب، و نفس اإلجراء يتبع في حالة االقتراح.
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/ الحالة الثانية متعمقة بالمحبوسيف : يقـو قاضي تطبيؽ العقوبات في ىذه الحالة بأخذ 2
لجنة تطبيؽ العقوبات و يكوف ىذا الرأي استشاريا فقط بعد اجتماع المجنة، و يتـ تحرير 

  1محضر عف ذلؾ.

لحالتيف المذكورتيف أعاله، يتعيف عمى النيابة العامة إبداء رأييا في الطمب في و في كمتا ا
 ( أياـ مف تاريخ إبالغيا مف طرؼ قاضي تطبيؽ العقوبات. 03أجؿ ثالث ) 

( أياـ مف إخطاره بمقرر  10يفصؿ قاضي تطبيؽ العقوبات في الطمب في أجؿ عشرة ) 
ابة العامة، و إذا تبيف ليا أف ىذا المقرر يمس غير قابؿ ألي طعف، و يبمغ المقرر فورا لمني

 2باألمف و النظاـ يقـو النائب العاـ فورا بطمب إلغائو مف طرؼ لجنة تكييؼ العقوبات.

كما يمكف لقاضي تطبيؽ العقوبات في حالة استفادة المحكـو عميو مف نظاـ الوضع تحت 
 : مف التدابير التالية أكثرالرقابة االلكترونية لتدبير أو 

 ممارسة نشاط ميني أو متابعة تعميـ أو تكويف ميني.  -

 عدـ ارتياد بعض األماكف.  -

عدـ االجتماع ببعض المحكوـ عمييـ، بما في ذلؾ الفاعميف األصمييف أو   -
 الشركاء في الجريمة.

 عدـ االجتماع ببعض األشخاص، السيما الضحايا و القصر.  -

أو التربوي أو النفسي التي تيدؼ  االلتزاـ بشروط التكفؿ الصحي أو االجتماعي  -
 اجتماعيا. إدماجوإلى إعادة 
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يخضع المحكـو عميو المستفيد مف نظاـ الوضع تحت المراقبة االلكترونية إلى و 
 1االستجابة الستدعاءات قاضي تطبيؽ العقوبات أو السمطة العمومية التي يعينيا ىذا األخير.

و بناءا عمى طمب الشخص الموضوع تحت كما يمكف لقاضي تطبيؽ العقوبات تمقائيا أ
المراقبة االلكترونية، تغيير أو تعديؿ االلتزامات المحددة في مقرر الوضع تحت المراقبة 

 االلكترونية في الحاالت التالية :

 عدـ احترامو اللتزاماتو دوف مبررات مشروعة.  -

 اإلدانة الجديدة.  -

 2طمب المعني.  -

نظاـ المراقبة االلكترونية، فإنو يجوز لممعني التظمـ ت و في حالة إلغاء مقرر الوضع تح
لجنة تكييؼ العقوبات، و التي يجب عمييا الفصؿ فيو في أجؿ خمسة  أماـضد ىذا القرار 

مف  11مكرر  150( يـو مف تاريخ إخطارىا، حسب ما جاء في نص المادة  15عشر ) 
 .01-18القانوف 

االلكترونية ينفذ المعني بقية العقوبة المحكـو  و في حالة إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة
 3بيا عميو داخؿ المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة االلكترونية.

بالرغـ مف التطور الذي شيدتو أساليب المعاممة العقابية و تنوعيا داخؿ المؤسسات 
عقابية، إال أف الوسط المغمؽ الذي يتـ فيو تنفيذ الجزاء الجنائي، ال يسمح بتحقيؽ األىداؼ ال
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إلى اعتماد المرسومة لتأىيؿ المحكـو عمييـ و إعادة إدماجيـ، لذلؾ لجأت مختمؼ التشريعات 
 .عدة أنظمة إصالحية لفائدة المحكـو عمييـ

في عممية العالج العقابي، و إعادة تأىيؿ  و تعد ىذه األنظمة امتداد ألنظمة البيئة المغمقة
عادة إدماجيـ االجتماعي.المح  بوسيف وا 

حيث سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى أنظمة إعادة اإلدماج التي أقرىا المشرع الجزائري و 
التي يتـ اعتمادىا خارج المؤسسة العقابية، أو بمعني آخر يمكف اعتبارىا أنظمة تقـو عمى 

 إلدارة العقابية و المحكـو عميو المستفيد مف ىذه األنظمة.ما بيف اأساس الثقة 

، تطرقنا في الفرع األوؿ إلى نظاـ الورشات  ثالث فروعحيث قسمنا ىذا المطمب إلى 
في الفرع  البيئة المفتوحة، و إلى نظاـ الخارجية، و نظاـ الحرية النصفية في الفرع الثاني

 الثالث.

مف أبرز األنظمة التي تقوـ عمييا سياسة إعادة اإلدماج  يعد نظاـ الورشات الخارجية
االجتماعي لممحبوسيف و إعادة تأىيميـ، حيث يقـو المحكـو عميو بالعمؿ وفقا لظروؼ نفسية و 

 ، حيث سنبرز في ىذا الفرع تعريؼ نظاـ الورشات1بدنية مختمفة عف ظروؼ المؤسسة المغمقة
 .و، و في األخير إلى كيفية تنظيـ العمؿ بيااالستفادة من ة، ثـ شروطالخارجي

 الورشات الخارجيةنظام  أوال : تعريف

مف القانوف  103إلى  100نظاـ الورشات الخارجية في المواد مف  نظـ المشرع الجزائري
دة ، حيث اعتبرىا وسيمة مف وسائؿ العالج العقابي، و في ىذا السياؽ تنص الما04-05رقـ 
عمى أنو '' يقصد بنظاـ الورشات الخارجية، قياـ المحبوس المحكـو عميو نيائيا بعمؿ  100

                                                 
 .108. طاشور عبد الحفيظ، المرجع السابؽ، ص. 1
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ضمف فرؽ خارج المؤسسة العقابية، تحت مراقبة إدارة السجوف لحساب الييئات و المؤسسات 
 العمومية''.

بية و باستقراء نص المادة نالحظ أف القطاع الذي يمكنو أف يستفيد مف اليد العاممة العقا
عمى ىذا المبدأ  القطاع العاـ، دوف القطاع الخاص، إال أف المشرع الجزائري قد أورد استثناء ىو

الخاص مف اليد العاممة  في الفقرة الثانية مف نفس المادة، أال و ىو إمكانية استفادة القطاع
قد ىذا و  ،1العقابية، عمى أف تكوف مساىمة في إنجاز مشاريع ذات مصمحة و منفعة عامة

، الجماعات المحمية و اإلدارات، يخصص اليد العاممة العقابية لفائدة 02-72كاف األمر رقـ 
 2مؤسسات مف القطاع العاـ، مستبعدا في ذلؾ القطاع الخاص حماية لممساجيف مف االستغالؿ.

حيث يكوف الوضع في نظاـ الورشات الخارجية بناءا عمى مقرر يصدره قاضي تطبيؽ 
 الفقرة األخيرة. 101بو المصالح المختصة بوزارة العدؿ طبقا لممادة  العقوبات و يشعر

 ثانيا : شروط االستفادة من نظام الورشات الخارجية

 3/1المحبوس المبتدئ الذي قضى ثمث يستفيد مف الوضع في نظاـ الورشات الخارجية 
لمحرية و قضى العقوبة المحكـو بيا عميو، و المحبوس الذي سبؽ الحكـ عميو بعقوبة سالبة 

 نصؼ العقوبة المحكـو بيا عميو.

 و تجدر اإلشارة ىنا إلى انو يراعى في اختيار المساجيف العامميف في الورشات الخارجية
إلى  باإلضافةقدراتيـ عمى ممارسة العمؿ و كذا حالتيـ الصحية،  إمكانياتحسف سموكيـ و 

 ؤسسة أثناء العمؿ.الضمانات التي يقدمونيا لحفظ األمف و النظاـ خارج الم

 

 
                                                 

خصيص اليد العاممة مف المحبوسيف ضمف نفس الشروط ، عمى أنو '' يمكف ت04-05مف القانوف  100/02. تنص المادة  1
 لمعمؿ في المؤسسات الخاصة التي تساىـ في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة''.

 ، السابؽ الذكر.02-72، مف األمر 143. انظر المادة  2
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 : كيفية تنظيم العمل بالورشات الخارجية ثالثا

، فإف المحبوسيف المحكـو 04-05مف القانوف رقـ  103وفقا لما نصت عميو المادة 
الذي تقدمو المؤسسات الطالبة  عمييـ يتـ تشغيميـ في الورشات الخارجية بموجب الطمب

، الذي بدوره يحيؿ الطمب ضي تطبيؽ العقوباتلتخصيص يد عاممة مف المجتمع العقابي إلى قا
إلى لجنة تطبيؽ العقوبات إلبداء رأييا، و بالتالي تقـو بالفصؿ سواء بالقبوؿ أو بالرفض، و في 

تبـر مع الييئة الطالبة اتفاقية يحدد مف خالليا الشروط العامة و الخاصة  حالة الموافقة
 1الستخداـ اليد العاممة مف المحبوسيف.

توجو إلى وزير  ، كانت الطمبات02-72اإلشارة ىنا إلى أنو في ظؿ األمر  و تجدر
برأيو، فيعاد  لإلدالءالعدؿ، الذي يؤشر عمييا ثـ يحيميا إلى قاضي تطبيؽ األحكاـ الجزائية 

الطمب مع االقتراحات الخاصة باستخداـ اليد العاممة إلى وزير العدؿ، الذي يقرر القبوؿ أو 
مف شانيا أف تطيؿ  اإلجراءاتمنو، فيذه  154لما ورد في مضموف المادة الرفض، و ذلؾ وفقا 

 2عممية دراسة ممفات المساجيف الذيف يمكنيـ االستفادة مف النظاـ.

و ما يمكف استخالصو مف خالؿ مقارنة بيف القانوف القديـ و الجديد في ىذا الشأف، أف 
 يد.مف خالؿ التعديؿ الجد اإلجراءاتالمشرع اكتفى بتبسيط 

قية يوقعيا ت الخارجية، فإنو يكوف بموجب اتفاأما بالنسبة لكيفية تنظيـ العمؿ في الورشا
 :ما يميعمى  ؽاالتفاطالبة لميد العاممة، حيث يتـ و ممثؿ المؤسسة ال مدير المؤسسة العقابية

 تعييف الجية التي تتكفؿ بمصاريؼ نقؿ و تغذية و حراسة المحبوسيف.  -

 ف أبرموا العقد.تعييف األطراؼ الذي  -

 تحديد عدد المحبوسيف المخصصيف و أماكف استخداميـ و مدة العمؿ.  -
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و إيوائيـ و  بحراسة المحبوسيف خاصة ما يتعمؽتحديد التزامات الييئة المستخدمة   -
 الناجمة عف حوادث العمؿ و األمراض المينية. و ضماف تعويض األضرار نقميـ و إطعاميـ

ح لممحبوسيف مقابؿ عمميـ و تؤدى إلى كتابة الضبط تحديد المكافآت التي تمن  -
 حاسبة بالمؤسسة العقابية و يخصص لكؿ محبوس المبمغ الذي يحتاج إليو.مال

 خضوع أوقات و شروط العمؿ إلى القوانيف المطبقة عمى العمؿ الحر.  -

ف التزاـ الييئة المستخدمة بالتعميمات المتعمقة بمراعاة قواعد حفظ النظاـ الصادرة م  -
 1قاضي تطبيؽ العقوبات.

مف القانوف  102/02و قد رخص القانوف لقاضي تطبيؽ العقوبات مف خالؿ المادة 
 فسخ االتفاقية. 05-04

أما فيما يخص حراسة المحبوسيف المستفيديف مف العمؿ مف العمؿ في الورشات 
العقابية التابع  سةالمؤس أعوافجية، أثناء نقميـ خالؿ أوقات الراحة، فإنيا تقع عمى عاتؽ الخار 

شراؾ الجية المستخدمة في الحراسة بصورة جزئية، شرط أف يرد ىذا البند في ليا، كما يمكف إ
  2.ةاالتفاقي

االتفاقية و االطالع عمييا، يغادر المحبوس المؤسسة العقابية صباح كؿ يوـ،  إبراـو بعد 
 3في المساء.ليعود إلييا فيمتحؽ بالورشة الخارجية التي وضع فييا لمعمؿ، 

إذ تمييدية لإلفراج عف المحكـو عميو بالعقوبة السالبة لمحرية، يعد ىذا النظاـ كمرحمة 
يسمح لو باالقتراب مف الوسط االجتماعي و االبتعاد عف البيئة المغمقة، و في ىذا الفرع 
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االستفادة منو، و في األخير كيفية العمؿ شروط سنتطرؽ إلى تعريؼ نظاـ الحرية النصفية، و 
 بيذا النظاـ.

 أوال : تعريف نظام الحرية النصفية 

حرية النصفية، وضع المحبوس المحكـو عميو نيائيا خارج المؤسسة يقصد بنظاـ ال
و قد كرس  1العقابية خالؿ النيار، دوف حراسة، أو رقابة اإلدارة، ليعود إلييا مساء كؿ يوـ،

 لنظاـ لتحقيؽ غايات متعددة، بما فييا تأدية عمؿ، مزاولة الدروس في التعميـ العاـالمشرع ىذا ا
أو التقني، متابعة دراسات عميا أو تكويف ميني، و ىو بذلؾ نظاـ بديؿ، يستبدؿ العقوبة السالبة 

التي  األوضاعمف خالؿ إلحاؽ المحكوـ عميو بالعمؿ وفقا لنفس  لمحرية بعقوبة أخؼ منيا
العماؿ األحرار دوف الخضوع لرقابة مستمرة مف قبؿ الموظفيف داخؿ المؤسسة  يعمؿ فييا
 2العقابية.

، و بذلؾ يسيؿ العودة يتوسط ىذا النظاـ، نظامي البيئة المغمقة و البيئة المفتوحة
بعقوبة طويمة المدة، الذيف تكشؼ شخصياتيـ و التدريجية لمحياة الحرة بالنسبة لممحكوـ عمييـ 

ف داخؿ السجف عمى جدارتيـ بثقة تتيح ليـ االستفادة مف مزايا ىذا النظاـ، كما سموكيـ الحس
يعتبر نظاما مستقال بالنسبة ألشخاص معينيف و بصفة خاصة بالنسبة لممحكـو عمييـ بعقوبات 

المحكوـ عمييـ  إبعادلحظة النطؽ بالحكـ، بحيث يسمح مف جية بعدـ  المدة، بحيث ينفذ قصيرة
ووسطيـ االجتماعي و في نفس الوقت يسمح ليـ بتجنب نظاـ البيئة  مف عمميـ األصمي

 3المغمقة الذي في الغالب يفسد أكثر مما يصمح.
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 ثانيا : شروط االستفادة من نظام الحرية النصفية 

عمى الشروط الواجب توفرىا لالستفادة مف  04-05مف القانوف  104لقد نصت المادة 
 ذكرىا فيما يمي :نظاـ الحرية النصفية و التي سن

 أن يكون المحبوس محكوما عميو نيائيا :  -

أي صدر في حقو حكـ أو قرار، و أصبح نيائيا و قضى عميو بعقوبة سالبة لمحرية و تـ 
و المحبوس إلكراه بدني إيداعو بمؤسسة عقابية تنفيذا لذلؾ، و بذلؾ يستثنى المحبوس مؤقتا، 

ىـ أمر منطقي عمى أساس أنيـ قد يتـ اإلفراج عنيـ مف االستفادة مف نظاـ الحرية النصفية، و 
 في أي وقت سواء بالبراءة أو عند تسديد ما عمييـ مف التزامات مالية.

 قضاء فترة معينة من العقوبة :  -

في ىذا المجاؿ ميز قانوف تنظيـ السجوف بيف المحبوس المبتدئ، الذي يتعيف أف تكوف 
( شيرا، و بيف المحبوس 24و عشريف ) ألربعةاوية مدة العقوبة الباقية النقضاء عقوبتو مس

، الذي يتعيف أف يكوف قد قضى نصؼ العقوبة و الذي سبؽ الحكـ عميو بعقوبة سالبة لمحرية
، 02-72( شيرا، أما في ظؿ األمر 24تزيد عف أربعة و عشريف )بقي عمى انقضائيا مدة ال 

حكـو عمييـ الذيف ال تزيد المدة الباقية فإف االستفادة مف نظاـ الحرية النصفية تقتصر عمى الم
و ذلؾ عمى خالؼ القانوف الجديد الذي حدد المدة  1( شيرا،12ي عشر )نالنقضاء عقوبتيـ اث

 المتبقية النقضاء العقوبة بأربعة و عشريف شيرا.

بما يفيد أف نظاـ الوضع في عبارة '' يمكف ''  106و قد استعمؿ المشرع في نص المادة 
صفية ليس حقا مقررا لممحبوس الذي تتوفر فيو الشروط المطموبة، كما أنو ال يطبؽ الحرية الن

بصفة آلية، و إنما يراعى إلى جانب توفر الشروط المطموبة مدى توفر العمؿ و مدى مزاولة 
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إلى مدى تحسف في سيرتو و سموكو خالؿ الفترة  باإلضافةالمحبوس لدروس التعميـ أو التكويف، 
 التي تناولناىا في المطمب األوؿ البيئة المغمقة، مثمو مثؿ أنظمة تكييؼ العقوبةالتي قضاىا في 

 اوليا في المطمب الثاني مف ىذا المبحث.نباقي األنظمة التي سنتو 

 صدور مقرر االستفادة :  -

الوضع في صدار مقرر صالحية إ مف قانوف تنظيـ السجوف 106/02ت المادة لقد منح
ضي تطبيؽ العقوبات ، و ذلؾ بعد استشارة لجنة تطبيؽ العقوبات، و نظاـ الحرية النصفية لقا

لوزير  الممغى، حيث منح الصالحية 02-72ذلؾ خالفا لما كاف سائدا في ظؿ األمر رقـ 
شعاره مف قاضي تطبيؽ األحكاـ الجزائية الذي يقدـ اقتراحو بعد استشارة لجنة العدؿ بعد إ

   الترتيب و التأديب. 

 تطبيق نظام الحرية النصفية  ثالثا : كيفية

عمى تعيد يمتـز بموجبو  اإلمضاءيتعيف عمى المحبوس المستفيد مف نظاـ الحرية النصفية 
حوؿ  األساسباحتراـ الشروط التي يتضمنيا المقرر، و ذلؾ قبؿ سريانو، و التي تدور في 

لعممو، و  أدائومكاف العمؿ، و المواظبة و االجتياد في سموكو خارج المؤسسة و حضوره إلى 
 وج و الدخوؿ مف المؤسسة العقابية.الخر  احتراـ أوقات

كما تقـو المؤسسة العقابية بمنح المحبوس المستفيد مف نظاـ الحرية النصفية وثيقة خاصة 
الستظيارىا أماـ السمطات المختصة لتبرير استفادتو مف نظاـ الحرية النصفية كمما دعت 

لدى بدفع أجرة المحبوس  في حيف تمتـز الييئة المستخدمة الضرورة لذلؾ، و كمما طمب منو،
و تودع بحسابو، ووفقا  كتابة الضبط المحاسبة لممؤسسة العقابية التي ينتمي إلييا المحبوس

مف  مف قانوف تنظيـ السجوف، فغنو يأذف لممحبوس بحيازة مبمغ مالي 108المادة  ألحكاـ
عميو  يجبو التغذية عند االقتضاء، و التي مكسبو المودع بحسابو لتغطية مصاريؼ النقؿ 

 المسحوب إلى حسابو لدى كتابة الضبط المحاسبة. المبمغما تبقى مف  إرجاعتبريرىا و 
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في نظاـ الحرية النصفية في إطار عالقة العمؿ التي تربطو حيث يستفيد المحبوس 
 و األمراض المينية. بالييئة المستخدمة، مف أحكاـ تشريع العمؿ السيما أحكاـ حوادث العمؿ،

جزاء  107/02و مقابؿ ىذه االمتيازات، نظـ المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
شروط االستفادة حيث منح لمدير المؤسسة  ألحدالمحبوس بالتعيد الذي أمضاه أو خرقو  إخالؿ

العقابية صالحية األمر بإرجاع المحبوس و إخبار قاضي تطبيؽ العقوبات الذي لو صالحية 
عمى االستفادة مف نظاـ الحرية النصفية أو وقفو أو إلغائو بعد استشارة لجنة  اإلبقاءقرير ت

 تطبيؽ العقوبات.

الحرية النصفية و لـ المحبوس الذي استفاد مف نظاـ  169كما اعتبر بموجب المادة 
 يرجع لممؤسسة العقابية بعد انتياء المدة المحددة لو، في حالة ىروب و يتعرض لمعقوبات

 منو. 188المنصوص عمييا في قانوف العقوبات الواردة في المادة 

في ىذا الصدد ىو عدـ استفادة المحكـو عميو منذ لحظة النطؽ  إثارتوو أف أىـ ما يمكف 
و مف الواضح أف المشرع قد شدد في مدة القبوؿ في ىذا  لحكـ مف نظاـ الحرية النصفيةبا

التقميؿ مف مساوئ نظاـ البيئة المغمقة، كما أف  بإمكانو النظاـ، عمما أف التقميص مف ىذه المدة
عمى تفادي عدة  أيضايساعد  وضع المحكـو عمييـ بعقوبات قصيرة المدة في ىذا النظاـ

سمبية عمى وظيفة اإلصالح  تأثيراتتنتج عف مساوئ الحبس القصير و التي يكوف ليا  مشاكؿ
 و التأىيؿ .

 ت المفتوحتالبيئمؤسسبث الفرع الثبلث : نظبم 

البيئة المفتوحة مف بيف األنظمة التي أقرىا المشرع الجزائري إلى مؤسسات يعد نظاـ 
جانب نظاـ الورشات الخارجة و نظاـ الحرية النصفية، في إطار عممية إصالح و إدماج 
المحبوسيف، و فيما يمي سنوضح المقصود مف ىذا النظاـ، و سنتعرض إلى شروط و إجراءات 

 البيئة المفتوحة في القانوف الجزائري.مؤسسات نو، ثـ نتطرؽ إلى نظاـ االستفادة م
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 البيئة المفتوحة مؤسسات أوال : تعريف نظام 

التي تتجرد مف العوائؽ المادية الالزمة يقصد بمؤسسات البيئة المفتوحة تمؾ المؤسسات 
العالية و الحراسة لعزؿ المحكـو عميو، عزال تاما عف العالـ الخارجي، بما في ذلؾ األسوار 

المشددة، حيث يقـو النظاـ المطبؽ داخميا عمى أساس الثقة بيف النزالء و إدارة السجوف، عمى 
 1.نحو يخمؽ لدى السجناء اإلحساس بالمسؤولية مما يحوؿ دوف إخالليـ ليذه الثقة

لممارسة حياة شبو عادية و ىي ئة المفتوحة بجو اجتماعي مالئـ و تمتاز مؤسسات البي
تسمح بالحركة الحرة و المفتوحة  ي ذلؾ أشبو بقرية صغيرة أو تجمع تسوده عالقة اجتماعيةف

لمسجناء، كما تغيب عنيا الحراسة و الرقابة المشددة مما يسمح لممحكوـ عميو بأف يعيش حياة 
     2اقرب ما تكوف حياة طبيعية.

 نظام مؤسسات البيئة المفتوحة  شروط االستفادة من ثانيا : 

مجموعة مف الشروط تتمثؿ فيما  ستفادة مف نظاـ البيئة المفتوحة ال بد مف استيفاءلال
 يمي: 

 أن يكون المحبوس محكوم عميو نيائيا : -

، و يتـ أصبح في حقو حكما أو قرارا أصبح نيائيا، قضى عميو بعقوبة سالبة لمحريةأي 
مؤقتا و المحبوسيف تنفيذا  و بالتاي يستثنى المحبوسيفإيداعو بمؤسسة عقابية تنفيذا لذلؾ، 

 دني مف االستفادة مف ىذا النظاـ.الب لإلكراه
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 قضاء فترة معينة من العقوبة :  -

و اشترط أف يكوف و في ىذا المجاؿ ميز قانوف تنظيـ السجوف بيف المحبوس و المبتدئ 
قوبة العقوبة المحكـو بيا عميو، و بيف المحبوس الذي سبؽ الحكـ عميو بع 3/1قد قضى ثمث  

 .العقوبة المحكـو بيا عميو 2/1صؼ سالبة لمحرية ، و الذي يتعيف عميو أف يكوف قد قضى ن

 صدور مقرر الوضع في نظام البيئة المفتوحة :  -

 جوفسنظيـ الت مف قانوف 111اـ المادة طبقا ألحك يتولى قاضي تطبيؽ العقوبات
شارة لجنة تطبيؽ العقوبات مع الوضع في نظاـ البيئة المفتوحة بعد است مقرر إصدارصالحية 

القرار التي المصالح المختصة بوزارة العدؿ، و بذلؾ خفؼ القانوف الجديد مف مركزية  إشعار
مف وزير العدؿ و  الممغى، حيث كاف يتـ الوضع بموجب قرار 02-72كانت في ظؿ األمر 

 1.لتأديباو  ، بعد أخذ رأي لجنة الترتيبي تطبيؽ األحكاـ الجزائيةباقتراح مف قاض

إلى نظاـ البيئة  إرجاعوفروضة عميو يقرر مال لتزاماتالالمحبوس لو في حالة مخالفة 
في نظاـ البيئة المفتوحة بموجب قرار صادر عف  الوضعبيا المغمقة بنفس الطريقة التي يتـ 

 قاضي تطبيؽ العقوبات.

 ثالثا : إجراءات الوضع في نظام البيئة المفتوحة 

بتشغيؿ محبوسيف داخؿ مراكز ذات طابع فالحي أو صناعي أو يتمحور ىذا النظاـ 
الحبس حيث يقيموف في عيف المكاف  بذلة، دوف ارتداء أو ذات منفعة عامة حرفي أو خدماتي

تحت حراسة مخففة يتمتع فييا المحبوسيف بحرية الحركة و التنقؿ في الحدود الجغرافية التي 
 .المؤسسة تتربع عمييا

الموضوعيف في نظاـ البيئة المفتوحة بقواعد عامة تضعيا وزارة العدؿ  و يمتـز المحبوسيف
كما ظبة عمى العمؿ و االجتياد فيو، ة و المواتتعمؽ بااللتزاـ، بالسموؾ الحسف، و السيرة المثالي
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يمتـز بالقواعد الخاصة الموضوعة مف طرؼ قاضي تطبيؽ العقوبات بعد استشارة لجنة تطبيؽ 
 نظاـ البيئة المفتوحة و نوعية العمؿ الممزموف بتنفيذه.المرتبطة ب العقوبات

بيئة المفتوحة إلى نفس التدابير المطبقة في البيئة لو يخضع المحبوسيف الموضوعيف في ا
المغمقة ما عدا االستثناءات التي تميز طابع نظاـ البيئة المفتوحة، كإمكانية االستفادة مف 

 العقابية. و العطؿ لمغادرة المؤسسة رخص الغيابات

و عميو فإف كؿ محبوس يخرج مف المؤسسة المفتوحة وال يعود إلييا بعد انتياء مدة 
 مف قانوف العقوبات. 180رخصة الخروج أو العطمة، يعتبر في حالة فرار تطبؽ عميو المادة 

ائيا عند خروجو مف السجف عالما جديدا و غريبا مف الطبيعي أف يواجو المفرج عنو ني
عميو، فبالنسبة ألفراد المجتمع فيو في نظرىـ مجـر سابؽ و متخرج حديثا مف السجف، األمر 

 الذي يبعث في نفوسيـ النفور.

ىذا الوضع قد يؤدي إلى المفرج عنو إلى االنعزاؿ النفسي و االجتماعي، و قد تكوف لو 
الذي لـ يرحب بو و لـ يتقبمو، و بذلؾ تذىب كؿ جيود اإلصالح و  ردة فعؿ معادية لممجتمع

التقويـ التي خضع ليا في المؤسسة العقابية سدى، و بالتالي ال يكوف أمامو سوى العودة إلى 
 طريؽ اإلجراـ مرة أخرى.

تعرؼ الرعاية الالحقة عمى أنيا تقديـ العوف لممفرج عنو مف المؤسسة العقابية، و يكوف و 
داخؿ المؤسسة و لـ يكتمؿ بعد، و إما لتدعيـ لعوف إما لتكممة برنامج التأىيؿ الذي بذلؾ ا

لتأىيمي الذي تـ بداخؿ المؤسسة خشية أف تفسده الظروؼ االجتماعية التي يعبر عنيا البرنامج ا
 1بأزمة الخروج.
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اة فالفكرة الجوىرية لمرعاية الالحقة تتمحور حوؿ أف المفرج عنو عندما يعود إلى حي
الحرية التي سمبت منو فترة تنفيذ العقوبة، يواجو مشاكؿ و ظروؼ لـ يعتد عمييا، فيو يصادؼ 

 حرية قد يسيء استعماليا و مسؤولية قد يعجز عف تحمميا، فضال عف  حذر الناس منو.

آليات الرعاية الالحقة و ىي المجنة الوزارية المشتركة  سنتطرؽ إلى و في ىذا المبحث
و المصالح الخارجية  إعادة تربية المحبوسيف و إعادة إدماجيـ االجتماعي نشاطات لتنسيؽ

 إلدارة السجوف .

 

عادة تربية لتنسيؽ نشاطات إ المجنة و الوزارية المشتركة إلى المطمب  ىذا نتناوؿ فيس
في المطمب األوؿ، و المصالح الخارجة إلدارة  المحبوسيف و إعادة إدماجيـ االجتماعي

 السجوف في المطمب الثاني.

 تعريف المجنة :  الفرع األول

المجنة الوزارية المشتركة لتنسيؽ نشاطات إعادة تربية المحبوسيف  مشرع الجزائريأسس ال
دفاع  ىيئة، و اعتبرىا أوؿ 04-05ف القانوف  21المادة و إعادة إدماجيـ االجتماعي، بموجب 

في سياسة إعادة التأىيؿ و اإلدماج االجتماعي، حيث سوى بينيا و بيف قاضي تطبيؽ 
 1العقوبات الذي اعتبره الييئة الثاني لمدفاع االجتماعي.

تحدث لجنة وزارية مشتركة عمى أنو ''  04-05القانوف رقـ مف  21حيث تنص المادة 
ح، االجتماعي، ىدفيا مكافحة الجنو  إدماجيـإعادة تربية المحبوسيف، و إعادة  نشاطاتنسيؽ لت

 د تنظيـ ىذه المجنة و مياميا و سيرىا عف طريؽ التنظيـ''.و تنظيـ الدفاع االجتماعي، يحد
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تعد المجنة الوزارية المشتركة الييئة العميا التي تسير عمى حسف تطبيؽ و فعالية السياسة 
بية الوطنية مف خالؿ تركيبتيا التي تشمؿ كافة القطاعات و كؿ الفاعميف في مجاؿ العقا

الجريمة، و قد استحدثيا المشرع كبديؿ عف لجنة التنسيؽ التي تـ إنشائيا بموجب المرسـو 
قصد تجسيد مبدأ التعاوف في عممية إعادة التأىيؿ  1972فيفري  10الصادر بتاريخ  72-35

 االجتماعي.

مف أجؿ  شاء مثؿ ىذه المجنة التي تيدؼ أساسا إلى إشراؾ كؿ قطاعات الدولةإنإذ أف 
رفضو و مو و يعتني بو، بدؿ بتفعيؿ عممية إعادة إدماج المحكوـ عمييـ في حظيرة مجتمع يتق

.   1استيجانو و نعتو بالمجـر

ي يغمب عمييا الت بمجنة التنسيؽ تسمىكانت المجنة ، 02-72رقـ أما في ظؿ األمر 
، إذ ال تمارس مياميا بصفة دورية و منتظمة، مما أدى إلى غيابيا في ابع اإليديولوجيالط

ميداف الممارسة إلى حد أف قراراتيا ال تجد طريقيا لممتابعة و التنفيذ، عمى خالؼ القانوف 
 2.اإلداريعمييا الطابع  أضفىالجديد الذي 

تحديد مياميا  إطار، في 05/429تـ تنصيب ىذه المجنة بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 
  3و بياف كيفية تسييرىا.

أشير، و يمكنيا أف  06كؿ ستة  األقؿتجتمع المجنة في دورة عادية مرة واحدة عمى 
 4تجتمع في دورة استثنائية بطمب مف رئيسيا أو مف ثمثي أعضائيا.

                                                 
 .281. إناؿ أماؿ، المرجع السابؽ، ص. 1
 .176. طاشور عبد الحفيظ، المرجع السابؽ، ص. 2
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ىـ ، ىذه المجنة إنشاءمف خالؿ يد الممموس الذي حاوؿ المشرع تجسيده دالج الشيءو 
سيد دور القطاعات تفعيؿ سياسة اإلدماج االجتماعي مف خالؿ فتحو لباب االقتراحات قصد تج

األخرى، و ىذا ما يبيف حرص المشرع عمى خمؽ سياسة عقابية تتماشى و فكرة اإلصالح 
  االجتماعي.

وزير العدؿ  يترأسياالمجنة ، فإف 05/429مف المرسـو التنفيذي رقـ  2وفقا لنص المادة 
عضو بيف ممثمي القطاعات الوزارية و الييئات و الجمعيات التي  21 أو ممثمو، و تتشكؿ مف

 ليا عالقة بعممية إعادة اإلدماج و المتمثمة فيما يمي :

وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخمية و الجماعات المحمية، وزارة المالية، وزارة المساىمات 
االستثمارات، وزارة التربية الوطنية، وزارة الشؤوف الدينية و األوقاؼ، وزارة التييئة و ترقية 

وزارة الصحة و وزارة األشغاؿ العمومية، وزارة الفالحة و التنمية الريفية، العمرانية و البيئة، 
السكاف و إصالح المستشفيات، وزارة االتصاؿ، وزارة الثقافة، وزارة المؤسسات الصغيرة و 

وزارة التكويف و التعميـ لمتوسطة و الصناعات التقميدية، وزارة التعميـ العالي و البحث العممي، ا
المينييف، وزارة السكف و العمراف، وزارة العمؿ و الضماف االجتماعي، وزارة التشغيؿ و التضامف 

المكمفة  حكومةوزارة السياحة، الوزارة المنتدبة لدلى رئيس الالوطني، وزارة الشباب و الرياضة، 
بممثمي الجمعيات و الييئات  أعماليالمجنة أف تستعيف في  باألسرة و قضايا المرأة، يمكف

 اآلتية:

 و حمايتيا. اإلنسافالمجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوؽ   -

 الجزائري. األحمراليالؿ   -

 .الجمعيات الوطنية الفاعمة في مجاؿ اإلدماج  -
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 إطاربراء أو مستشاريف، لتوضيح المواضيع التي تدخؿ في و يمكنيا أف تستعيف أيضا بخ
 1ميمتيا.

، كونيا تضـ أىـ القطاعات أىميتياو التشكيمة الوزارية ليذه المجنة كفيمة ببياف مدى 
و يتـ تعييف أعضاء  2و التي يتـ التنسيؽ بينيا مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ واحد،الوزارية في الدولة 

 ، باقتراح مف السمطات التي ينتموف إلييا.سنوات 04 أربعةدة المجنة بقرار مف وزير العدؿ لم

أف الحديث عف المياـ التي تعيد لمجنة الوزارية المشتركة ليس باألمر اليسير، ألف عممية 
 المحبوس و إعادة تأىيمو في المجتمع ىي ميمة صعبة كونيا ترتكز عمى مبدأيف : إدماج

 ستمرارية :اال مبدأ/  1

العقابي و المحافظة عمى نجاحيا خاصة بعد خروج المحبوس  أي توافؽ عمميات العالج
 المرءأيف تبدأ المرحمة الحاسمة التي فييا يكـر و اصطدامو بالمجتمع،  ةالعقابيمف المؤسسات 

  3بسرعة االندماج االجتماعي، أو يياف بالعودة إلى سموكو اإلجرامي.

  : اإلشراك/ مبدأ  2

يقتضي تعاوف الجميع في تسييؿ عودة المحبوس إلى حياة اجتماعية سوية، ىذا المبدأ 
مف أفراد أسرت و الحي الذي يقطنو، و أصدقائو الذي يتعيف عميو حسف اختيارىـ بعد  إبتداءا

ف المجنةالوزارية وألخروجو مف بؤرة السجف، و جميع ىيئات المجتمع المدني و الحكومة، 

                                                 
 ذكر.، السالؼ ال05/429مف المرسـو  02. المادة  1
مذكرة التخرج لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاة،  ،دور المؤسسة العقابية في ظؿ السياسة العقابية الجديدةريباش مريـ، . ط 2

 . 20ص. الدورة السادسة عشر، الجزائر،
 ، المتعمؽ بالمجنة الوطنية2009أوت  27، الموافؽ لػ 1934رمضاف  06، المؤرخ في 09/04. أنظر األمر رقـ  3

 .2009، 61 حمايتيا، ج.ر، ع االستشارية لترقية حقوؽ اإلنساف و
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 06 في دورة عادية مرة كؿ ستة تعقد اجتماعاتيا األىداؼعمى تحقيؽ ىذه المشتركة تعمؿ 
 1أشير.

 تقـو المجنة بالمياـ التالية :

التي تساىـ في إعادة اإلدماج  األخرىتنسيؽ نشاطات القطاعات الوزارية و الييئات  -
 االجتماعي لممحبوسيف.

و إعادة إدماجيـ ف تدبير مف شانو تحسيف مناىج إعادة تربية المحبوسي يأاقتراح  -
 اجتماعيا.

 برامج الرعاية الالحقة لممحبوسيف بعد اإلفراج عنيـ. إعدادالمشاركة في  -

المباشرة في مجاؿ التشغيؿ في الورش الخارجية و الحرية  لألعماؿالتقييـ الدوري  -
 النصفية.

 ة الجريمة.في مجاؿ البحث العممي بيدؼ محارباقتراح كؿ عمؿ و التشجيع عميو  -

الرامية إلى الرقابة مف الجنوح و  اإلعالمية األعماؿو  ح كؿ النشاطات الثقافيةاقترا -
 مكافحتو.

  2لتدابير التي مف شأنيا تحسيف ظروؼ االحتباس في المؤسسات العقابية.ااقتراح كؿ  -

إذ يبدأ و يستنتج مف مياـ ىذه اآللية المستحدثة، أف ليا دور مزدوج وقائي و عالجي،  
القطاعات لموقاية مف حدوث الجريمة و يستمر بعد وقوع الجريمة  بيف مختمؼ ألتنسيقينشاطيا 

 و متابعة تطبيؽ برامج إعدادبالعمؿ عمى تحسيف ظروؼ الحبس و مف ثـ  ،و حبس الجناة
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التربية و اإلدماج، ليمتد مشاطيا إلى ما بعد اإلفراج مف خالؿ منح المساعدة و الرعاية  إعادة
 رج عنيـ حديثا.الالحقة لممحبوسيف المف

 سنتطزق في هذا المطلب لمفهىم المصالح الخارجيت و مهامها فيما يلي 

 إعادةعممية  إطارفي تعد المصالح الخارجية إلدارة السجوف مف بيف اآلليات المستحدثة 
المفرج عنيـ، عمى اعتبارىـ مشكمة عويصة يجب أف تقابؿ بإجراءات فعالة  المحبوسيف إدماج

كما تشكؿ ىذه  1مف شأنيا أف تمنع المفرج عنيـ بالعودة إلى سموؾ طريؽ اإلجراـ ف جديد،
التنظيمي الذي يجب أف تنصب فيو كؿ المجيودات المبذولة في سبيؿ إعادة  اإلطار المصالح

ج عنيـ، و ىي بمثابة ىيئة تنفيذية لبرامج الرعاية التي تعدىا المجنة الوزارية إدماج المفر 
 2المشتركة.

مف  113المشرع الجزائري المصالح الخارجية إلدارة السجوف، بموجب المادة  أسسحيث 
التي تنص عمى '' تنشا مصالح خارجية تابعة إلدارة السجوف تكمؼ  04-05القانوف رقـ 

لح المختصة لمدولة و الجماعات المحمية بتطبيؽ برامج إعادة اإلدماج بالتعاوف مع المصا
الذي  07/67االجتماعي لممحبوسيف''، و تطبيقا ألحكاـ ىذه المادة صدر المرسـو التنفيذي رقـ 

 3.يحدد كيفيات تنظيـ و سير المصالح الخارجية إلدارة السجوف

و يمكف عند االقتضاء  ة اختصاص كؿ مجمس قضائير حيث يتـ إنشاء المصمحة بدائ
 4.األختاـفروع ليا بموجب قرار مف وزير العدؿ حافظ  إحداث

                                                 
 .612، ص1985 ، دار الفكر العربي، ب.ـ.ف،6لعقاب، ط . عبد الرؤوؼ عبيد، أصوؿ عممي اإلجراـ و ا 1
 .159، 158جع السابؽ، ص. بريؾ الطاىر، المر  2
، يحدد كيفيات تنظيـ و سير 2007فيفري  19الموافؽ لػ  1428، المؤرخ في أوؿ صفر عاـ 07/67. المرسـو التنفيذي  3

 .2007، سنة 13المصالح الخارجية إلدارة السجوف المكمفة بإعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف، ج.ر عدد 
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و  تدار المصمحة الخارجية إلدارة السجوف مف طرؼ رئيس يعيف بقرار مف وزير العدؿ،
أشير، قصد  06خ اإلفراج عنيـ ستة يقـو مستخدمييا بزيارة المحبوسيف الباقي عف تاري

كما يمكف لمستخدمي المصمحة القياـ بتحقيؽ اجتماعي عمى  1تحضيرىـ لمرحمة ما بعد اإلفراج،
ممفات  المحكوـ عمييـ، بطمب مف السمطات القضائية المختصة أو بصورة تمقائية، و تمسؾ

الذي يحدد كيفيات الذيف ستتكفؿ بيـ، و في إطار ذلؾ صدر قرار وزاري مشترؾ  األشخاص
و المالية لفائدة المحبوسيف المعوزيف عند اإلفراج عنيـ، و الذي منح المساعدة االجتماعية 

 05/431.2يحدد بدوره كيفيات تنفيذ المرسـو التنفيذي رقـ 

ممؼ لكؿ شخص تتكفؿ بو تحتوي وجوبا عمى الوثائؽ يمسؾ عمى مستوى أمانة المصمحة 
لمعني و الوثائؽ المتعمقة بوضعيتو الشخصية و العائمية و القضائي لمشخص ا ذات الطابع

االجتماعية و عمى كؿ العناصر المتعمقة بمراقبة االلتزامات و الشروط المفروضة عميو و نسخة 
مف التقارير التي تعدىا المصمحة حوؿ الشخص المعني بطمب مف السمطة القضائية أو 

 3المديرية العامة إلدارة السجوف.

ممزموف بالسر الميني كغيرىـ مف  المصمحة الخارجية إلدارة السجوف ظفومو حيث أف 
 4الموظفيف.

 بإرساؿو تمتـز المصمحة في حاؿ تحويؿ الشخص لمتكفؿ بو إلى مؤسسة عقابية أخرى 
ممفو في ظرؼ مغمؽ إلى المصمحة المختصة لمكاف الحبس الجديد، كما يمتـز رئيس المصمحة 

                                                 
 مف المرسـو نفسو. 10، 08. أنظر المواد  1
، يحدد شروط و كيفيات منح 2005نوفمبر  08، موافؽ لػ 1426شواؿ  6مؤرخ في  05/431. المرسـو التنفيذي رقـ  2

 .2005، سنة 74المساعدة االجتماعية و المالية لفائدة المحبوسيف المعوزيف عند اإلفراج عنيـ، ج.ر عدد 
 ، السالؼ الذكر.07/67ـو رقـ مف  المرس 11. انظر المادة  3
.12. انظر المادة  4  ، مف نفس االمرسـو
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تقرير مفصؿ عف نشاط المصمحة إلى وزير العدؿ، و  رساؿإو  بإعدادفي نياية كؿ سنة 
1نسخة منو إلى كؿ مف النائب العاـ و قاضي تطبيؽ العقوبات. بإرساؿ

  

اإلدماج تكمؼ المصالح الخارجية إلدارة السجوف بتطبيؽ البرامج المتعددة في مجاؿ إعادة 
فيما  07/67مف المرسـو التنفيذي رقـ  3، حيث تتمثؿ مياميا وفقا لنص المادة االجتماعي

 :يمي

الخاضعيف لمختمؼ األنظمة بما في ذلؾ اإلفراج المشروط،  األشخاصمتابعة وضعية  -
 الحرية النصفية، التوقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقوبة.

لمفرج عنيـ بناءا ا لألشخاصالسير عمى استمرارية برامج إعادة اإلدماج االجتماعي  -
 .عمى طمبيـ

االجتماعي لممحبوسيف المفرج الخاصة لتسييؿ عممية إعادة اإلدماج  اإلجراءاتاتخاذ  -
 عنيـ و التكفؿ بيـ.

تزويد القاضي المختص بصورة تمقائية أو بناءا عمى طمبو، بكؿ المعمومات التي تمكنو  -
 مف اتخاذ التدابير المالئمة لوضعية كؿ شخص.

ف ىذه المصالح تمارس نشاطيا بالتعاوف مع السمطات القضائية و المصالح مع اإلشارة أ
  2المختصة لمدولة، بما في ذلؾ الجماعات المحمية، المؤسسات و الييئات العمومية.

و يتوقؼ أداء المصالح الخارجية إلدارة السجوف لمياميا عمى أحسف وجو، عمى عقد 
لممعمومات المتحصؿ عمييا باتخاذ  األمثؿتغالؿ دورية و بانتظاـ، مع االساجتماعاتيا بصفة 

                                                 
. 13، 12. أنظر المادتيف  1  مف نفس المرسـو
 ، السالؼ الذكر.07/67مف المرسـو التنفيذي رقـ  4. المادة  2
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القرارات المناسبة، كوف عممية إعادة التأىيؿ و اإلدماج االجتماعي تتطمب المرونة و السرعة، 
 1الوزارية المشتركة.و تعد ىذه المصالح بمثابة ىيئة تنفيذية لبرامج الرعاية التي تعدىا المجنة 

 

 

                                                 
 .159. بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. 1
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ابي الذي بات ينظر إلى راستنا اتضح لنا التطور و التحوؿ في الفكر العقفي ختاـ د
 .اإليالـف اإلصالح و التقويـ، ال بعيف االنتقاـ و المجـر بعي

ىذا التطور الذي بدأ مع ظيور السجف كمؤسسة اجتماعية قائمة بذاتيا، ليا نظاـ تقـو 
 مة العقابية.عميو، و أىداؼ تسعى إلى تحصيميا، و أساليب خاصة لممعام

أىمية كبرى  04-05و مف ىذا المنطمؽ أولى المشرع الجزائري عمى ضوء القانوف 
لممحبوس عمى اعتبار أف مجمؿ نصوصو تيدؼ إلى تحسيف سبؿ معاممتو و حفظ كرامتو 

 داخؿ المؤسسات العقابية. اإلنسانية

جتمع، و خاصة إال أف ىذه السياسة الجديدة كانت محؿ انتقاد لدى الكثير مف فئات الم
إف صح التعبير في  األسبقيةفئة الشباب، باعتبار أف المحبوس يتمتع بنوع مف األولوية و 

جميع المياديف كالتشغيؿ و منح القروض و غيرىا، مما يجعؿ منو منافسا، حيث كاف لزاما 
و و األنظمة و الفرص قبؿ ارتكابو لمجـر و قبؿ دخول اإلمكاناتعمى المشرع لو سخر لو ىذه 

 عالـ الجريمة و االنحراؼ في إطار ما يسمى بالرعاية السابقة، لكاف ذلؾ أفضؿ.

في المؤسسات العقابية و خاصة  إمكانياتو بالتالي فإف ما يتوفر حاليا مف وسائؿ و 
المطابقة لممعايير و المواصفات الدولية بإمكانو أف يؤثر سمبا عمى المجتمع و ذلؾ  الحديثة منيا 

فئات إلى ولوج عالـ اإلجراـ باعتبار أف الظروؼ داخؿ المؤسسات العقابية لـ بتحفيز بعض ال
تعد مخيفة كما كانت في السابؽ، و حتى يتسنى ليـ االستفادة مف البرامج التأىيمية و التكوينية 
و حتى الشيادات الدراسية و الجامعية التي فال ربما ال يمكنو الحصوؿ عمييا خارج المؤسسة 

 العقابية.
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مف جية أخرى نرى أف العقوبة السالبة لمحرية في ظؿ السياسة اإلصالحية الجديدة و و 
في إطار أنسنة السجوف، فقدت جانبا كبيرا مف الردع، حيث لـ يعد المحبوس يشعر باأللـ و 

 كما كاف في السابؽ. اإليذاء

بوسيف في إلى أف السياسة العقابية و أساليب إعادة اإلدماج االجتماعي لممح حيث خمصنا
الجزائر، خطا خطوة كبيرة نحو األماـ منذ فترة ما بعد االستقالؿ، و يتبيف ذلؾ مف خالؿ ما 

وضع مجموعة مف القوانيف و المراسيـ التي تخص المجاؿ العقابي و سبؽ التطرؽ إليو مف 
التي تصب كميا في صالح المحبوسيف و تحقيؽ اليدؼ األساسي مف ىذه السياسة العقابية أال 

ىو إصالح السجيف و إعادة إدماجو في المجتمع، إال أنيا ال زالت لـ تصبو إلى ىذا اليدؼ  و
المنشود بنسبة معتبرة تبعث عمى االرتياح و التفاؤؿ، و ذلؾ لما نعيشو في مجتمعنا مف تفشي 
مختمؼ ظواىر االنحالؿ الخمقي و شتى أنواع الجرائـ كالقتؿ و السرقة و االختطاؼ و الضرب 

رح و جرائـ المخدرات و األقراص الميموسة و جرائـ الفساد و نيب الماؿ العاـ التي باتت و الج
تنخر مجتمعنا و تخؿ بأمنو و استقراره، والتي لـ تكف منتشرة بيذه الدرجة في وقت قريب أيف 

 كانت المؤسسات العقابية تنتيج السياسة القديمة في التقويـ. 

الجزائري إعادة النظر في ىذه السياسة العقابية بصفة  و بالتالي أصبح لزاما عمى المشرع
حتى تتمكف مف تأدية عامة و في أساليب إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف بصفة خاصة 

 الدور الموكؿ إلييا عمى أحسف وجو و تحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا.

 :و في األخير ارتأينا أف نقدـ بعض االقتراحات و المتمثمة فيما يمي 

ضرورة إشراؾ المجتمع المدني و تفعيؿ مساىمتو في مجاؿ إعادة اإلدماج االجتماعي   -
 سجوف فقط، و جعميا مسؤوليةلممحبوسيف، و عدـ انحصار ىذه المياـ بقطاع العدالة و إدارة ال

 و ميمة الجميع.
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تحفيز الباحثيف في المجاؿ العقابي عمى إجراء بحوث و تقديـ اقتراحات و حموؿ و   -
ـ عمى إيجاد آليات و أنظمة جديدة بديمة عف العقوبة السالبة لمحرية و التي بإمكانيا حثي

 المساىمة في إعادة اإلدماج.

تنسيؽ تفعيؿ دور المصالح الخارجية إلدارة السجوف و كذا المجنة الوزارية المشتركة ل  -
ور مزدوج في نشاطات إعادة تربية المحبوسيف و إعادة إدماجيـ، خاصة و أف ليذه المجنة د

اقتراح بالرعاية قبمي و بعدي، فينا نحف نركز عمى تفعيؿ دورىا القبمي خاصة فيما يتعمؽ 
األعماؿ في مجاؿ البحث العممي الذي ييدؼ إلى محاربة الجريمة و الجنوح، خاصة و أنيا 

 تحمؿ في تشكيمتيا مختمؼ إف لـ نقؿ جميع القطاعات و الوزارات في الدولة.

نظرة المجتمع إلى المحبوسيف المفرج عنيـ و خاصة المبتدئيف عمى أنيـ  السعي لتغيير  -
أشخاص منحرفيف يشكموف عبئا عميو، و ذلؾ عف طريؽ توعية الرأي العاـ حوؿ أىمية إعادة 
اإلدماج و ضرورة إشراؾ جميع فئات المجتمع في ىذه العممية في سبيؿ مكافحة الجريمة و 

 مع.إعادة إدماج المحبوسيف في المجت

المحبوسيف بالمؤسسات العقابية و ذلؾ بتفعيؿ مختمؼ  دضرورة التخفيؼ مف عد  -
، و نظاـ العمؿ لفائدة الذي لـ يرى النور إلى غاية يومنا ىذا راقبة االلكترونيةاألنظمة كنظاـ الم

النفع العاـ و محاولة إيجاد أنظمة شبيية بإمكانيا التقميؿ مف عدد المحبوسيف و حؿ مشكؿ 
 .طبيؽ برامج إعادة اإلدماج عمى أحسف وجواظ الذي ال يساعد عمى تاالكتظ

تفعيؿ أنظمة تكييؼ العقوبة و خاصة نظاـ التوقيؼ المؤقت لمعقوبة، و كذا األنظمة   -
الذي يعود عمى الدولة بالفائدة كما  -الخارجية  المعتمدة خارج البيئة المغمقة كنظاـ الورشات

إلنجاز مشاريع ذات منفعة عامة في إطار استغالؿ اليد كاف معموؿ بو في السابؽ، و ذلؾ 
، الحرية النصفية، و نظاـ البيئة المفتوحة  -العاممة العقابية اليائمة التي تتوفر عمييا الجزائر

 ف صح التعبير. تعرؼ جمودا في التطبيؽ إ التي
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 العمؿ عمى تكويف العنصر البشري و ضرورة االىتماـ بو مف جميع الجوانب نظرا  -
لخصوصية العمؿ في البيئة المغمقة، خاصة و أنو يعتبر حمقة أساسية في سمسمة إصالح 
المساجيف و إعادة إدماجيـ اجتماعيا، و إبراز ىذه الشريحة مف الموظفيف إلى المجتمع و ما 
يقوموف بو مف  مياـ نبيمة موكمة إلييـ و التنويو بالمجيودات المبذولة مف طرفيـ في سبيؿ 

مجتمع، إلعطائيـ دفعا و نفسا جديدا يمكنيـ مف مواصمة المسار الميني و بذؿ الفرد و ال
 المزيد مف الجيود.
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 الماستر  مــلخص مذكرة

 

 ل عىٍ سيسسٌ عقسبيٌ  مبنيٌ عىٍ سسسس الداسع اِجتمسعًَ اعتمدت الجزاُر بعد اِستقّ

هداوس إصّح الجسنً و إعسدة إدمسجى اً المجتمعَ ليصبح السجن من مكسن لإليذاء إلٍ 

مكسن لإلصّحَ و لإلشسرة اإنى رغم ك ل هذه الجوود ِ تزا ل هذه السيسسٌ لم تصبوا إلٍ 

لعنف و اإلجرام و العودَ و عىيى وجب األهداف المنشودةَ و ذلك من خّ ل تفشً ظواهر ا

إعسدة النظر اً هذه السيسسٌَ من خّ ل تواير نوع من الرعسيٌ السسبقٌ لىفردَ و إشراك 

المجتمع المدنً و مختىف القطسعستَ ألن نجسح السيسسٌ العقسبيٌ مومٌ الجميع و ِ يقتصر 

 عىٍ وزارة العد ل اقط. 
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Abstract of The master thesis 

After independence, Algeria adopted a punitive policy based on 

social defense, the aim of which is to reform the perpetrator 

and reintegrate him into society, so that the prison becomes a 

place of harm to a place of reform, and to indicate that despite 

all these efforts this policy is still not aimed at the desired goals, 

and that Through the spread of phenomena of violence, crime 

and oud, it is necessary for this policy to be reconsidered, by 

providing some kind of past care for the individual, and 

involving civil society and various sectors, because the success 

of the punitive policy is important to everyone and is not 

limited to the Ministry of Justice only. 
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